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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

piiriüleste teenuse osutajate kohustuste kohta
(2006/2049(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 95 ja 153;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv teenuse osutajate 
vastutuse kohta (KOM(1990) 0482);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Teenuseosutajate vastutuse uued juhised” (KOM(1994) 
0260);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul1; 

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta 
(KOM(2006) 0744);

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele „EÜ tarbijapoliitika strateegia 2007–2013” (KOM(2007) 0099);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Teenuste ohutus 
tarbijatele” (KOM(2003) 0313);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud 2007. aasta 
märtsi uuringut piiriüleste teenuse osutajate kohustuste kohta;

– võttes arvesse komisjoni 12. jaanuari 2006. aasta vastust Euroopa Parlamendi liikme 
Diana Wallise kirjalikule küsimusele2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et teenindussektor kasvab pidevalt ja moodustab ligikaudu 70% ELi SKTst;

B. arvestades, et Euroopa tarbijate usaldus piiriülese tarbimise vastu on madal, mida tõestab 
asjaolu, et 2006. aastal tegi piiriülese ostu Internetis vaid 6% tarbijatest; 

C. arvestades, et piiriülene teenusekaubandus on võrreldes kaubavahetuse näitajatega 
äärmiselt madal; 

D. arvestades, et tootevastutuse direktiiv3 võeti vastu juba 1985. aastal ja üldise tooteohutuse 
  

1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
2 P-4797/05. 
3 Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29).
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direktiiv1 2001. aastal; 

E. arvestades, et tarbijaohutuse olukord ja tarbijakaitse tase on liikmesriigiti erinevad; 

F. arvestades, et teadlike tarbijate poolt turul konkurentsisurve tekitamiseks on 
tarbijapoliitika sama oluline kui konkurentsipoliitika; 

G. arvestades, et kehtiv ELi tarbijaõigustik on killustunud – EL on kehtestanud selged reeglid 
üksnes teatud sektorite ja teenuste (näiteks sidevahendi abil sõlmitud lepingute, ebaausate 
kaubavahetustavade, tarbijakrediidi, reisipakettide ja puhkuseosakute) puhul; 

H. arvestades, et praegune õigusaktide killustatus heidutab tarbijaid piiriüleseid tehinguid 
tegemast ning loob võimalusi piiriülesteks pettusteks ja petturitele; 

I. arvestades, et roheline raamat ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta ei käsitle 
teenuse osutajate kohustusi;

J. arvestades, et ei tarbija ega teenuse osutaja ei pruugi alati teada, millist õigusakti 
piiriüleste tarbekaupade tehingute suhtes kohaldatakse; 

K. arvestades, et mõnes liikmesriigis on erasektori teenuste kasutajad paremini kaitstud kui 
avaliku sektori teenuste kasutajad; 

L. arvestades, et olemasolevates õigusaktides ei käsitleta reeglina teenuse osutaja sisulisi 
kohustusi ega nähta tarbijale ette konkreetseid õiguskaitsevahendeid; 

M. arvestades, et teenuste ohutust käsitlevad õigusaktid on liikmesriigiti märgatavalt 
erinevad;

N. arvestades, et osas liikmesriikides on puudus pädevatest kohtuvälise vaidluste 
lahendamise organitest, 

Teenuste siseturg

1. on veendunud, et seoses teenuste turu järjest piiriülesemaks muutumisega tuleb teenuse 
osutajate kohustuste kohta kehtestada ühtsem süsteem, et aidata kaasa sujuva teenuste 
siseturu väljakujunemisele; 

2. on veendunud, et teenuse osutajate suhtes kehtivad erinevad kohustused ning seaduste, 
määruste ja haldustavade mitmekesisus liikmesriikides takistavad ELi ühiste vahendite 
kasutamist kõige tõhusamal moel; 

3. on veendunud, et kui tarbijad ei ole teenuse ohutuses või kvaliteedis kindlad, siis 
kalduvad nad alateadlikult välismaiseid tarnijaid tõrjuma, mis pärsib piiriüleste teenuste 
kasutamist nende poolt; 

4. on teadlik, et tihti on teenused keerukad struktuurid, mis koosnevad inimlikust 
vastasmõjust ja taktitundest; 

  
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT 
L 11, 15.1.2002, lk 4).
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Era- ja avaliku sektori teenuse osutajad

