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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 Belgian senaatin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Belgian senaatti

Istuntokausi 2011–2012

6. joulukuuta 2011

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta 
kauppalaista (COM(2011)0635)

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden valvonta

Oikeudellinen valiokunta

1 jakso. Tekstit

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan 2 alakohdassa esitetään kaksi 
sääntöä.

Ensimmäinen on toimintaa koskeva sääntö. Se on laadittu unionin toimielimiä varten. Unionin 
toimielimet soveltavat "toissijaisuusperiaatetta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti"1.

Toinen on valvontaa koskeva sääntö. Se on osoitettu jäsenvaltioiden toimielimille. 
"Kansalliset parlamentit valvovat toissijaisuusperiaatteen noudattamista mainitussa 
pöytäkirjassa määrätyn menettelyn mukaisesti."

SEU-sopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa (N:o 1) määritetään kansallisten 
parlamenttien asema Euroopan unionissa. Sen 2 artiklan 3 kohdassa täsmennetään, että 
"komissio toimittaa siltä lähtöisin olevat esitykset lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi 
säädöksiksi suoraan kansallisille parlamenteille samaan aikaan kuin Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle".

Pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdassa lisätään, että "kansalliset parlamentit voivat toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa määrättyä menettelyä 
noudattaen toimittaa Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission 
puheenjohtajille perustellun lausunnon siitä, onko esitys lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäväksi säädökseksi toissijaisuusperiaatteen mukainen"2.

Pöytäkirja (N:o 2) koskee puolestaan "toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista" 
ja järjestelmää sen valvomiseksi, miten näitä periaatteita sovelletaan (pöytäkirjan 
johdanto-osa).
                                               
1 SEUT-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa täsmennetään, että "toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii 
aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 
niiden keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun 
toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla".
2 Ks. kommentteja näistä määräyksistä, F. Delpérée ja F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-Europe, 
esipuhe W. Martens, Bruxelles, Bruylant, 2010.
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Pöytäkirjan 6 artiklan ensimmäisessä alakohdassa täsmennetään, että "kansallinen parlamentti 
tai kansallisen parlamentin kamari voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu unionin 
virallisilla kielillä, antaa Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission 
puheenjohtajille perustellun lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva 
esitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Kansallisen parlamentin tai kansallisen 
parlamentin kamarin on tarvittaessa itse järjestettävä lainsäädäntövaltaa käyttävien 
alueellisten parlamenttien kuuleminen".

Lisäksi on otettava huomioon, että Belgia on antanut Lissabonin sopimuksen allekirjoituksen 
yhteydessä päätösasiakirjaan liitettävän julistuksen "kansallisista parlamenteista". Julistuksen 
numero on 51. Siinä Belgia toteaa, että "Belgian perustuslain nojalla sekä edustajainhuone 
(Chambre des Représentants) ja liittovaltion parlamentin ylähuone (Sénat du Parlement 
fédéral) että kieliyhteisöjen ja alueiden parlamentaariset edustajakokoukset toimivat unionin 
kulloinkin käyttämän toimivallan mukaisesti joko kansallisen parlamenttijärjestelmän osina 
tai kansallisen parlamentin kamareina".

Belgian senaatille on edellä mainittujen tekstien mukaisesti toimitettu 20. lokakuuta 2011 
yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista 11. lokakuuta 2011 annettu ehdotus asetukseksi 
(COM(2011)0635).

Ehdotus toimitettiin oikeudelliselle valiokunnalle. Valiokunta käsitteli asiaa kokouksissaan 
22. ja 29. marraskuuta ja 6. joulukuuta. Valiokunta järjesti kuulemisia, joiden pöytäkirjat ovat 
mietinnön liitteenä (doc. Sénat, n° 5-1382/1). Se myös vastaanotti professori Patrick Wéryn, 
ranskan- ja saksankielisten asianajajayhteisöjen liiton (Benoît Kohi ja Denis Philippe) sekä 
flaaminkielisten asianajajayhteisöjen liiton (Eddy Boydens) laatimat kirjelmät, jotka myös 
ovat mietinnön liitteenä.

Muistettakoon, että määräaika toissijaisuusperiaatteen noudattamista koskevan lausunnon 
antamiselle päättyy 12. joulukuuta 2011.

