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KÕIKJALE ULATUV DIGITAALNE ÜHTNE TURG

Digitaalne ühtne turg hoogustab majandust, vähendab keskkonnamõju
ning parandab tänu e-kaubandusele ja e-valitsusele elukvaliteeti. Äri- ja
valitsemisteenused lähevad fikseeritud platvormidelt üle mobiilsetele platvormidele
ja sõltuvad üha vähem asukohast. Sellised arengud nõuavad ELi õigusraamistikku,
mis soodustaks pilvandmetöötluse, sisule piiriülese juurdepääsu ja piirideta mobiilse
andmeside arendamist, kaitstes seejuures eraelu puutumatust, isikuandmeid ja
küberturvalisust. Euroopa digitaalne ühtne turg on etendanud olulist rolli ELi
majanduse käigushoidmisel ja inimeste abistamisel ELis COVID-19 kriisi ajal.
Digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt on kaks dokumenti, mis on vastu
võetud eesmärgiga digitaalset ühtset turgu lähiaastatel põhjalikult muuta.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punkt a ning artiklid 26, 27, 114 ja 115.

EESMÄRGID

Digitaalne ühtne turg tähendab eelkõige veebis toimuvatelt tehingutelt riiklike tõkete
kõrvaldamist. Selle aluseks on käsitus sellisest ühtsest turust, mis kõrvaldab
liikmesriikide vahelised kaubandustõkked, et suurendada majanduslikku jõukust ja
aidata luua Euroopa rahvaste vahel üha tihedamat liitu. Nimetatud käsitus arendatakse
edasi siseturu kontseptsiooniks, kusjuures siseturgu määratletakse kui sisepiirideta
ala, kus on tagatud inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Lissaboni
strateegiat[1] jätkavas strateegias „Euroopa 2020“ tutvustatakse ühena seitsmest
juhtalgatusest Euroopa digitaalarengu tegevuskava[2] ning tunnistatakse, et info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamisel on Euroopa 2020. aasta eesmärkide
saavutamisel keskne tähtsus (2.4.3). Komisjon on digitaalse ühtse turu esmatähtsust
tunnistanud oma digitaalse ühtse turu strateegias (COM(2015)0192) ja hiljuti ka
komisjoni presidendi tegevuskavas Euroopa jaoks aastateks 2019–2024[3].
Digitaalne ühtne turg võib muuta teabe kättesaadavamaks, suurendada tõhusust
tehingukulude vähenemise, mittemateriaalse tarbimise ja väiksema ökoloogilise

[1]Lissaboni strateegia eesmärk oli muuta EL maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks
majandusjõuks, mis suudaks saavutada kestliku majanduskasvu koos paremate ja arvukamate töökohtade loomise ning
suurema sotsiaalse ühtekuuluvusega.
[2]Vt „Euroopa digituleviku kujundamine“.
[3]Vt „Liit, mis seab kõrgemad sihid. Minu tegevuskava Euroopa jaoks. Poliitilised suunised järgmisele Euroopa Komisjonile
(2019–2014).“
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jalajälje näol ning juurutada paremaid äri- ja haldusmudeleid[4]. E-kaubanduse
kasv toob tarbijale käegakatsutavat kasu näiteks uute toodete kiire väljatöötamise,
madalamate hindade, kaupade ja teenuste suurema valiku ja parema kvaliteedi kujul,
kuna see suurendab piiriülest kaubandust ja lihtsustab pakkumiste võrdlemist. Lisaks
hõlbustab e-valitsuse teenuste arvu kasv nii ELi elanike kui ka ettevõtjate jaoks
veebipõhist eeskirjade täitmist ning teeb töökohad ja ärivõimalused kättesaadavamaks.

