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SISSEJUHATUS

2010. aastal käivitas komisjon konsultatsiooni üldsusega elektroonilise kaubanduse tuleviku 
üle siseturul ning elektroonilise kaubanduse direktiivi rakendamise üle (2000/31/EÜ). 2011. 
aasta teisel poolel annab komisjon konsultatsiooni tulemusena välja teatise elektroonilise 
kaubanduse, k.a elektroonilise kaubanduse direktiivi mõju kohta.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon moodustas 2011. aasta märtsis e-kaubanduse töörühma, 
lähtudes oma raportist, mis oli aluseks Euroopa Parlamendi septembris 2010 vastu võetud 
resolutsioonile „E-kaubanduse siseturu väljakujundamine“.

Nimetatud töörühm on oma koosolekutel analüüsinud e-kaubanduse jooksvat olukorda 
Euroopas ja seda seni piiravaid tõkkeid, samuti võimalikke lahendusi ning Euroopa 
usaldusmärgi, Euroopa Parlamendis juba heaks kiidetud algatuse rakendamiseks vajalikke 
meetmeid.

Elektrooniline kaubandus on oluline vahend piiriülese kaubanduse edendamisel, parandades 
Euroopa elanikkonna ligipääsu mitmekesisemale ja kvaliteetsemale tootevalikule ning 
suurendades hinnakonkurentsi nii võrgus kui ka võrguvälises maailmas. 10 aastat pärast 
direktiivi vastuvõtmist „infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul“ (nn e-kaubanduse direktiiv), on elektroonilise 
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jaekaubanduse areng siiski piiratud, moodustades vähem kui 2% kogu Euroopa 
jaekaubandusest.

„E-kaubanduse direktiiv“

Praegugi väga aktuaalse „e-kaubanduse direktiivi“ eesmärk on kõrvaldada tõkked 
infoühiskonna teenuste osutajate asutamise ja piiriülese on-line teenuste osutamise ees 
siseturul, pakkudes seeläbi nii ettevõtetele kui ka kodanikele õiguskindlust. Olles 
tehnoloogiliselt neutraalne, hõlmab direktiiv laia valdkonda: mitte ainult e-kaubandust 
(ettevõtetevaheline ning ettevõtete ja tarbijate vaheline) ranges mõttes (k.a on-line apteegid), 
vaid ka on-line ajalehti, finantsteenuseid, reguleeritud kutsealade teenuseid jmt. On-line
hasartmänge see siiski ei käsitle.

Direktiivil, mille eesmärk on maksimaalne ühtlustamine, on viis põhisätet:

 Siseturuklausel (artikkel 3), mis hoolimata sellest, et selle suhtes kohaldatakse 
erandeid, annab õiguskindluse, mis on piiriüleste on-line teenuste arendamiseks hädavajalik.
Säte on tuntud ka „päritoluriigi põhimõttena“: iga liikmesriik tagab, et infoühiskonna 
teenused, mida pakub tema territooriumil asuv teenuseosutaja, vastavad kõnealuses 
liikmesriigis kehtivatele „kooskõlastatud valdkonna“ küsimusi puudutavatele siseriiklikele 
õigusnormidele, isegi kui ta osutab teenuseid teises liikmesriigis.

 Nõuded, mille eesmärk on hõlbustada infoühiskonna teenuste osutajate arengut, 
suurendades usaldusväärsust ja parandades õiguskindlust (artikkel 4): nimelt eelneva loa 
nõudmise keeld, teabenõude ja läbipaistvuse tagamise kohustused, pidades silmas tarbija 
kindlustunnet ning kommertsteadaannete raamistiku loomist (artiklid 6 kuni 8) . Direktiiv 
tühistab kommertsteadaande keelu reguleeritud kutsealadel, võimaldades neil avada 
internetilehekülgi ning jätab selliste tavade reguleerimise kutseühenduste 
käitumiseeskirjadele.

 Elektrooniliste lepingute õiguslik raamistik (artiklid 9 kuni 11), k.a selliste lepingute 
sõlmimiseks vajalikud tingimused (nt teenuseosutaja kohustus tunnistada kliendi/kasutaja 
tellimuse kättesaamist põhjendamatu viivituseta ja elektroonilisel teel).

 Vahendajate kohustusest tehtavate erandite regulatsioon (4. jagu, artiklid 12 kuni 15) 
eesmärgiga tagada ühest küljest teabe vaba liikumist võrgus tagavate põhiliste 
vahendusteenuste osutamine ning teisest küljest õiguslik raamistik interneti- ja elektroonilise 
kaubanduse arengu võimaldamiseks.

 Halduskoostöö (artikkel 19 ja artikli 3 lõige 4) nii liikmesriikide vahel kui ka 
liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel eesmärgiga tagada vastastikuse abi ja 
kontaktpunktide loomise kaudu direktiivi nõuetekohane rakendamine. Samuti julgustab 
direktiiv liikmesriike teatama Euroopa Komisjonile oma territooriumil tehtud olulistest 
halduslikest ja juriidilistest otsustest infoühiskonna teenuste ja tavadega seotud vaidluste 
suhtes ning elektroonilise kaubandusega seotud kasutusvaldkondadest ja kommetest.

Euroopa Komisjoni konsultatsioon üldsusega elektroonilise kaubanduse tuleviku üle 
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siseturul

Euroopa Komisjon seadis konsulteerimise käigus eesmärgiks uurida üksikasjalikult 
elektroonilise kaubanduse vähese rakendamise erinevaid põhjuseid, millest räägitakse jaeturu 
järelevalve aruandes „Tõhusam ja õiglasem siseturg kaubanduse ja turustuse valdkonnas 
2020. aastaks“ (mille kohta siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon on äsja, 25. mail 2011, võtnud 
vastu raporti), ning hinnata direktiivi rakendamist vastavalt teatisele „Euroopa digitaalne 
tegevuskava“.

Konsulteerimisel käsitleti mitmeid teemasid:

- nii siseriiklike kui ka piirüleste infoühiskonna teenuste arengutase;
- artikli 3 lõike 4 (halduskoostöö) liikmesriikidepoolse rakendamisega seotud küsimused;
- piiriülese on-line müügi lepingulised piirangud;
- piiriülesed on-line kommertsteadaanded, eriti reguleeritud kutsealade osas;
- on-line ajakirjandusteenuste areng;
- infoühiskonna vahendusteenuste osutajate vastutust käsitlevate sätete tõlgendamine;
- on-line apteegiteenuste areng;
- on-line vaidluste lahendamine.

Vastused tuli esitada 15. oktoobriks 2010. Kõnealuse töö tulemusi võetakse arvesse komisjoni 
aruteludel seoses 2011. aasta teatise vastuvõtmisega elektroonilise kaubanduse, k.a e-
kaubanduse direktiivi mõju kohta.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni e-kaubanduse töörühma tulemused

28. veebruaril 2011 andsid siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni koordinaatorid mandaadi Pablo 
Arias Echeverriale, raporti „E-kaubanduse siseturu väljakujundamine“ raportöörile mandaadi 
luua e-kaubanduse töörühm. Töörühma näol loodi foorum Euroopa institutsioonides 
tegutsevate poliitikakujundajate ja asjaomaste sidusrühmade vaheliseks arvamuste 
vahetuseks, et analüüsida e-kaubanduse täiustamiseks ja tarbijate kindlustunde tugevdamiseks 
vajalikke samme ning uurida süvitsi, milliseid meetmeid on vaja võtta Euroopa 
usaldusmärgise, Euroopa Parlamendis juba heaks kiidetud algatuse rakendamiseks.

Töörühma nelja koosoleku protokollid1 on koondatud käesolevasse teatisesse liikmetele, mis 

                                               
1 E-kaubanduse töörühmal on olnud järgmised koosolekud:
23. märts 2011: Töörühma esimene koosolek: Kuidas ületada praegu piirülest e-kaubandust piiravad tõkked?
19. aprill 2011: Töörühma teine koosolek: Kuidas luua kindlustunnet e-kaubanduse suhtes?
3. mai 2011: Töörühma kolmas koosolek: Tähendused andmekaitse seisukohast, internetiplatvormide roll; kuidas 
käivitada e-kaubanduse kasutajate jaoks ELi usaldusmärgist?
31. mai 2011: Viimane kohtumine:
12. juuli 2011: Järeldused. Järelduste tutvustamine siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile.
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on tõlgitud kõigisse keeltesse. Peamised järeldused ning tulevase e-kaubanduse alase tegevuse 
seisukohast edasist arutelu vajavad küsimused on koondatud teise „töödokumenti“. Neid 
tutvustatakse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile 12. juulil. E-kaubanduse töörühma tulemusi 
kasutatakse lähteteabena ka tulevase teatise koostamisel. On-line turg tuleb muuta tõeliseks 
võimaluseks majanduskriisivastases võitluses. Euroopa e-kaubanduse eeskirju tuleb 
ajakohastada 21. sajandi digitaalsele ühiskonnale.

                                                                                                                                                  



CM\872357ET.doc 5/32 PE467.179v03-00

ET

Töörühma esimene koosolek 23. märtsil 2011
kell 08.00 kuni 10.30 Brüsselis, koosolekuruumis ASP 1E3

Praegu piirülest e-kaubandust piiravate tõkete ületamine

1. Koordinaator Pablo Arias Echeverría tervitas töörühmas osalejaid ja selgitas, et see 
koosolek on esimene neljast, mille eesmärk on tuvastada praegu piiriülest e-kaubandust 
piiravad tõkked ja leida võimalused nende ületamiseks. Klientide ja ettevõtete 
kindlustunnet e-kaubanduse suhtes tuleb suurendada jätkuva uuendamise, lihtsustamise 
ja turvalisuse parandamise teel. Euroopa usaldusmärgis on üks võimalus suurendada 
tarbijate kindlustunnet e-kaubanduse suhtes, reguleerides samas turvalisi on-line
makseid.

2. Jean Bergevin, siseturu ja teenuste peadirektoraadi teenuste vaba liikumise ja 
asutamisvabaduse II jaekaubanduse ja infoühiskonna teenuste üksuse juhataja tutvustas 
tervet hulka küsimusi, mida käsitletakse tulevases teatises e-kaubanduse kohta Euroopa 
Liidus, mis antakse kavakohaselt välja juunis/juulis 2011. Ta tõi välja punktid, mis 
vajavad arutamist, kuna need võivad olla takistuseks piiriülese e-kaubanduse tõhusale 
rakendamisele:

a. ELi liikmesriikide vahel esineb erinevusi e-keskkonnas kohaldatavates eraelu 
puutumatuse ja andmekaitse nõuetes;

b. samuti on ELis erinevusi kättetoimetamisteenuste maksumuse ja 
kättesaadavuse osas. Eriti oluline on meeles pidada VKEsid, kuna nemad on 
ühed suuremad e-kaubanduse kasutajad;

c. samuti on äärmiselt tähtis mitte lubada kaupade suurtootjatel ja suurtel 
digitaalsete kaupade tarnijatel „peituda“ siseriikliku õiguse ja identiteedi taha, 
et killustada siseturgu. See oleks vastuolus teenuste direktiivi artikliga 20, 
mille rakendamiseks koostatakse suunised, ning samuti võiks seda käsitada 
ebaausa kaubandustavana, mille kohta valmistatakse teatist ette käesoleva aasta 
sügiseks;

d. liikmesriigiti erineb ka intellektuaalomandiõiguste haldamine ning ka see 
selgitab, miks digitaalsete kaupade pakkumine ja kättesaadavus on eri riikides 
erinev. Selles osas on oodata teateid intellektuaalomandiõigust käsitlevate 
Euroopa õigusaktide ajakohastamise kohta;

e. probleemiks on ka digitaalsete kaupade ja füüsiliste kaupade erinev kohtlemine 
käibemaksuga maksustamisel. Seetõttu kohaldatakse näiteks e-raamatute 
suhtes tavapäraseid käibemaksumäärasid, kuna aga füüsilisi raamatuid 
maksustatakse sageli madalama määraga. Seda küsimust on käsitletud hiljuti 
vastu võetud maksusid käsitlevas rohelises raamatus;

f. Tõhusa ELi usaldusmärgise saavutamiseks tuleb sellised riikidevahelised 
erinevused ületada ning vaja on ELi tasandil järjekindlat õiguslikku 
raamistikku. Sellise mehhanismi loomisele tuleb kaasata siseriiklikud 
seadusandjad ning Euroopa Parlamendi pakutav tugi;
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g. Praegu on acquis nõuded vähe läbipaistvad. läbipaistvuse suurendamine eriti e-
kaubanduse eeskirjade osas aitaks suurendada usaldust, mis on siin keskne 
tegur;

Tulevane teatis peab hindama muu hulgas e-kaubanduse potentsiaali ELis, acquis
killustatuse ületamise võimalusi ning senise allesjääva killustatuse lahendamiseks 
vajalikke meetmeid.

