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Teema: Saksamaa Liitvabariigi Bundestagi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise müügiõiguse kohta
(KOM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti eelnõu 
edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu 
eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta tema arvates 
subsidiaarsuse põhimõttele.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Saksamaa Liitvabariigi Bundestagi põhjendatud 
arvamus nimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Saksamaa Bundestag

Austatud härra president,

Saksamaa Bundestag esitas 1. detsembril 2011. aastal oma 146. istungil 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise 
müügiõiguse kohta
nõukogu dokument 15429/11; KOM(2011) 635 lõplik

järgmise arvamuse:

Võttes arvesse teavet trükises 17/7713 nr A.5, võetakse vastu järgmine otsus kui põhjendatud 
arvamus Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikli 6 alusel:

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise müügiõiguse kohta 
(KOM(2011) 635; nõukogu dokument nr 15429/11) ei vasta Saksamaa Bundestagi arvates 
subsidiaarsuse põhimõttele.”

Bundestag viitab oma otsusele komisjoni rohelise raamatu „Euroopa lepinguõiguse loomise 
võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks” (KOM(2010) 348 lõplik; nõukogu dokument nr 
11961/10) kohta trükises 17/4565. Ta kinnitab oma

veendumust, et enne ELi lepinguõiguse, eelkõige müügiõiguse eeskirjade rakendamist tuleb 
läbi viia asjakohane mõju hindamine oodatavate õiguslike tagajärgede ja tegeliku turule ja 
tarbijatele avalduva mõju kohta.

Põhjendus:

1. Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikli 6 alusel võib 
liikmesriigi parlament esitada põhjendatud arvamuse selle kohta, miks seadusandliku akti 
eelnõu ei vasta tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Bundestag on seisukohal, et kontrollikriteeriumi, mida liikmesriikide parlamendid 
rakendavad, tuleb mõista igakülgselt: see sisaldab õigusliku aluse valikut, subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimist kitsamas tähenduses vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikele 3 ja 
proportsionaalsuse põhimõtet vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikele 4.

Liidu pädevus vastavalt pädevuse andmise põhimõttele on küsimus, mis tuleb lahendada enne 
subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrollimist. Pädevusnormid sisaldavad tihti 
subsidiaarsuse põhimõtte ja proportsionaalsuse põhimõtte konkretiseerimist – subsidiaarsuse 
põhimõtte eraldiseisev kontroll ei oleks seetõttu sageli asjakohane.

Bundestagi toetab selles käsitluses suur osa õigusalasest kirjandusest (Hans Hofmann, 



CM\887301ET.doc 3/6 PE478.528v01-00

ET

Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat, Das 8. Berliner Forum der 
Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG), ZG 2005, 66, (70, 73); Christine Mellein, 
Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, Eine Untersuchung zur Rolle der 
mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas, Baden-Baden, 2007, lk 200 jj; 
Ingolf Pernice/Steffen Hindelang, Potenziale europäischer Politik nach Lissabon -
Europapolitische Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, seine Wirtschaft und die 
Bürger, EuZW 2010, 407 (409); Jürgen Schwarze, Der Verfassungsentwurf des Europäischen 
Konvents - Struktur, Kernelemente und Verwirklichungschancen, välja antud: sealsamas 
(väljaandja), Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche 
Grundstrukturen und wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept, Baden-Baden 2004, lk 489, 
522 jj; Elisabeth Wohland, Bundestag, Bundesrat und Landesparlamente im europäischen 
Integrationsprozess, Zur Auslegung von Art. 23 Grundgesetz unter Berücksichtigung des 
Verfassungsvertrags von Europa und des Vertrags von Lissabon, Frankfurt 2008, lk 201 jj; 
Alexandra Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen Verfassungsvertrag und seine 
innerstaatliche Umsetzung in Deutschland, välja antud: Europäisches Zentrum für 
Föderalismus-Forschung Tübingen (väljaandja), Jahrbuch des Föderalismus 2005, Baden-
Baden 2005, lk 270; Peter Altmaier, Die Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente 
nach dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag, välja antud: Hans-Jörg Derra 
(väljaandja), Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 70. Geburtstag, Baden-
Baden 2006, lk 314; Marco Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der 
begrenzten. Einzelermächtigung, DÖV 2011, 504, (505, 506)).

