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TARBIJAKAITSEMEETMED

Euroopa Liidu tarbijakaitsemeetmete eesmärk on kaitsta Euroopa tarbijate tervist, ohutust
ning majanduslikke ja seaduslikke huve olenemata sellest, kus tarbijad ELis elavad, reisivad
või sisseoste teevad. ELi sätted reguleerivad nii füüsilisi tehinguid kui ka e-kaubandust ning
sisaldavad üldkohaldatavaid eeskirju koos sätetega konkreetsete toodete kohta, k.a ravimid,
geneetiliselt muundatud organismid, tubakatooted, kosmeetika, mänguasjad ja lõhkeained.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklid 114 ja 169.

EESMÄRGID

— Tagada Euroopa Liidu kõikidele tarbijatele kõrgetasemeline ja ühtlane kaitse ohutuse ja
majanduslike huvidega seotud ohtude eest, olenemata sellest, kus nad ELis elavad, reisivad
või sisseoste teevad.

— Suurendada tarbijate võimet kaitsta oma huve.

SAAVUTUSED

A. Tarbijate tervise ja ohutuse kaitse
1. ELi meetmed rahvatervise ja tubakatoodete valdkonnas (5.5.3)
2. Toiduained (5.5.5)
3. Ravimid (5.5.4)
4. Üldine tooteohutussüsteem ja turujärelevalve
Direktiiviga 2001/95/EÜ sätestatakse üldine tooteohutussüsteem, mille kohaselt peavad kõik
turule toodavad tarbekaubad vastama teatavatele nõuetele isegi sellisel juhul, kui nende suhtes
ei ole veel kehtestatud ühtegi sektoripõhist õigusakti. Kõnealused nõuded on seotud tarbijate
teavitamisega, meetmetega ohutusriskide vältimiseks, tooteohutuse kontrollimise ja toodete
jälgitavusega. Juhul kui toode kujutab endast tõsist ohtu, mis nõuab kiiret tegutsemist, peab
asjaomane liikmesriik teavitama sellest viivitamata RAPEXi (liikmesriikide ja komisjoni
vaheline kiire teabevahetuse süsteem) kaudu komisjoni.
5. Kosmeetikatoodete, tsiviilkasutuseks mõeldud lõhkeainete ja mänguasjade ohutus
Kosmeetikatoodete direktiiv (nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ) ning kõik selle muudatused
ja kohandused asendati kosmeetikatoodete määrusega (määrus (EÜ) nr 1223/2009). Sellega
tagatakse kosmeetikatoodete ohutus ja tarbijate kaitse, nähes ette koostisosade loetelud ning
teavitava märgistamise. Enamikku uue määruse sätetest hakati kohaldama alates 11. juulist
2013. Tsiviilkasutuseks mõeldud lõhkeainete ja samalaadsete toodete (näiteks pürotehnilised
kaubaartiklid) ohutusnõuded on sätestatud direktiivides 93/15/EMÜ, 2008/43/EÜ ja 2004/57/