SAAVUTUSED

Arvestades, et siseturu potentsiaali ei ole veel täielikult ära kasutatud, on Euroopa
Parlament, nõukogu ja komisjon astunud samme selle taaselavdamiseks ning üldsuse,
tarbijate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) seadmiseks ühtse
turu poliitika keskmesse[5]. Digitaalne ühtne turg etendab nende püüdluste puhul
keskset rolli.
Teatises „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
strateegia” (COM(2010)2020) esitas komisjon seitse juhtalgatust, sealhulgas
digitaalarengu tegevuskava, mille eesmärk on muuta EL arukaks, jätkusuutlikuks
ja kaasavaks majandusruumiks, kus on kõrge tööhõive, tootlikkuse ja sotsiaalse
ühtekuuluvuse tase
See komisjoni teatis ning Euroopa Parlamendi 20. mai 2010. aasta resolutsioon ühtse
turu loomise kohta tarbijatele ja kodanikele olid ettevalmistuseks teatisele „Ühtse
turu akt“ (COM(2010)0608), milles komisjon esitas rea meetmeid ELi majanduse
ergutamiseks ja töökohtade loomiseks. Oktoobris 2012 esitas komisjon teatises „Ühtse
turu akt II“ (COM(2012)0573) teise komplekti ettepanekuid 12 põhimeetme kujul, milles
keskendutakse järgmisele neljale tähtsamale majanduskasvu, tööhõive ja usalduse
edendajale: integreeritud võrgustikud, kodanike ja ettevõtjate piiriülene liikuvus,
digitaalmajandus ning ühtekuuluvust ja tarbijate hüvesid suurendavad meetmed.
Komisjon võttis 6. mail 2015 vastu digitaalse ühtse turu strateegia, mis koosneb
kolmest sambast: 1) tarbijate ja ettevõtjate parem juurdepääs digitaalsetele kaupadele
ja teenustele kogu ELis, 2) digivõrkude ja innovaatiliste teenuste arenguks sobivate
tingimuste ja võrdsete võimaluste loomine ning 3) digitaalmajanduse kasvupotentsiaali
maksimeerimine. Pärast strateegia avaldamist on komisjon esitanud rea digitaalse
ühtse turu kujundamiseks mõeldud seadusandlikke ettepanekuid. Uutes ettepanekutes
on keskendutud sellistele küsimustele nagu põhjendamatu asukohapõhine
tõkestus (COM(2016)0289), pakkide piiriülene kättetoimetamine (COM(2016)0285),
võrgusisuteenuste piiriülene kaasaskantavus (COM(2015)0627), tarbijakaitsealase
koostöö määruse läbivaatamine (COM(2016)0283), audiovisuaalmeedia teenused
(COM(2016)0287), kaupade interneti- ja muu kaugmüügi lepingud (COM(2015)0635)
ning digisisu üleandmise lepingud (COM(2015)0634). Lisaks on komisjon avaldanud