3. E-kaubandus ja tarbijad, David Mair, tarbijaturgude üksuse juhataja, tervise- ja 
tarbijakaitse peadirektoraat, Euroopa Komisjon.

E-kaubandus on nii ettevõtete kui ka poliitikakujundajate jaoks oma 
valdkondadevahelise iseloomu tõttu segadusttekitav nähtus. Seetõttu on sellest 
tulenevate probleemide lahendamiseks vaja terviklikku tegevusplaani. 21. märtsi 2011. 
aasta siseturu tingimuste tulemustabelis tuuakse välja seni e-kaubanduses saavutatud 
edu. See täiendab 2009. aasta uurimust „Mystery shopping evaluation of cross-border e-
commerce in the EU“1, mille viis läbi tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraat, ning 
piiriülest e-kaubandust käsitlevat teatist ja personali töödokumenti (2009).

Liikmesriikidesiseselt kasvab e-kaubandus pidevalt, kuid piiriüleselt mitte. Tõendid 
näitavad, et tarbijad, kes seda proovivad, jäävad üldiselt rahule ning jätkavad selle 
kasutamist. Need, kes ei proovi, kalduvad aga jääma tõrksaks. See viitab hiiglasuurele 
kindlustunde puudusele nõudluse poolel. Peame leevendama tarbijate kartusi 
ebaõnnestumiste suhtes. Vajame võimalike konfliktide lahendamiseks usaldusväärset 
piiriülest jõustamist ja tõhusat piiriüleste on-line vaidluste lahendamise süsteemi. Kaasa 
saavad aidata ka Euroopa tarbijakeskused. Peaksime siduma e-kaubanduse 
usaldusväärsuse kasvatamise tegeliku tarbijate käitumisega.

Näeme killustatust ka nõudluse poolel – tarbijad ei tea, milliseid pakkumisi piiriülestelt 
jaemüüjatelt saadaval on. On olemas umbes 300 hinnavõrdluse veebilehte, millest ainult 
käputäis on rahvusvahelised. On vaja üleeuroopalisi mitmekeelseid hinnavõrdluse 
lehekülgi. Vähendamata valikut, peaksime rakendama Interneti jõudu viisil, mis muudab 
hinna ja kvaliteedi küsimustega seotud võrdlused tarbijate jaoks kasulikumaks ja 
tähendusrikkamaks.

Peaksime seadma eesmärgiks muuta e-kaubandus seda kasutada soovivate tarbijate ja 
ettevõtete jaoks usaldusväärseks alternatiiviks. See avaldab tugevat konkurentsi 
tihendavat mõju, aktiveerib turge ja süvendab siseturgu. Sellest võivad kasu saada ka 
inimesed, kes võrgus oste ei tee.

Praegu on pooleli üks uurimus, mille eesmärk on hinnata e-kaubanduse kasutamata 
potentsiaali Euroopas ning mille tulemusi kasutatakse tulevase teatise andmetena.

                                               
1 „Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU“ on Euroopa 

Komisjoni tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraadi nimel YouGovPsychonomicsi läbi 
viidud ja 20. oktoobril 2009 avaldatud uurimus.



CM\872357ET.doc 7/32 PE467.179v03-00

ET

4. Euroopa digitaalne tegevuskava ja e-kaubandus, Miguel GONZALEZ-SANCHO,
digitaalse tegevuskava – poliitilise koordineerimise üksuse C1 asejuhataja, 
infoühiskonna ja meedia peadirektoraat.

Euroopa digitaalne tegevuskava on üks 2020. aasta strateegia seitsmest lipulaevast ja 
selle eesmärk on kujundada Euroopa IKT-poliitika raamistik. Üks peamisi proovikive 
on killustatud digitaalne turg, mis takistab e-kaubandust; olukorra parandamiseks on 
vaja integreeritud tegevusplaani. Vaid 8% on-line-poodlejatest teeb oste teisest riigist.
60% on-line-tellimustest ebaõnnestuvad tehnilistel ja/või juriidilistel põhjustel.
Kindlustunnet eraelu puutumatuse suhtes e-keskkonnas on endiselt vähe ja see on suur 
probleem. Võtmeküsimus on ka intellektuaalomandiõiguste haldus üle ELi. Ka 
tehingute ja on-line-maksete ees seisab tõkkeid, nt elektroonilised allkirjad, panga 
teenustasud jmt.

Kuidas luua digitaalset kindlustunnet? Millised on tarbijate õigused? Milliseid õigusi 
tarbijad tegelikult teavad endal olevat?

Järgmiste Euroopa digitaalses tegevuskavas väljakuulutatavate sammude seas on muu 
hulgas:

 ELi andmekaitse raamistik vaadatakse läbi
 täiendavalt uuritakse on-line vaidluste lahendamist osana võimalikest 

tulevastest komisjoni ettepanekutest alternatiivsete vaidluste lahendamise 
viiside kohta, nagu tuleb käsitleda ka kollektiivsete hüvitusmeetmete 
võimalusi

 2012. aastaks luuakse sidusrühmade on-line-usaldusmärgiste platvorm.

Juunis 2011 peetakse esimene digitaalse tegevuskava assamblee.

5. Töörühma esimese koosoleku kokkuvõtteks tõstatasid osalejad edasiseks aruteluks 
järgmised küsimused:

E-kaubanduse valdkonnas ei ole oluline mitte ainult e-kaubanduse kui sellise suurendamine, 
vaid pigem küsimus, kuidas on tarbijad ja ettevõtted valmis võrgukeskkonnas piiriüleselt 
müüma ja ostma. Oluline ei ole mitte ainult hind, vaid ka valiku suurendamine, konkurentsi 
tihendamine ja läbipaistvuse suurendamine, kuna see omakorda parandaks standardeid ja 
tõhusust kogu jaemüügisektoris. Samuti on sel potentsiaali luua uusi töökohti. E-kaubandusest 
peab saama usaldusväärne alternatiiv võrguvälisele ostude tegemisele.

Hädavajalik on ületada senine siseturu killustatus e-kaubanduse osas ning saavutada 
nõuetekohane jõustamine. On-line-maksete osas oleme liikumas järjest enam mikromaksete 
süsteemi suunas. Praegu rakendatakse veel alampiire, mistõttu paljudel juhtudel peavad 
tarbijad maksma liiga palju.

Ebaseaduslikke tavasid, näiteks lapsporno lehekülgi tuleb vältida. Kui kiiresti saaks selliseid 
lehekülgi internetiplatvormidest eemaldada? Praegu keskendub jõustamine 
intellektuaalomandiõigustele; sellega tuleks aga tegeleda laiemalt. Jõustamist tuleb vaadelda 
horisontaalselt. Milliseid hoiatavaid meetmeid võiks ette näha? Kas rikkujate avalikustamine 
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on hoiatava meetmena tõhus?

Kehtestada saaks on-line-kasutajate käitumisjuhendi. Mida peaks sellise käitumisjuhendi 
(isikuline ja materiaalne) reguleerimisala hõlmama? Millist teavet ja teenust tuleb on-line-
kasutajatele pakkuda?
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Töörühma teine koosolek 19. aprillil 2011
kell 10.00 kuni 12.30 Brüsselis, koosolekuruumis ASP 1E1

Kuidas luua kindlustunnet e-kaubanduse suhtes

1. E-kaubanduse töörühma koordinaator Pablo Arias Echeverría tervitas osalejaid ja 
selgitas, et see koosolek on teine neljast ning esimene avatud koosolek, millesse on 
kaasatud mitte ainult Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poliitikakujundajad, 
vaid ka sidusrühmad. Töörühma teine koosolek keskendus küsimusele, kuidas luua 
kindlustunnet e-kaubanduse suhtes.

2. Tarbijaõiguste direktiiv ja e-kaubandus, Andreas Schwab, Euroopa Parlamendi liige.
Tarbijaõiguste direktiivi raportöör.

Andreas Schwab rõhutas e-kaubanduse ja tarbijaõiguse ühtlustamise vahelist tugevat 
vastastikust seost. Tarbijad soovivad teada oma õigusi, samas kui kaupmehed sooviksid 
võtta järgimiseks ühtse kogumi õigusakte ja mitte terve hulga erinevaid.

Üleval on terve rida küsimusi, mida tarbijaõiguste direktiiv veel lahendanud ei ole.
Tarbijaõiguste direktiiv on esimene samm, millele peavad järgnema teised meetmed.
Tuleb uurida, kuidas kasutada selle sätteid e-kaubanduse heaks. Kaks peamist sätet on 
tühistamisõigused ja garantiid.

Tühistamisõigus

Väga tähtis on laiendada tühistamisõigust kõigile 27 ELi liikmesriigile ja seda nende 
vahel ühtlustada. On vaja vahendit, mis võimaldaks tarbijatel ühe liigutusega lepingust 
loobuda. Sellise õiguse kindla olemasolu tekkimisel saaks e-kaubandus uut hoogu. Vaja 
on lepingutüübi jaoks ühtset ELi reeglite kogumit. Suurimad poed võivad pakkuda 
odavaimaid hindu, kuid ka suurimad müüjad ei pruugi kogu aeg tervet ELi teenindada, 
samas kui e-kaubandus võimaldaks juurdepääsu teatud toodetele ka ELi 
äärepoolseimatel aladel.

Tarbijakaitsel on aga oma hind; seda tuleb ennustatavates kuludes arvesse võtta.
Tarbijaõiguste direktiivi artikkel 11 näeb ette, et tarbijale peab tuletama meelde 
tehinguga kantavat tegelikku kulu, et maksimeerida läbipaistvust, kuna see suurendaks 
usaldust ega oleks kallis meede.

Tagatis

Tarbijaõiguste direktiivi IV peatükk käsitleb tarbijale antavat garantiid. Garantiist täiel 
määral kasu saamiseks tuleb vaadelda mitte ainult pakutavat aastate arvu, vaid ka toote 
kvaliteeti. Selles valdkonnas on siiski veel tööd teha.

