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

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Belgia senati põhjendatud arvamus ülalnimetatud 
ettepaneku kohta.
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Belgia senat

2011.–2012. aasta istungjärk

6. detsember 2011

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise müügiõiguse 
kohta (COM(2011)0635)

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele vastavuse kontroll

Õiguskomisjoni järeldused

1. jagu. Õiguslikud sätted

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 3 teises lõigus on sätestatud kaks nõuet.

Esimene on meetmete võtmise nõue ja see on kehtestatud ELi institutsioonidele: „Liidu 
institutsioonid kohaldavad subsidiaarsuse põhimõtet vastavalt protokollile subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.”1

Teine on kontrollinõue ja see on kehtestatud liikmesriikide institutsioonidele: „Riikide 
parlamendid tagavad subsidiaarsuse põhimõtte järgimise protokollis sätestatud korra 
kohaselt.”

Euroopa Liidu lepingu juurde kuuluvas protokollis nr 1 sätestatakse riikide parlamentide roll 
Euroopa Liidus. Protokolli artikli 2 kolmandas lõigus täpsustatakse: „Komisjoni koostatud 
seadusandlike aktide eelnõud edastab komisjon otse riikide parlamentidele ning samaaegselt 
ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.”

Protokolli artikli 3 esimeses lõigus lisatakse, et „vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamist käsitlevas protokollis sätestatud korrale võivad riikide parlamendid 
saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ja nõukogu eesistujale põhjendatud 
arvamuse selle kohta, kas seadusandliku akti eelnõu vastab subsidiaarsuse põhimõttele.”2

Protokoll nr 2 käsitleb subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist ja 
süsteemi selle põhimõtte kohaldamise jälgimiseks (protokolli preambul).

Protokolli artikli 6 esimeses lõigus on täpsustatud, et „iga riigi parlament või selle koda võib 
kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale liidu ametlikes keeltes 
koostatud põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta tema arvates 
                                               
1 Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 täpsustatakse, et „valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, 
võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei 
suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatud 
meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil.”
2 Sätete kohta selgituse saamiseks vt F. Delpérée ja F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-Europe, W. 
Martensi eessõna, Brüssel, Bruylant, 2010.
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subsidiaarsuse põhimõttele. Iga riigi parlament või selle koda konsulteerib vajaduse korral 
seadusandlikke volitusi omavate piirkondlike parlamentidega.”

Lisaks ei tohi unustada, et Belgia sidus Lissaboni lepingule allakirjutamise riikide parlamente 
käsitleva deklaratsiooniga. Tegu on deklaratsiooniga nr 51. Belgia täpsustab, et „vastavalt 
Belgia konstitutsiooniõigusele toimivad nii esindajatekoda, föderaalparlamendi ülemkoda kui 
ka kommuunide ja regioonide parlamentaarsed assambleed vastavalt liidu pädevusele kas riigi 
parlamendi osade või kodadena.”

2. jagu. Menetlus

Eespool mainitud õiguslike sätete alusel esitati 20. oktoobril 2011. aastal senatile 11. oktoobri 
2011. aasta määruse ettepanek Euroopa ühise müügiõiguse kohta (COM(2011)0635).

Ettepanek edastati õiguskomisjonile, kes arutas seda 22. ja 29. novembril ning 6. detsembril 
toimunud koosolekutel. Komisjon viis läbi kuulamised, mille kokkuvõte on esitatud aruande 
lisas (senati dokument nr 5-1382/1). Samuti esitasid komisjonile kirjaliku seisukoha professor 
Patrick Wéry, prantsuse- ja saksakeelne advokatuur Ordre des barreaux francophones et 
germanophones (Benoît Kohi ja Denis Philippe) ning flaamikeelne advokatuur Orde van 
Vlaamse Balies (Eddy Boydens), ka need on esitatud aruande lisas.

Lisaks väärib meeldetuletamist asjaolu, et tähtaeg arvamuse avaldamiseks subsidiaarsuse 
põhimõttele vastavuse kohta lõpeb 12. detsembril 2011.

