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Alamkoja põhjendatud arvamus

Saadetud Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikli 

6 kohaselt.

Seoses Euroopa Liidu ühist müügiõigust käsitleva määruse eelnõuga1

Aluslepingu raamistik subsidiaarsuse põhimõtte järgimise hindamiseks

1. Subsidiaarsuse põhimõte tekkis soovist tagada, et otsused tehtaks võimalikult lähedal ELi 

kodanikele. See on määratletud Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 2:

„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. ELi institutsioonid peavad tagama subsidiaarsuse põhimõtte „järjekindla järgimise”2, nagu 

on sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitlevas 

protokollis nr 2.

3. Enne seadusandliku akti kohta ettepanekute tegemist korraldab komisjon laialdased 

konsultatsioonid. Nendel konsultatsioonidel võetakse vajaduse korral arvesse piirkondlikku ja 

kohalikku mõõdet.3

4.Vastavalt protokolli nr 2 artiklile 5 peab iga seadusandliku akti eelnõu sisaldama 

„üksikasjalikku seletust”, mis võimaldab hinnata subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtte järgimist. Seletus peab sisaldama:

— hinnangut ettepaneku finantsmõju kohta;
                                               
1

15429/11, KOM(2011) 635.
2

Protokolli nr 2 artikkel 1.
3

Protokolli nr 2 artikkel 2.
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— direktiivi puhul hinnangut selle tagajärgede kohta riiklikele ning vajaduse korral 

piirkondlikele õigusaktidele ja

— järeldusi, miks liidu eesmärk on paremini saavutatav liidu tasandil, mida põhjendatakse 

kvalitatiivsete ja võimaluse korral kvantitatiivsete näitajatega.

Üksikasjalikus seletuses peab kajastuma ka teadlikkus vajadusest, et mis tahes finants- või 

halduskohustus, mis langeb ELile, riikide valitsustele, piirkondlikele või kohalikele 

asutustele, majandustegevuses osalejatele ja kodanikele, oleks minimaalne ja proportsionaalne 

taotletava eesmärgiga.

5. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 2 ja artikli 12 punkti b kohaselt tagavad riikide 

parlamendid subsidiaarsuse põhimõtte järgimise protokollis nr 2 sätestatud korra, st 

põhjendatud arvamuse menetluse kohaselt.

Eelmine protokoll subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise 
kohta

6. Eelmine, Amsterdami lepingule lisatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaldamist käsitlev protokoll sisaldas abistavaid suuniseid subsidiaarsuse põhimõtte 

kohaldamise kohta. Need suunised jäävad subsidiaarsuse põhimõtte järgimise oluliseks 

näitajaks:

„Et ühenduse meede oleks õigustatud, peavad olema täidetud mõlemad subsidiaarsuse 

põhimõtte aspektid: kavandatava meetme eesmärke ei saa piisavalt saavutada 

liikmesriikide meetmega nende riikide põhiseaduse süsteemi raames ja neid on parem 

saavutada ühenduse meetmega.

Eespool nimetatud tingimustele vastavuse uurimisel tuleb kasutada järgmisi suuniseid:

• kõnealusel küsimusel on riigiüleseid aspekte, mida ei saa rahuldavalt reguleerida 

liikmesriikide meetmega;
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• ainult liikmesriikide meede või ühenduse meetme puudumine oleks vastuolus 

asutamislepingu nõuetega (nagu vajadus korrigeerida konkurentsimoonutusi või 

vältida varjatud kaubanduspiiranguid või tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset 

ühtekuuluvust) või kahjustaks muul viisil märkimisväärselt liikmesriikide huve;

• ühenduse tasandil võetav meede tooks selget kasu oma ulatuse või toime poolest 

võrrelduna meetmega liikmesriikide tasandil.”1

Õigusakti ettepanek

7. Määruse ettepaneku põhisisu selgitatakse üksikasjalikumalt kontrollikomitee aruandes, 

millele lisatakse käesolev põhjendatud arvamus. Nendel põhjustel toome lihtsalt välja 

ettepanekus nimetatud eesmärgid ja põhjendused, miks ELi meetmed on kasulikumad kui 

liikmesriikide omad.