[4]Vt Maciejewski, M. jt, Streaming and Online Access to Content and Services (Voogedastus ning infosisu ja teenuste
kättesaadavus veebis), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika
osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2014.
[5]Varem on püütud siseturu toimimist parandada ja tarbijakaitset tagada nt järgmiste õigusaktidega: isikuandmete kaitse
direktiiv (95/46/EÜ), e-kaubanduse direktiiv (2000/31/EÜ), telekommunikatsiooni pakett, mis sisaldab e-privaatsuse direktiivi
(2002/58/EÜ), makseteenuste direktiiv (2007/64/EÜ), tarbijaõiguste direktiiv (2011/83/EL) ja rändlusteenuste määrus ((EL)
nr 531/2012).
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teatisi, milles selgitatakse tulevast poliitilist lähenemisviisi, näiteks seoses
veebiplatvormidega (COM(2016)0288).
2018. aastal esitas komisjon strateegia „Tehisintellekt Euroopa
huvides“ (COM(2018)0237) ja leppis liikmesriikidega kokku kooskõlastatud
kava[6]. Aprillis 2019 esitas kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm
„Eetikasuunised usaldusväärse tehisintellekti arendamiseks“ ning veebruaris 2020
esitas komisjon valge raamatu „Tehisintellekt: Euroopa käsitus tipptasemel ja
usaldusväärsest tehnoloogiast“ (COM(2020)0065) ning teatised „Euroopa digituleviku
kujundamine“ (COM(2020)0067) ja „Euroopa andmestrateegia“ (COM(2020)0066).
Komisjon esitas 8. aprillil 2020 soovituse liidu ühise meetmekogumi kohta, mis
võimaldab kasutada tehnoloogiat ja andmeid COVID-19 kriisi vastu võitlemiseks ja
kriisist väljumiseks.
Mais 2020 teatas komisjon oma teatises „Euroopa võimalus: parandame vead ja teeme
ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks“ (COM(2020)0456), et digitaalsest ühtsest
turust saab COVID-19 järgselt ELi majanduse taastekava tugisammas. See keskendub
järgmisele: 1) investeeringud paremasse ühenduvusse, 2) tugevam tööstuslik
ja tehnoloogiline esindatus tarneahela strateegilistes osades (nt tehisintellekt,
küberturvalisus, 5G, pilvetaristu), 3) tõeliselt andmepõhine majandus ja ühtne Euroopa
andmeruum ning 4) õiglasem ja lihtsam ettevõtluskeskkond.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament on aktiivselt osalenud siseturu taaselavdamisel ja tegeleb innukalt digitaalse
ühtse turu edendamise ja suunamisega.
Oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsioonis e-valitsuse kui konkurentsivõimelise
digitaalse ühtse turu juhtiva jõu kohta juhtis parlament tähelepanu sellele, et kogu
ELi hõlmavate piiriüleste e-haldusteenuste tagamiseks on vaja selgepiirilist ja ühtset
õigusraamistikku e-autentimise, e-identifitseerimise ja digitaalallkirjade vastastikuseks
tunnustamiseks. 11. detsembril 2012 võttis parlament vastu kaks siseturuga seotud
muud kui seadusandlikku resolutsiooni – üks digitaalse ühtse turu rajamise
lõpuleviimise kohta ja teine digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas.
Lisaks võttis parlament 4. juulil 2013 vastu resolutsiooni digitaalse ühtse turu
rajamise lõpuleviimise kohta, keskendudes digitaalse ühtse turu potentsiaali täielikule
ärakasutamisele, oskustöötajate nappuse probleemi lahendamisele, turvalisuse,
usalduse ja tarbijate kindlustunde suurendamisele, digitaalse infosisu atraktiivsele
ja seaduslikule pakkumisele ning liikuvusteenuste ja rahvusvahelise mõõtme
arendamisele.
Vastuseks digitaalse ühtse turu strateegiale võttis parlament vastu 19. jaanuari
2016. aasta resolutsiooni ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks, milles
paluti komisjonil lõpetada põhjendamatu asukohapõhise tõkestuse tavad, parandada
ELi tarbijate juurdepääsu kaupadele ja teenustele ning tagada kõigile samaväärne ja
tulevikukindel tarbijakaitse (olenemata sellest, kas digitaalset sisu ostetakse veebis
või mujal). Samuti kutsuti selles üles leidma pakkide piiriülesele kättetoimetamisele

