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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2485/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik AM GC 
tarbijakaitset käsitleva Hispaania kuningliku dekreedi 1/2007 kavandatud 
muutmise kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja juhib Euroopa Parlamendi tähelepanu kasutaja- ja tarbijakaitset käsitleva 
Hispaania kuningliku dekreedi 1/2007 kavandatud muutmisele. Ta väidab sõnaselgelt, et 
kavandatud kujul oleks muutmine vastuolus nii direktiiviga 93/13/EMÜ kui ka direktiiviga 
2011/83/EL. Esimese direktiivi artiklis 8 on öeldud: „Liikmesriigid võivad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalas vastu võtta või säilitada asutamislepingule vastavad rangemad 
sätted, et tagada tarbijate kaitstuse kõrgem tase.” Teise direktiivi põhjenduses 17 on öeldud: 
„Tarbija määratlus peaks hõlmama füüsilisi isikuid, kes tegutsevad väljaspool oma 
kaubandus-, majandus-, ametialast või kutsetegevust. Kui aga leping on sõlmitud eesmärkidel, 
mis on osaliselt seotud isiku kaubandustegevusega ja osaliselt mitte (kahesuguse eesmärgiga 
lepingud) ning kaubanduslik eesmärk on piiratud ega ole lepingu kontekstis domineeriv, 
tuleks ka antud isikut lugeda tarbijaks.”

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 23. oktoobril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Petitsioon

Petitsiooni esitaja viitab tarbija mõiste muutmisele Hispaania seaduses. Ta leiab, et kasutaja-
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ja tarbijakaitset käsitleva kuningliku seadusandliku dekreedi 1/2007 artikli 3 muudatused ei 
ole kooskõlas ei direktiiviga 2011/83/EL tarbija õiguste kohta ega ka direktiiviga 93/13/EMÜ 
ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes, sest uus mõiste on liiga kitsas ja ei hõlma 
kahesuguse eesmärgiga lepinguid.

Komisjoni tähelepanekud

Komisjon märgib, et direktiivi 2011/83/EL artikli 2 punkti 1 ja direktiivi 93/13/EMÜ artikli 2 
punkti b kohaselt on tarbija füüsiline isik, kes käesoleva direktiiviga reguleeritud lepingute 
raames tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega.

Direktiivi 2011/83/EL põhjendus 17 üksnes selgitab seda mõistet seoses kahesuguse 
eesmärgiga lepingutega. Selles täpsustatakse, et kui leping on sõlmitud eesmärkidel, mis on 
osaliselt seotud isiku kaubandustegevusega ja osaliselt mitte (kahesuguse eesmärgiga 
lepingud) ning kaubanduslik eesmärk on piiratud ega ole lepingu kontekstis domineeriv, 
tuleks ka antud isikut lugeda tarbijaks.”

ELi direktiivide ülevõtmisel peavad liikmesriigid arvesse võtma ainult direktiivides sätestatud 
eesmärke, ülevõtmise vormi ja meetodite suhtes on neil aga mõningane otsustusõigus. 
Põhjendused ei ole siduvad, vaid nende eesmärk on direktiivide tõlgendamisele kaasa aidata.

Järeldus

Komisjoni talitused analüüsisid tarbija mõistet komisjonile edastatud Hispaania seaduses 
(seadus 3/2014, 27 märts 2014) ja järeldasid, et see mõiste on kooskõlas direktiivi 2011/83/EL 
artikli 2 punktiga 1 ja direktiivi 93/13/EMÜ artikli 2 punktiga b.