Eesmärk

8. Komisjoni seletuskirjas kirjeldatakse ettepaneku eesmärki alljärgnevalt:

„Ettepaneku üldeesmärk on parandada siseturu sisseseadmist ja toimimist, lihtsustades 

piiriülest ettevõtlust ning piiriülest ostude tegemist tarbijatele. Seda eesmärki on 

võimalik saavutada, luues iseseisvad ühtsed lepinguõiguse normid, sealhulgas sätted, et 

kaitsta tarbijaid, Euroopa ühine müügiõigus, mida tuleb võtta teise lepinguõiguse 

režiimina iga liikmesriigi riiklike seaduse hulgas.”2

Subsidiaarsus

9. Komisjoni seletuskirjas puudutatakse subsidiaarsust järgmiselt: „Ettepaneku eesmärgil, st 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, luues vabatahtlikud ühtsed lepinguõiguse 

                                               
1

Artikkel 5.
2

Komisjoni seletuskirja lk 4.
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normid, on selge piiriülene mõõde ning seda ei ole võimalik piisaval määral saavutada 

liikmesriikide riiklike õigussüsteemide raames.

„Niikaua kui erinevused liikmesriikide lepinguõiguses tekitavad jätkuvalt 

märkimisväärseid lisakulusid piiriülestele tehingutele, ei ole siseturu täiustamise 

eesmärki võimalik täiel määral saavutada, lihtsustades piiriülest kauplemist ning 

piiriülest ostude tegemist tarbijatele.

Võttes riiklikul tasandil vastu koordineerimata meetmeid, ei ole liikmesriikidel võimalik 

vabaneda tehingute lisakuludest ega õiguslikust keerukusest, mis tuleneb riiklike 

lepinguõiguste erinevustest, mida kauplejad kogevad piiriüleste tehingute puhul 

Euroopa Liidus. Tarbijatele langeb jätkuvalt osaks vähene valik ning piiratud 

juurdepääs teiste liikmesriikide toodetele. Samuti puudub neil enesekindlus, mis tuleneb 

oma õiguste tundmisest.

Seega oleks ettepaneku eesmärki parem saavutada liidu tasandil võetava meetmega, 

kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Liit on kõige õigem instants, tegelemaks 

õigusliku fragmenteerumise probleemidega, kasutades lepinguõiguse valdkonnas võetud 

meedet, mis lähendab piiriülestele tehingutele kohandatavaid norme. Veelgi enam, kuna 

kujunevad turusuundumused sunnivad liikmesriike tegutsema iseseisvalt, näiteks 

reguleerides digitaalse infosisu turgu, kasvavad tõenäoliselt regulatiivsed erinevused, 

mis kasvatavad tehingute kulusid ning lünki tarbijakaitseküsimustes.”1

10. Komisjoni mõjuhinnangus käsitletakse subsidiaarsuse põhimõtet järgmises sõnastuses:

„See algatus vastab subsidiaarsuse põhimõttele mitmel põhjusel. Eesmärki lihtsustada 

piiriülese ettevõtluse laienemist ning piiriülest ostude tegemist tarbijatele siseturul ei ole 

võimalik täiel määral saavutada, kuni ettevõtjatel ja tarbijatel ei ole võimalik piiriüleste 

tehingute korral kasutada ühtseid lepinguõiguse norme. Kehtiv õigusraamistik ei ole 

piisav, kuna sellel puuduvad ühtsed alusnormid, mis hõlmaksid täielikult piiriüleste 

lepingute elutsüklit. Veelgi enam, kuna kujunevad turusuundumused sunnivad 

                                               
1 Lk 9.
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liikmesriike tegutsema iseseisvalt (näiteks reguleerides digitaalse infosisu tooteid), 

kasvavad regulatiivsed erinevused. Need toovad ettevõtjatele kaasa kasvavad 

tehingukulud ning õigusliku keerukuse, samuti ebakindluse, mis mõjutab piiriüleste 

tehingutega seotud ettevõtjaid ja tarbijaid.

Paljud aktsionärid on mõistnud, et erinevused lepinguõigustes on toonud kaasa 

õigusliku killustatuse, mis võib mõjutada siseturu toimimist; see võib põhjustada 

tehingute lisakulusid, õiguslikku ebakindlust ettevõtluses ning tarbijate usalduse 

puudumist. Liit on kõige õigem instants, tegelemaks siseturu toimimise takistustega, 

kuna neil takistustel on selgelt piiriülene mõõde. Täpsemalt: liit on kõige õigem instants 

tegelema lepinguõigust puudutavate takistustega, arendades välja ühtsed lepinguõiguse 

põhinormid. See annaks olemasolevale õigusraamistikule lisaväärtuse, luues normid 

piiriüleste tehingutega tegelevatele tarbijatele ja ettevõtjatele.”1

Määruse aspektid, mis ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele

11.Alamkoda on seisukohal, et määruse eelnõu Euroopa ühise müügiõiguse kohta ELis ei 

järgi protokollis nr 2 komisjonile kehtestatud menetluskohustusi ega subsidiaarsuse põhimõtet 

järgmistes aspektides.