Samuti pooldas 16. juunil 2010. aastal teemal „Liidu õigusest tuleneva subsidiaarsuse 
põhimõtte järgimise kontroll” peetud Bundestagi õiguskomisjoni Euroopa õiguse allkomisjoni 
ekspertide koosolekul enamus eksperte, eelkõige prof dr Christian Calliess, prof dr Adelheid 
Puttler, Oliver Suhr, dr Joachim Wuermeling ja prof dr Ralph Alexander Lorz, sellist 
subsidiaarsuse järelevalve laia määratlust subsidiaarsuse põhimõtte rikkumisega seotud 
kaebuse raames.

Samuti on Bundesrati arvates subsidiaarsuse põhimõtet rikutud, kui Euroopa Liidul puudub 
õigusakti vastuvõtmiseks pädevus (vt nt liidunõukogu trükist BR-Drucksache 43/10 (otsus)).

2. Euroopa Komisjon esitas otsuse oma ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise müügiõiguse kohta (edaspidi: määrus) 11. 
oktoobril 2011. Komisjon toetub määruses Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 
õiguslikule alusele.
Bundestag on seisukohal, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114 ei toeta õigusliku 
alusena Euroopa ühise müügiõiguse määrust.

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõike 1 teisele lausele võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks 
meetmed, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine. Niisugust õigusnormide 
ühtlustamist ei ole määruse eesmärgi ja sisu kohaselt Euroopa ühise müügiõiguse 
rakendamisega siiski kavatsetud ja seda ei saa ka saavutada.

a) Euroopa ühist müügiõigust tuleb kohaldada vabatahtlikult piiriüleste lepingutega, kui 
lepingupooled seda selgesõnaliselt otsustavad. Konkreetsed eesmärgid Euroopa ühise 
müügiõiguse valimiseks lepingupoolte poolt tulenevad määruse artiklist 3 ja järgnevatest 
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artiklitest. Juhul kui pooled ei sõlmi seejärel kokkulepet Euroopa ühise müügiõiguse 
kohaldamiseks, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 593/2008 või 
muude kollisiooniõiguslike eeskirjade kohaselt vastavat siseriiklikku õigust.

Müügilepinguid ja muid Euroopa ühise müügiõigusega hõlmatud lepinguliike käsitlevaid 
siseriiklikke õigusakte määruse kohaselt ei piirata. Määruse põhjenduses 9 märgitakse selgelt, 
et sellega ühtlustatakse liikmesriikide lepinguõigus, tegemata muudatusi kehtivas siseriiklikus 
lepinguõiguses, selle asemel luuakse iga liikmesriigi siseriikliku õiguse raames teine 
lepinguõiguse režiim selle reguleerimisalasse kuuluvate lepingute jaoks.

b) Euroopa Kohtu praktika on näidanud, et õigusaktiga, mis ei muuda olemasolevaid 
riiklikke õiguskordi, ei taotleta liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõike 1 tähenduses (vt Euroopa Kohtu 2. mai 2006. aasta 
otsust kohtuasjas C-436/03, parlament vs. nõukogu, EKL 2006, 1-3733). Seadusandlikud 
meetmed, millega sätestatakse kogu liidu jaoks ühtsed eeskirjad, mis kehtivad paralleelselt 
vastavate siseriiklike õigusaktidega ja üksnes kattuvad nendega, ei saa seega tugineda 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 114.