3. E-kaubandus ja tarbijad Euroopas, Ursula Pachl, BEUC (Euroopa Tarbijaliitude 
Amet) asedirektor
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Ursula Pachl tutvustas oma ettekande alguses piiriülese e-kaubanduse hetkeseisu. Üks 
peamisi probleeme on killustatud digitaalne turg, mis takistab e-kaubandust; olukorra 
parandamiseks on vaja integreeritud tegevusplaani. Vaid 10% on-line-poodlejatest teeb 
oste teisest riigist. Tarbijad, kes veel piiriülest e-kaubandust ei kasuta, võib jagada kahte 
rühma: a) need, kellel ei ole piiriüleste e-kaubandustehingute tegemiseks piisavalt 
kindlustunnet, ning b) need, kes soovivad, kuid ei saa erinevatel põhjustel võrgus 
piiriüleseid oste teha, näiteks intellektuaalomandiõigustel põhinevate müügipiirangute, 
valikuliste levitamissüsteemide jmt tõttu.

Tarbijatel on seoses piiriülese e-kaubandusega mitmesuguseid muresid, mille seas on 
näiteks: pettused, ebakindlus selle suhtes, mida tarbija saab teha, „kui midagi läheb 
valesti“, ja kuidas raha tagasi saada; probleemide kaupade kättetoimetamisega; 
keelebarjäär; lairiba juurdepääs; digitaalne kirjaoskus; makseviiside valiku vähesus ja 
seonduvad tasud; intellektuaalomandiõigused, müügijärgsed teenused teisest riigist; 
konkurentsivastased tavad; isikuandmete kaitse. 

BEUC ei usu, et e-allkirja meede on see, mida tarbijad ühtse digitaalse turu peamise 
meetmena tõeliselt ootaksid.

Viimases Eurobaromeetri uuringus on kaupmehed öelnud, et ühtsete eeskirjade 
kehtestamine kogu ELis ei mõjutaks nende arvates oluliselt e-kaubandust, ning seetõttu 
leiab BEUC, et algatust uute ettevõtete ja tarbijate vahelisi lepinguid reguleerivate 
õigusaktide jaoks ei ole vaja.

Tarbijaõiguste direktiiviga tehakse selle lõplikul vastuvõtmisel edusamm kaugmüügi 
eeskirjade valdkonnas. BEUC on seisukohal, et parlament on suutnud võtta vastu rea 
häid punkte tarbijakaitse parandamiseks on-line-tehingutes. Selles valdkonnas tuleb muu 
hulgas pöörata parlamendi tekstis tähelepanu järgmistele küsimustele: Internetis 
seatavaid kululõkse käsitlevad eeskirjad on küll olemas, kuid kinnitust tarbija 
teadlikkuse kohta faktist, et pakkumine on tasuline, ei tohiks asendada lihtsa on-line
registreerimisega; Euroopa Parlamendi teksti kohaselt kannaks tühistamise korral kauba 
tagastamise kulud kaupmees juhul, kui selle väärtus on üle 40 euro; veelgi halvem on 
asjaolu, et seni on parlamendi tekstis olnud liiga palju erandeid tühistamise õigusest; 
ülepingutatud tasud krediitkaartide kasutamise eest keelustataks; lisataks spetsiifilisem 
kaitse seoses digitaalse sisu ostmisega;

Peale selle on BEUC seisukohal, et parandada tuleb ettevõtjate koolitamist (kuna seni 
näib fookuses olevat ainult tarbijate koolitamine);

Edasi tuleb arendada alternatiivset vaidluste lahendamist ning Rooma I määruse mõistlik 
kohaldamine peaks aitama veelgi täpsustada rahvusvahelise eraõiguse kohaldamist 
kõnealuses valdkonnas;

Praegu tegeleb BEUC on-line-ostude „ELi näidislepingu“ väljatöötamisega, mis peaks 
olema seotud alternatiivse on-line-vaidluste lahendamise süsteemiga; see algatus võiks 
panustada ka ELi usaldusmärgise väljatöötamisse; tarbijatele kaupmeeste kohta kõigi 
oluliste andmete andmine on oluline juriidiline kohustus; võtmetähtsusega on kõigi 
põlvkondade digitaalse kirjaoskuse parandamine.
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4. Postiteenused ja e-kaubandus, Werner Stengg, siseturu ja teenuste peadirektoraadi on-
line- ja postiteenuste üksuse E3 juhataja, Euroopa Komisjon.

Hiljuti ümberkorraldatud siseturu ja teenuste peadirektoraadis on e-kaubandus ja 
postiteenused kokku viidud. Postiteenused on olulised ka omaette, sealhulgas sotsiaalses 
mõttes, kuna loovad sotsiaalset sidusust, võimaldades ligipääsu äärepoolsetel aladel 
elavale elanikkonnale. Postiteenuseid on hiljuti vähemalt enamiku liikmesriikide puhul 
liberaliseeritud ning sellega on käinud kaasas mitmesugused kaitsemeetmed.
Põhiküsimused on teenuse kvaliteet, ajastamine ja regulaarsus. Samuti on tähtsad 
siseriiklike regulatiivorganite roll, loa- ja litsentsisüsteemid, universaalteenuse kohustus, 
tööhõivega seotud küsimused jm. Mõned liikmesriigid jõuavad kõnealuse 
liberaliseerimiseni alles kahe aasta pärast.

Kui postiteenuste liberaliseerimise mõte on tuua kasu nii era- kui ka äriklientidele, on 
tähtis uute ettevõtete tegelik sisenemine turule (litsentsimisnõuded, saadetiste 
kohaletoimetamise infrastruktuur, tööõigusega seotud mõjud, konkurentsiõigusaktid, et 
vältida konkurentsi moonutamist jmt).

Asendamine elektrooniliste teenustega ja finantskriis on toonud kaasa kirjakande 
mahtude olulise languse, samas kui pakivedu on tänu e-kaubandustegevuse 
suurenemisele kasvamas.

Postiteenuste ja e-kaubanduse vahelise seose teemal kinnitas Werner Stengg Ursula 
Pachli tõstatatud probleemi, et nii tarnijad kui ka ostjad näevad füüsilises 
kättetoimetamises endiselt tõket. Samuti rõhutas ta, et piiriüleses e-kaubanduses 
tähendab piiriülene pakkide kättetoimetamine riigisisesest kättetoimetamisest kõrgemaid 
tariife. Hinnaerinevusi võib seletada mitmesuguste teguritega: teenuse kvaliteet; 
kindlakstegemis- ja jälgimisteenus; vahemaa; ajakulu; piirkondadevahelised veekogud 
jmt.

2011. aasta oktoobris avaldatakse pakisaatmisteenuseid käsitlev uurimus.

5. Postiteenused ja e-kaubandus, erasektori perspektiiv, Carsten Hess, asepresident ja 
korporatsiooni Brüsseli esinduse juhataja. Deutsche Post DHL

Tänapäeva 3 suure kasvuga kolmnurka moodustavad veetavate mahtude poolest 
peaaegu 50% kogu kaubandusest ning ka tulevastel aastatel oodatakse neilt kiiret kasvu:

 Euroopa ei ole osa sellest.

Need on:

 Aasia-sisene (28%), Aasia-Ladina-Ameerika (5%) ja Aasia-Aafrika (18%)
 Lisaks ka Ladina-Ameerika sisene (kasv 18%), kuid madalama lähtetasemega.

Miks on see oluline ELi-sisese e-kaubanduse seisukohast?
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 Paljud ELis ostetavad tarbekaubad saadetakse Aasiast (nt elektroonika, 
moekaubad)

 Peamiselt käitavad neid ülemaailmseid kaubandusliine Euroopa logistikaettevõtted 
(umbes 15 Aasia-sisese kasvuturu 20 liidrist on Euroopast).

 Seetõttu ongi ühtne turg Euroopa logistikaettevõtetele nii tähtis. Euroopa vajab 
kasvu e-kaubandusest ja täielikult toimivast ühtsest turust, kust oleks kõrvaldatud 
nii tarbijate kui logistikaettevõtete jaoks kulukad tõkked!

Kriisijärgselt on kirjakandemahud 2010. aastal kogu maailmas 3–5% langenud, kuid 
rahvusvaheliste pakisaadetiste äris oodatakse kasvu jätkumist, kuna seda toidab 
piiriülese e-kaubanduse kasv1. Paljud e-kaubanduse tooted on saadaval ainult piiriülesest 
e-kaubandusest ning sageli saab isegi koduturul kättesaadavaid tooteid osta välismaalt 
odavamalt.

Saatmisteenus on aga oluline e-kaubanduse ja kaugmüügi vedur. Saadetiste puhul tuleb 
arvesse võtta muu hulgas järgmist: saadetise õigused; usaldusväärsus; 
kohaletoimetamise kiirus; kliendisõbralik teenus ja head tagastamispõhimõtted.

Regulatsioonirežiimi osas on vaja ühtset regulatiivteenuste osutamise kohta. Ühtse turu 
edasiseks arenguks on vaja saavutada tasakaal piiriüleste andmevoogude ja eraelu 
puutumatuse vahel ning selleks on vaja muuta kiiresti andmekaitsedirektiivi 95/46/EÜ, 
hõlmates transatlantilisi või isegi globaalseid standardeid. Ka käibemaksu-eeskirju 
tuleks võimalikult lihtsustada ja ühtlustada; täpsustada tuleks ka laoteenust – millist ja 
millise riigi õigust ning millise riigi käibemaks, keskkonnamaksud, teemaksud (nt ELi 
Eurovignette) suurendavad tasusid ja kulusid e-kaubanduse klientide jaoks.

Euroopa Parlamendi liikmed on hiljuti, lahendamaks intellektuaalomandiõiguse 
jõustamise probleeme, tõstatanud võimaliku välispiiri küsimuse EList väljaspool 
asuvatele kaupadele. See oleks vale lähenemistee, kuna ei suurendaks kaitset, vaid 
kahjustaks rängalt posti- ja ekspresssaadetiste tarneahelaid, toomata samas kasu.

Transpordi valges raamatus on võetud eesmärgiks viia 2030. aastaks 30% saadetistest 
raudteedele ja siseveeteedele. See hävitaks tõenäoliselt sellised e-kaubanduse ärimudelid 
nagu järgmise päeval kohaletoimetamise.

                                               
1 Euroopa Liit

 TNT:  - 7 %
 La  Poste France: - 3.5%
 Swiss Post: - 2.3 %
 UK Royal Mail: - 5%
 Posten Norden (DK, SWE): - 10% (DK: - 50 % viimased 10 aastat)

Teises riigis
 USPS: - 3.5 % (-25% viimased 5 aastat)
 China Post: - 2.8% 2010. aasta esimesed viis kuud
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6. Töörühma teise koosoleku kokkuvõtteks tõstatasid osalejad edasiseks aruteluks 
järgmised küsimused:

Ületada tuleb ühtse turu praegune killustatus 27 liikmesriigi vahel, samuti 
käibemaksuerinevused, ning suurendada tuleb tarbijate ja kaupmeeste usaldust e-kaubanduse 
vastu. Võib-olla peaks e-kaubandusest saama 28. liikmesriik, et saaksime senistest tõketest 
üle.

Esile tuleb tuua ka VKEde rolli, kuna nemad on Euroopa majandust vedav jõud. Google’il on 
veebileht „Connecting Businesses“, mis ühendab VKEsid ning edendab seeläbi VKEde 
kaasamist e-kaubandusse.

Vaja on terviklikku arusaamist e-kaubanduse vajadustest. Tulevase e-kaubandust käsitleva 
teatisega üritatakse minna tarbijaõiguste direktiivis kavandatust kaugemale.

