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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 Saksan liittotasavallan liittopäivien perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

Saksan liittopäivät

Arvoisa puhemies,

Saksan liittotasavallan liittopäivät on ottanut 146. istunnossaan 1. joulukuuta 2011

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta 
kauppalaista
neuvoston asiakirja 15429/11; KOM(2011) 635 lopullinen

seuraavan kannan:

Ottaen huomioon asiakirjan 17/7713 Nr. A.5. sisältämä ilmoitus seuraava päätöslauselma 
hyväksytään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehtyyn sopimukseen liitetyssä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista 
koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan mukaiseksi perustelluksi lausunnoksi:

"Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta 
kauppalaista (KOM(2011) 635; neuvoston asiakirja 15429/11) on Saksan liittopäivien 
käsityksen mukaan toissijaisuusperiaatteen vastainen.

Liittopäivät viittaa päätöslauselmaansa (asiakirja 17/4565) komission vihreästä kirjasta 
toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista 
sopimusoikeutta (KOM(2010) 348 lopullinen; neuvoston asiakirja 11961/10). Se vahvistaa 
katsovansa, että ennen sopimusoikeutta ja etenkin kauppaoikeutta koskevien EU:n säännösten 
täytäntöönpanoa on tehtävä merkityksellinen vaikutustenarviointi niiden odotettavissa olevista 
oikeudellisista seurauksista ja todellisista vaikutuksista markkinoihin sekä kuluttajiin.

Perustelu:

1. Sopimukseen Euroopan unionista (SEU) ja sopimukseen Euroopan unionin 
toiminnasta (SEUT) liitetyssä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista 
koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan mukaan kansalliset parlamentit 
voivat antaa perustellun lausunnon syistä, joiden perusteella ne arvioivat, että 
lainsäädäntöesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Liittopäivien mielestä arviointiperusteet, joita kansalliset parlamentit tässä yhteydessä 
käyttävät, on käsitettävä laajasti: ne käsittävät oikeusperustan valinnan, 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen suppeasti tulkittuna SEU:n 5 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti sekä suhteellisuusperiaatteen SEU:n 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Rajoitetun valtuutuksen periaatteen mukaisesti unionin toimivalta muodostaa 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen tutkimisen edellyttämän ennakkokysymyksen. 
Toimivaltasäännöt sisältävät usein toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen 
konkretisointeja – näin ollen toissijaisuusperiaatteen tarkastelu erikseen ei usein olisi 
mielekkäästi mahdollista.
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Liittopäivät katsoo, että suuri osa asiaa koskevasta oikeudellisesta kirjallisuudesta 
tukee tätä oikeuskäsitystä (Hans Hofmann, 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, s. 
200–; 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, 
teoksessa: Jürgen Schwarze, (toim.), Der Verfassungsentwurf des Europäischen 
Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept, Baden-Baden 2004, s. 489, 522–; 
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 (Main) 
2008, s. 201–; Alexandra Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen 
Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche Umsetzung in Deutschland, teoksessa: 
Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (toim.), Jahrbuch des 
Föderalismus 2005, Baden-Baden 2005, s. 270; Peter Altmaier, Die 
Subsidiaritätskontrolle der nationalen Parlamente nach dem Subsidiaritäts-protokoll 
zum EU-Verfassungsvertrag, teoksessa: Hans-Jörg Derra (toim.), Freiheit, Sicherheit 
und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 70. Geburtstag, Baden-Baden 2006, s. 314; 
Marco Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung, DÖV 2011, 504, (505, 506)).

Myös liittopäivien oikeudellisten asioiden valiokunnan Eurooppa-oikeutta käsittelevän 
alavaliokunnan 16. kesäkuuta 2010 järjestämässä asiantuntijakeskustelussa useimmat 
asiantuntijat, nimittäin Prof. Dr. Christian Calliess, Prof. Dr. Adelheid Puttler, Oliver 
Suhr, Dr. Joachim Wuermeling ja Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz, kannattivat tätä 
laajaa käsitystä toissijaisuusperiaatteen noudattamisen arvioinnista 
toissijaisuusperiaatetta koskevien väitteiden puitteissa.