2 jakso. Menettelyä koskevat huomiot

Antaessaan lausunnon lainsäädäntöaloitteen toissijaisuusperiaatteen mukaisuudesta 
parlamentaarisen edustajakokouksen on noudatettava kahta menettelyä koskevaa ohjetta. 
Niistä toinen on luonteeltaan juridinen ja toinen enemmän poliittinen.

Oikeudelliselta kannalta vaatimustenmukaisuuden valvonnan on koskettava sen ensisijaista 
merkitystä, toisin sanoen verrattava toisiinsa kahta oikeusnormia – lainsäädäntöehdotuksen 
säännöksiä sekä perussopimuksen määräyksiä toissijaisuusperiaatteesta. Vertailussa on 
arvioitava oikeudellisesti käynnistetyn lainsäädäntömenettelyn validiteettia. Jos analyysissa 
käy ilmi, että ehdotuksen teksti ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja jos muut 
parlamentaariset edustajakokoukset päätyvät samaan arvioon, ehdotuksen laatijan on 
tarkistettava uudelleen ehdotustaan.

Poliittiselta kannalta parlamentaarisen edustajakokouksen on luonnollisesti ilmaistava 
kantansa tavanomaisten poliittisten arviointikriteeriensä mukaisesti – on totta, että edustajien 
on periaatteessa arvioitava ehdotusta puhtaasti poliittisin perustein. Kuten edustajainhuone 
myös senaatti on korostanut – tarkasteltaessa COSACin laatimaa kokeiluhanketta kolmannen 
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rautatiepaketin yhteydessä – tällä hetkellä toteutettavan valvonnan poliittista luonnetta.

Toissijaisuusvalvonta antaa edustajainhuoneelle mahdollisuuden ilmaista kantansa 
toimivallan yleisestä jakautumisesta Euroopan unionissa. Se antaa sille mahdollisuuden 
ilmaista, kuinka sen mukaan on ymmärrettävä perussopimuksen määräykset, joissa 
edellytetään poliittisen päätöksen tekemistä "mahdollisimman lähellä unionin kansalaisia" 
(pöytäkirjan N:o 2 johdanto-osa).

Näin ollen parlamentaarinen edustajakokous voi esittää itselleen toissijaisuusvalvonnan 
yhteydessä kolme eri kysymystä1:

a. Toimivaltaa koskeva kysymys. 

Ovatko unionin viranomaiset lainsäädäntöä laatiessaan pysyneet toimivaltansa rajoissa? 
Ovatko ne löytäneet perussopimuksesta oikeutuksen toimilleen alalla?

b. Tarkoituksenmukaisuutta koskeva kysymys. 

Vastaako säädös sellaisena kuin se on laadittu asianmukaisesti ongelmaan, joka sillä pyritään 
ratkaisemaan? Onko suunniteltu toimenpide asianmukainen? Mahdollistaako se tai 
helpottaako se unionin toimielinten tavoitteen toteuttamisen?

c. Läheisyyttä koskeva kysymys. 

Kunnioitetaanko säädösehdotuksella riittävästi kansallisten viranomaisten aloitteita ja toimia? 
Eikö samoihin tuloksiin olisi päästy jäsenvaltioiden välityksellä? Oikeuttavatko "tarkoitetun 
toiminnan laajuus ja vaikutukset" yhteisön tason toiminnan tällä alalla?

Sen sijaan parlamentaaristen edustajakokousten tehtävänä ei ole ilmaista kantaansa 
asetusehdotuksen asiasisällöstä eikä korostaa sen etuja tai haittoja2.

3 jakso. Asetusehdotuksen aihe

Yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevalla asetusehdotuksella pyritään 
myötävaikuttamaan sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ottamalla käyttöön 
valinnainen yhtenäinen sopimusoikeuden sääntöjen kokonaisuus.

Se on osoitettu niin yrityksille kuin kansalaisille. Ensin mainittujen on osallistuttava rajat 
ylittävän kaupan kehittämiseen. Jälkimmäisiä on rohkaistava lisäämään rajat ylittävien 
ostosten tekemistä entistä kätevämmin ja turvallisemmin. Ehdotus koskee siis sekä yritysten 
välisiä myyntisopimuksia että yrityksen ja kuluttajien välisiä sopimuksia.

