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A. Sissejuhatus

Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ühise 
müügiõiguse kohta (COM(2011)0635) on murranguline algatus, mis on väga oluline siseturu 
tarbijatele ja ettevõtjatele. See on Euroopa lepinguõiguse algatuse vili, mis on mõeldud riikide 
lepinguõiguse erinevustest tulenevate siseturutõkete kõrvaldamiseks ja mille üle on arutatud 
juba mitu aastat ning mida Euroopa Parlament on korduvalt suunanud ja toetanud1, viimati 
2011. aasta resolutsioonis komisjoni rohelise raamatu kohta2. Resolutsioonis toetati muu 
hulgas võimalust „luua vabatahtlik vahend” ja rõhutati, et seadusandlik menetlus peaks olema 
„võimalikult kaasav ja läbipaistev”. 

Sellega arvestades võttis õiguskomisjon – kaasraportööride ettepanekul – vastu auahne 
ürituste kava, et konsulteerida paljude ekspertide ja huvirühmadega. Praeguseks on toimunud 
üks kuulamine3 ja kolm töötuba4. Konverents riikide parlamentidega korraldatakse 27. 
novembril 2012. Järgmine parlamentidevaheline üritus on kavandatud 2013. aastasse, et viia 
ellu tõhustatud dialoog.

Pärast ettepaneku esmast analüüsi, tuginedes seni omandatud kogemustele, püütakse 
käesolevas töödokumendis, mis ei ole mitte mingil juhul lõplik dokument, vaid pooleliolev 
töö, uurida põhiprobleeme, mida raportöörid peavad arutelu jaoks oluliseks. 

B. Küsimused

Üldiselt soovivad raportöörid korrata Euroopa Parlamendi 2011. aasta resolutsioonis esitatud 
nõuet koostada „lihtsal, selgel ja tasakaalustatud viisil, mis teeb selle mugavaks kasutada 
kõigile pooltele”5. Raportöörid on veendunud, et teksti on võimalik paremaks muuta, mille 
tulemusel see oleks kasutajasõbralikum, selgem ja ühenduse õigustikuga sidusam mõistete 
osas ja selgema terminoloogiaga.

I. Määrus

Määrusega seotud probleemid, mille üle praegu arutatakse, on peamiselt seotud Euroopa ühise 
müügiõiguse toimimisega.

1. Õiguslik alus
Raportöörid on teadlikud küsimuste tõstatamisest selle kohta, kas ettepanek saab tõepoolest 
tugineda ELi toimimise lepingu artiklile 114. Sellegipoolest on raportöörid veendunud, et kui 
liikmesriigi õiguse raames (vt põhjendust 9) luuakse teine lepinguõiguse režiim, on ettepanek 

                                               
1 Euroopa Parlamendi resolutsioonid: 26. mai 1989 (EÜT C 158, 26.6.1989, lk 400), 6. mai 1994 (EÜT C 205, 
25.7.1994, lk 518), 15. november 2001 (EÜT 140 E, 13.6.2002, lk 538), 2. september 2003 (ELT C 76 E, 
25.3.2004, lk 95), 23. märts 2006 (ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 109), 7. september 2006 (ELT C 305 E, 
14.12.2006, lk 247), 12. detsember 2007 (ELT C 323 E, 18.12.2008, lk 364), 3. september 2008 (ELT C 295 E, 
4.12.2009, lk 31).
2 Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon Euroopa lepinguõiguse loomise võimaluste kohta 
tarbijate ja ettevõtjate jaoks (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Lõige 29.
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selgelt „ühtlustamismeede” ja peaks seetõttu tuginema ELi toimimise lepingu artiklile 114, 
nagu on kinnitanud kolme institutsiooni õigustalitused.

2. Vahendi vabatahtlikkus
Raportöörid on teadlikud sellest, et mõned sidusrühmad on avaldanud vastuseisu vahendi 
vabatahtlikkusele. Kuid on näidatud, et vabatahtlike vahenditega töötamine on laialt levinud 
lähenemisviis1. Kooskõlas 2011. aasta resolutsiooniga2 ja raportööride kindla veendumuse 
toel erineb käesolev töödokument seisukohast, et vabatahtlik vahend lepinguõiguse 
valdkonnas on kasulik tarbijatele ja ettevõtjatele, ning keskendub seetõttu sellele, kuidas 
suurendada selle atraktiivsust potentsiaalsetele kasutajatele ja selle teostatavust. 

