
Tiivistelmä
Tämän tiedonannon tarkoituksena on laajentaa Euroopan sopimusoikeudesta käytävää
keskustelua saamalla siihen mukaan Euroopan parlamentti, neuvosto sekä asianosaiset tahot,
kuten yritykset, oikeusalan toimijat, tiedemaailman edustajat sekä kuluttajien ryhmät.

Sopimusoikeuden tiettyjen osa-alueitten lähentyminen EY:n tasolla koskee yhä lukuisampia
kysymyksiä. EY:n lainsäädännässä on toimittu valikoivasti: direktiivejä on annettu tietyistä
sopimuksista tai markkinointimenetelmistä, kun siihen on havaittu olevan aihetta. Euroopan
komissio haluaa tässä vaiheessa kerätä tietoja siitä, tarvitaanko sopimusoikeuden alalla
pitemmälle vietäviä EY:n toimia – erityisesti siksi, ettei tapauskohtaisella toimintamallilla
pystyttäisi enää ratkaisemaan kaikkia esiin tulevia ongelmia.

Komissio haluaa selvittää, johtuvatko ongelmat sopimusoikeuden eroista jäsenvaltioissa, ja
saada esimerkkejä tästä. Tiedonannossa perätään erityisesti sitä, voivatko rajat ylittävässä
kaupassa käytettävien sopimusten tekemiseen, tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät ongelmat
haitata sisämarkkinoitten sujuvaa toimintaa. Komissiota kiinnostaa myös se, vähentävätkö vai
lisäävätkö erilaiset kansalliset sopimuslainsäädännöt rajat ylittävien liiketoimien
kustannuksia. Tiedonannolla halutaan niinikään saada näkemyksiä siitä, voiko nykyinen
alakohtainen tapa harmonisoida sopimusoikeutta aiheuttaa epäjohdonmukaisuuksia EY:n
tasolla tai ongelmia siinä, ettei EY:n lainsäädäntöä pantaisi täytäntöön tai kansallisia
toimeenpanotoimia sovellettaisi yhtenäisellä tavalla.

Mahdollisten konkreettisten ongelmien suhteen komissio haluaisi saada näkemyksiä siitä,
millaisia niiden ratkaisujen pitäisi olla tai millaisia ne voisivat olla. Helpottaakseen
mahdollisten ratkaisujen muotoilemista komissio luettelee tiedonannossa joitakin
ratkaisumalleja. Kuka tahansa voi kuitenkin ehdottaa muitakin ratkaisumalleja.

– Ongelmien ratkaisut jätetään markkinoitten löydettäviksi.

– Tuetaan yhteisten ei-sitovien sopimusoikeudellisten periaatteitten kehittämistä
sopimuspuolten käyttöön sopimusten laatimista varten, kansallisille tuomioistuimille
ja välimiehille päätöksentekoa varten sekä eri maiden lainsäätäjille lakiehdotusten
laatimista varten.

– Tarkastellaan ja parannetaan nykyistä EY-lainsäädäntöä sopimusoikeuden alalla ja
tehdään siitä johdonmukaisempaa tai mukautetaan sitä kattamaan myös sellaiset
tilanteet, joita säädöksen antamishetkellä ei ennakoitu.

– Säädetään uutta EY:n tason lainsäädäntöä. Tässä yhteydessä voitaisiin yhdistellä
erilaisia elementtejä: säädöksen luonne (asetus, direktiivi tai suositus), sen suhde
kansalliseen lainsäädäntöön (korvaava tai samaan aikaan sovellettava), kysymys
sitovista säännöistä sovellettavien säännösten puitteissa sekä kysymys siitä,
voisivatko sopimuspuolet päättää EY-säädöksen soveltamisesta vai sovellettaisiinko
EY-säädöksiä automaattisesti turvasäännöksinä, joihin voitaisiin tukeutua, elleivät
osapuolet ole sopineet jostain tietystä ratkaisusta.
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