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TARBIJAKAITSEMEETMED

Euroopa Liidu tarbijakaitsemeetmetega soovitakse kaitsta Euroopa tarbijate tervist
ja ohutust ning majanduslikke ja seaduslikke huve olenemata sellest, kus nad 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, sh ravimid, geneetiliselt muundatud organismid,
tubakatooted, kosmeetika, mänguasjad ja lõhkeained.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu 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 -, ning suurendada tarbijate võimet kaitsta oma huve.

SAAVUTUSED

A. Tarbijate tervise ja ohutuse kaitse
1. ELi meetmed rahvatervise ja tubakatoodete valdkonnas (2.2.4)
2. Toiduained (2.2.6)
3. Ravimid (2.2.5)
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 sellest
viivitamata RAPEXi (liikmesriikide ja komisjoni vaheline kiire teabevahetuse süsteem)
kaudu komisjoni teavitama. 2021. aasta juunis võttis komisjon vastu ettepaneku
võtta vastu määrus üldise tooteohutuse kohta, et vaadata läbi üldise tooteohutuse
direktiiv. Kavandatav määrus tagab järjepidevuse üldise tooteohutuse direktiiviga
ning sellega nõutakse, et tarbekaubad oleksid ohutud, kehtestades ettevõtjatele,
sealhulgas internetipõhistele kauplemiskohtadele teatavad kohustused ja nähes ette
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sätted standardite väljatöötamiseks, mis toetavad üldise ohutuse nõuet. Sellega
ajakohastatakse ja kaasajastatakse toiduks mittekasutatavate tarbekaupade ohutuse
üldraamistikku ning tagatakse ettevõtjatele võrdsed tingimused.
5. Kosmeetikatoodete, tsiviilkasutuseks mõeldud lõhkeainete ja mänguasjade
ohutus
Määrusega (EÜ) nr 1223/2009 tagatakse kosmeetikatoodete ohutus ja tarbijate
kaitse, nähes ette koostisosade loetelud ning teavitava märgistamise. Enamikku
määruse sätetest hakati kohaldama alates 11. juulist 2013. Tsiviilkasutuseks mõeldud
lõhkeainete ja samalaadsete toodete ohutusnõuded on sätestatud direktiivides
93/15/EMÜ, 2008/43/EÜ ja 2004/57/EÜ ning otsuses 2004/388/EÜ, mis sõnastati
uuesti direktiiviga tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide kohta
(2014/28/EL) ning pürotehniliste toodete direktiiviga (2013/29/EL). Mänguasjade
ohutusnõuded on sätestatud direktiivis 2009/48/EÜ. Vastavaid standardeid töötab välja
ja vaatab läbi Euroopa Standardikomitee (CEN).
6. Taskukohased sideteenused ettevõtjatele ja tarbijatele (2.1.8)
B. Tarbijate majanduslike huvide kaitse
1. Infoühiskonna teenused, e-kaubandus ning elektroonilised ja piiriülesed maksed
Direktiivis 2000/31/EÜ (e-kaubanduse direktiiv) käsitletakse ELis püsiasukohaga
teenuseosutajate vastutust internetipõhiste teenuste, internetis tehtavate
elektrooniliste tehingute ja muude sidustegevuste, näiteks uudiste, andmebaaside,
finantsteenuste, professionaalsete teenuste, meelelahutusteenuste (tellitavad
videoteenused), otseturustamise ning reklaami ja internetile juurdepääsuga seotud
teenuste puhul. Seda ajakohastatakse tulevase digiteenuste õigusaktiga. Direktiiviga
(EL) 2015/2366 kreeditkorraldusega tehtud välismaksete kohta ja määrusega (EL)
2021/1230 piiriüleste maksete kohta tagatakse, et eurodes tehtavate välismaksete
eest nõutavad tasud on sama suured kui selles vääringus tehtavate liikmesriigisiseste
maksete eest võetavad tasud.
2. Piirideta televisioon
Direktiiviga 2010/13/EL 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 eriti olulised
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 ning ebaõiglased lepingutingimused
Alates 13. juunist 2014 asendab tarbija õiguste direktiiv (2011/83/EL) nõukogu
direktiivi 85/577/EMÜ ja direktiivi 97/7/EÜ. 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,
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reguleeriti taganemisõigust ja ühtlustati teatud lepingulisi sätteid. Direktiiviga 2002/65/
EÜ reguleeritakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust.
4. Ebaõiglased kaubandustavad ning 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 (nagu pealesunnitud müük, eksitav turundus ja ebaaus reklaam)