[6]Euroopa Komisjoni 7. detsembri 2018. aasta pressiteade „Liikmesriigid ja komisjon teevad koostööd, et edendada
tehisintellekti Euroopas“.
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innovaatilisi lahendusi, et parandada teenuseid ja vähendada kulusid, kõrvaldama
takistused VKEde, idu- ja laienevate firmade jaoks ning kasutama ära võimalusi,
mida pakuvad uued IKT-tehnoloogiad, nagu suurandmed, pilvandmetöötlus, asjade
internet ja 3D-printimine. Parlament leidis, et veebiplatvormide (nt otsingumootorite
ja rakendustepoodide) suhtes tuleks jätkata innovatsiooni soodustavat poliitikat, mis
hõlbustab turule sisenemist, ning soovis eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet
käsitleva direktiivi läbivaatamist, et tagada selle sätete kooskõla ELi uute andmekaitse-
eeskirjadega.
Parlament kujundab digitaalset ühtset turgu aktiivse seadusandliku tegevuse kaudu.
Õigusaktid hõlmavad võrgu neutraalsuse garantiide kehtestamist, rändlustasude
kaotamist 15. juunil 2017 (määrus (EL) 2015/2120), põhjendamatu asukohapõhise
tõkestuse keelamist (määrus (EL) 2018/302), ühtse digivärava loomist (määrus
(EL) 2018/1724), kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise
meetmeid käsitleva direktiivi (direktiiv 2014/61/EL), e-identimise ja e-tehingute jaoks
vajalikke usaldusteenuseid siseturul käsitleva määruse (määrus (EL) nr 910/2014);
Euroopa küberturvalisuse eeskirju käsitleva direktiivi (direktiiv (EL) 2016/1148);
digisisu üleandmist ja digiteenuste osutamise lepinguid käsitleva direktiivi (direktiiv
(EL) 2019/770) ning autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel
turul käsitleva direktiivi (direktiiv (EL) 2019/790) vastuvõtmist.
Parlamendi saavutused digitaalvaldkonnas tuginevad digitaalse ühtse turu töörühma
tehtud ettevalmistavale tööle ja seda toetavatele teadusuuringutele[7] ja teaduslikele
tõenditele. Euroopa Parlamendi jaoks teostatud teadusuuringud näitavad digitaalse
ühtse turu[8] suurt potentsiaali, eelkõige ELi tarbijate ja ettevõtete kulude ja
neid segavate tõkete vähendamisel[9], ELi majanduse keskkonnasäästlikumaks
muutmisel[10] ja selle sotsiaalse mõõtme tugevdamisel[11]. ELis võimaldab suure osa
sellest potentsiaalist realiseerida e-valitsuse ja sellega seotud teenuste[12], näiteks e-
tervishoiu edasiarendamine.
Andmekaitsepaketti kuuluvad määrus (EL) 2016/679 ja direktiiv (EL) 2016/680 tagavad
kodanikele lihtsama juurdepääsu oma andmetele ja teabele selle kohta, kuidas neid
andmeid töödeldakse, andmete ülekandmise õiguse, selgemalt sõnastatud õiguse

[7]Migliaccio, A. jt, Digital Single Market:boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th Meeting
of the IMCO Working Group on the Digital Single Market (Digitaalne ühtne turg: e-kaubanduse edendamine ja tarbijate
diskrimineerimise vastu võitlemine ELis – siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni digitaalse ühtse turu töörühma 8. kohtumine),
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa
Parlament, Luxembourg, 2016.
[8]Maciejewski, M. jt, Streaming and Online Access to Content and Services (Voogedastus ning infosisu ja teenuste
kättesaadavus veebis), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika
osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2014.
[9]Godel, M.I. jt, Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market (Ettevõtete kulude ja neid segavate tõkete
vähendamine ühtsel turul), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika
osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2016.
[10]Keirsbilck, B. jt, Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption and
longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation? (Kestlik tarbimine ja tarbijakaitset käsitlevad
õigusaktid – Kuidas edendada kestlikku tarbimist ja toodete pikemat kasutusiga tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide abil?),
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa
Parlament, Luxembourg, 2020.
[11]Liger, Q. jt, Social Economy (Sotsiaalmajandus), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-,
teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2016.
[12]van Veenstra, A.F. jt, Ubiquitous Developments of the Digital Single Market (Digitaalse ühtse turu kõikjale ulatuvad arengud),
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa
Parlament, Luxembourg, 2013.
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olla unustatud ning õiguse teada, kui isiku andmeid on häkitud. Määrus jõustus
25. mail 2018. Direktiivi olid liikmesriigid kohustatud oma siseriiklikku õigusesse
üle võtma 6. maiks 2018. Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 20. juunil 2019
vastu määruse (EL) 2019/1150, mis käsitleb õigluse ja läbipaistvuse edendamist
veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks. Parlament võttis 18. detsembril
2019 vastu resolutsiooni tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamise
kohta digitaalsel ühtsel turul ning kodanike võimestamise ja tervema ühiskonna loomise
kohta.
Parlamendi õigusalase töö tulemused digitaalse ühtse turu valdkonnas toetavad ELi
majanduskasvu igal aastal 177 miljardi euroga. Aastal 2019 avaldatud uuringu[13]

