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TEATIS LIIKMETELE
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Teema: Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimese Koja põhjendatud arvamus, mis 
käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut, 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))

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise 
lahendamise määrus)

(COM(2011)0794 – C7–0453/2011 – 2011/0374(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 Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimese Koja 
põhjendatud arvamus ülalnimetatud ettepanekute kohta.
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Kuupäev: 24. jaanuar 2012

Teema: Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvad vastuväited ettepanekutele 
COM(2011)793 ja COM(2011)794

Viide: 149842.01U

Kooskõlas ettenähtud menetlusega kontrollis Madalmaade Parlamendi Esimene Koda 
ülalnimetatud ettepaneku vastavust subsidiaarsuse põhimõttele. Seejuures kohaldas ta 
Euroopa Liidu lepingu artiklit 5 ja Lissaboni lepingule lisatud protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.

Kirjaga tehakse teatavaks esimese koja arvamus. Ühesugused kirjad saadeti Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja Madalmaade valitsusele.

Esitatud direktiiv käsitleb liimesriikide kohustust tagada, et kõik tarbija ja kaupleja vahel 
kaupade müümisel või teenuste osutamisel tekkinud vaidlused saab esitada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele. Esitatud määruse eesmärk on luua vaidluste veebipõhise 
lahendamise Euroopa platvorm. Mõlema ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 114.

Madalmaade Parlamendi Esimene Koda võttis ettepanekud huviga teadmiseks. Esimene koda 
ei esita vastuväiteid ettepanekute jaoks valitud õiguslikule alusele. Kuid ta esitab 
subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvaid vastuväiteid.

Subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvad vastuväited tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiivi ettepanekule 

Esimese koja arvates rikuvad ettepanekud subsidiaarsuse põhimõtet, sest vajadust liikuda 
ühtlustamise poole ei ole piisavalt põhjendatud.

Esimene koda jõudis sellise hinnanguni eelkõige seetõttu, et direktiivi ettepanekus nõutakse, 
et liikmesriigid sätestaksid seadusega sellise üksuse loomise, mis peaks tagama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused ja kõrgetasemelise tarbijakaitse. Madalmaades on juba 
olemas edukas vaidluste lahendamise süsteem. Kuid see süsteem ei ole sätestatud seaduses, 
vaid põhineb iseregulatsioonil ja asjaosaliste vabatahtlikul koostööl. Võib öelda, et teiste 
liikmesriikidega võrreldes on süsteem üsna hästi arenenud. Vabatahtlik alus ja iseregulatsioon 
on osutunud edukaks. Seepärast ei näe esimene koda põhjust sätestada seadusega vaidluste 
kohtuvälise lahendamise süsteemi. Ta arvab, et Euroopa Komisjoni püstitatud eesmärkide 
saavutamiseks piisab kindlasti sellest, kui komisjon võtab poliitilisi meetmeid enne direktiivi 
ettepaneku võimalikku esitamist.

Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi ettepaneku puhul hakkas esimesele kojale 
lisaks silma, et ettepanek näib eiravat rahvusvahelise eraõiguse aspekte, mis võivad mängida 
rolli näiteks selle otsustamisel, millises liikmesriigis vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
peaks vaidluse üle otsustama või võiks vaidluse üle otsustada.
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Veel märgib esimene koda, et esitatud tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi 
artiklis 2 ja artikli 5 lõikes 2 nähakse ette, et direktiivi ei kohaldata mitte ainult piiriüleste, 
vaid ka kodumaiste tarbijavaidluste suhtes. Esimene koda arvab, et ka reguleerimisala läheb 
vajalikust kaugemale, ja esitab ka selle osa kohta subsidiaarsuse põhimõttest lähtuva 
vastuväite. Esimene koda ei näe põhjust, miks peaks Euroopa direktiiv kindlaks määrama, 
kuidas tuleks kodumaiseid tarbijavaidlusi kohtuväliselt lahendada.

Subsidiaarsuse põhimõttes lähtuvad vastuväited tarbijavaidluste veebipõhise 
lahendamise määruse ettepanekule

Esimene koda märgib, et vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi edu sõltub vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste sujuvast toimimisest liikmesriikides. Niikaua kui vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused liikmesriikides ei toimi korralikult, ei näe esimene koda 
mõtet ega vajadust luua vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi. Sellel põhjusel 
kehtivad ülalesitatud subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvad vastuväited samavõrra ka määruse 
ettepaneku kohta.

Lõpetuseks märgib esimene koda, et tema arvates võivad vaidluste kohtuvälise lahendamise 
ettepanekute tagajärjed tuua kaasa suuri kulusid. Madalmaades praegu toimiva vaidluste 
kohtuvälise lahendamise süsteemi puhul kannab kulud põhimõtteliselt turg. Esitatud direktiivi 
tagajärjel kantakse kulud osaliselt üle riigiasutustele. Esimese koja arvates on see tagajärg 
problemaatiline.

Lugupidamisega

G. J. de Graaf

Madalmaade Parlamendi Esimese Koja esimees