3. Seos Rooma I määrusega
See on oluline teema Euroopa ühise müügiõiguse toimimiseks. Alustuseks soovib raportöör 
rõhutada, et kokkulepe Euroopa ühise müügiõiguse kohaldamise kohta „ei peaks seetõttu 
tähendama kohaldatava õiguse valimist […] ning seda ei tohi sellega segamini ajada”, vaid 
„valik […] tehakse vastavalt siseriiklikule õigusele” (vt põhjendust 10).

Praegu võimaldab Rooma I määruse artikli 6 lõige 2 valida tarbijalepingute õigus lähtuvalt 
selle riigi õigusest, kus ettevõtjad suunavad oma tegevust tarbijatele asukohariigi õiguse 
imperatiivsete sätete kohaselt. Euroopa ühise müügiõiguse põhjenduses 12 on kirjas, et „ei 
oma määruse (EÜ) nr 593/2008 artikli 6 lõige 2, […] praktilist tähtsust Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku reguleerimisalasse kuuluvate küsimuste korral”.

Ettepanek saavutab oma mõju üksnes siis, kui see tõesti peab paika. Vastasel korral ei ole 
ettevõtjatele ühtse vahendi valimine kasulik, et ületada erinevused liikmesriikide õiguste 
vahel ja vältida uuringuid, kohaldamist ja kohtumenetlusi välisriigi õiguse alusel. Kuid 
Rooma I määruse artikli 6 lõike 2 kohaldamise vältimine on soovitav vaid siis, kui selle 
eesmärk – tagada, et tarbijad on kaitstud oma asukohariigi õigusega samaväärsel määral – on 
tagatud erineval viisil. Oma 2011. aasta resolutsioonis rõhutas Euroopa Parlament, et 
„vabatahtlik vahend peab pakkuma tarbijakaitse väga kõrget taset”3, ja lisas, et „tarbijakaitse 
kõrge tase on ka ettevõtjate huvides, kuna neil on võimalik vabatahtlikust vahendist kasu 
saada ainult juhul, kui kõikide liikmesriikide tarbijad on kindlad, et vabatahtliku vahendi 
valimine ei jäta neid kaitsest ilma”4.

Raportöörid on veendunud, et seost Rooma I määrusega, eriti artikliga 6, tuleb selgitada ja 
vajaduse korral teha seda Euroopa ühise müügiõiguse tekstis õiguskindluse huvides. Selle 
saavutamiseks tuleb veel tööd teha. Euroopa ühise müügiõigusega tagatud tarbijakaitse 
taseme osas osutavad esimesed tõendid sellele, et tase on tõesti väga kõrge ja seda tuleb edasi 
uurida.

3. Viited riiklikele õigusaktidele
Arvestades, et iseseisva tõlgendamise põhimõtet kohaldatakse probleemide suhtes, mida 
                                               
1 Uuring „Implementation of optional instruments within European Civil Law” („Vabatahtlike vahendite 
rakendamine Euroopa tsiviilõiguse raames”) 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Lõige 5. 
3 Resolutsioon, lõige 14.
4 Resolutsioon, samas.
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käsitletakse Euroopa ühise müügiõiguse reguleerimisalas (lisa artikli 4 lõige 2); probleemide 
suhtes, mida selles ei käsitleta, kuuluvad riikliku õiguse alla, mis on kohaldatav asjakohase 
rahvusvahelise eraõiguse normi, nt Rooma I määruse kohaselt (vt põhjendus 27). Selline 
suunamine riikliku õiguse juurde lisab keerukust, kuid on vajalik olukorras, kui probleeme ei 
saa käsitleda Euroopa ühise müügiõiguse normistikus. Raportöörid peavad sobivaks 
lähenemisviisiks, kui Euroopa ühise müügiõiguse normid „peaksid hõlmama lepinguõiguse 
küsimusi, mis on praktilise tähtsusega sätete reguleerimisalasse kuuluvate lepingute, eelkõige 
internetis sõlmitud lepingute kehtivuse jooksul” (põhjendus 26). Sellegipoolest väärivad nad 
võimalust kaaluda võimalikke tähtaegade pikendamisi, nt teovõime puudumine või esindatus, 
mis on olulised internetikaubanduse puhul.

