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Euroopa Komisjoni ettepanek ja eesmärgid

Euroopa Komisjoni ettepanekuga võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta koondatakse neli 
olemasolevat ühenduse õigusakti1 ühte. Ettepanek on 2004. aastal alustatud tarbijaõigustiku 
läbivaatamise tulemus; läbivaatamise eesmärk oli lihtsustada ja täiendada olemasolevat 
õiguslikku tarbijakaitseraamistikku. Ettepanek esitati 8. oktoobril 2008 pärast konsulteerimist 
ja mõjuhinnangut ning selles soovitakse, et uus direktiiv peaks kohaldama täieliku 
ühtlustamise põhimõtet.

Ettepaneku kahene eesmärk on hoolitseda selle eest, et ELi kõigi 27 liikmesriigi tarbijad 
oleksid kindlad tarbijakaitse kõrges tasemes ning et igas suuruses ettevõtted saaksid pakkuda 
oma kaupu ja teenuseid liidu 27 liikmesriigi tarbijatele tarbetute juriidiliste takistusteta. 
Euroopa Parlament kinnitas resolutsioonis tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta2 neid kahte 
eesmärki: suurendada tarbijate kindlust ja vähendada ettevõtete vastumeelsust piiriülesele 
kauplemisele.

Õiguslik killustatus on piiriülesel kauplemisel takistus nii tarbijatele kui ka ettevõtetele. 
Tarbijad kaebavad sageli, et neile ei anta võimalust saada siseturust täiel määral kasu 
(eelkõige Interneti teel ostes), sest ühes liikmesriigis tegutsevad müüjad ei taha uuele turule 
sisenedes sageli järgida seal kehtivaid teistsuguseid eeskirju,3 samuti ei taha nad riskida 
sellega, et nad teises liikmesriigis kohtusse kaevatakse. Olukord võib veelgi halveneda, kui 
rakendatakse Brüsseli I ja Rooma I määrus ning nendega seotud Euroopa Kohtu otsused, mis 
tõenäoliselt raskendavad kaupade pakkumist üle ELi liikmesriikide piiride veelgi4.

Kuigi enamik siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmeid on nõus, et õigusliku killustatuse 
probleemiga tuleb tegeleda, on üldine arvamus selline, et Euroopa Komisjoni kavandatav 
täielik ühtlustamine ei ole ettepaneku laadi ja kohaldamisala arvestades praegu teostatav. 
Kooskõlas Euroopa Parlamendi resolutsiooniga tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta ja nagu 
on juba kirjas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 2009. aasta töödokumendis, eelistavad 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmed sihtotstarbelist täielikku ühtlustamist, mis piirdub 
teatud lepingute teatud tahkudega, tagades samas tarbijakaitse hea taseme5.

                                               
1 Direktiiv ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (93/13/EÜ), direktiiv tarbekaupade müügi ja nendega 
seotud garantiide teatavate aspektide kohta (99/44/EÜ), direktiiv tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil 
sõlmitud lepingute korral (97/7/EÜ) ja direktiiv tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute 
korral (85/577/EÜ).
2 Raport tarbijaõigustiku läbivaatamise rohelise raamatu kohta (Ag-0281/2007), koostaja Béatrice Patrie.
3 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni avalik arutelu näitas, et ettevõtjad peavad tegema ebamõistlikke kulutusi –
20 000 eurot aastas riikliku turu kohta ainult õigusliku vastavusega seotud kuludeks.
4 Kohtuasi C-144/09: Alpenhof vs. Heller (24.4.2009, kuulamine Euroopa Kohtus 16.3.2010) ja kohtuasi C-
585/08: Pammer vs. Reederei Karl Schlüter (24.12.2008).
5 Töödokument ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta – IMCO/6/68476, koostaja Arlene 
McCarthy.
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Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ettevalmistustöö

1. Konsulteerimine sidusrühmadega

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon korraldas ettepaneku kohta kaks avalikku arutelu,1 mille 
jooksul selgus, et tarbijaorganisatsioonid muretsesid tarbijakaitse võimaliku nõrgenemise 
pärast peale täielikku ühtlustamist, väites, et mõnel liikmesriigil tuleb ehk riiklikest erisätetest 
loobuda. Ettevõtted aga tõstsid esile praegust õiguslikku killustatust ja väljendasid heameelt 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmete poolt õige lahendusena välja pakutud 
sihtotstarbelise täieliku ühtlustamise üle. Nad näitasid üles soovi nõustuda tarbijakaitse 
lisameetmetega, kui need on proportsionaalsed, tasakaalus ja ühtlustatud kogu ELis.

