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EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

31.1.2012

TEATIS LIIKMETELE
(07/2012)

Teema: Saksamaa Liidunõukogu põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste 
kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 
direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

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 Saksamaa Liidunõukogu (Bundesrat) põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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Liidunõukogu dokument 772/11 (otsus)

24.1.2012

Liidunõukogu 

Otsus

Euroopa asjade koda

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanek võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 
direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)

COM(2011) 793 lõplik

24. jaanuaril 2012 võttis Liidunõukogu oma Euroopa asjade koja kaudu vastu Euroopa Liidu 
lepingu artikli 12 punkti b kohase arvamuse, mis siin on esitatud lisana.

Otsus tehti Liidunõukogu kodukorra paragrahvi 45 i alusel.

Lisa

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 
direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)

COM(2011) 793 lõplik

1. Liidunõukogu jagab komisjoni seisukohta, et tarbijate õiguste maksmapanekut tuleb 
hõlbustada ka vaidluste kohtuvälise lahendamise abil. Vaidluse lahendamine väljaspool 
riiklikke kohtuid võib vaidluse osapooltele kasulik olla. Vaidluse kohtuväline lahendamine 
on sageli vähem kulukas, kergemini kättesaadav ja menetluse osas paindlikum kui vaidluse 
lahendamine riiklikus kohtus.

2. Liidunõukogu toetab komisjoni eesmärki jätkata piirülese jaekaubanduse ja eriti piiriülese 
e-kaubanduse edendamist. Kahtlemata võivad piiriülese kaubanduse võimaluste 
kasutamisest kasu saada nii tarbijad kui ka ettevõtjad. Seepärast pooldab Liidunõukogu 
ELi tasandil usaldust suurendavate meetmete või lisastiimulite loomist piirülese 
kaubanduse arendamiseks tingimusel, et need abinõud on asjakohased ja põhinevad ELi 
pädevusel.

3. Liidunõukogu on seisukohal, et tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi 
ettepanekule ei leidu selle praegusel kujul aluslepingutes niisugust õiguslikku alust, mis 
lubaks ELil meetmeid rakendada. Peale selle ei peeta direktiivi ettepanekus kinni 
subsidiaarsuse põhimõttest.

4. Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi ettepaneku õigusliku alusena nimetatud 
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Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114 ei ole selleks piisav, kuna eelnõus nähakse 
ette kaupade ostmise või teenuste osutamisega seotud tarbijaõiguslike vaidluste kohtuvälist 
lahendamist korraldavate üksuste kõikehõlmava infrastruktuuri loomine ja rahastamine ka 
puhtalt riigisiseste vaidluste lahendamiseks.

Ettepaneku põhjenduse kohaselt seisneks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 114 
nõutud seos siseturuga selles, et kui tarbijate usaldus vaidluste kohtuvälise lahendamise 
süsteemide vastu kasvab, elavneb ka piiriülene jaekaubandus.

Liidunõukogu hinnangul on vähemalt mõeldav, et piiriüleste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise infrastruktuuri olemasolu suurendab tarbijate usku piiriülesesse kaubandusse 
ning nõudlust teistes liikmesriikides pakutavate toodete ja teenuste järele. Ei ole aga ühtegi 
mõistetavat põhjust, miks tuleks piiriülese kaubanduse arendamist silmas pidades 
liikmesriike kohustada puhtalt riigisiseste asjade tarbeks sisse seadma vaidluste 
kohtuvälise lahendamise õiguskaitsesüsteemi. Sest puhtalt riigisiseste vaidluste 
lahendamise kord ei mõjuta tuntavalt tarbijate valmidust osta kaupu või teenuseid teistest 
riikidest.

Seda ei ole vaja ka selleks, et tagada piiriüleste vaidluste kohtuvälise lahendamise tegelik 
toimimine. Sest piirüleste vaidluste lahendamiseks, mille puhul tekib lisaks erilisi 
probleeme (vaidluse lahendamisel kasutatav keel, kohaldatava õiguse valik jne), võib luua 
spetsiaalsed vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused.

Riigisiseste vaidluste lahendamisega tegelevate üksuste poole ei ole nendel juhtumitel vaja 
pöörduda. Liidunõukogu hinnangul ei oleks see vaidluste hulka ja liikmesriikide pädevusse 
sekkumise ulatust arvesse võttes ka proportsionaalne, kui eeldada, et piiriülese 
jaekaubandus edaspidi hoogustub.

5. Direktiivi eelnõu oma praegusel kujul ei saa põhineda ka teistel mõeldavatel õiguslikel 
alustel, nagu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõike 2 punkt g või sama lepingu 
artikli 169 lõike 2 punkt b. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõike 2 punkti g 
kohased meetmed peavad aitama edendada õigusalast koostööd piiriülese toimega 
tsiviilasjades Kui see pädevuse aluseks võtta, tuleks liidul ikkagi piirduda üksnes 
piirüleseid vaidlusi puudutvate meetmetega. Artikli 169 lõike 2 punkti b alusel saab EL 
tarbijakaitse vallas rakendada vaid niisuguseid meetmeid, millega toetatakse, täiendatakse 
ja jälgitakse liikmesriikide poliitikat. Kuid otsus kõikehõlmava, kõiki ostu- ja 
teenuslepingutega seotud tarbijaõiguslikke vaidlusi hõlmava vaidluste kohtuvälise 
lahendamise süsteemi loomise ja rahastamise kohta ei tähenda pelgalt liikmesriikide 
tarbijakaitsepoliitika toetamist ka siis, kui juba on arvukalt vaidluste lahendamise üksusi, 
millele saaks selle meetme rakendamisel tugineda. Sest vaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiviga antakse tegelikult lähtealused kõikehõlmava ja riikliku järelevalve alla kuuluva 
ning kindlatele kvaliteedinõuetele vastava süsteemi loomiseks.

6. Kuna vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi ettepanekus nähakse ette vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste kõikehõlmava infrastruktuuri loomine ja rahastamine ka 
riigisiseste vaidluste lahendamiseks, on eelnõu vastuolus ka subsidiaarsuse põhimõttega 
selle kitsamas tähenduses. Eespool juba nimetatud põhjustel ei ole direktiivi nõuete 
laiendamine riigisisestele asjadele siseturu toimimise seisukohalt vajalik. Puhtalt 
riigisiseste asjade lahendamiseks piisab sellest, kui liikmesriik ise kehtestab oma vaidluste 
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kohtuvälise lahendamise korra. ELi tegutsemine annab lisandväärtust üksnes piirüleste 
vaidluste korral, kuna nendel juhtudel saab vaidluse kohtuvälise lahendamise menetlusi 
paremini korraldada ja vahendada kõrgemal tasandil.

7. Liidunõukogu on seetõttu seisukohal, et kooskõlas ettepanekuga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise müügiõiguse kohta (Liidunõukogu 
dokument 617/11) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijavaidluste 
veebipõhise lahendamise kohta (Liidunõukogu dokument 774/11) ning kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiviga vahendusmenetluse teatavate 
aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 136, 24.5.2008, lk 3) tuleb käesoleva 
direktiivi reguleerimisala piirata nii, et see hõlmaks vaid piiriüleseid vaidlusi.