4. Reguleerimisala
Ettepaneku reguleerimisala osas on raportöörid veendunud, et mõned toetavad 
ettevõtjatevaheliste lepingute väljajätmist. Kuid kuna Euroopa ühist müügiõigust pakutakse 
vaid osapooltele, ei ole mingit põhjust, miks ei peaks seda pakkuma ka ettevõtjatevaheliste 
lepingute puhul. Euroopa ühine müügiõigus võiks pakkuda huvitavad eeliseid ennekõike 
VKEdele (kellele müügiõiguse normistik pakub valmis eeskirju koos mõne kaitsva 
elemendiga) ja on selge, et tõenäoliselt ei vali seda rahvusvahelised ettevõtted, kellele 
Euroopa ühine müügiõigus ei olegi suunatud. Kuid raportööride arvates ei pruugi selle 
tunnistamine, et Euroopa ühine müügiõigus võiks olla VKEdele huvitav, tähendada tingimata 
seda, et reguleerimisala peaks piirduma – nagu ette pannakse – ettevõtjatevaheliste 
lepingutega, kus üheks osapooleks on VKE. See põhjustab segadust ja ebakindlust – isegi 
kummalises ja sagedaste vaidluste objektiks olevas olukorras, kus üks osapooltest peab 
potentsiaalselt lepingupoolelt küsima viimase bilansimahu kohta.

Teiseks tuleb uurida reguleerimisala piiramist piiriülestele lepingutele. Tehnilisi küsimusi on 
tõstatatud seoses piiriülese elemendi mõistega ja tegelikult hakkab erinevus piiriüleste ja 
kohalike lepingute vahel nagunii hääbuma, kuna suurema liikuvuse tõttu hakkavad toimima 
internet, mobiiltelefonid ja müügiplatvormid kõikjal Euroopas. Piirdumine piiriüleste 
juhtudega võib seada ohtu Euroopa ühise müügiõiguse eelised, kuna jätkuvalt on vaja eristada 
kohalikke ja piiriüleseid tehinguid. Ilmselgelt tuleb tagada, et välditakse Euroopa ühise 
müügiõiguse väärkasutamist olukordades, mille jaoks see ei ole mõeldud.

See, kas Euroopa ühine müügiõigus peaks piirduma internetis sõlmitud või kaugtehingutega, 
on keeruline küsimus. Paljud väidavad, et Euroopa ühise müügiõiguse normistik võiks olla 
kasulik internetikaubanduse puhul, eriti väikese väärtusega tehingute puhul. Kuid kas see 
tähendab, et tuleks piirduda vaid selliste tehingutega? Võttes arvesse asjaolu, et Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku pakutakse üksnes osapooltele, võib selle piiramine üksnes 
pakkumises esitatud ringile olla kahetsusväärne. Teisest küljest on selge, et Euroopa ühise 
müügiõiguse normistik kui ELi-üleste eeskirjade kogum on ideaalne vahend 
internetikaubanduse jaoks. Sellest võib olla tingitud mõningane huvi, miks valida see oluline 
ja kiirelt kasvav valdkond katseprojektiks. Seda küsimust tuleb täiendavalt kajastada. Kui aga 
piiratakse reguleerimisala, tuleb see sõnastada hoolikalt, võttes arvesse hiljutisi kohtuotsuseid 
kohtuasjades Alpenhof1 ja Mühlleitner2.

                                               
1 Liidetud kohtuasjad C-585/08 ja C-144/09: Peter Pammer versus Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG ja 
Hotel Alpenhof GesmbH versus Oliver Heller, EKL 2010, lk I-12527.
2 Kohtuasi C-190/11: Daniela Mühlleitner versus Ahmad Yusufi ja Wadat Yusufi.
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Samuti võib vaja minna täiendavaid analüüse sisulise reguleerimisala kohta seoses segatüüpi 
lepingutega ja laenuelementidega lepingutega.

5. Kõrvalmeetmed
Raportöörid tunnevad heameelt ettepaneku üle luua kohtuotsuste andmebaas. See peab olema 
põhjalik, hästi korraldatud ja seda tuleb korrapäraselt ajakohastada, samuti peab see olema 
lihtsasti arusaadav ja kättesaadav, eriti tarbijate jaoks.

Seos vaidluste kohtuvälise lahendamise ja vaidluste veebipõhise lahendamisega on oluline. 
Seadusandlike ettepanekute pakett vaidluste kohtuvälise lahendamise ja vaidluste veebipõhise 
lahendamise kohta on praegu arutluse all eesmärgiga saavutada esimesel lugemisel 
kokkulepe. Sellegipoolest võib väärida kajastamist see, kas tugevama seotuse saavutamine 
vaidluste kohtuvälise lahendamise ja Euroopa ühise müügiõiguse vahel on soovitatav (nt 
kombineerides Euroopa ühist müügiõigust soovitusega osapooltele kasutada vaidluste 
kohtuvälist lahendamist või luua seos kokkuleppe vahel kasutada Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku ja nõusoleku vahel kasutada vaidluste kohtuvälist lahendamist).