2. Arvamuste vahetus riikide parlamentidega

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon korraldas Lissaboni lepingus sätestatud uute mehhanismide 
kohaselt kaks arutelu ka riikide parlamentidega2.

Mõtteid ettepaneku kohta

 I peatükk. Sisu, mõisted ja reguleerimisala

Artikli 2 mõistetega piiritletakse ettepaneku kui terviku ning selle eri peatükkide ja sätete 
kohaldamisala. See, kas teatud lepingule kohaldatakse ühtlustatud eeskirju või mitte, sõltub 
paljuski mõistete sõnastusest. Tähelepanu tuleb pöörata mõistete, artikli 4 ja ülejäänud teksti 
omavahelistele suhetele.

Osa mõisteid tuleb ümber sõnastada, et õiged eeskirjad kehtiksid õigetele lepingutele, et 
tagada vajaduse korral tarbijate kaitsmine ning et kauplejaid ei koormataks tarbetute 
piirangutega. Paljud mõisted ei ole juriidilisest vaatevinklist rahuldavad ning need tuleb 
sidususe ja õiguskindluse tagamiseks paremaks muuta.

Üha enam komisjoniliikmeid arvab, et mõisted tuleks sihtotstarbeliselt täielikult ühtlustada. 
Ent tuleb meeles pidada, et ühtlustatud mõistete mõju siseturule on väga väike, kui samal ajal 
ei ühtlustata sihtotstarbeliselt täielikult ka vastavaid tarbijakaitseeeskirju. Ühtlustatud mõisted 
on ainult eesmärgi ehk siseturu takistuste kaotamise saavutamise vahend, mitte eesmärk 
omaette.

Et kasu siseturule oleks võimalikult suur, on vaja analüüsida, kas ettepaneku ühtlustatud 
mõisteid on võimalik kohaldada ka ülejäänud tarbijaõigustikule (st osaajalise kasutamise 
õiguse ja tarbijakrediidi lepingutele).

                                               
1 2. märts 2009 ja 29. september 2009.
2 26. jaanuar 2009 ja 23. veebruar 2010.
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Märkimisväärne arv komisjoniliikmeid ja sidusrühmi arvab, et artikkel 3 on segane, ja palub 
seda selgemaks muuta. Selles artiklis ei suudeta tõepoolest anda selget ülevaadet eri 
peatükkide kohaldamisalast, kuna seda tuleb lugeda koos ettepaneku paljude teiste sätetega 
(eriti artiklid 2, 8, 20, 21 ja 30). Näiteks III peatükki kohaldatakse väljaspool äriruume 
sõlmitavatele hüpoteegilepingutele (tarbijakrediidi direktiiv ei hõlma hüpoteeke), aga mitme 
ristviite tõttu ei ole see kohe selge. Segadusele aitab kaasa ka see, et artikliga 3 reguleeritakse 
teatud peatükkide/sätete suhet olemasolevate ühenduse õigusaktidega. Artiklit 3 on vaja 
muuta lühemaks ja lihtsamaks. Iga peatüki kohaldamisala või seost teiste ühenduse 
eeskirjadega tuleb käsitleda igas peatükis ja vajaduse korral igas sättes eraldi. See tähendab 
tõenäoliselt kogu ettepaneku struktuuri täielikku muutmist.

Artikkel 4 täieliku ühtlustamise kohta võib ettepanekus käsitletavate lepingute mitmekesisuse 
ja Euroopa Komisjoni pakutud tarbijakaitsetaseme tõttu tekitada vaidlusi. Paljud 
komisjoniliikmed ei ole sellise lähenemisega nõus ja nõuavad sihtotstarbelist täielikku 
ühtlustamist (mis piirdub teatud lepingute teatud tahkudega, tagades samas tarbijakaitse kõrge 
taseme).