Myös liittoneuvosto katsoo toissijaisuusperiaatetta rikotun, jos Euroopan unionilla ei 
ole jotain lainsäädäntötoimea varten toimivaltaa (ks. esim. BR-Drucksache 43/10 
(päätös)).

2. Euroopan komissio hyväksyi ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista (jäljempänä "asetus") 11. 
lokakuuta 2011. Asetuksen oikeusperustana komissio käyttää SEUT:n 114 artiklaa. 
Liittopäivät katsoo, että SEUT:n 114 artikla ei voi toimia yhteistä eurooppalaista 
kauppalakia koskevan asetuksen oikeusperustana.

SEUT:n 114 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan Euroopan parlamentti ja 
neuvosto toteuttavat sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat 
toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämiseksi. Asetuksen tarkoituksen ja sisällön mukaan yhteisen eurooppalaisen 
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kauppalain käyttöönotolla ei kuitenkaan pyritä tällaiseen oikeudelliseen 
lähentämiseen, eikä sitä sen avulla voida saavuttaakaan.

a) Yhteistä eurooppalaista kauppalakia olisi sovellettava rajatylittäviin sopimuksiin 
vapaaehtoiselta pohjalta, osapuolten erillisen sopimuksen perusteella. 
Yksityiskohtaiset ehdot, joiden perusteella osapuolet voivat valita yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain soveltamisen, ilmenevät asetuksen 3 artiklasta ja sitä 
seuraavista artikloista. Jos osapuolet eivät niiden mukaisesti sovi yhteisen 
eurooppalaisen kauppalain soveltamisesta, sovelletaan kulloistakin kansallista 
lainsäädäntöä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 tai 
muiden lainvalintaa koskevien säännösten mukaisesti.

Kauppasopimuksia ja muita yhteisen eurooppalaisen kauppalain kattamia 
sopimustyyppejä koskevat kansalliset säädökset pysyvät asetuksen mukaan ennallaan. 
Johdanto-osan 9 kappaleessa todetaan nimenomaisesti, että aiempaa kansallista 
sopimusoikeutta ei tarvitse muuttaa, vaan kunkin jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä otetaan käyttöön toinen valinnainen sopimusoikeuden järjestelmä sen 
soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia varten.

b) Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on määritelty, että säädös, jolla 
ei muuteta voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä, ei muodosta SEUT:n 114 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämistä (vrt. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 2.5.2006,
C-436/03, parlamentti/neuvosto, Kok. 2006, s. 1-3733). Lainsäädäntötoimet, joilla 
asetetaan koko unionia varten yhtenäisiä sääntöjä, jotka ovat voimassa kansallisen 
lainsäädännön rinnalla ja vain päällekkäisiä niiden kanssa, eivät voi siten perustua 
SEUT:n 114 artiklaan.

Tämä SEUT:n 114 artiklan tulkinta saa vahvistuksen, kun sitä vertaillaan 
järjestelmällisesti SEUT:n 118 artiklan oikeusperustaan. Tämän Lissabonin 
sopimuksella säädetyn säännöksen mukaan tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen voidaan muun muassa luoda eurooppalainen teollis- ja tekijänoikeuksien 
suoja yhdenmukaisen suojan varmistamiseksi unionissa. Tällainen suoja on voimassa 
rinnan jäsenvaltioiden vastaavien säädösten kanssa niitä muuttamatta tai korvaamatta. 
Lissabonin sopimus antaa siis unionille vain teollis- ja tekijänoikeuksien rajoitetulla 
alalla toimivallan säätää jäsenvaltioiden säännösten kanssa rinnakkaista lainsäädäntöä. 
Tästä seuraa kääntäen se johtopäätös, että SEUT:n 114 artiklaa ei voida käyttää 
unionin säännösten oikeusperustana millään muilla aloilla, mikäli nämä säännökset 
ovat voimassa rinnakkain kansallisen lainsäädännön kanssa eivätkä muutoin vaikuta 
niihin.