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.5.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.5.4.pdf
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EÜ ning otsuses 2004/388/EÜ, hiljuti uuesti sõnastatud direktiivis tsiviilotstarbeliseks
kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide kohta (2014/28/EL) ning lisaks pürotehniliste toodete
direktiivis (2013/29/EL). Mänguasjade ohutusnõuded (näiteks mehaanilised ohud, toksilisus,
tuleohtlikkus ja toiduainetes sisalduvad mänguasjad) on sätestatud direktiivis 2009/48/EÜ.
Vastavaid standardeid töötab välja ja vaatab läbi Euroopa Standardikomitee (CEN).
6. Euroopa teabevahetus- ja järelevalvesüsteemid
Otsustega 93/683 ja 93/580 loodi kodus ja vabal ajal toimunud õnnetusjuhtumite registreerimise
Euroopa süsteem (EHLASS) ning teatud kaupade (välja arvatud farmaatsiatooted ja
kaubanduslikuks kasutuseks mõeldud tooted) kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte käsitlev
ühenduse teabevahetussüsteem.
B. Tarbijate majanduslike huvide kaitse
1. Infoühiskonna teenused, e-kaubandus ning elektroonilised ja piiriülesed maksed
E-kaubanduse direktiivis 2000/31/EÜ käsitletakse ELis püsiasukohaga teenuseosutajate
vastutust internetipõhiste teenuste (ettevõtetevahelised teenused, ettevõtete ja tarbijate vahelised
teenused ning teenused, mida osutatakse saajale tasuta ja mida rahastatakse näiteks
reklaamitulu või sponsoreerimisega), internetis tehtavate elektrooniliste tehingute (kaupade ja
teenuste interaktiivsed telemüügid ja eelkõige e-ostukeskused), ning muude sidustegevuste,
nagu uudised, andmebaasid, finantsteenused, professionaalsed teenused (advokaadid, arstid,
raamatupidajad ja kinnisvaramaaklerid), meelelahutusteenused (tellitavad videoteenused),
otseturustamise ning reklaami ja internetile juurdepääsuga seotud teenuste puhul. Direktiiviga
97/5/EÜ kreeditkorraldusega tehtud välismaksete kohta ja määrusega (EÜ) nr 2560/2001
välismaksete kohta tagatakse, et eurodes tehtavate välismaksete (kreeditkorraldusega tehtavad
välismaksed, elektroonilised välismaksed ja piiriülesed tšekid) eest nõutavad tasud oleksid sama
suured kui selles vääringus tehtavate liikmesriigisiseste maksete eest võetavad tasud.
2. Piirideta televisioon
Direktiiviga 89/552/EMÜ (mida on muudetud direktiiviga 2007/65/EÜ) tagatakse
ringhäälinguteenuste vaba liikumine ning säilitatakse teatavad üldhuvi pakkuvad eesmärgid,
nagu kultuuriline mitmekesisus, vastulause esitamise õigus, tarbijakaitse ja alaealiste kaitse.
Direktiivi sätted käsitlevad näiteks alkohoolsete jookide, tubakatoodete ja ravimite reklaami,
otsepakkumisi ning pornograafiat või äärmuslikku vägivalda sisaldavaid saateid. Ühiskonnale
üliolulised sündmused tuleb edastada tasuta, kodeerimata kujul, isegi kui tasulised telekanalid
on selleks ostnud ainuõiguse.
3. Sidevahendi abil sõlmitud lepingud ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingud, kaupade
müük ja tagatised, ebaõiglased lepingutingimused
Alates 13. juunist 2014 asendab 25. oktoobri 2011. aasta tarbijaõiguste direktiiv (2011/83/
EL) nõukogu direktiive 85/577/EMÜ ja 97/7/EÜ, millega kehtestatakse üldeeskirjad tarbijate
kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingute
korral. Sellega muudeti ka nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta
tarbijalepingutes ning direktiivi 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide
teatavate aspektide kohta. Sellega suurendati tarbijate õigusi, milleks kehtestati eeskirjad
tarbijatele antava teabe kohta, reguleeriti taganemisõigust ja ühtlustati teatud lepingulisi sätteid.
Direktiiviga 2002/65/EÜ reguleeritakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust.
4. Ebaõiglased kaubandustavad, võrdlev ja eksitav reklaam
Direktiiviga 2005/29/EÜ, mis käsitleb (ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud)