5. kutsub komisjoni üles pidama silmas, et teenuse osutajate kohustuste puhul ei tohi vahet 
teha avaliku- ja erasektori teenuse osutajate vahel;

Käitumisjuhend

6. kutsub komisjoni üles koostama vabatahtlikku käitumisjuhendit, mis sisaldaks kvaliteedi 
tõendamise mehhanismi ja vaidluste lahendamise süsteemi ning määraks asjakohased 
asutused vaidluste lahendamiseks lihtsustatud korras, kuhu teenuse osutajad võivad 
tarbijate usalduse võitmiseks pöörduda; 

Ettepanek võtta vastu horisontaalne vahend teenuse osutajate kohustuste kohta 

7. kutsub komisjoni üles esitama asjakohane ettepanek võtta vastu üldine horisontaalne 
vahend eesmärgiga parandada piiriüleste teenuse osutajate kohustuste ühtlustamise kaudu 
tarbijate usaldust piiriülese teenusekaubanduse vastu; 

8. on seisukohal, et üldine horisontaalne vahend peaks sisaldama vähemalt üldisi 
põhireegleid, mis kehtestaksid piisava teabe esitamise nõude hinnakujunduse, 
lepingutingimuste ja defektsete või hilinenud teenuste õiguskaitsevahendite kohta ning 
sisaldaksid võimaluse korral asjakohaseid elemente teenuse osutajate vastutuse kohta 
sarnaselt komisjoni esimese 1990. aasta ettepanekuga, et tagada tarnijate vastutus teenuse 
osutamise käigus põhjustatud kahju eest. 

o

o o

9. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi resolutsioon nõukogule ja 
komisjonile.
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SELETUSKIRI

Allpool on kokkuvõtlikult esitatud 2007. aasta märtsis avaldatud Euroopa Parlamendi 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud uuring piiriüleste teenuse osutajate kohustuste 
kohta, mis käsitleb sellist olulist teemat nagu tarbija usaldus ELi kodanike hulgas.

Teenuste osutamise vabadus ja siseturg

Teenuste osutamise vabadus on üks EÜ asutamislepingu neljast siseturu põhivabadusest 
(artikkel 49). Praegu tunnustatakse seda iseseisva põhivabadusena kooskõlas teenindussektori 
tohutu majandusliku ja sotsiaalse tähtsusega siseturul. Selle põhieesmärk on võimaldada 
teenuste üle piiri osutamist või kasutamist, ilma et teenuse osutaja või kasutaja peaks ümber 
paiknema. 

Teenindussektor, mis moodustab ligikaudu 70% Euroopa SKTst, on ELi majandusliku ja 
sotsiaalse arengu jaoks tohutu tähtsusega. Selle sektori siseturu potentsiaali paremaks 
ärakasutamiseks on EL (varem EÜ) võtnud teatud valdkondades vastu rea meetmeid ning 
loonud direktiiviga 2006/123/EÜ uue ulatusliku raamistiku teenuste kohta siseturul. 

Tarbija usaldus

Võrreldes siseturu edendamise ja tarbijakaitse meetmetega piiriülese kaubavahetuse puhul 
valitseb teenuste puhul märkimisväärne tühimik, seda eelkõige teenuse osutajate kohustuste 
ühiste standardite ja tarbija õiguskaitsevahendite osas. Probleemiks on juhtumid, kui teenuse 
osutaja ei ole teenust osutanud või teeb seda halvasti, samuti muud juhtumid, kui teenus on 
seadnud ohtu tarbija turvalisuse. Võrreldes kaubavahetust reguleerivate õigusaktide 
ühtlustamisega (muu hulgas tarbekaupade müügi direktiivi ja tootevastutuse direktiiviga), ei 
ole teenuste kohta samasuguste eesmärkide ja reguleerimisulatusega vahendeid välja töötatud. 

