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müügiõigust
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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 kodukorrale kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Austria Vabariigi Liidunõukogu põhjendatud 
arvamus eespool nimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Liidunõukogu
1. detsembri 2011. aasta
põhjendatud arvamus

vastavalt Austria põhiseaduse artikli 23 g lõikele 1 koosmõjus subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolliga nr 2

KOM(2011)0635 lõplik
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise müügiõiguse 
kohta
(60696/EU XXIV. GP)

„A. Põhjendatud arvamus

Käesolev projekt ei sobi kokku subsidiaarsuse põhimõttega.

B. Põhjendus

11. oktoobril 2011 esitas Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu määrus, mis käsitleb 
Euroopa ühist müügiõigust. See uus raamistik peaks olema kohaldatav piiriülestele 
müügilepingutele. See kujutab endast uut lepinguõigust, mis oleks lepingupooltele vabatahtlik 
ja peaks kehtima 28. süsteemina 27 liikmesriigi olemasolevate lepinguõiguste kõrval.
Euroopa Komisjoni eesmärgiks on soodustada selle vabatahtliku vahendiga eriti 
nüüdisaegsete turustuskanalite alaseid piiriüleseid õigussuhteid ning sellega eelkõige e-
kaubandust. Kuigi see püüdlus väärib heakskiitu, näib selle elluviimiseks valitud vahend 
kaheldav.

Nagu juba näitab negatiivne seisukoht ühtse turu akti suhtes, ei anna erinevate 
reguleerimissüsteemide paralleelselt käigus hoidmine tulemuseks sellist õiguskindlust, mida 
on Austria seadusandja Austria eraõigusega taganud alates tsiviilseadustiku loomisest ja seega 
juba täpselt 200 aastat. Üks Euroopa ühise müügiõiguse kaudu tekkiv õigusliku ebakindluse 
oht põhineb piiratud õigusnormidel, mis jätavad õigussuhte teatavad küsimused 
reguleerimata. Vaatamata Euroopa ühise müügiõiguse rakendatavusele tuleks seetõttu 
õigusvõime või esinduse küsimusi selgitada asjaomase siseriikliku õiguse põhjal. Seetõttu 
tuleb Euroopa ühist müügiõigust kohaldavatel juristidel järgida tulevikus lisaks kahele, 
lepingupartneri ja enda riigi õigusele, veel kolmandat õigust. Karta on, et sellise triaadiga 
kaasnevad siseriikliku õiguse ja Euroopa müügiõiguse kokkupuutel märkimisväärsed 
moonutused ja vastuolud.

Ei saa nõustuda Euroopa Komisjoni väitega, et vabatahtlik vahend on osa liikmesriigi 
siseriiklikust õigusest ja on sellisena integreeritud vastava liikmesriigi regulatiivraamistikku.
Euroopa Liidu õiguse määrusest ei saa siseriiklikku õigusnormi, vaid see jääb liidu õiguseks. 
Pigem tõrjub vabatahtlik vahend kui alternatiivne lepingusüsteem siseriikliku lepinguõiguse 
osad kõrvale.

Teisalt sisaldab raamistik ka hulgaliselt määratlemata mõisteid ning kuna need on sõltumatud, 
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peab neid viimase instantsina tõlgendama Euroopa Kohus. Niisugune protsess ja õigusselguse 
saavutamine võtab aastaid ning on pealegi seotud võimalike suuremate õigusabikuludega, mis 
raskendab juurdepääsu õigusemõistmisele. Õigust kohaldavate juristide jaoks võib seega 
lisandväärtus, mida vabatahtliku müügiõiguse ettepanekuga lubatakse, väga väikeseks 
osutuda. Otse vastupidi, kirjeldatud õigusliku ebakindluse tagajärjel on karta suuremaid 
tehingukulusid.

Lisaks on võetud kavandatud määrusesse valdkonnad, mis olid juba lisatud tarbijaõiguste 
direktiivi esialgsesse redaktsiooni, kuid mille vastuvõtmisest tuli liikmesriikide suure
vastuseisu tõttu loobuda. Nii sisaldas direktiiv algselt peatükki, mis käsitles ebaõiglasi 
lepingutingimusi. Liikmesriikide tingimused on minimaalselt ühtlustavale direktiivile 
vaatamata väga erinevate lähtepunktide ja nendest tuleneva reguleerimisvajaduse tõttu väga 
erinevad. Sel alal pole võimalik ühendamise suhtes üksmeelele jõuda. Sel põhjusel 
tarbijaõiguste direktiivist välja jäetud sätted kanti nüüd muutmatult üle ettepanekusse Euroopa 
ühise müügiõiguse kohta.