Tämä vastaa myös unionin tähänastista lainsäädäntökäytäntöä: unionin lainsäädännön 
sisältämät oikeudet ja yritysmuodot, jotka ovat voimassa vastaavien kansallisten 
säännösten kanssa niitä muuttamatta tai korvaamatta, eivät tähän asti ole perustuneet 
SEUT:n 114 artiklaan, vaan aina SEUT:n 352 artiklaan (vrt. esimerkiksi asetukset 
eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän, eurooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan 
perustamisesta). Sama koskee yhteisön asetuksia kasvinjalostajanoikeuksista, yhteisön 
tavaramerkistä ja yhteisömallista, joilla kaikilla täydennetään, mutta ei korvata tai 
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lähennetä, jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Liittopäivien oikeudellisten asioiden valiokunnan julkisessa kuulemisessa 21. 
marraskuuta 2011 asiantuntijat Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit, Dr. Peter 
Huttenlocher, Prof. Dr. Karl Riesenhuber, Prof. Dr. Wulf-Henning Roth, Prof. Dr. 
Marina Tamm ja Prof. Dr. Gerhard Wagner vahvistivat epäilykset, jotka koskevat 
SEUT:n 114 artiklan valintaa oikeusperustaksi.

Tässä voidaan vedota korkeintaan SEUT:n 352 artiklassa tarkoitettuun "yleiseen 
implisiittiseen toimivaltaan". Tämä oikeusperusta edellyttää kuitenkin toista 
menettelyä. SEUT:n 352 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto tekee päätöksen 
yksimielisesti Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan. Lisäksi Saksan edustaja 
neuvostossa saa antaa hyväksyntänsä vasta sitten, kun liittopäivät on liittoneuvoston 
hyväksynnän saatuaan valtuuttanut hänet siihen Saksan perustuslain 23 artiklan 1 
kohdan mukaisella lailla (vastuunkannosta EU:n yhdentymistä koskevissa asioissa 
annetun lain 8 §).

3. Liittopäivät epäilee lisäksi, että asetus ei ole suppeasti tulkitun toissijaisuusperiaatteen 
eikä suhteellisuusperiaatteen mukainen.

a) SEU:n 5 artiklan 3 kohdan mukaan unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen 
yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan 
suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin 
tasolla.

Unionin tasolla toteutettavat toimet edellyttävät, että tavoitellut päämäärät on 
ylipäätään mahdollista saavuttaa mielekkäästi kyseisillä konkreettisilla toimenpiteillä. 
Komissio vetoaa rajatylittävän kaupan esteisiin, jotka sen mukaan johtuvat 
sopimusoikeuden eroista eri jäsenvaltioissa.

Liittopäivät suhtautuu epäillen siihen, että jäsenvaltioiden erilaiset sopimusoikeudet 
todella estäisivät tuntuvasti taloustoimintaa eurooppalaisella oikeusalueella. Tässä 
yhteydessä viitattakoon YK:n kauppaoikeudesta (United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods) saatuihin kokemuksiin. Ne osoittavat, 
että rajatylittävän taloustoiminnan esteitä ovat etenkin kieliesteet ja etäisyys. Tämä 
koskee yhtä lailla kuluttajia ja yrityksiä, minkä kuluttaja- ja talousjärjestöjen lausunnot 
osoittavat.

Jos kerran sopimusoikeusjärjestelmien erilaisuus on rajatylittävän kaupankäynnin 
kannalta vähämerkityksistä, yhteiselle eurooppalaiselle kauppalaille ja siten SEU:n 5 
artiklassa tarkoitetulle toimenpiteelle ei ole tarvetta. 