i) Ei ole järgitud olulist menetlusnõuet

12.Seletuskiri ega mõjuhinnang ei sisalda „üksikasjalikku seletust, mis võimaldaks hinnata 

subsidiaarsuse põhimõtte järgimist” (ja proportsionaalsuse), nagu nõutakse Euroopa Liidu 

toimimise lepingu protokolli nr 2 artikliga 5, mille sisu on esitatud käesoleva põhjendatud 

arvamuse lõikes 4.

13. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 eelduseks on, et otsused tehakse võimalikult lähedal ELi 

kodanikele. Sellest eeldusest kõrvalekaldumist ei tohiks võtta iseenesestmõistetavana, vaid 

seda tuleks piisava üksikasjalikkuse ja selgusega põhjendada, nii et liidu kodanikul on 

                                               
1

Lk 22.
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võimalik aru saada kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest põhjustest, mis viivad järelduseni, et 

riiklike meetmete asemel on õigustatud meetmed ELi tasandil.1

14. Kontrollikomitee leitud tõendid näitavad, et ettepanekul on tõenäoliselt märkimisväärsed 

tagajärjed, muu hulgas lepinguõiguse riiklikele normidele, kas otseselt või kaudselt, 

tarbijakaitseõiguste riiklikele režiimidele, õiguslikule selgusele ja kindlusele seoses kaupade 

müügi piiriüleste lepingutega ning ettevõtete kuludele. Käesoleva põhjendatud arvamuse 

lõigete 9 ja 10 väljavõtetest on näha, et ühtegi neist ei võeta arvesse komisjoni hinnangus 

ettepaneku subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kohta, mistõttu liikmesriikide parlamentidel on 

väga keeruline kaheksanädalase perioodi jooksul hinnata subsidiaarsuse põhimõtte järgimist, 

et esitada põhjendatud arvamus. (Alamkoda abistasid selles küsimuses oluliselt 

Ühendkuningriigi esindusorganisatsioonidelt saadud arvamused). Alamkoja arvates viitab 

komisjoni suutmatus esitada seletus protokolli nr 2 põhilise menetlusnõude rikkumisele. 

16. Komisjoni vaatenurk subsidiaarsuse põhimõttele ei ole ainult alamkoja, vaid kõigi ELi 

liikmesriikide parlamentide probleem. Alamkoda juhib komisjoni tähelepanu COSACi 

seisukoha XLVI lõikele 2.3:

„Vastavalt protokolli nr 2 artiklile 5 rõhutab COSAC, et riikide parlamentide jaoks on 

neile antud volituste kasutamine vajalik, et oleks võimalik hinnata ELi seadusandlike 

aktide eelnõude finantsmõjusid ning direktiivide puhul tuleks hinnata ka mõjusid 

siseriiklikele õigussüsteemidele. Lisaks tuletab COSAC meelde, et ELi seadusandlike 

aktide eelnõud peaksid olema põhjendatud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate 

alusel. COSAC märgib, et subsidiaarsuse põhimõtte analüüs ei ole komisjoni 

seletuskirjas siiamaani täitnud artikli 5 nõudeid.”

ii) Ei ole järgitud subsidiaarsuse põhimõtet

17.Käesoleva eesmärgi vastavust subsidiaarsuse põhimõttele hinnatakse lõikes 6 sätestatud 

suuniste valguses.

                                               
1

Protokolli nr 2 artikkel 5.
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18.On iseenesest selge, et kõikidele liikmesriikidele ühine vabalt valitav müügiõigus on 

miski, mida on parem saavutada ELi kui riiklikul tasandil. Kuid see eeldab, et Euroopa ühine 

müügiõigus on a) vajalik ning b) omab oma ulatuse ja mõju tõttu selgeid eeliseid võrreldes 

liikmesriikide meetmega. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimiseks peavad olema täidetud 

mõlemad nõuded. Alamkoda kahtleb saadud tõendite alusel, et nimetatud nõuded ei ole 

täidetud.