Seepärast muudavad liikmesriikide erinevad seadused ja konkreetsed õigusnormid nii kliendi 
kui teenuse osutaja jaoks piiriüleste teenuste pakkumise väga läbipaistmatuks ja 
ebamääraseks. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud 2007. aasta märtsi uuringus 
mainitakse viit valdkonda, mis on siseturu jaoks erilise tähtsusega (meelelahutus, 
telekommunikatsioon, raudteetransport, õigusabi ja tervishoid). Teenuse osutajate kohustuste 
osas esinevad märkimisväärsed erinevused eelkõige järgmistes küsimustes: 

– kohustuste tekkimise tingimused; 
– tarbijate käsutuses olevad õiguskaitsevahendid nende kohustuste täitmata 

jätmise korral; 
– mõnedel puhkudel konkreetse korralduse või standardtingimustega kehtestatud 

lubatavuse ja vastutusest vabastamise piirid, kahjude võimalikud ülemmäärad, 
teenuse osutaja kohustuse, kohustuse rikkumise ja kahju tõendamise kohustuse 
olemasolu; ja 

– õigusterminoloogia ja teenuse osutajate kohustuste õigusnormide 
süstemaatiline struktuur. 

Teenuse osutajate kohustustega seotud õigusaktide ühtlustamise meetmed võimaldaksid 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel oma kohustusi ning piiriüleste tehingutega seotud 
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ohte ja võimalusi paremini hinnata. Samal ajal suureneks tarbija usaldus piiriüleste teenuste ja 
seeläbi siseturu võimaluste parema kasutamise vastu (mis on eelkõige tänu Internetile 
vastavuses kasvavate tehnoloogiliste võimalustega). Et õigusaktide ühtlustamine oleks veelgi 
tõhusam, peaks jätkuma põhimõte, et teenuse osutajate suhtes kehtivaid reegleid kohaldatakse 
ühtmoodi nii era- kui avaliku sektori teenuse osutajate suhtes.

Teenuse osutajate kohustused klientide ees

Ühenduse õiguses on teenuste vaba liikumine tagatud EÜ asutamislepingu eespool nimetatud 
sätte kaudu, ilma et teenuse osutajate ja klientide vaheline õiguslik suhe oleks täiendavalt 
teiseste õigusaktidega reguleeritud. 

Suurem osa teenuse osutaja ja kliendi vaheliste suhetega seotud reeglitest on sätestatud 
liikmesriikide seadustes ja need on üksteisest märgatavalt erinevad. 1990. aastal tegi komisjon 
ettepaneku võtta vastu direktiiv, millega kehtestataks teenuse osutaja kohustuste olulise 
peatüki reguleerimise õiguslik režiim (KOM(90) 482 lõplik). Kavandatud õigusnormid 
käsitlesid teenuse osutaja süül tekkinud vastutust kahjude eest tervisele ja füüsisele, aga ka 
vallas- ja kinnisvarale, kaasa arvatud teenuse objektiks olev vara. 

Komisjon võttis 1994. aastal nimetatud ettepaneku siiski tagasi – seega selles valdkonnas 
horisontaalset määrust ühenduse õiguses ei ole. Pealegi on üldiselt enamik teenuse osutajate ja 
klientide vaheliste suhetega seotud reegleid sätestatud liikmesriikide seadustes ja erinevad 
liikmesriigiti. Kui teenuse osutaja tahab osutada teenuseid kogu ühenduses, siis tuleb tal 
teenuste vabaks osutamiseks täita erinevates liikmesriikides äritehingute tegemist 
reguleerivaid erinevaid õigusnorme. Sama kehtib vastavalt juhul, kui klient kasutab teises 
liikmesriigis osutatud teenuseid või soovib võrrelda mitme liikmesriigi teenuse osutajate 
pakkumisi. 

Kõigil sellistel juhtudel paneb teenuste (õiguslikult piiratud) vaba liikumise kasutamine 
praktikas teenuse osutajale ja kliendile täiendava kohustuse kas viia end kurssi teistes 
liikmesriikides kehtivate lahknevate õiguslike tingimustega (ja sellega seotud kuludega) või 
võtta asjakohase tehingu õigusliku raamistiku suhtes ettenägematu risk. 

See ei koormaks mitte üksnes tarbijaid, vaid ka väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid 
teenuste kasutamise puhul, kuna võrreldes teenuse osutajaga on nad tihti majanduslikult 
nõrgemas olukorras ja kogenematumad. Harilikult ei ole neil rahvusvahelise eraõiguse 
olemasolevate reeglite alusel võimalik teenuse osutaja asukohaliikmesriigi õiguse 
rakendamist takistada.