ebaausaid kaubandustavasid, keelatakse eksitavad ja agressiivsed tavad, nn riukalikud tavad
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(nagu pealesunnitud müük, eksitav turundus ja ebaaus reklaam) ning tavad, mis kasutavad
müügivahendina sunniabinõusid (olenemata ostu või müügi kohast). Direktiiv hõlmab
ka kriteeriume agressiivsete kaubandustavade (ahistamine, sunniabinõude kasutamine ja
ebakohane mõjutamine) kindlakstegemiseks ja ebaausate kaubandustavade musta nimekirja.
Direktiiviga 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta keelatakse eksitav reklaam.
Samuti sätestatakse direktiivis tingimused, mille puhul on lubatud võrdlev reklaam.
Komisjoni 27. novembri 2012. aasta teatises (COM(2012)0702) tehti ettepanek vaadata
läbi direktiiv 2006/114/EÜ, et täita õigusaktis ilmnenud lüngad ning keskenduda eksitavate
kataloogiettevõtjate tekitatud probleemidele.
5. Tootevastutus ja hinna avaldamine
Direktiiviga 85/374/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 99/34/EMÜ, kehtestatakse
objektiivse vastutuse ehk tahtlusest sõltumatu tootjapoolse vastutuse põhimõte kahju eest,
mille on tekitanud puudusega toode. Kahju kannatanud tarbija, kes taotleb hüvitist, peab
tõendama kolme aasta jooksul kahju, toote puuduse ja põhjusliku seose. Ühikuhindasid käsitleva
direktiiviga 98/6/EÜ kohustatakse kauplejaid avaldama müügihindu ja mõõtühiku hindu, et
parandada ja lihtsustada hinna ja hulga võrdlusi turul olevate toodete vahel. Direktiiviga
1999/44/EÜ kehtestatakse tarbijatele tootegarantiid, nõudes, et ELis tarbekaupu müüvad
kauplejad kõrvaldaksid puudused, mis olid kaubal üleandmise ajal ja mis ilmnesid kahe aasta
jooksul.
6. Tarbijakrediit
Direktiivi 2008/48/EÜ eesmärk on ühtlustada tarbijate õiguste kaitset ühtsel turul. Selles
sätestatakse kõikehõlmav loetelu andmetest, mida tuleb tarbijale esitada aegsasti enne lepingu
sõlmimist ning ka osana krediidilepingust. Võlausaldajad peavad kasutama sama standardset
Euroopa tarbijakrediidi teavet, s.o vormi, mis sisaldab kogu teavet lepingu kohta, k.a krediidi
maksumus ja krediidi kulukuse aastamäär. Tarbijatel on lubatud krediidilepingust ühtki põhjust
esitamata taganeda 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest. Samuti on tarbijal võimalus tagastada
krediit varem ning võlausaldaja võib nõuda selle eest õiglast ja objektiivselt põhjendatud
hüvitist.
7. Reisipaketid ja osaajalise kasutusõigusega eluruumid
Direktiiviga (EL) 2015/2302 kaitstakse tarbijate põhiõigusi puhkusepaketi broneerimisel (kaasa
arvatud õigus kogu teabele enne broneerimist, õigus anda broneering üle teisele isikule, kui
broneerija ei saa ise minna, ja õigus tagasimaksetele ja kodumaale toimetamisele, kui korraldaja
läheb pankrotti) ning muude kombineeritud reiside ostmisel, näiteks juhul kui broneering
tehakse veebisaidil, valides ise lendude ja hotelli või autorendi kombinatsiooni.
Direktiiviga 2008/122/EÜ (tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse,
pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega) kehtestatakse
lepingu olulistest tingimustest teavitamise kohustus ja õigus lepingust 14 kalendripäeva
jooksul ühtegi põhjust nimetamata ja kulutusi tegemata taganeda. Direktiiv sisaldab ka enne
lepingu sõlmimist esitatava teabe loetelu ja kõigis ELi keeltes kättesaadavaid tüüpvorme.
Parlament võttis 12. märtsil 2014. aastal vastu direktiivi ettepaneku pakettreiside ja toetatud
reisikorraldusteenuste kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 90/314/EMÜ.
8. Lennutransport
Määrustega (EÜ) nr 261/2004 ja (EÜ) nr 2027/97 (muudetud kujul) kehtestatakse ühiseeskirjad
reisijate lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise
eest antava hüvitise ja abi ning lennuettevõtja vastutuse (reisijad ja pagas) kohta õnnetuste
korral. Määrusega (EMÜ) 2299/89 õhuveotoodete arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kohta