Tuleb korrata vajadust luua kogu ELi hõlmavad lepingute tüüptingimused paralleelselt 
Euroopa ühise müügiõigusega, mida rõhutati juba 2011. aasta resolutsioonis1. Oluline on 
tuletada meelde, et standardsed mudellepingud – eeskätt Rooma I määruse artikli 6 lõike 2 
tõttu – ei toimiks praeguses õigusraamistikus. Raportöörid on veendunud, et sellised 
kasutusvalmis mudellepingud on olulised Euroopa ühise müügiõiguse edu saavutamiseks, ja 
nõuavad tungivalt, et komisjon hakkaks nendega tööle võimalikult vara ja paralleelselt 
poolelioleva õigusloome protsessiga. Raportöörid tunnevad heameelt komisjoni pühendumise 
üle teatises, mis lisati Euroopa ühisele müügiõigusele2, kuid on veendunud, et regulatiivosas 
tuleb sellele selgelt viidata.

Lisaks on tehtud ettepanekuid, et Euroopa ühise müügiõiguse normistikule tuleks lisada 
kommentaar või luua nõuandev organ. Raportöörid soovivad neid ettepanekuid lähemalt 
kaaluda, rõhutades samal ajal, et sellised algatused peavad olema tihedalt seotud kohtuotsuste 
andmebaasiga ja olema kõrge kvaliteediga ja sõltumatud, et pooled, eriti tarbijad, saaksid olla 
kindlad pakutud abile.

Samuti on mainitud, et kasuks võib tulla aluslepingute võimaluste uurimine selle tagamiseks, 
et Euroopa Kohus on valmis töökoormuse võimalikuks suurenemiseks.

II. Lisa

Lisa kohta, mis sisaldab Euroopa ühise müügiõiguse eeskirju, tõstatavad kaasraportöörid 
üksnes piiratud arvul küsimusi, kuna põhjalikum arutelu ei mahu käesoleva töödokumendi 
tegevuspiirkonda. 

1) Ebaõiglased lepingutingimused
Ettevõtjate ja tarbijate vahel ette tulnud juhtumite kohta on tehtud analüüse, kus on loetletud 

                                               
1 Lõige 30.
2 COM(2011)0636, lk 11.
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erinevad, liikmesriikide õigusest pärit mõisted, mida Euroopa ühises müügiõiguses ei ole 
samal viisil esitletud. Raportöörid tutvuvad hoolikalt kõigi esitatud tõenditega. Sellegipoolest 
ei tundu mõistlik – ei kõnealuse ega teiste aspektide suhtes – käsitleda Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku liikmesriikide õiguse summana, kus on kokku võetud tarbijakaitse 
erinevad elemendid (nt nn mustade või hallide nimekirjade kohta). Tuleb hinnata üldist 
tulemust, mis on saavutatud ebaõiglaste lepingutingimuste piiramise abil Euroopa ühise 
müügiõiguse raames ja võrrelda seda üldise tulemusega liikmesriigi õiguse raames. 
Raportöörid töötavad hoolikalt ja põhjalikult ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevate sätetega. 
Ebaõiglaste lepingutingimuste piirangute reguleerimisala ja asjakohane test peab olema selge 
ja piisavalt sarnane ebaõiglaste lepingutingimuste direktiiviga, et tagada soovitud tulemus, 
mis võimaldab viidata Euroopa Kohtu kohtupraktikale.

Ettevõtjatevaheliste tehingutega seoses on väidetud, et kavandatud režiim – vastupidiselt selle 
konkurendile ehk konventsioonile kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta – ei 
pööra piisavalt tähelepanu kindluse edendamisele äritehingute puhul ja seda seetõttu, et 
reguleerimisala on liiga üldiselt määratletud ja ebaõiglaste lepingutingimuste test ei anna 
piisavalt juhiseid ega ole avatud kadude suhtes ettevõtjate ja tarbijate vaheliste juhtumite 
korral. Raportöörid analüüsivad seda ja teevad ettepaneku asjakohaste muudatuste kohta.