Kuigi juba üksnes need asjaolud viitavad konkreetsele vajadusele piiriüleste äritehingute 
hõlbustamise õigusaktide järele, ei ole tänaseni – ühenduse õiguse raames või väljaspool seda 
– piiriülese kaubavahetuse alusega võrreldavat piiriüleste äritehingute hõlbustamise alust välja 
töötatud. 

Tarbijakaitse

ELi tarbijakaitse reeglite süstemaatiline rikkumine kahjustab igal aastal miljoneid tarbijaid. 
Petturid kasutavad kaitsetute inimeste ründamiseks petuskeemidega (näiteks võltsloteriide või 
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-puhkusklubidega) ära erinevate liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme. 

Euroopa tarbijakeskuste võrgu (ELi tarbija nõustamiskeskuste) 2005. aasta uuring piiriüleste 
kaebuste kohta näitas, et: 

– kõige rohkem (46%) oli kaebusi seotud kohaletoimetamse probleemidega 
(kohaletoimetamata jätmine, osaline kohaletoimetamine, hilinenud 
kohaletoimetamine);

– suuruselt teine valdkond (25%) oli seotud kaupade defektidega või sellega, et 
kaup ei vastanud tellija ootustele; 

– 8% päringutest oli seotud hinna ja tasumisega seotud probleemidega, kus 
enamikul juhtudel oli tegemist e-teenuse osutaja poolse kokkulepitust suurema 
või täiendava tasu võtmisega; 

– probleemiks olid ka lepingu tingimused – 9% päringutest käsitles probleeme, 
mis olid seotud sellega, et tehingut ei olnud võimalik tühistada ja lepingust 
taganemise aega ei olnud; 

– 5% päringutest oli seotud klientidega, kellel ei olnud võimalik hüvitist saada 
ning enamik päringutest oli e-kaupmeeste kohta, kes ei pidanud kinni oma 
garantiidest; 

– 2004. aasta aruandes esinenud tarbija nõustamiskeskustele esitatud kaebuste 
koguarv kasvas 74% võrra (seda ka üldise Interneti-kasutuse kasvu tõttu).

Tarbijakaitse seisukohast esineb ilmseid vajakajäämisi eelkõige piiriüleste teenuste suhtes 
kehtiva õiguse puhul. Tarbijate usalduse suurendamine piiriüleste tehingute vastu on nii 
Euroopa Ühenduse peamise eesmärgi – siseturu edasise arendamise – huvides kui ka 
tarbijakaitse kõrge taseme tagamiseks, samuti tarbijate teabe ja teadmiste saamise ning oma 
huvide kaitseks organiseerumise õiguse edendamiseks. 

Nagu siseturu kujunemise õigusnormid, nii on ka EÜ asutamislepingu tarbijakaitse põhisätted 
seotud põhimõtteliselt kogu majandustegevuse ja tarbijate tegevusega. Neid kohaldatakse 
tarbijate kaitseks samamoodi nii kaubavahetuse kui teenuste osutamise puhul. 

Kaupade puhul on tarbija laialdaselt ja suhteliselt hästi kaitstud teisese õiguse aktidega nii 
kohustuste täitmata jätmise vastu kui puuduste vastu tooteohutuses. Mõnes liikmesriigis võib 
kaitse tase olla muidugi kõrgem, kuid tarbija võib sellegipoolest olla kindel, et kõnealustes 
direktiivides kirjeldatud tase on tagatud nii tema riigis kui piiriüleselt. Siseturul piiriüleste 
tehingute tegemiseks tarbijate usalduse aluseks olevates direktiivides pakutav laialdane kaitse 
hõlmab siiski vaid kaubavahetust ja tooteohutust (st sisuliselt vallasasju). 

Siiani sellist kaitset samas ulatuses, isegi mitte ligilähedaselt, teenuste puhul ei ole, kuigi 
teenused on siseturul sama olulised kui kaubavahetus. 

Avaliku sektori teenuse osutajad 

Mitmes liikmesriigis mängivad avalik-õiguslikud asutused reas olulistes majandusharudes 
teenuste osutamisel erilist rolli. See võib mõjutada teenuste vaba liikumist siseturul ja ka 
tarbijakaitse taset. Nii ei pruugi kommunaalteenuseid pakkuvate avalik-õiguslike asutuste 
suhtes kehtida reeglid näiteks ebaõiglaste lepingutingimuste kohta ja/või konkurentsivastase 
kaitse kohta. 
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