Ühtse turu õigusakti kõrvale tuleks välja töötada ühtse e-kaubanduse õigusakt.
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Töörühma kolmas koosolek 3. mail 2011
kell 10.00 kuni 12.30 Brüsselis, koosolekuruumis ASP 1G1

Andmekaitsega seotud mõjud, internetiplatvormide roll; kuidas käivitada ELi 
usaldusmärgis e-kaubanduse kasutajate jaoks?

1. Töörühma kolmanda koosoleku juhataja Antonio Correia De Campos tervitas 
osalejaid ja selgitas, et tema asendab sel istungil töö koordinaatorit Pablo Arias 
Echeverriat. Tegemist on teise avatud koosolekuga, millesse on peale Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poliitikakujundajate kaasatud ka sidusrühmad.

Correia De Campos selgitas, et esimese (kinnise) koosoleku eesmärk oli hinnata 
üldisemalt e-kaubanduse senist olukorda Euroopas ja seda seni piiravaid tõkkeid, aga 
ka peamisi Euroopa institutsioonide käivitatud algatusi nende ületamiseks.

Teisel koosolekul, mis oli esimene avatud kohtumine koos sidusrühmade esindajatega, 
keskenduti e-kaubanduse suhtes kindlustunde loomisele. Toimus huvitav arutelu kahes 
valdkonnas, mida tuleb Euroopas parandada, et e-kaubandust suurendada: 
tarbijaõigused ja postiteenused.

Kolmanda koosoleku eesmärk on tegeleda viie ettekande ja hilisema arutelu kaudu 
kolme järgmise põhiteemaga: a) andmekaitsega seotud mõjud e-kaubanduses; b) 
internetiplatvormide roll; c) kuidas käivitada usaldusmärgise algatust täpse teabega 
tarbijatele ja kasutajatele.

2. Andmekaitse e-kaubanduses, Marie Hélène Boulanger, õigusküsimuste 
peadirektoraat, üksuse C3 juhataja, Euroopa Komisjon.

Direktiivil 95/46/EÜ on kaks eesmärki: a) üksikisiku õiguste ja vabaduste kaitse 
seoses andmete puutumatusega; b) teabe vaba liikumine ühtsel turul. Konkreetselt e-
kaubandusega seoses on need andmekaitsedirektiivi kaks aspekti sama mündi kaks 
poolt: ühest küljest on-line elektrooniliste platvormide arendamine ning teisest küljest 
tarbijakaitse ja eraelu puutumatuse kaitse. Eespool nimetatud direktiiv on nüüdseks 16 
aastat vana ja kuigi see on kehtiv, nagu on selgunud paljude eelmisel aastal 
õigusküsimuste peadirektoraadi korraldatud konsultatsioonide tulemustest, on 
hädavajalik hinnata andmekaitse kontseptsiooni tänapäeva kontekstis uuesti ning 
tugevdada siseturu õiguslikku raamistikku.

Direktiivi senisel kujul rakendavad kõik liikmesriigid, kuid siiani on suuri erinevusi 
selle rakendamise viisides, andmete edastamise maksumuses ja andmete kontrollis.

„Uusi“ proovikive andmekaitsele võib tähendada internetipõhine andmetöötlus, eriti 
juhul, kui tarkvara, jagatud ressursid ja teave on kaugserverites („pilves“). Siseturu 
roll on selles valdkonnas märkimisväärselt kasvanud. See läheb Internetist ja 
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sotsiaalvõrgustikest kaugemale – siseturul tuleb rääkida e-kaubandusest. Andmetega 
seotud läbipaistvus on äärmiselt tähtis ning üheks põhiküsimuseks on andmete 
parandamise või kustutamise, samuti rikkumistest teatamise võimalus.

Seetõttu on ennustatavama õigusliku keskkonna loomisel tähtis selle valdkonna 
eeskirjade ühtlustamine. Halduskoormust tuleb vähendada ja teatamisnõudeid 
lihtsustada. See aitaks suurendada usaldust Interneti ja on-line-keskkonna suhtes.

Eraelu puutumatus ja andmete turvalisus on peamised tarbijatele muret põhjustavad 
küsimused, mis võivad inimesi võrgus ostude tegemisest eemale peletada. Digitaalses 
keskkonnas tuleb arvesse võtta kõiki olulisi huve ja õigusi ning tagada põhivabaduste 
täielik kaitse.

3. Google’i algatus „Ettevõte võrku“, Julien Blanchez, riigi turundusjuht, Google 
Belgia.

Google pakub igas suuruses ettevõtetele mitmesuguseid teenuseid. Sellised 
programmid nagu Google Places (kohad), Google Ad Words (reklaamsõnad) ja 
Google Apps (rakendused) võimaldavad kogu maailma ettevõtjatel oma ettevõtteid 
kasvatada ja edu saavutada. Algatuse „Vii oma ettevõte võrku“ (GYBO) käivitasid 
Google ja teised suurpartnerid, näiteks posti- ja telekommunikatsioonisektorist, 18 
kuud tagasi. Praegu hõlmab see 13 riiki. Ainuüksi Ühendkuningriigis on üle 100 000 
VKE kasutanud seda algatust võrkuminekuks. Briti näide (Getting British Business 
On-line – Briti ettevõtete viimine võrku) asub siin: http://www.gbbo.co.uk/. 

Belgia on praegu Internetti müügiks ja esitluseks kasutavate VKEde arvu osas 
suhteliselt mahajäänud. 95%-l Belgia VKEdest on juurdepääs Internetile, kuid ainult 
49%-l on oma veebileht. Peale selle näib 73% veebileheta ettevõtetest püsivat 
järjekindlalt arvamusel, et neil ei olegi seda vaja. Kontrastina usuvad Brasiilias ainult 
41%, et neil ei ole oma äri ajamiseks veebilehte vaja. Probleem ei seisne mitte ainult 
juurdepääsus, vaid ka teadlikkuses. Kirjeldatud tõrksuse peamine põhjus näib olevat 
mitte niivõrd usalduse puudumine, vaid teadmatus. Hulk VKEsid on ka arvamusel, et 
veebilehe omamine ja selle haldamine oleks liiga aeganõudev ning hoiaks neid oma 
põhitegevusest eemal. On-line-poe omamine oleks selle potentsiaali arvestades aga 
lahutamatu osa põhiärist.

Ühendkuningriigis annab Internet 7,2% SKPst, kuna aga Belgias on see vähem kui 
3%. Sellisel VKEde-kesksel maal nagu Belgia tähendab see tõelist kasutamata 
võimalust. On teada mitmesuguseid väikeettevõtete Internetis kohalolekuga 
saavutatud edulugusid. Kohalolek on esimene samm; tuntus aga teine ja samaväärselt 
oluline.

VKEde võrgus nähtavaks muutmine on etapp, kus Google oma on-line-reklaamidega 
appi tuleb. Veebipoodide laiendamisega teistesse riikidesse võib ühe väikeettevõtte 
turgu ülemaailmselt suurendada. Internetti kasutama õppimise ja veebilehe ülespaneku 
raskused on vaid ajutised. Ettevõtete võrkuviimise algatuse eesmärk on laiendada 
teiste seas ka Belgia ettevõtteid maailmaturule, kuna see aitaks VKEdel jõudsamalt 
kasvada. Piiriülene e-kaubandus tuleb muuta prioriteetvaldkonnaks, vastasel juhul 
säilib ka tulevikus ebavõrdne jaotus.
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4. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, e-kaubandus ning Euroopa Komisjoni e-
arveid käsitlev ettepanek, Danny Bunch, ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi 
konkurentsivõime ja tööstusinnovatsiooni IKT eest vastutava üksuse D3 asejuhataja, 
Euroopa Komisjon.

Euroopas on IKT ja tööstusinnovatsiooni osas veel palju arenguruumi. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid võiks konkurentsivõime ja majanduskasvu heaks 
palju rohkem ära kasutada, arvestades, et IKTle kulutatav raha on 3 kuni 5 korda 
suurem teistesse sektoritesse paigutatavast.

Danny Bunch arutles IKT kasutamise edasiarendamise võimalusi esile tuues neljal 
põhiteemal:

 e-äri tugivõrgustik
 e-oskused konkurentsivõime heaks
 IKT standardiseerimine
 e-arved

E-äri tugivõrgustiku eesmärk on parandada kohaliku tasandi poliitikakujundamist ja 
see on vahend, mille abil saab muuta VKEde kohalikud tegevused kindlalt osaks 
tarneahelatest. Võrgustik viib kokku rea VKEsid, et integreerida neid digitaalsetesse 
tarneahelatesse. Algatuse katsetamiseks on käimas kolm meedet järgmistes sektorites:
1) moe- ja tekstiilisektor (meede töötab alates 2008. aastast ja on müüki oluliselt 
suurendanud); 2) autotööstus ning 3) transpordi- ja logistikasektor.

Need kolm sektorit valiti seetõttu, et neis on suur VKEde osakaal. Järgmisel aastal 
kavatseb ettevõtluse peadirektoraat lisada toidutööstuse ja turismisektori.

Euroopa e-oskuste tegevuskava käsitleb oskusi, mida on vaja ettevõtjatele õpetada.
Kaval on oskuste karjääriportaal ja IKT karjäärisuunised. Tegevuskava edendati 
märtsis 2010 peetud e-oskuste nädalal kogu ELis ning sellele järgneb uus kampaania 
märtsis 2012.

E-oskuste tegevuskava on suunatud ettevõtjatele vajalikele teadmistele. On rida 
protsesse, mis tuleb seda täiendavana käima lükata.

Mis puudutab IKT standardiseerimist, siis ettevõtjad peavad teadma, mis on põhiäri, 
mida nad vajavad. Selle protsessi täiendamiseks tuleb rakendusse võtta hulk 
elektroonilise keskkonna põhimõtteid. Need põhimõtted hakkavad toimima ainult 
juhul, kui need põhinevad avatud standarditel. Suur osa IKT standardiseerimisest 
toimub väljaspool võrku ülemaailmsetes konsortsiumides ning seetõttu on vaja 
uuendusi, et saavutada tegelikkusega kooskõlas olevad IKT standardid. Vaja on uut 
standardiseerimispaketti ning ELi 2020. aasta eesmärkidest lähtuvat standardeid 
käsitlevat teatist ning komisjon avaldab valdkonna horisontaalseid eeskirju käsitleva 
uue määruse 24. mail 2011.

Varasemaid IKTga seotud nõukogu otsuseid uuendades luuakse IKT 
standardiseerimisplatvorm, et kasutada paremini ära väljaspool IKT raamistikku 
väljatöötatud standardeid.
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Elektrooniline arvete esitamine – e-arvete esitamine – on elektrooniline arveteabe 
(summa ja maksmine) edastamine äripartnerite (tarnija ja ostja) vahel. E-arvete teemal 
rõhutati hiljutises, 2010. aasta detsembri teatises oodatavat kasu ning tehakse 
ettepanek tegutseda selle nimel, et e-arved saaksid 2020. aastaks Euroopas valitsevaks 
arvete esitamise meetodiks. Liikmesriikidele ja sidusrühmadele pakutav tugi on 
selleks äärmiselt tähtis. E-arved vähendavad füüsilist asjaajamist suhtlemisel, on 
tarbijatele mugavam, vähem kohmakas ja keskkonnasõbralikum. Selleks on aga 
hädavajalik juurdepääs Internetile ning tarbijatel, kes eelistavad paberarveid, peab 
olema võimalus saada ka neid. Komisjoni e-arvete teatises pakutakse välja neli 
peamist meedet:

 täiustada Euroopa õiguslikku raamistikku, eelkõige muutes käibemaksueeskirju ja 
e-allkirju, et tagada õiguskindlus ja arusaadav e-arvete tehniline keskkond, mis 
võimaldaks massilist kasutuselevõttu;

 soodustada ja edendada ühisel standardil põhinevate avatud ja koostoimivate e-
arve lahenduste väljatöötamist;

 kaasata protsessi erasektor ning pöörata erilist tähelepanu VKEde vajadustele;

 toetada e-arvete kasutuselevõttu organisatsiooniliste struktuuride, näiteks 
siseriiklike e-arvete foorumite ja Euroopa sidusrühmade foorumi loomise teel.