Vajalikkus

19. Ei Which?-i ega Consumer Focusi läbi viidud uuringud ei näita, et erinevad 

lepinguõigused takistaksid tarbijaid või ettevõtjaid märkimisväärselt piiriülese kaubandusega 

tegelemast. Nende järeldused põhinevad samuti statistilisel analüüsil, millele tugines 

komisjon.1

20.Which? teatab, et hiljutises Eurobaromeetri uuringus ütles 80% ettevõtetest, et tarbija 

lepinguõigusega seotud takistused ei ole neile kunagi või ei ole väga sageli probleemiks 

olnud. 72% ettevõtetest ütles, et vajadusel kohanduda ning olla vastavuses välismaiste 

lepinguõiguste erinevate tarbijakaitsenormidega puudub või on minimaalne mõju nende 

otsusele müüa piiriüleselt teiste ELi riikide tarbijatele. Veelgi enam, 79% ettevõtetest ütles, et 

ühtne Euroopa tarbija lepinguõigus ei muudaks või kasvataks üksnes vähesel määral nende 

piiriüleseid tehinguid. Samal ajal näitavad komisjoni teised uuringud, et tarbijate suurimaks 

probleemiks piiriülesel ostmisel on pettasaamine (62%) ning küsimus, mida teha juhul, kui 

miski läheb valesti (59%). Uus uuring, mille viis läbi Which?, kinnitab seda. Üle poole 

jälgitud tarbijatest mainis probleemi, mida teha, kui miski läheb valesti, peamise põhjusena, 

miks mitte osta kaupu Ühendkuningriigi-välistelt jaekaupmeestelt.

21.Consumer Focus teatab, et:

• komisjoni tarbijaturgude tulemustabelis (märts 2011) leitakse, et piiriülese 

kauplemise puudumise peamised põhjused on praktilised. 62% tarbijatest mainis 

                                               
1

Esindusorganisatsioonide üksikasjalikud andmed ning valitsuse tõendid parlamendile seletuskirja vormis on täielikult esitatud Euroopa 
kontrollikomitee 23. novembri 2011. aasta aruandes, millele on lisatud käesolev põhjendatud arvamus.
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pettusehirmu, 59% tundis muret, mida teha probleemide tekkimise korral, ning 

49% tundis muret kohaletoimetamise pärast;

• komisjoni kvalitatiivses Eurobaromeetri uuringus takistuste kohta, mis kodanikel 

siseturul esinevad (september 2011), oli piiriüleste ostude tegemata jätmise 

silmapaistvaimaks põhjuseks tarbijate soov osta kohalikult turult ning

• komisjoni aruandes piiriülese e-kaubanduse kohta leiti, et 71% tarbijatest arvas, 

et teistes ELi riikides asuvatelt pakkujatelt ostes on probleeme keerulisem 

lahendada. 

22.Need tulemused ilmnevad ka Consumer Focusi enda uuringust. Selle 11 riigi 

tarbijakaitseorganisatsioonidega läbi viidud kontrollostmise uuringus tarbijate kogemuste 

kohta mobiiltelefoniga kaupade ja teenuste ostmisel leiti lünki teabe avalikustamises. Need 

hõlmasid kauplejate kohustusi tehinguahelates, viletsat kaebuste menetlemist ja hüvitamist 

ning probleeme maksetega.

23.Lahknevate tarbija lepinguõiguste mõju ettevõtjate piiriülest kauplemist puudutavatele 

otsustele näib samuti olevat liialdatud. Komisjoni mõjuhinnangu1 kohaselt tundis ainult 7% 

ettevõtetest, et vajadusel kohanduda ning olla vastavuses erinevate välismaiste lepinguõiguste 

tarbijakaitsenormidega on oluline mõju nende otsusele müüa piiriüleselt teiste ELi riikide 

tarbijatele. On üllatav, et seda olulist statistikat ei ole esitatud mõjuhinnangu asjakohases 

lõikes, vaid joonealuses märkuses. Lõikes esinev lause kõlab eksitavalt:

„38% ettevõtetest, kellel on piiriülese kauplemise kogemus või kes tunnevad selle 

vastu huvi, leidis, et vajadus kohanduda ning olla vastavuses erinevate välismaiste 

tarbijakaitsenormidega on takistuseks.”

24.Hiljutises Eurobaromeetri kiiruuringus (nr 300) ütles 80% kauplejatest, et ELi 

harmoniseeritud tarbijaseadusel oleks väike või olematu mõju nende piiriülesele 

kauplemisele. Ning vastavalt Eurobaromeetri kiiruuringule nr 321 ei keeldunud ligi 90% 

                                               
1

Lk 13, joonealune märkus 55.
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kauplejatest kunagi või keeldusid harva müümast välismaistele tarbijatele erinevuste tõttu, 

mis valitsevad ELi riikide lepinguõiguste tarbijakaitsenormides.