kohaselt on ELi õigusaktidest kõige suurem kasu sellistes valdkondades nagu ELi
elektrooniline side ja elektroonilised teenused (86,1 miljardit eurot), andmevood ja
tehisintellekt (51,6 miljardit eurot), ühtne digivärav (20 miljardit eurot), asukohapõhist
tõkestust käsitlev määrus ja veebiplatvorme käsitlevad sätted (14 miljardit eurot). Oma
17. aprilli 2020. aasta resolutsioonis ELi kooskõlastatud meetmete kohta võitluses
COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu märkis Euroopa Parlament, et
COVID-19 pandeemia järgse taastus- ja ülesehituspaketi keskmes on digiüleminek, et
lükata majandus käima.
Enne seda, kui komisjon 2021. aasta aprillis esitas ettepaneku tehisintellekti käsitleva
õigusakti kohta (COM(2021)0206), moodustas parlament tehisintellekti digiajastul
käsitleva erikomisjoni, et analüüsida tehisintellekti mõju ELi majandusele. 20. oktoobril
2020 võttis parlament vastu kolm resolutsiooni, milles kirjeldatakse, kuidas EL saab
tehisintellekti kõige paremini reguleerida, kaitstes samal ajal intellektuaalomandit
ning säilitades eetikastandardid ja tsiviilvastutuse. Parlamendi tegevust tehisintellekti
valdkonnas toetavad ka teadusuuringud[14].
Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon (IMCO) ning
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) korraldasid 21. aprillil
2022 tehisintellekti käsitleva õigusakti ettepaneku teemal ühise avaliku kuulamise,
mille eesmärk oli käsitleda komisjoni ettepanekuga seotud peamisi küsimusi. Sellel
eesmärgil on ka juba avaldatud raporti projekt ja esitatud muudatusettepanekud:
IMCO- ja LIBE-komisjonide lõplik hääletus peaks eeldatavalt toimuma 2022. aasta
oktoobris ning täiskogu hääletus novembri esimesel istungjärgul Strasbourgis.
Juurdepääs teabele liikmesriikide õigusnormide kohta on digitaalse ühtse turu
sujuvaks toimimiseks hädavajalik. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni taotlusel avaldas
parlamendi majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond 2020. aasta
novembris uuringu[15] ühtse turu normide rakendamise õiguslikest takistustest
liikmesriikides. Uuringus leiti, et paljud digitaalse ühtse turu potentsiaali realiseerimist

[13]Marcus, J.S. jt, Contribution to growth:The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses (Euroopa digitaalse ühtse turu panus majanduskasvu. Sellest kodanikele ja ettevõtjatele tulenev majanduslik
kasu), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud uuring, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa
Parlament, Luxembourg, 2019.
[14]Maciejewski, M. jt, Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer Protection
(Tehisintellekt: võimalused ja probleemid siseturu ja tarbijakaitse jaoks), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud
uuringute kogumik, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2020.
[15]Dahlberg, E. jt, Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Ühtse turu normide rakendamise õiguslikud
takistused liikmesriikides), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika
osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2020.
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takistavad tegurid ei ole eriomased üksnes digiteenustele. Digitaalse ühtse turu
strateegia raames vastu võetud kümnete seadusandlike meetmetega püüti siiski
kõrvaldada piiriülese internetimüügi takistusi. Probleemiks on ka usaldusväärse
teabe puudumine liikmesriikide õigusnormide kohta, kuid olukorda aitab parandada
ühtne digivärav (määrus (EL) 2018/1724), kui see 2023. aasta lõpuks täielikult
kättesaadavaks muutub. Peale selle uuriti 2020. aasta oktoobris siseturu- ja
tarbijakaitsekomisjoni jaoks avaldatud uuringus[16] ühtseid kontaktpunkte ja muid
teabeteenuseid. Leiti, et lisaks tulevase ühtse digivärava määruse sätetele on vaja
parandada järelevalvet ja jõustamist.
Digitaalse ühtse turu eduka loomise kiirendamiseks võttis parlament 20. oktoobril
2020 vastu algatusraporti digiteenuste õigusakti kohta, milles soovitati kavandatud
paketiga tugevdada siseturgu, tagades samal ajal tarbijakaitse, tagada veebi- ja
pärismaailmas toimuva tegevuse võrdne kohtlemine, läbipaistvus, põhiõiguste ja -
vabaduste austamine ning hõlmata kolmandates riikides asutatud üksuste tegevus,
kui see on seotud ELis asuvate tarbijatega. Resolutsioonis tugineti teadusuuringutele,
millest anti ülevaade siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) korraldatud seminaril[17]