Lisäksi tavoitteiden saavuttaminen on kyseenalaista myös siksi, että yhteisessä 
eurooppalaisessa kauppalaissa ei säännellä keskeisiä pätevän sopimuksen 
aikaansaamiseen liittyviä seikkoja, vaan niihin sovelletaan edelleen kansallista 
lainsäädäntöä, jota sovelletaan asetusten (EY) N:o 593/2008 ja (EY) N:o 864/2007 tai 
jonkin muun lainvalintasäännön perusteella (johdanto-osan 27 kappale). Tällaisia 
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tärkeitä seikkoja ovat muun muassa oikeushenkilöllisyys, oikeuskelpoisuuden 
puuttumisesta, lainvastaisuudesta tai moraalittomuudesta johtuva sopimuksen 
pätemättömyys, edustus, oikeuksien siirto ja kuittaus, tilanne jossa velallisia ja 
velkojia on useita sekä osapuolten vaihtuminen. Näin ollen osapuolilla ei vastoin 
johdanto-osan 8 kappaletta ole mahdollisuutta tehdä sopimustaan yhden yhtenäisen 
sopimusoikeuden pohjalta. Tästä syystä sisämarkkinoiden erilaisten 
sopimusoikeusjärjestelmien aiheuttamaa oikeudellista epävarmuutta ja epäselvyyttä ei 
yhteisellä eurooppalaisella kauppaoikeudella poisteta, vaan pikemmin lisätään 
entisestään.

Liittopäivät näkee lisäksi myös asetuksen kattamien säännösten alalla huomattavan 
oikeudellisen epävarmuuden vaaran, joka antaa aihetta epäillä suuresti mahdollisuutta 
saavuttaa asetuksen tavoitteet. Yhteinen eurooppalainen kauppaoikeus voi 
luonnollisesti tarjota käyttöön vain yleisiä säännöksiä, jotka lisäksi sisältävät lukuisia 
määrittelemättömiä oikeudellisia käsitteitä. Saksassa, kuten muissakin jäsenvaltioissa, 
sopimusoikeus perustuu kuitenkin vahvasti tapausoikeuteen. Suurin osa osapuolille 
merkityksellisistä säännöistä on siten ensin luotava tuomioistuinten konkretisoivan ja 
ennakkotapauksia luovan oikeudenkäytön perusteella. Euroopan kansallisten 
sopimusoikeusjärjestelmien kehitys osoittaa tämän selvästi. Unionissa ei kuitenkaan 
ole yhtenäistä siviilituomioistuinta, jolla voitaisiin luoda oikeusvarmuutta synnyttävä 
säännösrakenne. Euroopan unionin tuomioistuin ei tehtävänsä ja rakenteensa vuoksi 
kykene varmistamaan oikeudellista yhtenäisyyttä. Lisäksi tällainen prosessi – kuten 
kansallisten oikeusjärjestelmien kehityksen vertailu osoittaa – veisi vuosia, ellei jopa 
vuosikymmeniä, kuten myös asiantuntijat 21. marraskuuta 2011 pidetyssä 
kuulemisessa korostivat. Tänä aikana oikeusvarmuus ei lisääntyisi, vaan komission 
tavoitteen vastaisesti vähenisi. Tänä aikana rajatylittävää kaupankäyntiä ei edistettäisi, 
vaan tämä oikeudellinen epävarmuus ja siihen liittyvät korkeammat 
liiketoimintakustannukset pikemmin jarruttaisivat sitä.

b) SEU:n 5 artiklan 4 kohdan mukaan unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kohdassa a mainituista syistä liittopäivät katsoo, että myöskään 
suhteellisuusperiaatetta ei noudateta, koska on kyseenalaista, pystytäänkö ehdotuksella 
saavuttamaan asetetut tavoitteet."

Liitän oheen liittopäivien päätöksen pohjana olevan oikeudellisten asioiden 
valiokunnan päätössuosituksen, joka on asiakirjassa 17/8000.

Ystävällisin terveisin

/allekirjoitus/

Prof. Dr.Norbert Lammert