ning tavad, mis kasutavad müügivahendina sunniabinõusid. 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.
2019. aasta lõpus võeti vastu uus direktiiv (EL) 2019/2161, mis käsitleb liidu
tarbijakaitsenormide ajakohastamist ja nende parema täitmise tagamist. Selle uue
direktiiviga muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ (ebaõiglaste tingimuste kohta
tarbijalepingutes) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/6/EÜ (tarbijakaitse
kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel), 2005/29/EÜ (mis käsitleb
ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid) ja
2011/83/EL (tarbija õiguste kohta). Seoses ebaausate tavadega korraldas siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjon (IMCO) 2022. aasta aprillis avaliku kuulamise tarbijaõiguste
kaitsmise kohta ostude tegemisel väljaspool ELi. Kuulamise eesmärk oli selgitada välja
probleemid, millega tarbijad väljastpoolt ELi oste tehes kokku puutuvad.
5. Tootevastutus ja hinna avaldamine
Direktiiviga 1999/34/EÜ 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 hindu mõõtühiku kohta, 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. Seda direktiivi ajakohastati 2011. aastal, seejärel tunnistati see kehtetuks
ja asendati direktiiviga (EL) 2019/771.
6. Tarbijakrediit ja hüpoteekkrediit
Direktiiviga 2008/48/EÜ tagatakse, et võlausaldajad peavad kasutama sama
standardset Euroopa tarbijakrediidi teavet, s.o vormi, mis sisaldab kogu teavet
lepingu kohta, k.a krediidi maksumuse ja krediidi kulukuse aastamäära kohta.
Tarbijatel on lubatud krediidilepingust põhjust esitamata taganeda 14 päeva jooksul
alates lepingu sõlmimisest ning nad võivad krediidi igal ajal ennetähtaegselt
tagasi maksta, samal ajal kui krediidiandja võib nõuda õiglast ja objektiivselt
põhjendatud hüvitist. 2021. aasta juunis tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kehtivaid
õigusnorme ajakohastada (COM(2021)0347). Ettepanekuga laiendatakse kehtiva
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tarbijakrediidi direktiivi kohaldamisala nii, et see hõlmaks laiemat valikut toodetest,
mis tarbijaid ohustada võivad. Samuti edendatakse tarbijatele reklaamis antava
teabe hulga vähendamist ning keskendutakse sellele, kuidas ja millal lepingueelset
teavet tarbijatele esitatakse. Ettepanekuga parandatakse ka krediidivõimelisuse
hindamise eeskirju ning palutakse liikmesriikidel edendada finantsharidust ja tagada,
et võlanõustamine oleks tarbijatele kättesaadav.
Direktiivis 2014/17/EL (elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta)
kehtestatakse hüpoteegiga tagatud või muul viisil elamukinnisvaraga seotud
tarbijakrediidilepingute ühine raamistik. Direktiivi eesmärk on luua tarbijate huvides
tõhus ühtne hüpoteegiturg ning luua tingimused laenuandjate ja krediidivahendajate
professionaalsuse kõrge taseme tagamiseks[1].
7. Reisipaketid ja osaajalise kasutusõigusega eluruumid
Direktiiviga (EL) 2015/2302 kaitstakse tarbijate põhiõigusi puhkusepaketi broneerimisel
ja 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 põhjust nimetamata ja kulutusi tegemata taganeda.
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 (EÜ) nr 80/2009 õhuveotoodete
arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kohta kehtestatakse kohustused süsteemi
tarnijate (võrdsed võimalused igale lennuettevõtjale) ja vedajate suhtes (edastada
võrdse hoolikuse ja kiirusega teavet kõikidele süsteemidele). Määrusega (EÜ) nr
80/2009 kehtestatakse ühised kriteeriumid ja ühine kord, millega reguleeritakse
lennuettevõtjate poolt ühendusesiseste lennuteenuste eest nõutavate piletihindade
ja lastitariifide kehtestamist. Määrusega (EÜ) nr 300/2008 kehtestati 11. septembri
2001. aasta terrorirünnakute järel tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad.
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. Määruse (EL) nr 2017/1369 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