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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(muudetud kujul) kehtestatakse kohustused süsteemi tarnijate (võrdsed võimalused igale
lennuettevõtjale) ja vedajate suhtes (edastada võrdse hoolikuse ja kiirusega teavet kõikidele
süsteemidele). Määrusega (EMÜ) 2409/92 kehtestatakse ühised kriteeriumid ja ühine kord,
millega reguleeritakse lennuettevõtjate poolt ühendusesiseste lennuteenuste eest nõutavate
piletihindade ja lastitariifide kehtestamist. Määrusega (EÜ) nr 2320/2002 (muudetud kujul)
kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad tulenevalt 11. septembri 2001.
aasta terrorirünnakutest.
9. Energiaturud
ELi energiaturu õigusaktide kolmas pakett (vastu võetud 2009. aastal) jõustati selleks, et
parandada energia siseturu toimimist ja lahendada struktuurilised probleemid. See hõlmas viit
peamist valdkonda, sh jaeturgude suuremat läbipaistvust tarbijate huvides. Direktiiv 2012/27/
EL annab energiatarbijatele suuremad võimalused tarbimist paremini juhtida, tagades lihtsa
ja tasuta juurdepääsu andmetele tarbimise kohta tänu individuaalsele mõõtmisele. Direktiivi
2010/30/EL eesmärk on tagada, et keerulist teavet kodumasinate energiatarbimise ja tõhususe
kohta esitatakse selgel ja arusaadaval kujul, võimaldamaks tarbijatel teha ostmisel teadlikke
otsuseid ja valida kõige tõhusamad masinad. ELi energia siseturul on kõikidel ELi kodanikel
õigus oma kodu ühendamisele energiavõrgustikku ning õigus piirkonna teenusepakkujate seast
vabalt valida gaasi- või elektritarnija.
10. Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-võrgustik ehk „Euroguichets“) ja veebiportaal
„Teie Euroopa“
Euroopa tarbijakeskuste võrgustik annab tarbijatele teavet ja abi piiriüleste tehingute korral.
Kõnealune võrgustik teeb ka koostööd teiste Euroopa võrgustikega, nimelt FIN-NETi
(finantsalane), SOLVITi (siseturg) ning tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa kohtute
võrguga.
Portaal „Teie Euroopa“ annab tarbijatele terviklikku teavet lepinguõiguste,
telekommunikatsiooni- ja internetiteenuste, finantstoodete ja -teenuste, võimaliku ebaõiglase
kohtlemise, energiavarustuse ja tarbijavaidluste lahendamise kohta[1].
C. Tarbijate seaduslike huvide kaitse
1. Alternatiivne vaidluste lahendamise kord ja veebipõhine vaidluste lahendamine
Alternatiivne vaidluste lahendamise kord kujutab endast vaidluste kohtuvälise lahendamise
mehhanisme, mis aitavad tarbijatel ja kauplejatel lahendada konflikte enamasti kolmanda
osapoole kaudu. Selleks võib olla näiteks vahendaja, vahekohtunik või ombudsman. Soovituses
98/257/EÜ, otsuses 20/2004/EÜ ja nõukogu 25. mai 2000. aasta resolutsioonis 2000/C 155/01
on sätestatud põhimõtted, mida tuleb järgida vaidluse alternatiivse lahendamise menetluse
korral, et tagada tarbijale odavamad ja kiiremad õiguskaitsevahendid. Direktiiviga 98/27/
EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (muudetud kujul) ühtlustatakse kehtivaid
ELi ja liikmesriikide õigusnorme, et kaitsta tarbijate ühishuve, ning kehtestatakse võimalus
esitada liikmesriigi pädevale kohtule ettekirjutust taotlev hagi teisest riigist pärit ettevõtjate
poolsete rikkumiste suhtes. Tarbijatele antakse 21. mai 2013. aasta direktiiviga 2013/11/
EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta võimalus pöörduda vaidluste kohtuvälise
lahendamise üksuste poole mis tahes lepinguliste vaidluste korral ettevõtetega. See hõlmab oste
nii internetis kui ka väljaspool seda, nii elukohariigis kui ka piiriüleselt.
21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta
võimaldab ELi tarbijatel ja kauplejatel lahendada riigisiseseid ja piiriüleseid oste puudutavaid