Sellist Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 tõlgendust kinnitab süstemaatiline võrdlus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 118 õigusliku alusega. Selle Lissaboni lepinguga 
kehtestatud sätte kohaselt võib seadusandlikus tavamenetluses luua muu hulgas ühtse 
õigusliku aluse Euroopa intellektuaalomandiõiguste kaitse loomiseks kogu liidus. Sellised 
õiguslikud alused esinevad paralleelselt liikmesriikide vastavate õiguslike alustega, ilma neid 
muutmata või asendamata. Lissaboni leping annab liidule seega ainult 
intellektuaalomandiõiguste piiratud valdkonnas pädevuse võtta õigusloomemeetmeid, mis 
esinevad paralleelselt liikmesriikide eeskirjadega. Vastupidisest tulenev järeldus on, et 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114 ei saa muudes valdkondades Euroopa eeskirjade 
õigusliku alusena arvesse võtta, kui need eeskirjad esinevad paralleelselt siseriikliku õiguse 
kõrval ja neid muus osas ei puuduta.

See vastab ka liidu senisele õiguslikule reguleerimisele: liidu õiguse alused ja õiguslikud 
vormid, mis esinevad paralleelselt vastavate siseriiklike õigusaktidega ilma neid muutmata ja 
asendamata, tuginevad seni mitte Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 114, vaid alati 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 352 (vt näiteks Euroopa majandushuviühingu, 
Euroopa äriühingu ja Euroopa ühistu loomise määrusi). Sama kehtib sordiaretajate õigusi, 
kaubamärke ja Euroopa Ühenduse disainilahendusi käsitlevate Euroopa määruste kohta, mis 
kõik täiendavad, kuid ei asenda või kohanda liikmesriikide õigusi.

Bundestagi 21. novembri 2011. aasta õiguskomisjoni avalikul arutelul kinnitasid eksperdid 
prof dr Hans Christoph Grigoleit, dr Peter Huttenlocher, prof dr Karl Riesenhuber, prof dr 
Wulf-Henning Roth, prof dr MarinaTamm ja prof dr Gerhard Wagner kahtlust Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 114 määruse õiguslikuks aluseks valimise suhtes.

Äärmisel juhul võib siin viidata Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 352 täiendavale 
pädevusele. See õiguslik alus näeb siiski ette teise menetluse. Vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 352 lõikele 1 otsustab nõukogu ühehäälselt pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendiga. Lisaks tohib Saksamaa esindaja anda nõukogus nõusoleku alles siis, 
kui Bundestag on teda Bundesrati nõusolekul seaduse alusel vastavalt põhiseaduse artikli 23 
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lõikele 1 selleks volitanud (integratsioonivastutuse seaduse paragrahv 8).

3. Bundestag kahtleb lisaks, kas määrus on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
kitsamas tähenduses ja proportsionaalsuse põhimõttega.

a) Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 kohaselt võtab liit valdkondades, mis ei kuulu 
tema ainupädevusse, meetmeid ainult juhul, kui liikmesriigid ei suuda täielikult saavutada 
kavandatava meetme eesmärke, ja ulatuses, milles liikmesriigid ei suuda täielikult saavutada 
kavandatava meetme eesmärke, ning seetõttu võib neid kavandatava meetme ulatuse või 
toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil.

Liidu tasandil tegutsemine eeldab, et taotletavad eesmärgid on selle konkreetse meetmega 
üldse asjakohaselt saavutatavad. Komisjon viitab piiriülese kaubanduse takistustele, mille 
põhjuseks on liikmesriikide erinev lepinguõigus.

Bundestag kahtleb selles, kas liikmesriikide erinev lepinguõigus takistab tõesti tuntavalt 
Euroopa õigusruumis majanduslikku tegevust. Seejuures võib viidata kogemustele ÜRO 
konventsiooniga kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Need näitavad, et otsustavamad 
takistused piiriüleseks majanduslikuks tegevuseks on eelkõige keelebarjäär ja geograafilised 
vahemaad. See kehtib ühtmoodi nii tarbijate kui ka ettevõtjate kohta, nagu tõendavad tarbija-
ja majandusorganisatsioonide arvamused.
Kui lepinguõiguskordade erinevus ei ole piiriüleses kaubanduses oluline, siis ei ole ka 
vajadust Euroopa ühise müügiõiguse järele ja seega vajadust meetme järele vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 5.

