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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Itävallan tasavallan liittoneuvoston perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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Itävallan liittoneuvoston
perusteltu lausunto
annettu 1 päivänä joulukuuta 2011

Itävallan liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan 
mukaisesti

KOM(2011)0635 lopullinen
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista
(60696/EU XXIV. GP)

"A. Perusteltu lausunto

Käsillä oleva ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

B. Perustelu

Euroopan komissio julkaisi 11. lokakuuta 2011 ehdotuksensa asetukseksi yhteisestä 
eurooppalaisesta kauppalaista. Tätä uutta säännöstöä on määrä soveltaa rajatylittävien 
myyntisopimusten alalla. Se muodostaa uuden sopimusoikeusjärjestelmän, jonka on tarkoitus 
olla sopimuspuolten vapaasti valittavissa ja olla voimassa jäsenvaltioiden nykyisten 
27 sopimusoikeusjärjestelmän rinnalla 28. järjestelmänä. Euroopan komission tavoitteena on 
tällä valinnaisella välineistöllä edistää rajatylittävää oikeudenkäyttöä erityisesti modernien 
jakelukanavien alalla ja siten etenkin sähköistä kaupankäyntiä. Vaikka tämä pyrkimys on 
hyvin kiitettävä, sen toteuttamiseksi valittu tapa vaikuttaa kyseenalaiselta.

Kuten jo sisämarkkinoiden toimenpidepaketista annettu kielteinen lausunto osoittaa, erilaisten 
sääntelyjärjestelmien rinnakkaisuus ei luo niin vahvaa oikeusvarmuutta, jonka lainsäätäjä on 
Itävallan siviilioikeudessa taannut Itävallan siviililain säätämisestä lähtien eli tarkalleen 
200 vuoden ajan. Eurooppalainen kauppalaki uhkaa luoda oikeudellista epävarmuutta yhtäältä 
siksi, että sen sääntelyala on rajallinen ja jättää tietyt oikeussuhteen kysymykset 
sääntelemättä. Esimerkiksi oikeustoimikelpoisuutta tai edustusta koskevat kysymykset on 
yhteisen eurooppalaisen kauppalain sovellettavuudesta huolimatta selvitettävä asiaa koskevan 
kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan. Näin ollen lainkäyttäjä joutuisi tulevaisuudessa 
ottamaan huomioon kahden oikeusjärjestyksen, eli sopimuskumppanin ja oman 
oikeusjärjestyksensä, lisäksi vielä kolmannen oikeusjärjestyksen. Tämä kolmio antaa aihetta 
pelätä, että kansallisen lainsäädännön ja eurooppalaisen kauppalain yhteyskohdassa syntyy 
epätasapainoa ja ristiriitaisuuksia.

Euroopan komission perusteluun, jonka mukaan valinnainen väline olisi osa jäsenvaltioiden 
kansallista oikeusjärjestystä ja sisältyisi sellaisena kunkin jäsenvaltion sääntelykehykseen, ei 
voida yhtyä. Unionin lainsäädännön asetus ei muutu kansalliseksi lainsäädännöksi, vaan 
pysyy unionin lainsäädäntönä. On pikemmin niin, että valinnainen väline syrjäyttää 
vaihtoehtoisena sopimusjärjestelmänä joitakin kansallisten oikeusjärjestysten osia.
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Lisäksi säännöstö sisältää myös lukuisia epämääräisiä käsitteitä, jotka on tulkittava 
riippumattomasti ja siten viime kädessä Euroopan unionin tuomioistuimessa. Tähän prosessiin 
ja oikeudellisen selvyyden saamiseen kuluu vuosia, ja lisäksi siihen liittyy korkeiden 
oikeudenkäyntikustannusten riski, mikä vaikeuttaa oikeussuojan saatavuutta. Lainkäyttäjälle 
valinnaista kauppalakia koskevasta ehdotuksesta odotettavissa oleva lisäarvo lienee siis hyvin 
pieni. Päinvastoin, edellä esitetty oikeudellinen epävarmuus antaa aihetta pelätä 
liiketoimintakustannusten nousua.

Lisäksi asetusehdotukseen sisällytettiin aloja, jotka sisältyivät jo kuluttajaoikeusdirektiivin 
alkuperäiseen versioon ja joista oli jäsenvaltioiden kiivaan vastustuksen vuoksi luovuttava 
ennen direktiivin hyväksymistä. Direktiivi sisälsi alun perin luvun kohtuuttomista 
sopimusehdoista. Toteutusmuodot jäsenvaltioissa ovat erilaisten lähtökohtien ja niistä 
johtuvien sääntelytarpeiden vuoksi direktiivin – jolla tosin säädetään yhdenmukaistamista 
koskevat vähimmäissäännökset – olemassaolosta huolimatta hyvin erilaisia. Tämän alan 
yhdenmukaistamisesta ei ole mahdollista saavuttaa yksimielisyyttä. 
Kuluttajaoikeusdirektiivistä tällä perusteella poistetut määräykset on nyt siirretty 
muuttamattomina ehdotukseen asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista.