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_et.htm
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vaidlusi veebis, kasutades selleks üleliidulist vaidluste lahendamise platvormi. Alternatiivse
vaidluste lahendamise asutustel on võimalik sellega liituda alates 2016. aasta veebruarist.
2. Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk ja riigiasutuste kohustus teha
koostööd
Otsusega 2001/470/EÜ loodi Euroopa kohtute võrk, et lihtsustada kodanike elu, kui neil
tuleb osaleda piiriülestes kohtuvaidlustes. Selleks täiustatakse liikmesriikide õigusalase koostöö
mehhanisme tsiviil- ja kaubandusasjades ning antakse neile praktilist teavet, et hõlbustada
juurdepääsu õigusemõistmisele. Määrusega (EÜ) nr 2006/2004 loodi ELi tarbijakaitsealaste
õigusaktide tõhusa jõustamise eest vastutavate riigiasutuste võrgustik ja kohustati neid asutusi
alates 29. detsembrist 2005. aastast tegema koostööd, et tagada ELi õigusaktide jõustamine ja
peatada igasugused rikkumised, kasutades liidusiseste rikkumiste puhul ettekirjutusi ja muid
sobivaid õiguskaitsevahendeid.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Seadusandlik tavamenetlus (varem kaasotsustamismenetlus) ja nõukogus kvalifitseeritud
häälteenamusega vastuvõetavate õigusaktide valdkondade laiendamine on andnud Euroopa
Parlamendile võimaluse osaleda aktiivselt ELi tarbijakaitse õigusaktide väljatöötamisel ja
tugevdamisel, tasakaalustades turu huve tarbijate huvidega. Näiteks võttis Euroopa Parlament
23. juunil 2011 ülekaaluka häälteenamusega (615 poolt, 16 vastu ja 21 erapooletut) vastu
tarbijaõiguste direktiivi, millega suurendati tarbijate õigusi kauglepingute ja väljaspool
äriruume sõlmitavate lepingute osas, suurendati hindade läbipaistvust, keelati eelnevalt
märgistatud lahtrid ja täpsustati teabe esitamist digitaalse infosisu kohta, et suurendada Euroopa
tarbijate usaldust. Komisjon esitas 13. veebruaril 2013 parlamendi taotlusel tooteohutuse ja
turujärelevalve paketi, mille eesmärk oli parandada liikmesriikides turujärelevalvesüsteeme.
Parlament võttis paketi vastu 15. aprillil 2014 toimunud täiskogu istungil. Samuti oli
Euroopa Parlamendil oluline osa vaidluste veebipõhise lahendamise määruse kohaldamisala
laiendamisel, et anda Euroopa elanikele kergesti ligipääsetavad ja odavad võimalused õiguslike
vaidluste lahendamiseks.
Lisaks õigusaktide vastuvõtmisele arutab parlament regulaarselt tarbijakaitseküsimusi, mille
järel koostatakse muid kui seadusandlikke resolutsioone, nagu 4. veebruari 2014. aasta
resolutsioon ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi kohaldamise kohta ning 23.
oktoobri 2012. aasta resolutsioon reisijate õiguste kohta kõikide transpordiliikide puhul.
Üksikasjalikumat teavet leiate Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO)
jaoks koostatud uuringust „EU Mapping: Overview of IMCO related legislation“[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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