Kuigi ettepanek Euroopa ühise müügiõiguse kohta ei kujuta endast tingimata kohaldatavat 
raamistikku, eeldab selle vabatahtliku müügiõiguse kohaldamine lõpuks lepinguosaliste 
otsust; siiski on karta, et struktuuriliselt halvemas olukorras olevatel tarbijatel või VKEdel, 
kellele lepinguõigus samuti kehtib, puudub igasugune võimalus valikut mõjutada niipea, kui 
sõlmitakse leping suure ettevõttega. 

Kui luuakse Euroopa tasandi meetmeid, mille eesmärk on piiriüleste tehingute suurendamine, 
peaks tegelema selle valdkonna reaalsete probleemidega. Eurobaromeetri tulemused 
käesoleva aasta märtsist kõnelevad selget keelt: tarbijaid ei peleta piiriülesest tegevusest 
eemale mitte erinevad seadused, vaid tegelikud ja elulised probleemid, milleks on sageli 
keelebarjäär, pettasaamise hirm, tarneprobleemid või reaalsed probleemid, mis tekivad, kui 
tarnitud toode on puudustega. Ka ettevõtjate jaoks on piiriülese tegevuse juures erinevad 
seadused väiksemaks takistuseks. Palju suuremat rolli mängivad ettevõtjate jaoks 
makromajanduslikud kaalutlused.

Lõpuks olgu viidatud ka sellele, et pidades silmas Euroopa ühistut puudutavat kohtupraktikat 
(vt. kohtuasja C-436/03), näib enam kui kahtlane, et vabatahtliku ühise müügiõiguse 
õiguslikuks aluseks olnud ELi toimimise lepingu artiklit 114 saaks tulemuslikuks muuta. ELi 
toimimise lepingu artiklit 114 ei tohiks seada aluseks eesmärgiga luua paralleelseid 
reguleerivaid vahendeid nendes valdkondades, mis praegu kuuluvad liikmesriigi pädevusse.
Kuna tegu on vabatahtliku vahendi, mitte õigusaktide ühtlustamismeetmega, tuleks püüda 
täita ELi toimimise lepingu artiklit 352, mis vastupidi ELi toimimise lepingu artiklile 114 
nõuab nõukogu ühehäälset otsust.

Euroopa määrus on küll liikmesriigis otseseks kohaldamiseks, kuid pole liikmesriigi õigus, 
vaid konkureerib sellega. Kokkuvõttes pole vabatahtlikud vahendid suunatud siseriiklike 
normide muutmisele, vaid pigem sellele, et teha kättesaadavaks täieõiguslikult ühtlustatud 
paralleelne õigus. Lõpuks on seejuures aga oht, et ühtlustamine seiskub valdkondades, kus 
ühtsete kohustuslike sätete loomine direktiivide või tarbijakaitsealaste määruste näol tundub 
pakilisena. Siinkohal olgu viidatud Euroopa ühises müügiõiguses sisalduvatele, üksnes 
algelistele digitaalset infosisu reguleerivatele sätetele.

Austria eraõigus, eelkõige tsiviilseadustik ja sellel põhinevad hinnangud, mis on kodanike 
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õigusveendumustesse juurdunud, ei välista mingilgi määral ettepanekuga seatud eesmärkide 
täitmist. Seepärast tuleks Euroopa tasandil vabatahtliku vahendi asemel edendada usaldust 
suurendavaid meetmeid, mille abil saaks kõrvaldada piiriülese liikluse tegelikke takistusi.
Komisjoni esitatud ettepanek ei täida seetõttu subsidiaarsuse põhimõtet, sest ettepanek ei ole 
eesmärgi saavutamiseks möödapääsmatu, liiati ei ole tõestatud, et 28. lepinguõigus 
lisandväärtust annaks.

Pidades silmas komisjoni argumente subsidiaarsuse põhimõttega kooskõla kohta, võib 
põhimõtteliselt märkida, et need konkreetsetel kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel 
kriteeriumidel põhinevad argumendid peaksid tasakaalustatult näitama kavandatud 
muudatuste tulemusi. Komisjon toob aga välja vaid suure hulga tehingukulusid, mis 
ettevõtjatele väidetavalt tekivad, arvestamata siiski vastukaaluks tarbijatele tekkivaid 
võimalikke lisakulusid. Usutavama mõjuhinnangu huvides peaks komisjon väljendama 
arvuliselt ka võimalikke makromajanduslikke kahjusid, mida see ettepanek suurema õigusliku
keerukuse tõttu põhjustada võib. Alles siis kujutaks mõjuhinnang endast sobivat alust 
hinnangu andmiseks selle kohta, kas ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.