Ehdotuksessa yhteiseksi eurooppalaiseksi kauppalaiksi ei tosin ole kyse pakollisesti 
sovellettavasta sääntelystä, sillä se edellyttää, että sopimuspuolet päättävät käyttää tätä 
valinnaista kauppalakia, mutta on pelättävissä, että rakenteellisesti heikommassa asemassa 
olevilla kuluttajilla tai pk-yrityksillä, joihin sopimusoikeutta voidaan myös soveltaa, elleivät 
ne tee sopimusta suuren yrityksen kanssa, ei ole mahdollisuutta vaikuttaa lainvalintaan. 

Luotaessa eurooppalaisia toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään rajatylittävää kauppaa, olisi 
puututtava tämän alan todellisiin ongelmiin. Tämän vuoden maaliskuussa tehdyn 
Eurobarometri-tutkimuksen tulokset puhuvat selvää kieltä: Kuluttajia eivät estä 
rajatylittävästä toiminnasta erilaiset oikeusjärjestykset, vaan todelliset käytännön ongelmat, 
kuten usein ilmenevät kieliesteet, pelko petetyksi tulemisesta, toimitusongelmat tai ongelmat 
siinä tapauksessa, että toimitettu tuote on virheellinen. Erilaiset oikeusjärjestykset ovat myös 
yritysten kannalta suhteellisen merkityksetön este rajatylittävälle toiminnalle. Niiden kannalta 
ratkaisevia ovat pikemmin kokonaistaloudelliset näkökohdat.

Lopuksi on vielä syytä huomauttaa, että eurooppalaista osuuskuntaa koskevan 
oikeuskäytännön valossa (vrt. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, C-436/03) vaikuttaa 
vähintäänkin kyseenalaiselta, että SEUT-sopimuksen 114 artiklaa voidaan käyttää valinnaisen 
kauppalain oikeusperustana. SEUT-sopimuksen 114 artiklaa ei tulisi käyttää perustana 
"rinnakkaisten sääntelyvälineiden" luomiselle aloilla, jotka tällä hetkellä kuuluvat 
jäsenvaltioiden toimivaltaan. Koska valinnaisessa välineessä ei ole kyse toimenpiteestä 
lainsäädännön lähentämiseksi, olisi käytettävä SEUT-sopimuksen 352 artiklaa, joka toisin 
kuin 114 artikla edellyttää yksimielistä päätöstä neuvostossa.

Euroopan unionin asetusta on kyllä sovellettava jäsenvaltioissa välittömästi, mutta se ei ole 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä vaan kilpailee sen kanssa. Valinnaisella välineistöllä ei 
myöskään pyritä muuttamaan kansallista säännöstöä, vaan pikemmin tarjoamaan käyttöön 
täysin yhdenmukaistettu rinnakkainen oikeusjärjestys. Samalla on kuitenkin vaarana, että 
yhdenmukaistaminen pysähtyy aloilla, joilla kuluttajansuojan vuoksi olisi kiireesti tarpeen 
luoda yhtenäisiä ja sitovia säännöksiä direktiivien tai asetusten muodossa. Tässä yhteydessä 
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viitattakoon yhteisen eurooppalaisen kauppalain sisältämiin, tosin vain alkeellisiin 
säännöksiin digitaalisista sisällöistä.

Itävallan yksityisoikeusjärjestelmä, etenkin Itävallan siviililaki ja sen arvotukset, jotka ovat 
juurtuneet kansalaisten oikeuskäsitykseen, ei millään tavoin estä niiden tavoitteiden 
saavuttamista, joihin ehdotuksella pyritään. Tästä syystä olisi valinnaisen välineen sijasta 
edistettävä luottamusta herättäviä unionin tason toimenpiteitä, joilla torjutaan rajatylittävän 
kaupan todellisia esteitä. Komission esittämä ehdotus ei näin ollen täytä 
toissijaisuusperiaatteen vaatimuksia, koska se ei ole välttämätön tavoitteiden saavuttamiseksi, 
ja sen lisäksi ei ole todistettu, että luomalla 28. sopimusoikeusjärjestelmä tuotettaisiin 
lisäarvoa.

Yhteensopivuutta toissijaisuusperiaatteen kanssa koskevista komission selvityksistä voidaan 
lähtökohtaisesti todeta, että niissä olisi esitettävä ehdotettujen muutosten seuraukset 
tasapainoisesti ja konkreettisten määrällisten ja laadullisten kriteerien perusteella. Komissio 
esittää kuitenkin vain suuren määrän erilaisia yrityksille muka syntyviä 
liiketoimintakustannuksia, mutta ei laske niiden vastapainoksi kuluttajille mahdollisesti 
syntyviä lisäkustannuksia. Komission olisi määritettävä myös mahdollinen 
kokonaistaloudellinen vahinko, jonka ehdotus saattaa aiheuttaa lisäämällä oikeudellista 
monimutkaisuutta, jotta vaikutustenarviointi olisi uskottava. Vasta silloin vaikutustenarviointi 
muodostaisi kelvollisen perustan sen arvioimiselle, onko ehdotus yhteensopiva 
toissijaisuusperiaatteen kanssa."