25.Consumer Focus järeldab, et komisjon ei ole esitanud veenvaid tõendeid selle kohta, et 

kõnealune uus ELi lepinguõiguse meede vastab komisjoni eesmärgile innustada piiriülest 

kauplemist. Nende uuringust ilmneb, et muud takistused tarbijatele ja ettevõtjatele piiriülesel 

kauplemisel on tunduvalt olulisemad kui erinevused lepinguõiguses.

26.Uuringus, mille viis läbi ettepanekut toetav väikeettevõtjate liit Federation of Small 

Businesses (FSB), leiti, et üksnes 18% ettevõtjatest ütles, et ettepanek aitaks neid. Neljandik 

FSB liikmetest tegeleb ülemerekaubandusega, 87% neist kaupleb teiste ELi riikidega ja 

üksnes 14% neist ütles, et õiguslikud tõkked on piiriülesele kauplemisele negatiivseks 

stiimuliks.

Selge kasu selle ulatuse ja mõju tõttu

27.Mitmed Ühendkuningriigi esindusorganisatsioonide väljendatud ning parlamendile 31. 

oktoobril valitsuse seletuskirjas esitatud probleemid kattuvad. See seab märkimisväärse 

kahtluse alla selle, kas seadusandlikku kavatsust „lihtsustada tarbijate jaoks piiriülest müüki, 

lihtsustades ettevõtjate jaoks piiriülese kauplemise laiendamist ning tarbijate jaoks piiriüleste 

ostude tegemist”, on võimalik saavutada, ning kas ELi tasandil võetav meede on mõjusam kui 

liikmesriikide tasandil võetavad meetmed.

- Õiguslik keerukus

28. Esiteks võib Ühine Euroopa müügiõigus viia kõrgema õigusliku keerukuse tasemeni.

Asjaolu, et hulka küsimusi, nagu on esitatud põhjenduses 27, mis mõjutavad 

osapooltevahelisi õiguslikke suhteid, selles iseseisvas režiimis ei käsitleta, kahjustab 

tõenäoliselt kavandatavat eesmärki kaotada ettevõtjate vajadus kanda tehingukulusid, mis on 

seotud teise riigi seaduseid puudutava õigusliku abiga. Ühendkuningriigi õigusala töötajate 

hulgas valitseb õigustatud kahtlus, et ettepaneku eelnõu võib pigem tuua kaasa segadust kui 

vähendada keerukust. Põhjenduses 27 esitatud puudujäägid on järgmised:
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„Kõiki lepingulisi ja mittelepingulisi küsimusi, mida Euroopa ühises müügiõiguses ei 

käsitleta, reguleeritakse riiklike seaduste olemasolevate normidega, mis jäävad väljapoole 

Euroopa ühist müügiõigust, mida kohaldatakse vastavalt määrustele (EÜ) nr 593/2008 ja 

(EÜ) nr 864/2007 või mis tahes muu asjakohase konfliktiseaduse normile. Need 

küsimused hõlmavad juriidilist isikut, vähesest suutlikkusest tulenevat lepingu tühistamist, 

ebaseaduslikkust või ebamoraalsust, lepingu keele määramist, mitte-diskrimineerimise 

küsimusi, esindamist, võlgnike ja võlausaldajate paljusust, osapoolte vahetust, sealhulgas 

määramist, tasaarvestusi ja ühinemisi, omandiõiguse seadust, sealhulgas omandi 

ülekandmist, intellektuaalomandi seadust ja lepingu rikkumise seadust. Veelgi enam –

küsimus, kas konkureerivaid lepingulisi ja mittelepingulisi vastutusega seotud nõudeid on 

võimalik taotleda koos, jääb Euroopa ühise müügiõiguse ulatusest välja.”

- Õiguskindlus

29. Et õigusnorme saaks üle ELi ühtselt kohaldada, tuleb neid ühtselt tõlgendada.

Ettepanekus puudub aga mehhanism selle tegemiseks. Artikliga 14 nõutakse liikmesriikidelt, 

et nad teavitaksid oma kohtute lõplikest otsustest, millega antakse tõlgendus Euroopa ühise 

müügiõiguse sätetele või mis tahes muule määruse sättele. Komisjon loob nende otsuste jaoks 

andmebaasi. Siiski ei looda otsuste andmebaasiga õiguspretsedenti riiklikele kohtutele, kelle 

ülesanne on Euroopa ühist müügiõigust tõlgendada ning jõustada. Kuna ühine kohtupraktika 

allikas puudub, leiavad Ühendkuningriigi õigusala töötajad, et seda tõlgendatakse ja 

kohaldatakse tõenäoliselt liikmesriigiti erinevalt. See lisab uue meetme alusel teostatavatesse 

piiriülestesse müügitehingutesse pigem ebakindlust kui selgust, nõudes kohtuekspertiisi, ning 

õõnestab seega ettepaneku peamist eesmärki.