Toimumas on riiklik arvete esitamise teemaline arutelu sidusrühmadega, mis peaks 
aitama komisjonil tuvastada kitsaskohti, mida veel lahendada tuleb.

5. On-line platvormid ja VKEd, uus keskkond, Stefan Krawczyk, vanemdirektor ja 
valitsustega suhete nõustaja Euroopas. EBay Euroopa.

E-bay on on-line-keskkond, mis võimaldab inimestel viia oma tooted/kauplused veebi 
ilma vajaduseta avaldada kõiki oma isikuandmeid. E-bayl on struktuur, mis tagab 
vaidluste lahendamise, kaupade tagastamise ning üldisema klienditoe. Internet on 
turvaline keskkond, kuid kui midagi valesti läheb, on see kõigile nähtav. Seega on see 
tegelikult väga töökindel keskkond. On-line-poe loomine on mõnikord väikeettevõtteid 
päästnud.

E-bays saab aga minna üksiku on-line-poega võrreldes kaugemale, kuna see on 
tegelikult suure valikuga on-line-kaubamaja, kus tegutsevad jaemüüjad on valdavalt 
professionaalsed müüjad. Müüjaid hinnatakse klientide tagasisidel põhineva e-bay 
usaldusmärgise süsteemi abil. Sellise tagasiside kaudu saab võrguvälise poega võrreldes 
kiiremini teada, kui usaldusväärne konkreetne müüja tegelikult on. Valida saab ka hulga 
on-line-makseviiside vahel (näiteks paypal), mis ei nõua kasutajalt oma makseandmete 
avaldamist e-bayle.

Kui sellise vahendaja nagu e-bay puhul ei ole „kaup“ rahuldav, on võimalik pääseda 
kohe probleemi lahendama ning mõnel juhul saab tarbija raha tagasi isegi ilma 
igasuguste küsimusteta. E-bay maksab siis tarbijale ja lahendab asja ise vahetult vastava 
müüjaga, et vähendada keerulist asjaajamist ostja jaoks.
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Jaemüüjad peavad oma veebilehe hea toimimise tagamiseks seda siiski ajakohasena 
hoidma. Samuti peab igaüks meelitama oma lehele ja toodetele „liiklust“. E-bay annab 
müüjatele lihtsa ja mugava vahendi poe avamiseks võrgus. Euroopas on e-bayl üle 90 
miljoni registreeritud kasutaja. Näiteks Maltal on peaaegu kõik internetijuurdepääsuga 
inimesed registreeritud ka e-bays.

Finantskriisi ajal oleksid paljud ettevõtjad ilma e-bay taolist on-line-keskkonda 
kasutamata pankrotti läinud.

6. Trusted Shops (Usaldusväärsed Poed), erasektori algatus Euroopa usaldusmärgise 
väljatöötamiseks, Jean-Marc Noel, Trusted Shops asutaja.

2000. aasta jaanuaris asutatud Kölni ettevõte on spetsialiseerunud Euroopa on-line-
kaupluste akrediteerimisele. Trusted Shops kontrollib jaemüüjaid vastavalt enam kui 
100 üksikule kvaliteedikriteeriumile, näiteks krediidikõlblikkuse, hindade läbipaistvuse, 
klienditeeninduse ja andmekaitse osas ning annab seejärel oma hinnatud 
heakskiidumärgise. Enamgi veel, Trusted Shops pakub kliendile kõigiks oma 
liikmespoodides tehtud on-line-ostudele ainulaadset raha-tagasi-garantiid.

Trusted Shops on Euroopa juhtiv turvaliste ostude süsteem. Alates asustamisest on ta 
akrediteerinud üle 10 000 on-line-jaemüüja ning auditeerinud üle 30 000 e-kaubanduse 
veebilehe. Süsteemi on oma ostude kaitseks kasutanud üle 5 miljoni kasutaja. Klientide 
seas on Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, 
Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore ja palju teisi tuntud 
brände, samuti rida väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Trusted Shopsi toetab 
Euroopa Komisjon tõhusa tarbijakaitse ja VKEde edendamise eest ning süsteemi 
soovitab ka algatus D21.

Süsteem rajati kolmele põhieesmärgile:

 usalduse suurendamine nii tarbijate kui ka ettevõtete jaoks;
 õiguskindluse ja raha-tagasi-garantii pakkumine tarbijatele;
 süsteemi muutmine üleeuroopaliseks.

Süsteem pakub nelja põhiteenust:

 enam kui 100 kriteeriumil põhinev auditeerimine;
 vastutus enda väljakuulutatu eest (rahaliste garantiidega);
 standardiseeritud ELi alternatiivne vaidluste lahendamise süsteem on-line

vaidluste lahendamise ja mitmekeelse liidesega;
 müüja hinded ja klientide tagasiside.

Trusted Shopsi kinnitusmärgis. Enne akrediteerimist viiakse kõigi on-line-
jaemüüjatega läbi põhjalikud turvalisuskatsed. Kõnealune katsetamine enam kui 100 
üksiku kriteeriumi alusel põhineb tarbijakaitse nõuetel ning siseriiklikel ja Euroopa 
Liidu õigusaktidel. Need hõlmavad krediidikõlblikkust, turvalisusmehhanisme, hindade
läbipaistvust, teabe andmist, klienditeenindust ja andmekaitset. Nimetatud 
kvaliteedikriteeriumeid vaadatakse pidevalt läbi ja kohandatakse kohtupraktika ja 
tarbijakaitse uusimatele arengutele.
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Raha-tagasi-garantii tarbijatele. Kirjeldatud turvalisuse tulemusel võib Trusted Shops 
pakkuda klientidele raha-tagasi-garantiid juhtudeks, kui tellimusega läheb midagi 
valesti. Tänu sellele garantiile saavad kliendid teha oste rahalise riskita.

Raha-tagasi-garantiid rakendatakse, kui ostu ei toimetata kätte, kui kaupa pärast 
tagastamist ei hüvitata või kui krediitkaarti kuritarvitatakse. Sellega pakub Trusted 
Shops klientidele Euroopas ainulaadset teenust. Riske katab maailma suuruselt teine 
laenuriski kindlustaja Atradius.

Klienditeenindus ja vaidluste lahendamine. Kui mõne on-line-jaemüüjaga tekib 
probleeme, võib klient pöörduda on-line-süsteemi kaudu, e-kirja või telefoni teel 
kogenud ja mitmekeelse Trusted Shopsi teeninduskeskuse poole. Siin saab ta 
professionaalset abi, näiteks ümberpööratud tehingute töötlemisel. Trusted Shops 
tegutseb kõikvõimalikes kliendi ja poe vaheliste tehingutega seotud probleemides 
vahendajana.

Hea poodidele ja tarbijatele. Katsetamise, garantii ja teeninduse kombinatsiooni abil 
luuakse tarbija jaoks „turvaline kõik-ühes pakett“. Trusted Shopsi kinnitusmärgisega 
akrediteerimise tulemusel suureneb tarbijate valmisolek ning usaldus võrgus ostude 
sooritamiseks. Sel viisil kasvab akrediteeritud kaupluste müük, kuna samas 
minimeeritakse rahalist riski tarbija jaoks – on saavutatud Internetis kauplemiseks 
ideaalsed tingimused!

Töörühma kolmanda koosoleku kokkuvõtteks tõstatasid osalejad edasiseks aruteluks 
järgmised küsimused:

Eraelu puutumatus ja andmete turvalisus on peamised tarbijatele muret põhjustavad 
küsimused, mis võivad inimesi võrgus ostude tegemisest eemale peletada.

Vähene ühtlustatus andmekaitse osas on tõesti peamine probleem ning ühtlustatud näib 
olevat ainult nõusolek, kuid mitte kodanike teavitamine.

Andmetöötlus pilves annab nii avaliku kui ka erasektori operaatoritele hulga 
mitmesuguseid eeliseid (kulude vähenemine, koostalitlus, IT-kulude vähenemine, uued 
äri- ja haldusmudelid paljudes erinevates valdkondades, k.a siseturu e-
tervishoiuteenuste, intellektuaalomandiõiguste, elektroonilise tolli ja muudel aladel).
Samas tekitab see aga ka samu mureküsimusi nagu tarbijategi jaoks ning täiendavaid 
probleeme seoses äri või halduse sõltuvusega välismaistes jurisdiktsioonides asuvatest 
teenustest, mida opereeritakse kontrollimatult ja mida teevad haavatavaks teiste riikide 
poliitilised valikud, misläbi siseturu toimimine seatakse ohtu.
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Töörühma neljas koosolek teisipäeval, 31. mail 2011
kell 10.00 kuni 12.30 Brüsselis
Koosolekuruum: [ASP A1G-1]

1. Töörühma koordinaator Pablo Arias Echeverría tervitas osalejaid. Ta selgitas, et 
e-kaubandusega seonduvaid küsimusi on palju ning et ajapiirangutest tulenevalt 
pidi töörühm olema väga valiv, käsitledes oma aruteludel vaid kõige pakilisema 
tähtsusega teemasid.

Eelmisel kolmel koosolekul hindasid töörühmas osalejad üldisemalt e-kaubanduse
senist olukorda Euroopas ja seda seni piiravaid tõkkeid ning esimesel koosolekul ka 
peamisi Euroopa institutsioonide käivitatud algatusi nende ületamiseks. Teisel 
koosolekul keskenduti küsimusele, kuidas luua kindlustunnet e-kaubanduse suhtes.
Kolmanda koosoleku aruteluteemad olid: a) andmekaitsega seotud mõjud e-
kaubanduses; b) internetiplatvormide roll; c) kuidas käivitada usaldusmärgise 
algatust täpse teabega tarbijatele ja kasutajatele. Töörühma neljandal ja viimasel 
koosolekul käsitletakse kolme e-kaubandusega seotud teemat: digitaalne 
tegevuskava; võitlus võltsimise vastu ja käibemaksueeskirjade reform.

Arias Echeverria tõi esile ka e-G8 tippkohtumisel Pariisis toimunud arutelu 
olulisuse. Interneti leiutamisega enam kui kakskümmend aastat tagasi alanud 
uuendustelaine eri majandusharudes meediast jaemüügini on toonud globaalsele 
majandusele suurt kasu. McKinsey raportis e-G8 kohtumisele järeldati, et Internetile 
võib omistada viimase viie aasta küpsete majanduste kasvust 21%. Tippkohtumisel 
väljendati muret seoses eraelu puutumatuse, autoriõiguste kaitse ja teabemonopolide 
tekkega. Tuleb aga kanda hoolt selle eest, et Internetti üle ei reguleeritaks, kuna siis 
ei saaks see olla enam see avatud ruum, milleks ta algselt mõeldud on.

2. Malcolm Harbour, siseturu- ja tarbijakaitsekomitee esimees, avas arutelu, 
rõhutades töörühma tegevuse tähtsust hädavajaliku poliitika kujundamisel 
valdkonda käsitlevate komisjoni ettepanekute eel.