Peale selle on eesmärkide saavutamine ka seetõttu kahtluse all, et olulisi küsimusi seoses 
kehtiva lepingu elluviimisega ei käsitleta Euroopa ühise müügiõiguse normistikus, vaid nende 
suhtes kohaldatakse siseriiklikku õigust, mis on kohaldatav määruse (EÜ) nr 593/2008 või 
määruse (EÜ) nr 864/2007 või mõne muu asjakohase rahvusvahelise eraõiguse normi kohaselt 
(põhjendus 27). Selliste küsimuste hulka kuuluvad näiteks õiguslik staatus, teovõime 
puudumisest, ebaseaduslikkusest või heade kommete vastasusest tulenev lepingu tühisus, 
esindus, nõuete loovutamine, tasaarvestus, võlgnike ja võlausaldajate paljusus ning 
lepingupoolte muutumine. Selle taustal ei ole pooltel vastupidiselt põhjendusele 8 võimalik 
sõlmida lepingut ühtse lepinguõiguse alusel. Seetõttu ei kõrvalda Euroopa ühine müügiõigus 
õiguse kohaldaja jaoks siseturu erinevatest lepinguõiguskordadest tulenevat õiguskindlusetust 
ja õiguse ebaselgust, vaid hoopis suurendab seda.

Bundestag näeb peale selle olulist õiguskindlusetuse ohtu ka määrusega hõlmatud eeskirjade 
valdkonnas, mis on aluseks märkimisväärsele kahtlusele määruse eesmärkide saavutamise 
suhtes. Euroopa ühine müügiõigus võib loomu poolest anda ainult üldised eeskirjad, mis 
sisaldavad lisaks palju määratlemata õiguslikke mõisteid. Saksamaa ja teiste liikmesriikide 
lepinguõigust on kujundanud aga olulisel määral pretsedendiõigus. Peamine osa poolte jaoks 
olulistest eeskirjadest seega alles luuakse kohtute poolt konkretiseeriva ja õigust loova 
kohaldamisega. See näitab selgelt Euroopa riiklike lepinguõiguskordade arengut. Liidus ei ole 
siiski ühtset tsiviilkohtualluvust, mille kaudu saaks luua õiguskindlust tekitava reeglistiku.
Euroopa Kohus ei ole oma funktsioonilt ja struktuurilt võimeline tagama õiguslikku ühtsust.
Sellele lisaks võtaks niisugune protsess – nagu näitab jällegi riiklike õiguskordade arengu 
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võrdlus – pikki aastaid, kui mitte aastakümneid, nagu rõhutasid ka eksperdid 21. novembri 
2011. aasta arutelul. See on aeg, mille jooksul vastupidiselt komisjoni eesmärkidele valitseks 
õiguskindlus mitte suuremal, vaid vähemal määral. Sel ajal mitte ei soodustata piiriülest 
kaubandust, vaid seda pigem pidurdatakse õiguskindlusetuse ja kaasnevate kõrgemate 
tehingukulude tõttu.

b) Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 4 kohaselt jäävad liidu meetmed 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt sisuliselt ja vormiliselt lepingute eesmärkide 
raamidesse.

Punktis a nimetatud põhjustest tulenevalt ei ole Bundestagi arvates kaitstud ka 
proportsionaalsuse põhimõte, sest esinevad juba kahtlused seatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtud ettepaneku suhtes.

Lisan Bundestagi otsusele aluseks oleva, trükises 17/8000 avaldatud õiguskomisjoni otsus-
soovituse.

Lugupidamisega

/alla kirjutanud/

Prof dr Norbert Lammert