2) Ostja õiguskaitsevahendid
See, kas tarbijate õiguskaitsevahendite süsteem, mille kohta esitati ettepanek Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikus ja mida iseloomustab õiguskaitsevahendite vaba valik, 
heastamisvahendite puudumine müüja poolt, lepingu lõpetamisest etteteatamise nõude 
puudumine, on elujõuline ja suudab tagada atraktiivsuse, mida läheb tarvis vabatahtliku 
vahendi edu saavutamiseks, on üks päevakajalisemaid teemasid praegustes aruteludes. 
Tarbijate esindajad nõuavad selgitamist ja rohkem kaitset. Ettevõtjad ja nende õigusnõustajad 
prognoosivad aga, et ettevõtjad ei hakka sellist ülemäära protektsionistlikku vahendit 
kasutama. Esmase analüüsi järel näib, et kavandatud süsteem pakub tõepoolest 
kõrgetasemelist tarbijakaitset, mis läheb kaugemale õigustikust, eriti tarbekaupade direktiivist, 
ja kattub peaaegu täielikult liikmesriikide õigusega või läheb sellest isegi kaugemale. Ilmselt 
vajab see aspekt lähemat uurimist. 

Raportöörid on teadlikud asjaolust, et on loodud seos tarbijatele antud õiguste ulatuse vahel, 
milles mõnikord nähakse kuritarvitamise ohtu, ning hea usu ja õiglase kohtlemise põhimõtete 
vahel, mis võivad kuritarvitamise korral toimida parandusmeetmetena. Viimane põhimõte ei 
ole omane kõikide liikmesriikide õiguskorrale ja sellega võib kaasneda erinevate tõlgenduste 
oht. Teisest küljest võib üldklauslite raames vaja minna mõningaid juhtumipõhiseid lahendusi 
ja sellega seoses võib kohtuotsuste andmebaasist ja lisadokumentidest olla antud juhul palju 
abi.

Raportöörid on veendunud, et hindama peab õiguskaitsevahendite süsteemi tervikuna, et 
lahendada tekkinud probleemid tehniliste paranduste abil (selgem sõnastus koos – vajaduse 
korral – sätete ümberkorraldamisega), kui sisulised muudatused on vajalikud. Selleks peab 
olema avatud suhtumisega ega tohi lämmatada mis tahes lahendust juba eos ja tuleb 
tähelepanelikult võtta kuulda kõiki tulevasi Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kasutajaid.

3) Tagasitäitmine
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Raportöörid vaatlevad lähemalt ettepanekuid, mis on esitatud tagasitäitmise eeskirjade 
ümbersõnastamise ja ümberkorraldamise kohta. Nende jaoks on väga oluline, et esitatud 
lahendus oleks tasakaalus mõlema poole jaoks ning et tarbijate jaoks peab olema selge ja 
ennustatav, kui palju nad peavad maksma või tagasi saama, et nad saaksid tunda end kindlalt 
oma õiguste kasutamisel.

4) Digitaalne infosisu
Esmapilgul näevad raportöörid digitaalse infosisu lisamises mõningaid eeliseid, võttes 
arvesse, et antud valdkonnas on väga vaja ühist reguleerivat raamistikku. Sellegipoolest 
selgub, et ümber tuleb hinnata mitmed küsimused, nt kuidas lahendada juhtum, kui digitaalse 
infosisu eest ei maksta rahas, vaid nt isikuandmetega, või kas on vaja teha täiendavaid 
kohandamisi mittevastavuse või tagasitäitmise sätete osas, võttes arvesse digitaalse infosisu 
erilist olemust.

5) Aegumine
Esmase analüüsi järel tunnistavad raportöörid, et lühikese aegumistähtaja subjektiivne algus 
vastab nüüdisaegsete riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktide valikule.

Kümne aasta pikkune aegumistähtaeg on põhjustanud kriitikat, samal ajal kui teised, sh 
komisjon, selgitavad, et eesmärk on luua õiguskindlus, kuid selle praktiline tähtsus on 
piiratud. Üksnes väga harvadel juhtudel ei ole ostja üheksa ja pool aastat teadlik nõuetele 
mittevastavusest ning saab siis teadlikuks ja tal on sellisel juhul ikka veel võimalik tõestada, 
et mittevastavus oli olemas juba kättesaamise hetkel.

Raportöörid võtavad eesmärgiks pakkuda selgeid eeskirju aegumistähtaja kohta, mis vastavad 
täpselt praktilistele vajadustele, ilma et kaotaks silmist tõsiasja, et aegumistähtaegu tuleb 
hinnata õiguskaitsevahendite süsteemi osana ja mitte eraldiseisvana.

C. Kokkuvõte

Raportöörid on seisukohal, et Euroopa ühise müügiõiguse normistikul on tohutu potentsiaalne 
eelis siseturu tarbijatele ja ettevõtjatele, eelkõige digitaalajastul, ja pakub võimalust, mida ei 
tohiks jätta kasutamata. Raportöörid kutsuvad lisaks üles kaaluma elemente, mis võiksid 
tagada selle vahendi edu, ja jäävad ootama täiendavaid arutelusid mainitud teemadel.