Näin syntyisi itsenäiset ja yhdenmukaiset säännöt. Ne olisivat luonteeltaan vapaaehtoisia. 
Niitä sovellettaisiin ainoastaan rajatylittävään kauppaan osallistuvien erillisen sopimuksen 
perusteella. Kyseessä olisi "toinen sopimusoikeudellinen järjestelmä", joka sisällytettäisiin 

                                               
1 Ks. tästä aiheesta. Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2000 ja L'Europe de la subsidiarité (dir. M. 
Verdussen), Bruxelles, Bruylant, 2000.
2 Professori Wéry kirjoittaa: "Eikö ole syytä pelätä, että käytännössä ammattimyyjä sanelee kuluttajalle tahtonsa 
ja että kuluttajalla liittymissopimuksen osalta ei olisi neuvotteluvaraa?"
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jokaisen jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön siviililain (1582–1701 pykälä) ensisijaisen 
järjestelmän ja kuluttajaoikeuksia koskevien pakollisten lakien rinnalle.

Vapaaehtoisen järjestelmän hyväksyminen tarjoaisi mahdollisuuden poistaa tiettyjä esteitä, 
jotka ovat seurausta sopimusoikeutta, erityisesti myyntisopimuksia, koskevien oikeudellisten 
järjestelmien eroavuuksista. Tämä voisi viitoittaa tietä velvoiteoikeuksien 
yhdenmukaistamiseksi yleensä.

4 jakso. Vaatimustenmukaisuuden analyysi

Valiokunta tarkasteli esitetyt menettelyä koskevat huomautukset huomioon ottaen sen 
tarkastettavaksi toimitettua asetusehdotusta kolmelta kannalta.

4.1. Toimivaltaisuuden analyysi osoittaa, että perussopimuksiin ei sisälly erityisiä määräyksiä, 
joiden perusteella olisi mahdollista hyväksyä oikeudellinen järjestelmä, joka sisällytettäisiin 
jäsenvaltioiden oikeuteen muuttamatta sen keskeisiä säännöksiä.

Lainsäädäntöehdotuksella ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata kansallista lainsäädäntöä. Sillä 
ei myöskään pyritä yhteensovittamaan kansallisia säännöksiä. Sillä pyritään luomaan uusi 
rinnakkainen oikeusväline, joka suuressa määrin kilpailee kaikkiin kansallisiin 
oikeusjärjestelmiin jo sisältyvien välineiden kanssa.

Ehdotuksen laatijat esittävät oikeusperustaksi SEUT-sopimuksen 114 artiklan 1 kohtaa. 
Määräyksellä pyritään takaamaan "sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen". Saman artiklan 
3 kohdassa täsmennetään, että komission on perustettava kuluttajansuojaa koskevat 
ehdotuksensa "suojelun korkeaan tasoon".

Ehdotuksella ei kuitenkaan pyritä kansallisen lainsäädännön säännösten lähentämiseen. 
Laatijoiden olisi pitänyt valita toinen oikeusperusta, kuten SEUT-sopimuksen 352 artikla, 
jossa oikeutetaan unioni antamaan "aiheellisia säännöksiä" jos "jokin unionin toimi 
osoittautuu perussopimuksissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarpeelliseksi 
perussopimuksissa määritellyillä politiikan aloilla eikä niissä ole määräyksiä tähän 
tarvittavista valtuuksista".

Tässä tapauksessa ehdotuksen laatijoiden olisi saatava jäsenvaltioiden yksimielinen 
suostumus. Viittaamalla virheellisesti SEUT-sopimuksen 114 artiklaan laatijat aiheuttavat 
vääristymän unionin lainsäädäntömenettelyssä. Samalla he myös siirtävät unionin sisäistä 
poliittista päätöksentekokeskusta.

4.2. Tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista valiokunta toteaa, että rajatylittävissä 
liiketoimissa unionin viranomaisten puuttumisella voi olla sellainen vaikutus, jota 
kansallisella lainsäädännöllä ei voida saavuttaa sisäiseen oikeuteen perustuvalla 
oikeudellisella järjestelmällä. Sillä voidaan yksinkertaistaa ja turvata viiden sadan miljoonan 
henkilön rajatylittävä kaupankäynti.

Tavoite on perusteltu. Se kuuluu tavoitteisiin, joihin Euroopan unioni tähtää ja sen on 
tähdättävä. On kuitenkin syytä kysyä, ovatko käytetyt keinot asianmukaisimmat tavoitteen 
saavuttamiseksi. Tarjoaisiko suunniteltu lainsäädäntö käytännössä useille taloudellisille 
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toimijoille käytännöllisen keinon kiertää kansalliseen lainsäädäntöön sisältyviä pakollisia 
säännöksiä?