[1]Uuring Wiewiórowska A., Contribution to growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers (Panus majanduskasvu:
Euroopa tarbijakaitse õiguslikud aspektid), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud väljaanne, majandus-, teadus- ja
elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2019.
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kodu ühendamisele energiavõrgustikku ning õigus piirkonna teenusepakkujate seast
vabalt valida gaasi- või elektritarnija.
10. Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-võrgustik ehk „Euroguichets“) ja
veebiportaal „Your Europe“ (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 õigusalase koostöö võrgustikuga. Portaal „Your Europe“ annab
tarbijatele terviklikku teavet lepinguõiguste, telekommunikatsiooni- ja internetiteenuste,
finantstoodete ja -teenuste, võimaliku ebaõiglase kohtlemise, energiavarustuse ja
tarbijavaidluste lahendamise kohta. Täiendavaid parandusi tehti ühtse digivärava
(määrus (EL) 2018/1724) abil.
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 resolutsioonis 2000/C 155/01 on sätestatud põhimõtted, mida tuleb järgida
vaidluse alternatiivse lahendamise menetluse korral, et tagada tarbijale odavamad
ja kiiremad õiguskaitsevahendid. Direktiiviga 2009/22/EÜ tarbijate huve kaitsvate
ettekirjutuste kohta 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. Direktiiviga 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta
antakse tarbijatele 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. Määrus (EL) nr
524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta võimaldab ELi tarbijatel
ja kauplejatel lahendada riigisiseseid ja piiriüleseid oste puudutavaid vaidlusi veebis,
kasutades selleks ELi-ülest 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.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_et.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:31998H0257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32004D0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32000Y0606(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32009L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32013L0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1556276621698&uri=CELEX:32013R0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1556276621698&uri=CELEX:32013R0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32001D0470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32004R2006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32004R2006


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

3. Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid
Direktiiviga 2009/22/EÜ ühtlustati ettekirjutust taotlevad hagid, mille eesmärk on kaitsta
tarbijate kollektiivseid huve. Direktiiviga 2014/104/EL tagati, et igaüks, kes on kandnud
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju, saab tõhusalt kasutada õigust nõuda täielikku
hüvitist. Direktiiviga (EL) 2020/1828 laiendati ettekirjutuste süsteemi kohaldamisala,
et hõlmata mitmeid horisontaalseid ja sektoripõhiseid ELi õigusakte, mis on seotud
tarbijate kollektiivsete huvide kaitsega, ning kehtestati pärast kümne aasta pikkust
arutelu kahju hüvitamise menetlused.
D. COVID-19 puhangu järel rakendatud meetmed
Kuna kogu pandeemia vältel esines veebipakkumistes üha rohkem õigusnormide
rikkumisi, avaldasid liikmesriikide tarbijakaitseasutused komisjoni toetusel
tarbijakaitsealase koostöö ühise seisukoha, milles paluti veebiplatvormidel võtta
tõhusaid meetmeid ebaseaduslike turunduskampaaniate kõrvaldamiseks. Ühisteatises
„Võitlus COVID-19 kohta levitatava väärinfoga – faktid selgeks“ rõhutati samuti vajadust
võidelda väärinfo vastu, et kaitsta tarbijaid.
Piirikontrolli taaskehtestamisest ja reisipiirangutest tingitud häirete tõttu andis komisjon
18. märtsil 2020 välja suunised, et tagada kogu ELis liidu tarbijate õiguste ühtne
kohaldamine. EL on ainus piirkond maailmas, kus on olemas täieulatuslikud reisijate
õigused, mis kaitsevad inimesi olenemata sellest, kas nad reisivad lennuki, rongi,
laeva või bussiga. Vedajad peavad pakkuma hüvitist (piletite hüvitamine) või marsruudi
muutmist reisijatele, kelle teenus on tühistatud.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament osaleb aktiivselt ELi tarbijakaitse õigusaktide väljatöötamisel ja
tugevdamisel, tasakaalustades turu huve tarbijate huvidega. Tarbijakaitsemeetmed
sisalduvad muu hulgas uues tarbijakaitse tegevuskavas (2020–2025), samuti
algatuses „Uued võimalused tarbijatele“, Euroopa rohelises kokkuleppes ja
ringmajanduse tegevuskavas.
Euroopa tarbijad saavad kasu ka meetmetest ja vahenditest, mille eesmärk on
tugevdada ELi siseturu erinevaid aspekte. Nende hulka kuulub märkimisväärne hulk
digitaalse ühtse turu algatuse raames välja töötatud vahendeid, mis ühendavad
rangelt tarbijale suunatud meetmed turu kujundamise meetmetega: rändlustasude
määrused, määrus internetiühenduse edendamise kohta maapiirkondades, määrus
võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta, määrus postipakkide piiriülese
kättetoimetamise teenuse kohta, isikuandmete kaitse üldmäärus, asukohapõhise
tõkestuse määrus, Euroopa elektroonilise side seadustik, määrus isikustamata
andmete vaba liikumise kohta ning direktiiv autoriõiguse kohta digitaalsel ühtsel turul[2].
Euroopa Parlament nõudis üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamist oma 25.
novembri 2020. aasta resolutsioonis tooteohutuse tagamise kohta ühtsel turul.
Parlament nõudis, et komisjon kehtestaks ühtlustatud turujärelevalve eeskirjad