ja tema tellitud uuringute kogumikus.
Kaasotsustamismenetluse raames esitas komisjon Euroopa Parlamendile ja
nõukogule 15. detsembril 2020 digiteenuste õigusakti paketi ettepaneku. Pakett
koosneb kahest seadusandlikust algatusest: digiteenuste õigusaktist ja digiturgude
õigusaktist. Selle peamised eesmärgid on luua turvalisem digitaalne ruum, kus
kaitstakse digitaalteenuste kasutajate põhiõigusi, ning luua võrdsed tingimused
innovatsiooni, majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamiseks Euroopa ühtsel
turul ja kogu maailmas. 16. mail 2022 toimus IMCO-komisjonis hääletus digiturgude
õigusakti üle ja võeti vastu esialgne poliitiline kokkulepe. 16. juunil 2022 kiideti
IMCO-komisjonis heaks esialgne poliitiline kokkulepe digiteenuste õigusakti kohta.
Lõpphääletus mõlema õigusakti üle täiskogu istungil toimus 2022. aasta juulis. Kui
ELi kaasseadusandjad on mõlemad õigusaktid ametlikult vastu võtnud, avaldatakse
need Euroopa Liidu Teatajas ja need jõustuvad 20 päeva pärast avaldamist. Eeskirjad
jõustuvad 15 kuud hiljem.
Digiteenuste õigusakti ja digiturgude õigusakti ettepanekute seisukohast oluline
uuring[18] käsitles konkreetselt suunatud reklaami mõju tarbijatele ja reklaamiturule.
Täiendavat akadeemilist ja turuteavet saadi seminaril[19], kus uuriti ettepanekute mõju
ja puudusi nende praegusel kujul, ning kuulamisel, millel osales Facebooki rikkumisest
teataja Frances Haugen (kes heitis valgust mõningatele tehnoloogiahiidude

[16]Salsas-Forn, P. jt, The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market (Ühtsete
kontaktpunktide ja muude teabeteenuste roll ühtsel turul), siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-,
teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament, Luxembourg, 2020.
[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age (Digiajastusse sobivad e-kaubanduse reeglid), siseturu- ja
tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament,
Luxembourg, 2020.
[18]Fourgberg, 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.
[19]Wiewiorra, L. ja Godlovitch, I., The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centered perspective (Digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt – tulevikku suunatud tarbijakeskne lähenemisviis), siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjoni jaoks koostatud trükis, majandus-, teadus- ja elukvaliteedi poliitika osakond, Euroopa Parlament,
Luxembourg, 2021.
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kuritarvitustele). Asjaolu, et mõlemasse õigusakti ettepanekusse võeti üle suur osa
IMCO-komisjoni 2020. aasta oktoobri algatusraporti tekstist, tõestab, et parlament
suudab aidata koostada seadusandlikku tegevuskava, kuigi tal puudub otsene
algatusõigus.
Uuringus[20] sotsiaalmeedia suunamudijate mõju kohta reklaamile ja tarbijakaitsele
ühtsel turul, mis avaldati 2022. aasta veebruaris, käsitleti küsimust, mil määral on
suunamudijad vastutavad eksitava teabe levitamise ja ohtlike toodete reklaamimise
eest. Uuringu tulemused mõjutavad tõenäoliselt parlamendikoosseisu ametiaja teisel
poolel vastu võetavaid õigusakte sellel teemal. Viimastel aastatel märkimisväärselt
kasvanud mõjutusturundus kasutab kaitsetumate tarbijate poole pöördudes sageli
eksitavaid sõnumeid. Digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt keskenduvad
omalt poolt läbipaistvuse suurendamisele ja veebiplatvormide pääsuvalitsejate
reguleerimisele, mis on suunamudijate tegevusvaldkonnas kaks tundlikku valdkonda.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

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