3. jagu. Metodoloogilised märkused

Parlamentaarne assamblee peab juhinduma kahest metodoloogilisest põhimõttest, kui ta peab 
esitama arvamuse seadusandliku akti eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta. 
Esimene põhimõte on õiguslikku, teine poliitilist laadi.

Õiguslikust vaatenurgast tähendab vastavuse kontroll eeskätt kahe õigusnormi – ühelt poolt 
õigusakti ettepaneku sätete ja teiselt poolt aluslepingu sätete kontrolli subsidiaarsuse 
põhimõtte osas. Sellise võrdluse tulemusena peab saama anda õigusliku hinnangu 
seadusandliku algatuse paikapidavuse kohta. Juhul kui analüüsi tulemusena ilmneb, et eelnõu 
ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, ning sellist hinnangut kinnitavad muud 
parlamentaarsed assambleed, peab teksti koostaja oma ettepaneku uuesti läbi vaatama.

Poliitilisest vaatenurgast lähtuvalt on loomulikult parlamentaarse assamblee kohus anda 
hinnang poliitiliste aspektide kohta, mis on tema tavapärane tegevus, kuna parlamendiliikmed 
peavad põhimõtteliselt hindama õigusakti ettepanekuid üksnes poliitiliste kriteeriumide alusel. 
Nii nagu esindajatekoda, on ka senat COSACi väljatöötatud kolmandat raudteepaketti 
käsitleva pilootprojekti hindamisel rõhutanud, et teostatav kontroll peab olema poliitilist laadi.

Subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kontroll pakub assambleele võimalust väljendada oma 
arvamust selle kohta, milline on tema nägemus pädevuse üldisest korraldusest Euroopa 
Liidus. See annab assambleele võimaluse selgitada, kuidas tuleks tema arvates mõista 
aluslepingu sätteid, mille kohaselt poliitilised otsused tuleb teha „võimalikult lähedal liidu 
kodanikele” (protokolli nr 2 preambul); 
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Seda silmas pidades peaks parlamentaarne assamblee subsidiaarsuse põhimõttega1 vastavuse 
kontrollimisel käsitlema kolme küsimust.

a. Pädevuse küsimus. Kas ELi ametiasutused on seadusandliku akti koostamisel jäänud oma 
volituste piiresse? Kas aluslepingutes on olemas säte, mille alusel nad võivad selles 
valdkonnas tegutseda?

b. Asjakohasuse küsimus. Kas seadusandlik akt tegeleb sellisel kujul asjakohaselt 
lahendatava probleemiga? Kas kavandatav meede on asjakohane? Kas meetmega on võimalik 
saavutada ELi institutsioonide püstitatud eesmärki ja kas see hõlbustab eesmärgi saavutamist?

c. Kõige lähedasema tasandi küsimus. Kas seadusandliku akti eelnõuga võetakse piisavalt 
arvesse riiklike ametiasutuste algatusi ja meetmeid? Kas sama tulemust ei oleks võinud 
saavutada liikmesriikide meetmetega? Kas kavandatava meetme ulatus ja mõju õigustab ELi 
meetmeid selles valdkonnas?

Seevastu ei ole parlamentaarse assamblee ülesanne avaldada arvamust määruse ettepaneku 
sisu asjakohasuse kohta ning tuua esile selle tugevad ja nõrgad küljed2.

4. jagu. Määruse ettepaneku eesmärk

Euroopa ühist müügiõigust käsitleva määruse ettepaneku eesmärk on lepinguõiguse 
valdkonnas ühtsete ja vabatahtlike eeskirjade kehtestamisega kaasa aidata siseturu sujuvale 
toimimisele.

Ettepanek on suunatud nii ettevõtetele kui ka kodanikele. Ettevõtted tuleb kaasata piiriülese 
kaubanduse arendamisse. Kodanikke tuleb ergutada sooritama piiriüleseid oste, tagades neile 
mugavamad ja turvalisemad tingimused. Ettepanek käsitleb seega nii ettevõtete vahel kui ka 
ettevõtete ja tarbijate vahel sõlmitavaid lepinguid.