[2]Uuring Wiewiórowska A., Contribution to growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers (Panus majanduskasvu:
Euroopa tarbijakaitse õiguslikud aspektid), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud väljaanne, majandus-, teadus- ja
elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2019.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX:32014L0104
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32020L1828
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/live_work_travel_in_the_eu/consumers/documents/cpc_common_position_covid19.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0008&qid=1660221799697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020DC0696
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_et#new-deal-for-consumers
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_420
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0319_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0319_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631066/IPOL_STU(2019)631066_EN.pdf


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2022 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

ja ajakohastaks neid nii ühtlustatud kui ka ühtlustamata toodete kohta, mis
lastakse turule internetis või mujal, muudaks need digiajastule vastavaks ning
kohandaks tooteohutuse eeskirju, et lahendada kujunemisjärgus tehnoloogiate,
näiteks tehisintellekti, ühendatud toodete ja robootikaga seotud probleeme.
Parlament on pidanud mitmeid tarbijakaitsealaseid arutelusid seoses digipöördega.
IMCO-komisjoni taotlusel korraldas majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika
osakond 18. veebruaril 2020 seminari „Digiajastusse sobivad e-kaubanduse reeglid“
ja avaldas mitmeid uuringuid[3] tulevase digiteenuste õigusakti kohta. Eksperdid ja
sidusrühmad rõhutasid vajadust kehtestada digiteenuste õigusaktiga internetipõhistele
kauplemiskohtadele tugevad tarbijakaitsemeetmed.
Hiljuti on tehtud tarbijakaitse valdkonnas mitmesuguseid uusi uuringuid.
Parlamendiliikmetele tutvustati 27. oktoobril 2020 siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni
tellitud uuringut[4] „Loot boxes in online games and their impact on consumers, notably
young consumers“ (Kraamikastid online-mängudes ja nende mõju tarbijatele, eelkõige
noortele tarbijatele). Tutvustusele järgnes küsimuste ja vastuste osa. Kraamikastid
on videomängude funktsioonid, mis on tavaliselt kättesaadavad mängides või mille
eest võidakse tasuda pärisrahaga. Kuna kraamikastides kasutatakse juhuslikke
premeerimismehhanisme, tekitab muret see, et nende abil meelitatakse mängijaid
hasartmängumaailma, mis on eriti kahjulik noortele tarbijatele.
2021. aasta jaanuaris avaldatud ülevaates[5]„Reimbursement and compensation in
case of transport cancellation or delay: rights and their enforcement“ (Hüvitamine ja
kompensatsioon reisi tühistamise või hilinemise korral – õigused ja nende jõustamine)
esitatakse ülevaade ELi õiguse kohastest tarbijate õigustest reiside tühistamise korral,
eelkõige konkreetselt COVID-19 pandeemia tingimustes, ning antakse tarbijatele
praktilisi juhiseid.
Uuringus[6] suunatud reklaami mõju kohta reklaamijatele, turulepääsule ja tarbijate
valikuvõimalustele analüüsiti veebipõhise reklaamituru dünaamikat. Tarbijakaitset
silmas pidades uuriti, kuidas sellised tegurid nagu personaalreklaam, eriti täpselt
suunatud ja käitumisharjumusi jälgiv reklaam ning nn digitaalne müksamine võivad
mõjutada hindu ja tarbijate valikut. Uuringus leiti, et suunamistehnikad võivad olla
tarbijatele kasulikud, kohandades reklaame vastavalt nende huvidele. Kuid suunatud
reklaam tekitab ka mitmeid probleeme. Need hõlmavad läbipaistvuse puudumist
tarbijaandmete kasutamisel, haavatavate tarbijarühmade suunamist ja disaini, mille
eesmärk on suunata tarbijaid tegema otsuseid, mis on vastuolus nende huvidega