Malcolm Harbour toonitas e-kaubanduse direktiivi (2000/31/EÜ) reguleerimisala ja 
kohaldamise hindamise olulisust. Tegemist oli kaugelenägeliku, oma ajast ees oleva 
direktiiviga, mis oli tõenäoliselt radikaalsem kui see, mida saavutatakse praegu.
2000. aastal vastu võetud elektroonilise kaubanduse direktiiv kehtestab siseturu e-
kaubanduse raamistiku, mis annab nii ettevõtetele kui ka tarbijatele õiguskindluse.
Direktiiviga sätestati ühtlustatud eeskirjad sellistes küsimustes nagu on-line
teenusepakkujate läbipaistvus- ja teabenõuded, kommertsteadaanded, 
elektroonilised lepingud ja vahendusteenuse osutajate vastutuse piirang.

Siseturu nõuetekohane toimimine e-kaubanduses on tagatud siseturu klausliga, mis 
tähendab, et infoühiskonna teenuste suhtes peaks olema põhimõtteliselt kohaldatav 
teenuseosutaja asukohajärgse liikmesriigi õigus. Liikmesriik, kus infoühiskonna 
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teenust vastu võetakse, ei tohi omakorda sissetulevaid teenuseid piirata.

ELi e-kaubanduse direktiivi täiendavad elektrooniliste allkirjade direktiiv ja on-line-
maksete e-autentimise direktiiv. Need meetmed koos uusi tarbijakaitse eeskirju loova 
tarbijaõiguste direktiiviga on väga tähtsad sammud tarbijate kindlustunde 
süvendamisel eriti piiriülese e-kaubanduse suhtes. Järgmiste käikude seas on 
standardeid käsitleva regulatsiooni reform, mis samuti avaldab mõju e-kaubandusele.

Nüüd on vaja arutada tarbijastrateegiat tervikuna, mitte niivõrd rääkida ühelt poolt 
digitaalsest ühtsest turust ja teisest küljest ühtsest turust üldiselt, justkui need ei oleks 
omavahel seotud. Vaja on suurendada läbipaistvust, ning telekomipaketi kohaldamise 
laiendamine teistele teenuste, veo ja ostude valdkonnale toob kaasa olulise on-line-
teenuste täiustumise kvaliteedi ning standardite poolest.

On-line-kaubanduse usaldusmärgise väljastamise tegevusjuhend peab saama 
kullastandardiks, et omada tähendust ja olla nähtav. See tähendab ka eelarvelisi 
investeeringuid, et tagada meetme tõeline tõhusus. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
on võtnud just äsja, 25. mail 2011 vastu aruande „Tõhusam ja õiglasem siseturg 
kaubanduse ja turustuse valdkonnas 2020. aastaks“, mis võiks olla selles heaks 
lähtealuseks.

Uue tarbijaõiguste direktiivi ja mitteametlike kolmepoolsete kõneluste raames on 
arutatud ühtlustatud tingimuste kogumit eriti kaugmüügi ja väljaspool 
kaubandusasutusi sõlmitavate lepingute jaoks. Seejärel peab parlament kaaluma 
komisjoni pakutavat lõplikku meetmete paketti.

Malcolm Harbour palus lõpetuseks töörühma olla ettevaatlik e-kaubanduse direktiivi 
puudutamisel üleüldiselt, kuna mõne selle aspekti suhtes võib arutelule panemisel olla 
keeruline konsensust saavutada. Ka käibemaksu ja käibemaksuga seotud piiriülese e-
kaubanduse tõkete arutamisel tuleb olla hoolikas, kuna see on osa maksustamise 
ühtlustamise arutelust ning alustada tuleks võrgus rakendatavast käibemaksust ning 
küsimusest, kas esineb turgu kahjustavaid probleeme. On teisigi makse, näiteks 
ettevõtte tulumaks, mis e-kaubanduse käsitlemisel mängu tulevad, nagu nähtub on-line
hasartmängude rohelisest raamatust.
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3. Ken Ducatel, infoühiskonna ja meedia peadirektoraadi üksuse C1 juhataja (digitaalse 
tegevuskava poliitiline kooskõlastamine) arutles Euroopa digitaalse tegevuskava ja 
e-kaubanduse teemal.

Oma ettekande alguses märkis ta, et andmete kohaselt on Põhja- ja Lõuna-Euroopa 
internetimajanduste vahel suur erinevus. Põhja-Euroopas on Internet liikmesriikide 
majanduse kasvumootor, samas kui lõunas omistatakse digitaalsele ühtsele turule ja 
piiriülesele e-kaubandusele vähem tähtsust. Nõudlust piiriüleste e-kaubanduse 
tehingute järele piiravad Euroopas erinevad tõkked, mis praegu ELi tarbijaid ja 
ettevõtteid võrku minnes takistavad. Euroopa on endiselt siseriiklike on-line-turgude 
lapitekk. Oleme Euroopa siseturu nimel pingutanud, kuid tegelikult on meil 27 
siseriiklikku on-line-turgu.

31. mai 2011. aasta digitaalse tegevuskava tulemustabel on esimene Euroopa 
Komisjoni poolt avaldatav omataoline tabel, mis näitab ELi ja liikmesriikide tulemusi 
kokkulepitud eesmärkide saavutamisel tegevuskava esimesel aastal. Digitaalne 
tegevuskava hõlmab 101 konkreetset meedet (78 komisjoni meedet, millest 31 olid 
õigusakti ettepanekud, ning 23 liikmesriigi meedet), mis koos aitavad luua kasvu, 
stimuleerides kasulikke mõjusid: uusi teenuseid ja uuendusi piiravate pudelikaelade 
eemaldamine soodustab nõudlust, mis omakorda suurendab motivatsiooni 
infrastruktuuri ja uuendustesse investeerimiseks. Meetmed on jagatud 7 rühma, millest 
iga esindab üht Euroopa digitaalse majanduse võtmevaldkonda. Üldiselt on edenetud 
hästi: 11 meedet on täide viidud (kaks ennetähtaegselt), 6 eelmisel aastal rakendada 
kavatsetud meedet viibivad ning ülejäänud 84 on üldjoontes graafikus. Digitaalne 
tegevuskava tugevdab avalike andmete algatust. Maha jäämas on endiselt piiriülene e-
kaubandus.

Milliseid eeliseid tarbijad e-kaubandusest saavad? Kasu on kahepidine: e-kaubandus 
loob tarbijale heaolu ja stimuleerib uuendusi ning konkurentsi tihenemist ettevõtete 
poolel, tekitades seeläbi tarbijatele suurema tootevaliku, mis mõnikord ei oleks muidu 
tarbija asukohariigis saadaval, ning võimaluse säästa raha.

Digitaalses tegevuskavas on rida vastastikku seotud meetmeid, mis koosmõjus aitavad 
muuta on-line tehinguid lihtsaks. Vastuvõtmisel on e-kaubandust täiendav meetmete 
pakett „Euroopa ühtne makseala" (SEPA). Oleme sujuvalt toimivast ühtsest 
maksealast veel kaugel. See on aga koos e-maksetega oluline teema.

Vastastikune allkirjade (füüsiliste ja elektrooniliste) tunnustamine ja piiriülene 
autentimine oleksid olulised edusammud ning aitaksid teatud e-kaubanduse piiranguid 
ületada.

Endiselt vajab piiriülese e-kaubanduse valdkonnas järelemõtlemist küsimus, millist 
kohta lugeda tehingu toimumise kohaks ja millist jurisdiktsiooni kohaldada. Tervise-
ja tarbijakaitse peadirektoraat tegeleb selle küsimusega käesoleva aasta lõpu poole, 
avaldades õigusakti ettepaneku alternatiivse vaidluste lahendamise ja on-line vaidluste 
lahendamise süsteemi kohta. Võimalusel tuleb vältida kohtusse pöördumist ning me 
peame leidma meetodi, mis võimaldab lahendada vaidluse praegusest süsteemist 
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lihtsamalt. Et olla tarbijatele tõeliselt kättesaadav, peab alternatiivne vaidluste 
lahendamine olema kiire, õiglane ja taskukohane. Seniseid kulusid (vt .eu 
domeeninime vaidlust, mille lahendus maksis 1000 eurot juhtumi kohta), ei saa 
lihtviisiliselt rakendada.

Euroopa usaldusmärgise loomisel on vaja juhtrolli. Alates 2000. aastast on tekkinud 
rida usaldusmärgise süsteeme, kuid paljud e-kaubanduse kasutajad ei tunne neid, seda 
eriti piiriüleste tehingute osas, või ei mõista vajadust usaldusmärgise järele, kuna 
peavad brändide kasutamist piisavaks. Brändid võivad aga väiksema jaemüüja jaoks
liiga kalliks osutuda ning seetõttu võiks töökindla usaldusmärgise loomine olla 
lahendus. Vaja on parimaid võimalikke reegleid tarbijate usalduse teenimiseks.

Lisaks e-kaubanduse hindamisele näib kõige tähtsam olevat koondada on-line
tegevuste ning paralleelsete, e-kaubandust otseselt või kaudselt mõjutavate tegevuste, 
näiteks lairiba-juurdepääsu ja telekomipaketi rakendamise strateegiaid. E-kaubanduse 
töörühm püüab seda saavutada.

4. E-kaubandus ja intellektuaalomandiõigused, Jean Bergevin, võltsimise ja piraatluse 
üksuse juhataja, siseturu ja teenuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon.

Miks ei ole e-kaubandus piiriüleselt piisavat hoogu sisse saanud?

Andmete kohaselt on kasvanud võltsimine. Võidakse arvata, et on-line-kaubandus 
soodustab võltsitud toodete müüki. On-line-kaubanduse kasvu tulemusel võib ka 
võltsimine kasvada, kuid küsimusi ei tohiks omavahel segi ajada. Internet ei aidanud 
kaasa mitte ebaseaduslikele tegevusviisidele, vaid võrgus tegutsemisele üldiselt. Seega 
peame e-kaubanduse edasist õitsengut võimaldades töötama vastu ebaseaduslikele 
tegevustele, et võidelda võltsimise ja piraatlusega. Teisest küljest ei hõlma 
teadaolevad andmed piraatlust. Piraatlus ehk failide ebaseaduslik tasuta allalaadimine 
on võltsimisest erinev nähtus. Oleks kasulik koguda andmeid ka piraatluse kohta, et 
võiksime täielikult mõista, millises seisus me jõustamisvajaduste osas oleme.

E-kaubandust aitaks hoogustada Euroopa brändinimede – eriti väljastpoolt Euroopat 
pärinevate nimede – tunnustamise süsteem. Usaldatavatele brändide ja vastavatele 
intellektuaalomandiõigustele tuleb tagada kaitse. Järgmine samm võiks olla 
kollektiivne õiguste haldamine Euroopas ning selline meede oleks e-kaubanduse jaoks 
strateegilise tähtsusega.

Selles valdkonnas kohaldatav õigusakt on intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
direktiiv (2004/48/EÜ). Intellektuaalomandi jõustamise direktiiv käsitleb 
intellektuaalomandi õigusi üldiselt, kuid mõjutab ka arusaamist digitaalsest 
keskkonnast.