Niiviisi pandaks alus vabatahtlikkuse põhimõttel rajanevale autonoomsele ja ühtlustatud 
õigustikule. Õigustikku saaks kohaldada üksnes juhul, kui piiriüleste tehingute pooled on 
sellega nõus. Sellisel juhul oleks tegu teise lepinguõiguse süsteemiga, mis on iga liikmesriigi 
siseriikliku õiguse osa koos tsiviilseadustikku (artiklid 1582–1701) hõlmava esimese 
süsteemiga ja tarbimist reguleerivate siduvate õigusaktidega.

Sellise valikulise süsteemi kasutamine võimaldaks kõrvaldada teatavad takistused, mis 
tulenevad õigussüsteemide erinevusest lepinguõiguse, eelkõige müügilepingu osas. Nimetatud 
süsteem võiks olla esimeseks sammuks võlasuhetele kohaldatava õiguse üldisel ühtlustamisel.

5. jagu. Vastavuse analüüs

Seoses kirjeldatud metodoloogiliste märkustega arutas komisjon talle analüüsimiseks esitatud 
Euroopa määruse ettepanekut kolmest aspektist.

                                               
1 Vt Le principe de subsidiarité, Brüssel, Bruylant, 2000 ja L’Europe de la subsidiarité (koostanud M. 
Verdussen), Brüssel, Bruylant, 2000.
2 Professor Wéry arvamus: „Kas ei peaks kartma seda, et praktikas surub kutseline müüja tarbijale peale oma 
tahet ning tüüplepingu puhul puudub tarbijal läbirääkimise võimalus?”
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5.1. Pädevuse analüüsi osas märgib komisjon, et aluslepingud ei sisalda erisätteid, mis 
võimaldaksid vastu võtta liikmesriikide õigusesse inkorporeeritavat õiguskorda, ilma et 
muudetaks selle olulisi sätteid.

Samas ei ole õigusakti eelnõu eesmärk asendada riiklikke õigusakte ega ühtlustada riiklike 
õigusaktide sätteid. Ettepanekuga soovitakse luua uus õiguslik vahend, mis eksisteeriks 
kõrvuti riiklike õigusaktidega pakutavate õigusvahenditega ja hakkaks suures ulatuses 
nendega konkureerima.

Ettepaneku koostajad on õiguslikuks aluseks valinud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
114 lõike 1. Kõnealuse sätte eesmärk on tagada liikmesriikides nii õigus- kui ka 
haldusnormide ühtlustamine, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine. Sama 
artikli lõikes 3 on täpsustatud, et tarbijakaitset käsitlevates ettepanekutes võtab komisjon 
aluseks kaitstuse kõrge taseme.

Käesoleva ettepaneku puhul ei ole siiski tegu riiklike õigusaktide ühtlustamisega. Koostajad 
oleksid pidanud valima muu õigusliku aluse, näiteks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
352, mille alusel võib liit võtta kohaseid meetmeid juhul, kui aluslepingutes määratletud 
poliitika raames osutub aluslepingute mõne eesmärgi saavutamiseks vajalikuks liidu meede 
ning aluslepingutes ei ole sätestatud selleks vajalikke volitusi.

Sellisel juhul oleksid ettepaneku koostajad võinud arvestada liikmesriikide üksmeelse 
toetusega. Koostajad moonutavad ELi õigusloomeprotsessi, viidates ekslikult Euroopa Liidu 
lepingu artiklile 114. Ka seavad koostajad poliitiliste otsuste tegemise keskmeks liidu tasandi.

5.2. Ettepaneku asjakohasuse osas märgib komisjon, et piiriüleste tehingute puhul võivad ELi 
ametiasustuste meetmed avaldada mõju, mida ei suudetaks saavutada riiklike õigusaktidega 
õigussüsteemis, mis piirdub siseriikliku õigusega. ELi ametiasutuste tegevus võib aidata 
lihtsustada piiriüleseid tehinguid ja muuta need turvalisemaks 500 miljoni inimese jaoks.