[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection (Digiteenuste õigusakt: võimalused ja probleemid siseturu ja tarbijakaitse jaoks), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni
jaoks koostatud väljaanne, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. jt, Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers (Kraamikastid
online-mängudes ja nende mõju tarbijatele, eelkõige noortele tarbijatele), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud
väljaanne, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2020.
[5]Maciejewski, M. jt, Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement (Hüvitamine ja kompensatsioon reisi tühistamise või hilinemise korral – õigused ja nende jõustamine), siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud väljaanne, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament,
Luxembourg, 2021.
[6]Fourberg, N. jt, Online advertising:the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice
(Internetireklaam: suunatud reklaami mõju reklaamijatele, turulepääsule ja tarbijate valikutele), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni
jaoks koostatud väljaanne, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2021.
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(petuelemendid). Petuelementide teemal korraldas IMCO-komisjon 2022. aasta
märtsis avaliku kuulamise, et teha kindlaks ohud, mida see tava tarbijatele kaasa toob.
28. oktoobril 2021 korraldas IMCO-komisjon avaliku kuulamise kaupade
kvaliteedierinevuste teemal ühtsel turul. Eksperdid (nt tarbijaühendustest ja ettevõtjate
organisatsioonidest) tõid esile probleemid, mida kvaliteedierinevused on tekitanud
nii tarbijatele kui ka tööstusele, näiteks seoses tarbijate teavitamisega eristuste
tegemisest kaupade vahel. Nad arutasid ka seda, kuidas suurendada tarbijate
teadlikkust sellest teemast.
Kuu aega hiljem, 9. detsembril 2021, hääletas IMCO-komisjon mänguasjade ohutuse
direktiivi rakendusraporti projekti üle, et tagada ainult ohutute mänguasjade liidu turule
laskmine.
2022. aasta veebruaris avaldati uuring[7] mõjutajate mõju kohta reklaamile ja
tarbijakaitsele ühtsel turul. Selles uuritakse, mil määral on mõjutajad vastutavad
eksitava teabe levitamise ja ohtlike toodete reklaamimise eest. Viimastel aastatel
märkimisväärselt kasvanud mõjutusturundus kasutab sageli eksitavaid sõnumeid, et
tõmmata kaasa haavatavaid tarbijaid. Hiljutised esialgsed poliitilised kokkulepped
digiteenuste õigusakti ja digiturgude õigusakti kohta keskenduvad läbipaistvuse
suurendamisele ja veebiplatvormide pääsuvalitsejate reguleerimisele, mis on
mõjutajate tegevusvaldkonnas kaks tundlikku valdkonda.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L. jt, The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market
(Mõjutajate mõju reklaamile ja tarbijakaitsele ühtsel turul), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud väljaanne,
majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2022.
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