4. mail 2011 avaldas komisjon müüki käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi.
See memorandum on tähtis tarbija usaldust suurendavate kokkulepete jaoks ning e-
kaubanduse arenguks, kuna sellega jõustatakse võltsimisvastaseid meetmeid.
Memorandumile pandi alus 2009. aastal komisjoni teatises „Intellektuaalomandi 
õiguste jõustamise tõhustamine siseturul“, milles tunnistati, et võltsimise ja piraatluse 
vastane võitlus ei ole kasulik mitte ainult õiguste omanikele, vaid ka teistele 
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sidusrühmadele, näiteks internetiplatvormidele, hulgimüüjatele, jaemüüjatele ja 
tarbijatele. Sarnaselt tunnistati nõukogu resolutsioonis „Euroopa võltsimise ja 
piraatluse vastase võitluse üldise kava kohta“ ja nõukogu resolutsioonis 
„intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta siseturul“ võltsimise ja piraatluse 
tõsidust ja nende mõjusid kultuurile ja loovusele, aga ka Euroopa Liidu 
konkurentsivõimele, ettevõtetele, loovatele jõududele ja tarbijatele. Euroopa 
Parlament kiitis oma vastuses komisjoni teatisele selle vaatenurga üldjoontes heaks.

Üks digitaalsel turul oluline funktsioon on jälgitavus, mis aitaks jõustamist parandada.
Eesmärk ei ole küll Internetis politseina kohal olla, kuid on vaja, et kasutusele tuleksid 
meetmed ja tavad toodete autoriõiguse kaitseks võrgus. Intellektuaalomandi 
jõustamise direktiivi kohaldamise hinnang antakse välja 2012. aastal. Avalik arutelu 
direktiivi läbivaatamise teemal on toimunud (19. aprill kuni 7. juuni 2011). Sellele 
järgneb ulatuslik mõjuhinnang.

5. Käibemaks ja e-kaubandus, Patrice Pillet, käibemaksu ja teiste käibepõhiste 
maksude sektori juhataja, üksus 1, maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, Euroopa 
Komisjon.

Käibemaks on üldine tarbimismaks, millega maksustatakse kaupade tootmist ja 
levitamist ning teenuste osutamist hõlmavaid kaubandustegevusi.

Käibemaks on Euroopa Liidu liikmesriikide riigieelarvetes suur tuluallikas. 
Käibemaksusüsteem, mille aluseks on Euroopa tasandil vastu võetud ja riiklikul 
tasandil kohaldatavad õigusaktid, kannatab aga rea puudujääkide all, mistõttu ei ole 
süsteem täielikult tõhus ega kooskõlas tõeliselt ühtse turu nõuetega.

Esimene käibemaksudirektiiv pärineb aastast 1967. Seejärel loodi esimene õiguslik 
raamistik üleminekurežiimidega 1993. aastal, pidades silmas Euroopa ühtset turgu 
ning sisepiiride kaotamist, seega ammu enne e-kaubanduse teket. Praegu on 
käibemaks üks suuremaid e-kaubandust ja kaugmüüki piiravaid tõkkeid. Senini ei ole 
ühise käibemaksusüsteemi pakutav ühtne hindamisalus võtnud piisavalt arvesse 
elektrooniliselt osutatavaid teenuseid, kuna sellisel viisil teenuste osutamist ei nähtud 
praeguse maksusüsteemi loomisel lihtsalt ette. Seetõttu andis varasemate 
käibemaksureeglite kohaldamine neile tehingutele diskrimineerivaid tulemusi. Varem 
kohaldati EList pärinevatele elektrooniliselt osutatavatele teenustele üldiselt 
käibemaksu, olenemata tarbimise kohast, kuna aga väljastpoolt ELi osutatavaid 
teenuseid ei maksustatud käibemaksuga isegi siis mitte, kui neid pakuti ELis.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ ühise käibemaksusüsteemi 
kohta kodifitseerib Euroopa Liidus ühise käibemaksusüsteemi kasutuselevõttu 
reguleerivad sätted. Ühist käibemaksusüsteemi kohaldatakse Euroopa Liidu piires 
tarbimiseks ostetavate ja müüdavate kaupade ja teenuste suhtes. Maksu arvutatakse 
kaupadele ja teenustele igas tootmis- ja levitamisahela etapis lisatava väärtuse alusel.
Kokkuvõttes maksab käibemaksu lõpptarbija kauba või teenuse lõpphinnale lisatava 
protsendi näol. Kõnealune lõpphind on igas tootmis- ja levitamisetapis lisatud 
väärtuste summa. Kauba või teenuse pakkuja (maksukohustuslane) maksab kaubalt
või teenuselt tasutud käibemaksu siseriiklikule maksuasutusele, olles arvestanud 



CM\872357ET.doc 25/32 PE467.179v03-00

ET

sellest maha juba oma tarnijatele makstud käibemaksu.

Tehingud, mis arvessevõtmise seisukohast on tehtud ELi riigi territooriumil 
maksukohustuslase poolt selles rollis tegutsedes, kuuluvad käibemaksuga 
maksustamisele. Ka mis tahes isiku imporditegevus kuulub käibemaksuga 
maksustamisele.

Maksustatavad tehingud on:

 Maksukohustuslase kaubatarned;
 ELi-sisesed teisest ELi riigist pärineva kauba omandamised ELi riigis;
 teenuste pakkumine maksukohustuslase poolt;
 kauba import väljastpoolt ELi (kolmas territoorium või ELi-väline riik).

Käibemaks kaupade omandamisel

ELi-sisene kaupade omandamine toimub ainult kauba veol ühest ELi riigist teise. See 
leiab aset, kui ühes ELi lähteriigis asuva maksukohustuslase poolt müüdava kauba 
ostab teises ELi (siht)riigis asuv maksukohustusla s e n a  tegutsev isik või 
mittemaksustatav juriidiline isik. Samuti toimub selline müük uute 
transpordivahendite ja teiste isikute poolt ostetavate aktsiisimaksualuste toodete puhul.

Kui maksukohustuslastest juriidiliste isikute ja teatud maksust vabastatud 
maksukohustuslaste kategooriate ELi-siseselt omandatud kaupade kogusumma ei ületa 
alampiiri 10 000 eurot aastas, maksustatakse neid oste käibemaksuga ainult juhul, kui 
ostja otsustab end registreerida.

ELi-sisest kasutatud kaupade, kunstiteoste, kollektsioneeritavate esemete ja 
antiikesemete omandamist ei maksustata käibemaksuga, kui müüja on maksustatav 
vahendaja või avaliku oksjoni teel müügi korraldaja, kes on tasunud neilt kaupadelt 
maksu, kasutades kasumimarginaali maksustamise eriskeemi.

Käibemaks elektrooniliselt osutatavatelt teenustelt

Elektrooniliselt osutatavate teenuste hulka kuuluvad kultuuri-, kunsti-, spordi-, teadus-
, haridus-, meelelahutus-, teabe ja muud sarnased teenused, samuti tarkvara, 
videomängud ja arvutiteenused üldiselt. Tulemus on:

 nimetatud elektrooniliselt osutatavate teenuste puhul, mida pakub ELi-
väline operaator ELi kliendile, on maksustamiskoht ELi piires ja seega 
kohaldatakse neile käibemaksu;

 kui selliseid teenuseid osutab ELi operaator ELi-välisele kliendile, on 
maksustamiskohaks kliendi asukoht ja teenustele ei kohaldata ELi 
käibemaksu;

 kui ELi operaator osutab selliseid teenuseid teises liikmesriigis asuvale 
ettevõttele, on teenuse osutamise kohaks vastava ettevõttest kliendi 
asutamiskoht;
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 kui ELi operaator osutab selliseid teenuseid ELis asuvale eraisikule või 
samas liikmesriigis asuvale maksukohustuslasele, on teenuse osutamise 
kohaks endiselt teenuse osutaja asukoht;

ELi-välised operaatorid peavad end käibemaksukohuslastena registreerima ainult 
juhul, kui nende äri hõlmab müüki lõppklientidele. Kui nad osutavad teenust ELi 
ettevõtetele (ja see hõlmab suurt osa sellistest tehingutest), ei ole neil mingeid 
kohustusi, kuna ärikliendid vastutavad oma käibemaksu eest ise vastavalt 
„tagasipööratud maksustamise mehhanismile“ ja isehindamise alusel.

ELi-väliste ettevõtete jaoks lihtsaim ja atraktiivseim võimalus on kasutada direktiivis 
selliste ettevõtete jaoks ette nähtud lihtsustatud skeemi. See võimaldab neil 
registreerida end ELis maksustamise seisukohast ühesainsas ELi liikmesriigis, 
kasutades ära ühtlustatud nõuete järgimise ja on-line aruandluse nõudeid.

ELi-välised ettevõtted saavad end registreerida enda valitud liikmesriigi maksuametis.
Neilt nõutakse käibemaksu sissenõudmist ELis asuvatelt klientidelt, kes ei ole 
ettevõtted, vastavalt kliendi elukoha liikmesriigi standardsele maksumäärale. Iga 
kolme kuu järel maksavad nad kogutud maksu sellele ametile, kus nad end 
registreerunud on, esitades elektrooniliselt deklaratsiooni, milles on üksikasjalikult 
nimetatud iga liikmesriigi kogumüük. Selle teabe alusel jagab registreerimise 
liikmesriik maksutulu ümber kliendi riigile. ELi-välise ettevõtte lihtsustatud skeemi 
tuleb kohaldada kolm aastat võimalusega liikuda edasi tehniliselt täiustatuma süsteemi 
suunas.

On siiski mõned erandid kirjeldatud üldreeglitest. Nendega seotud teenused on 
kinnisvaraga seonduvad teenused, reisijatevedu ja kaubavedu, kultuuri-, kunsti-, 
spordi-, teadus-, haridus- ja meelelahutustegevustega seotud teenused, restorani- ja 
toitlustusteenused ning lühiajalise transpordivahendi üürimise teenused. Erandite 
peamine eesmärk on tagada, et teenust maksustataks kohas, kus seda tegelikult 
tarbitakse.
Suhetes ELi-väliste riikidega võivad ELi riigid selleks, et vältida topeltmaksustamist, 
maksustamata jätmist või konkurentsi kahjustamist, käsitleda:

 teatavaid oma territooriumil asuvaid teenuse osutamise kohti nii, nagu need 
asuksid väljaspool ELi, kui tegelik kasutus ja nautimine toimub väljaspool 
ELi;

 teatavaid väljaspool ELi asuvaid teenuse osutamise kohti nii, nagu need 
asuksid ELi riigis, kui tegelik kasutus ja nautimine toimub tema 
territooriumil.

Kaupade importimise koht on ELi riik, kus kaubad ELi sisenemisel asuvad.

Maksustatav teokoosseis ja käibemaksu sissenõudmine

Kõigil juhtudel peale teatud spetsiaalselt sätestatud juhtude tekib maksustatav 
teokoosseis ja maks muutub sissenõutavaks kauba või teenuse pakkumisel.

ELi-sisese kaupade omandamise korral tekib maksustatav teokoosseis siis, kui kaup 
omandatakse, ning maks tuleb tasuda omandamisele järgneva kuu 15. päeval. Kui aga 
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arve esitatakse enne seda kuupäeva, muutub maks sissenõutavaks arve väljastamise 
päeval.

Direktiiviga 2010/45/EÜ muudeti direktiivi 2006/112/EÜ (ühise käibemaksusüsteemi 
kohta) arvete esitamisega seotud eeskirjade osas. Alates 1. jaanuarist 2013, kui 
direktiiv 2010/45/EÜ jõustub, muutub käibemaks sissenõutavaks arve väljastamisel 
või nimetatud direktiivi artiklis 222 osutatud tähtaja aegumisel, kui selleks ajaks ei ole 
arvet esitatud. Kaupade impordi puhul tekib maksustatav teokoosseis ja maks muutub
sissenõutavaks kaupade ELi riiki toomise ajal.