- Tarbija õigused

30.Valikulise Euroopa müügiõiguse kehtestamine suurendaks õiguslikku ebakindlust ning 

tekitaks tarbijates segadust. Tarbijad leiavad end olukorrast, kus samadele toodetele kehtivad 

erinevad normid, sõltuvalt sellest, kellelt nad ostavad ning kus asub varustaja.

31. Praegu ELis piiriüleseid oste tegevad tarbijad võivad seista silmitsi erinevate normidega, 

ent Rooma I määrus (artikkel 6) tagab kaitse, milles tarbijad saavad kõrgema taseme kaitset 
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nende riigi seadusandlusest lähtuvalt. Kuigi määruse eelnõu tagab, et mõlemad 

lepinguosalised peavad nõustuma selle kasutusega ning et tarbijatel tuleb paluda anda selge 

nõusolek, piirdub tarbija valik tegelikkuses varustaja pakutava lepinguga nõustumisega või 

toote ostmata jätmisega. Kehtestades Euroopa õigustiku, mida ettevõtjad saavad tegelikult 

valida, muutub riiklik tarbijakaitseseadus samuti „valikuliseks”.

32.Artikli 114 lõike 3 kohaselt on komisjon kohustatud tagama kõrge tarbijakaitse taseme, 

tehes selliseid siseturgu puudutavaid ettepanekuid nagu kõnealune ettepanek. Jällegi, 

läbivaadatud tõendite põhjal leiab alamkoda, et on kaheldav, kas ettepanek suudab seda 

saavutada, ning seega, kas ELi tasandil võetav meede toob võrreldes liikmesriikide 

meetmetega komisjoni väidetud suuremat kasu.

- Riigisisene kohaldamine 

33.Artikliga 13 tagatakse, et „liikmesriigil on õigus otsustada, kas ta muudab Euroopa ühise 

müügiõiguse kättesaadavaks” täielikult riigisiseselt ning kasutamiseks selliste kauplejate 

vahelistes lepingutes, kellest kumbki ei ole VKE.

34.Alamkojal on sügavad kahtlused, kas on sobiv lisada riigisiseseid lepinguid puudutav 

lubav säte ELi õigusakti ettepanekusse, mille eelduseks on siseturu parem toimimine. Ei ole 

toodud tõendeid, mis viitaksid, et nimetatud artikkel on vajalik ettepaneku eesmärkide 

saavutamiseks. Pealegi ei saa öelda, et säte ei ole kohustuslik. Seega on murettekitav, et 

peamiseks õiguslikuks eesmärgiks on selle kaudne mõju.

35.Asjaolu on hästi välja toodud tõendites, mille esitas Which?:

„On olemas risk, et Euroopa ühine müügiõigus võib asendada riiklikud 

tarbijakaitseseadused, kuna komisjoni ettepanekuga antakse liikmesriikidele valida, 

kas võimaldada Euroopa ühise müügiõiguse kohaldamist riigisiseste lepingute suhtes.

Lisaks, kui kauplejat kasutavad seda piiriüleses müügis, oleks mõistlik, kui nad 

hakkaksid seda kohaldama riigisiseste lepingute suhtes, nagu on määruse eesnõus 

lubatud, et vältida kahe erineva õigusrežiimi kohaselt toimimist. Lisaks, kui 

piiriüleseid tehinguid tegevatel ettevõtetel on konkurentsieelis (kuna nad kasutavad 

Euroopa ühist müügiõigust) võrreldes üksnes riigisiseselt kauplevate ettevõtetega, 
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võib see tegelikult sundida riigisiseseid ettevõtteid samuti ühist müügiõigust 

kasutama. Kumbki tulemustest viiks de facto lepinguõiguse tagaselja 

harmoniseerimiseni.”

Järeldus
36. Nimetatud põhjustel teeb alamkoda järelduse, et kõnealuses ettepanekus ei järgita 
subsidiaarsuse põhimõtet.