See on õigustatud eesmärk ning üks sihtidest, mille poole Euroopa Liit võib ja isegi peab 
pürgima. Siiski võib küsida, kas selle eesmärgi saavutamiseks kasutatavad vahendid on ikka 
kõige sobilikumad. Kavandatav õigusakt võib paljudele ettevõtjatele pakkuda mugavat 
võimalust hoida kõrvale siseriiklike õigusaktide kohustuslikest sätetest. 

Professor Patrick Wéry, kelle analüüs on kahtlemata määruse ettepanekut toetav, rõhutab, et 
vastavalt seletuskirjale tagaks „kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 114 lõikega 3 Euroopa 
ühine müügiõigus tarbijatele kõrge kaitsetaseme, sest sellega kehtestatakse kohustuslike 
normide kogum, mis säilitab tarbijale ELis kehtivate tarbijakaitsenormidega tagatud kaitse või 
parandab seda.”

Sellest hoolimata lisab ta, et „silmas pidades Belgia materiaalõigust on põhjust kahelda selle 
väite õigsuses. Kõnekas näide on kutseliste müüjate ja tarbijate vahel sõlmitavate lepingute 
ebaõiglased tingimused.” Professor Wéry jõuab järeldusele, et ettepanek pakub väiksemat 
kaitset kui Belgia õigusaktid, eelkõige 6. aprilli 2010. aasta seadus turutavade ja tarbijakaitse 
kohta.

Selline järeldus annab alust arvata, et määruse ettepanekuga ei saavutata õigustatult püstitatud 
eesmärke.
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5.3. Kõige lähedasema tasandi analüüsi osas on õigustatud küsida, kas Euroopa määruse 
eelnõu koostajad suudavad piisavalt tõendada, et nende pakutav õigusakt on kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega.

Ehkki koostajad peaksid esitama tõendeid, mis kinnitavad, et müügiõiguse valdkonnas on 
tõhusamad ELi tasandi meetmed ja need aitavad paremini kaasa ühtse turu arendamisele, ei 
esita koostajad oma seisukoha kaitsmiseks konkreetseid arvandmeid. 

Väitest, et liidul on parimad võimalused õiguslikust killustatusest tulenevate probleemide 
lahendamiseks (professor Wéry märkus), üksi ei piisa, välja arvatud juhul, kui lähtutakse 
ringmääratlusest, mille alusel Euroopa määrus on sobivam kõnealuses valdkonnas ühtse 
õigusliku süsteemi kehtestamiseks, ilma et käsitletaks liikmesriikide õigusaktidega pakutavaid 
tagatisi. 

Koostajad ei paista arvesse võtvat mõju, mida avaldab direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste 
kohta (ilmunud Euroopa Liidu Teatajas 22. novembril 2011), mis tuleb veel siseriiklikusse 
õigusesse üle võtta. Nad ei näita, kuidas on võimalik ühitada määruse eelnõu sätteid määruse 
(EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I)) 
sätetega.

Samuti ei esita koostajad tõendeid selle kohta, et kahekümne kaheksas, nn valikuline süsteem, 
mis lisandub liikmesriikides kohaldatavale kahekümne seitsmele süsteemile ja hakkab 
nendega konkureerima, kaitseks paremini tootjate ja tarbijate huve.

Tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide ühtlustamine on olnud edukas. Ühtlustamine peab 
täitma oma eesmärki kindlamalt ja tõhusamalt kui minimaalset kaitset pakkuv vabatahtlik 
süsteem.

6. jagu. Õiguskomisjoni järeldused

Arvestades eespool toodud märkusi, eelkõige neid, mis käsitlevad Euroopa Liidu 
ametiasutuste pädevust, on komisjon arvamusel, et talle analüüsimiseks esitatud määruse 
ettepanek on subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus. Ettepanek tekitab konkurentsi erinevate 
õigussüsteemide vahel, samas kui selle eesmärk peaks olema erinevatest õigusaktidest 
tuleneva kahjuliku mõju vältimine või vähemalt selle kahandamine. Ettepanek tuleks uuesti 
läbi vaadata, et võtta arvesse nimetatud eri vastuväiteid. 