Kaalumisel on käibemaksu koondsüsteemi loomine ELi-välise teenuste levitamise 
jaoks ning koondsüsteemi käibemaks, kus jaemüüjad saaksid täita üheainsa 
deklaratsiooni, mis võimaldaks jaotada käibemaksu asjaomastele liikmesriikidele 
ümber kaupade müügi korral. 2015. aastast alates kohaldatakse ELi tarnijalt ostetud 
kaupadele maksu tarbimise riigis.

1. detsembril 2010 avaldas komisjon käibemaksu tulevikku käsitleva rohelise
raamatu. Roheline raamat oli aluseks ajavahemikus 01.12.2010 kuni 31.05.2011 
toimunud konsulteerimisele teemal „Lihtsama, k i n d l a m a  ja tõhusama 
käibemaksusüsteemi suunas“, mis on äsja lõpule viidud. Viidatud konsulteerimise 
eesmärk oli käivitada sidusrühmadega laiapõhjaline arutelu praeguse 
käibemaksusüsteemi hindamise ja võimalike meetodite üle, millega parandada 
süsteemi sobivust ühtse turuga ning võimsust tuluallikana, vähendades samas nõuete 
järgimise kulukust.

Eelkõige käsitleb roheline raamat piiriülese pakkumise kohtlemist ning teisi olulisi 
maksuneutraalsusega seotud küsimusi, ühtsel turul vajalikku ühtlustamise määra ning 
„bürokraatia“ vähendamist samal ajal liikmesriikidele käibemaksutulu tagades.

6. Töörühma neljanda koosoleku kokkuvõtteks tõstatasid osalejad edasiseks aruteluks 
järgmised küsimused:

Töörühma koordinaator Arias Echeverria tõi esile fakti, et Ameerika Ühendriikides 
näib e-kaubandus olevat edukam kui Euroopas, eriti piiriüleselt. Võib-olla tasuks 
uurida, milliseid lahendusi on seal leitud Euroopas seni püsivatele probleemidele.

Uus tarbijaõiguste direktiiv ei ole olnud nii lubav kui loodeti. Võib-olla oleks kogu e-
kaubanduse süsteemi läbivaatamise asemel eelistatav pehmem järkjärguline 
lähenemisviis. Üks esimene samm võiks olla e-hanked, kuna see aitaks lahendada 
hulga siinses töörühmas tõstatatud probleeme. E-hanked vajaksid siiski mitmesuguseid 
täiendavaid meetmeid, näiteks elektroonilist allkirjastamist ja autentimist. Portugal on 
teinud palju e-hankeid takistavate tegurite kõrvaldamisel ning nende meetodit võiks 
rakendada mujalgi Euroopas.

Üleeuroopalisel tasemel on üheks suuremaks takistuseks käibemaks. Sellega tuleb 
otsustavalt tegeleda. Käibemaksu roheline raamat on edasisteks aruteludeks ja 
dialoogiks suurepärane abivahend; et suuta e-kaubandust ja on-line-müüki suurendada, 
peame aga minema kaugemale. Sellega tuleb tegeleda küllaltki kiiresti. Võimalused 
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käibemaksu vähendamiseks või sellest vabastamiseks on olemas. Väga oluline on 
õpetada üldsust e-kaubandust kasutama ning läbi tuleb vaadata praegune on-line-
jaemüügi käibemaksukord.

Üheks küsimuseks on ka võrgus pakutav muusika. Digitaalsete meediakandjate 
arengukiirus on väga suur ning poliitikakujundamisse tuleks nõustajatena kaasata 
noori, kuna neil on parim ülevaade sellest, kuidas tuleks rakendada sobivaimaid 
meetmeid.

ELi ning Ameerika Ühendriikide mudelite ja heade tavade võrdlusel toodi välja, et 
halduskoormus on Ühendriikides erinev, samal ajal kui maksust saadav tulu on ELis 
tegelikult parem, hoolimata sellest, et see võib olla koormavam. Erinevalt EList, 
Ühendriikides müügimaksu ei jõustata, vaid jäetakse vabatahtlikuks järgimiseks.

Lahendamata probleemiks on veel ka küsimus, kelle jurisdiktsiooni käibemaksu suhtes 
rakendada.

Mis on on-line-kaubanduse sihtmärk? Siht on 20% aastaks 2015, mida nimetatakse 31. 
mai 2011. aasta digitaalse tegevuskava tulemustabelis.

Kaubamärgid ei ole veel võrgus ja võrgust väljas võrdselt kaitstud. Vastutustundlikku 
käitumist ja võltsimisevastast kaitset vajatakse eriti tarneahelas. Tarneahela pikenedes 
ja suurenedes kasvab vahendajate hulk ja probleemide tõenäosus võib suureneda.
Selles kasvavas valdkonnas võiks kõigile kasuliku olukorra luua läbipaistvuse 
suurendamise teel. Rakendada tuleb vastastikuse mõistmise memorandumit, mille 
vastuvõtmine võttis kaks aastat. Seejuures tuleb siiski pidada meeles, et Internet on 
avatud keskkond ja selle edu aluseks on madalamad sisenemistõkked.

Telekommunikatsiooniteenused ja lairibateenuste pakkumine peavad vastama 
nõudlusele. Kui need teenused küllastuvad, ei pruugi juurdepääs kõigile 
kättesaadavatele teenustele olla enam võimalik ning tekib vajadus teenuseid uuendada.
13. juulil arutab infoühiskonna ja meedia peadirektoraat praeguse süsteemi 
uuendamist, et töötada välja ärimudel 2020. aasta eesmärgiks 30 MB/s.
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PÄEVAKORD

Töörühma esimene koosolek 23. märtsil 2011
kell 8.00 kuni 10.30 Brüsselis

Koosolekuruum: [ASP1E3] (pakutakse hommikusööki)

1. Päevakorra projekti vastuvõtmine.

2. Tervitus ja töörühma liikmete ning osalejate tutvustamine koordinaatori, Euroopa 
Parlamendi liikme Pablo Arias Echeverría poolt. Töörühma töömeetodi 
tutvustamine.

3. Euroopa Komisjoni uue teatise koostamine e-kaubanduse tulevikust Euroopa 
Liidus, Jean Bergevin, teenuste vaba liikumise ja asutamisvabaduse II 
jaekaubanduse ja infoühiskonna teenuste üksuse juhataja, siseturu ja teenuste 
peadirektoraat, Euroopa Komisjon.

4. E-kaubandus ja tarbijad, David Mair, tarbijaturgude üksuse juhataja, tervise- ja 
tarbijakaitse peadirektoraat, Euroopa Komisjon.

5. Euroopa digitaalne tegevuskava ja e-kaubandus, Miguel GONZALEZ-
SANCHO, digitaalse tegevuskava – poliitilise koordineerimise üksuse C1 
asejuhataja, infoühiskonna ja meedia peadirektoraat.

6. Arvamuste vahetus.

7. Muud küsimused.

8. Töörühma järgmise koosoleku aeg, koht ja teema.
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PÄEVAKORD

Töörühma teine koosolek 19. aprillil 2011
kell 10.00 kuni 12.30 Brüsselis
Koosolekuruum: [ASP A1E-1]

(Pakutakse sünkroontõlget keeltesse FR,IT,EN,ES)

1. Päevakorra projekti vastuvõtmine.

2. Tervitus ja töörühma liikmete ning osalejate tutvustamine koordinaatori, Euroopa 
Parlamendi liikme Pablo Arias Echeverría poolt.

3. Euroopa Parlamendi liikme Pablo Arias Echeverría avasõnavõtt.

4. Tarbijaõiguste direktiiv ja e-kaubandus, Andreas Schwab, Euroopa Parlamendi 
liige. Tarbijaõiguste direktiivi raportöör.

5. E-kaubandus ja tarbijad Euroopas, Ursula Pachl, BEUC (Euroopa Tarbijaliitude 
Amet) asedirektor.

6. Postiteenused ja e-kaubandus, Werner Stengg, siseturu ja teenuste peadirektoraadi 
on-line- ja postiteenuste üksuse E3 juhataja, Euroopa Komisjon.

7. Postiteenused ja e-kaubandus, erasektori perspektiiv, Carsten Hess, asepresident ja 
korporatsiooni Brüsseli esinduse juhataja. Deutsche Post DHL.

8. Arvamuste vahetus.

9. Muud küsimused.

10. Töörühma järgmise koosoleku aeg, koht ja teema.
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PÄEVAKORD

Töörühma kolmas koosolek teisipäeval, 3. mail 2011
kell 10.00 kuni 12.30 Brüsselis
Koosolekuruum: [ASP A1G-1]

(Pakutakse sünkroontõlget keeltesse FR,IT,EN,ES)

1. Päevakorra projekti vastuvõtmine.

2. Tervitus ja töörühma liikmete ning osalejate tutvustamine koordinaatori, Euroopa 
Parlamendi liikme Pablo Arias Echeverría poolt.

3. Euroopa Parlamendi liikme Pablo Arias Echeverría avasõnavõtt.

4. Andmekaitse e-kaubanduses, Marie Hélène Boulanger, õigusküsimuste 
peadirektoraat, üksuse C3 juhataja, Euroopa Komisjon.

5. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, e-kaubandus ning Euroopa 
Komisjoni e-arveid käsitlev ettepanek, Danny Bunch, ettevõtluse ja tööstuse 
peadirektoraadi konkurentsivõime ja tööstusinnovatsiooni IKT eest vastutava 
üksuse D3 asejuhataja, Euroopa Komisjon.

6. On-line platvormid ja VKEd, uus keskkond, Stefan Krawczyk, vanemdirektor ja 
valitsustega suhete nõustaja Euroopas. EBay Euroopa.

7. Google’i algatus „Ettevõte võrku“, Julien Blanchez, riigi turundusjuht, Google 
Belgia.

8. Trusted Shops (Usaldusväärsed Poed), erasektori algatus Euroopa 
usaldusmärgise väljatöötamiseks, Jean-Marc Noel, Trusted Shopsi asutaja.

9. Arvamuste vahetus.

10. Muud küsimused.

11. Töörühma järgmise koosoleku aeg, koht ja teema.
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PÄEVAKORD

Töörühma neljas koosolek teisipäeval, 31. mail 2011
kell 10.00 kuni 12.30 Brüsselis
Koosolekuruum: [ASP A1G-1]

(Pakutakse sünkroontõlget keeltesse FR,IT,EN,ES)

1. Päevakorra projekti vastuvõtmine.

2. Tervitus ja töörühma liikmete ning osalejate tutvustamine koordinaatori, Euroopa 
Parlamendi liikme Pablo Arias Echeverría poolt.

3. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimehe Malcolm Harbour' avasõnavõtt.

4. Neelie Kroes, Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalse tegevuskava eest vastutav 
volinik.

5. Euroopa digitaalne tegevuskava ja e-kaubandus, Ken Ducatel, digitaalse 
tegevuskava – poliitilise koordineerimise üksuse C1 asejuhataja, infoühiskonna ja 
meedia peadirektoraat.

6. E-kaubandus ja intellektuaalomandiõigused, Jean Bergevin, võltsimise ja piraatluse 
üksuse juhataja, siseturu ja teenuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon.

7. Käibemaks ja e-kaubandus, Patrice Pillet, käibemaksu ja teiste käibepõhiste 
maksude sektori juhataja, üksus 1, maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, Euroopa 
Komisjon.

8. Arvamuste vahetus.

9. Töörühma koordinaatori kokkuvõtvad märkused ning töörühma peamiste järelduste 
esitlemise väljakuulutamine siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis.