Professori Patrick Wéry, joka toimittamassaan selvityksessä suhtautuu kieltämättä 
myönteisesti asetusehdotukseen, korostaa kuitenkin: "Perustelujen mukaan 
"SEUT-sopimuksen 114 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteinen eurooppalainen kauppalaki 
takaisi kuluttajansuojan korkean tason, koska siihen sisältyvät pakottavat säännöt 
säilyttäisivät voimassa EU:n kuluttajalainsäädäntöön perustuvan kuluttajansuojan tason tai 
parantaisivat sitä".

Hän kuitenkin lisää: "On aihetta epäillä väitteen paikkansapitävyyttä Belgian voimassa olevan 
oikeuden kannalta. Esimerkki kohtuuttomista ehdoista ammattimaisten myyjien ja kuluttajien 
välisissä sopimuksissa on valaiseva". Lopuksi todetaan, että ehdotuksella taataan "vähemmän 
edistynyt suoja" kuin Belgian oikeudessa, sellaisena kuin se ilmenee erityisesti 
markkinakäytännöistä ja kuluttajansuojasta 6. huhtikuuta 2010 annetussa laissa.

Tämä päätelmä kannustaa ajattelemaan, että asetusehdotuksella ei saavuteta siinä kuitenkin 
tietoisesti asetettuja tavoitteita.

4.3. Mitä tulee läheisyyden analyysiin, on syytä pohtia, ovatko asetusehdotuksen laatijat 
osoittaneet riittävällä tavalla, että heidän esittämänsä lainsäädäntöehdotus olisi 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Vaikka heidän tehtävänään olisi osoittaa, että yhteisön toimet olisivat vaikuttavampia 
kauppaoikeuden alalla ja että niillä edistettäisiin sisämarkkinoiden kehittymistä, he eivät 
kuitenkaan esitä laskelmia tämän periaatteellisen kantansa tueksi.

Väite, jonka mukaan "unionilla on parhaat edellytykset tarttua lainsäädännön pirstaleisuudesta 
aiheutuviin ongelmiin" ei sellaisenaan ole riittävä (toteaa professori Wéry), paitsi jos se 
katsotaan eräänlaiseksi periaatteelliseksi toteamukseksi, jonka mukaan yhteisön asetus on 
sopivin tapa yhdenmukaisen oikeudellisen järjestelmän luomiseksi alalla, ottamatta huomioon 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyviä takeita.

Laatijat eivät ilmeisesti ole ottaneet huomioon direktiivin 2011/83/EU (Euroopan unionin 
virallinen lehti, 22. marraskuuta 2011) vaikutuksia kuluttajan oikeuksiin. Direktiivi on vielä 
sisällytettävä sisäiseen lainsäädäntöön. Laatijat eivät osoita, kuinka on mahdollista sovittaa 
yhteen asetusehdotuksen säännökset ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun 
asetuksen (EY) N:o°593/2008 (Rooma I) säännökset.

Laatijat eivät myöskään esitä todisteita siitä, että kahdeskymmeneskahdeksas –
vapaaehtoiseksi sanottu – järjestelmä jäsenvaltioissa sovellettavien 
kahdenkymmenenseitsemän järjestelmän lisäksi ja niiden kanssa kilpaillen ajaisi paremmin 
tuottajien ja kuluttajien etua.

Kuluttajansuojaan liittyvän lainsäädännön yhdenmukaistaminen on onnistunut saavutus. Sen 
tavoitteiden on täytyttävä varmemmin ja tehokkaammin kuin vapaaehtoiseksi esitetyllä 
vähimmäissuojaa koskevalla järjestelmällä.

5 jakso. Oikeudellisen valiokunnan päätelmät
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Ottaen huomioon edellä esitetyt huomiot, erityisesti Euroopan unionin viranomaisten 
toimivaltaa koskevat huomiot, valiokunta katsoo, että sen tarkistettavaksi toimitettu 
asetusehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Siitä seuraa erillisten oikeudellisten 
järjestelmien välistä kilpailua, vaikka tavoitteena olisi oltava erilaisista lainsäädännöistä 
seuraavien haitallisten vaikutusten torjuminen tai vähintään lieventäminen. Ehdotusta olisi 
tarkistettava mainittuihin eri varaumiin vastaamiseksi.