Artiklis 4 tuleb selgemaks muuta see, kuidas tuleks sihtotstarbelist täielikku ühtlustamist 
kohaldada neile lepingutele, mis kuuluvad direktiivi kohaldamisalasse vaid osaliselt (nt 
teenuslepingud, mis ei kuulu IV peatüki kohaldamisalasse, aga kuuluvad II, III ja V peatüki 
kohaldamisalasse). Loogiliselt võttes tuleks teatud peatüki kohaldamisalast välja jäetud, aga 
teiste peatükkide kohaldamisalasse kuuluvate lepingute sealkäsitletud tahud eraldi 
sihtotstarbeliselt täielikult ühtlustada. Teatud peatüki kohaldamisalast välja jäetud lepingute 
sealkirjeldatud tahke peaksid liikmesriigid saama reguleerida nii, nagu nad soovivad.

Sihtotstarbelise täieliku ühtlustamisega kaotatakse siseturu takistused samm-sammult, kuid 
see ei ole täiesti rahuldav. Seetõttu ei tohiks välja jätta vastastikuse tunnustamise punkti 
ettepanekus käsitlemata valdkondade jaoks, nagu Euroopa Parlament juba tarbijaõigustiku 
läbivaatamise aruteludel soovitas.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis toimunud arutelud võimaldasid saavutada veidi edu seoses 
ettepanekus sisalduvate sihtotstarbelise täieliku ühtlustamise kasutamise tingimustega. 
Vaatamata sellele, et arvamused selle kohta, milline peaks olema sobiv tarbijakaitse tase, 
mille sihtotstarbeline täielik ühtlustamine peab tagama, läksid lahku, on enamik 
komisjoniliikmeid ja sidusrühmi ühte meelt, et sihtotstarbeline täielik ühtlustamine ei tohiks 
oluliselt nõrgendada liikmesriikide tarbijakaitset ega süstemaatiliselt ühtlustada ELi eeskirju 
kõige piiravamate/kaitsvamate riigisiseste õigusaktidega. Lisaks ollakse üldiselt arvamusel, et 
ühtlustatud eeskirjad peavad olema täpsed, selged ja tulevikukindlad ning nende mõju 
riiklikele õigussüsteemidele tuleb põhjalikult hinnata.

 II peatükk. Tarbija teavitamine

Komisjoniliikmed ja sidusrühmad on valdavalt seda meelt, et tarbijaid tuleb enne lepingu 
sõlmimist piisavalt teavitada ja see on tarbijakaitse peamine tahk.
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II peatükis esitatud teavitamise üldnõuded ei ole ühenduse õiguses uued (pärinevad 
kaugmüügi ja ebaausate kaubandustavade direktiivist) ja sellisena ei ole need eriti 
vastuolulised, kuigi paljude komisjoniliikmete ja sidusrühmade arvates on kahetsusväärne, et 
tarbijate teavitamisel eelistatakse kvantiteeti sageli kvaliteedile.

Ent ettepaneku laadi ja selles käsitletavate lepingute mitmekesisuse tõttu ollakse üldiselt 
arvamusel, et II peatükis esitatud teavitamise üldnõuetel on riikide õigussüsteemidele palju 
suurem mõju kui varasematel ühenduse meetmetel. II peatüki õiguslikku ja praktilist mõju 
tuleb põhjalikult hinnata. Ühesugune lähenemine teavitamisnõuetele sobib küll tavalistele 
müügi- ja teenuslepingutele, aga mitte erilepingutele (nt kinnisvaralepingud või finants-, 
tervishoiu-, sotsiaal-, või transporditeenuste lepingud).

Viimasena on vaja tegeleda II peatüki ja ühenduse õiguses sisalduvate teavitamisnõuete 
vahelise seosega. Ettepanekus on öeldud ainult, et see ei piira teenuste direktiivi ja 
elektroonilise kaubanduse direktiivi kohaldamist. Ühenduse õiguses sisalduvate 
teavitamisnõuete puhul pakuks suuremat õiguskindlust ebaausate kaubandustavade direktiivis 
sisalduva sättega sarnane üldist õigusakti ja eriõigusakte käsitlev säte.

 III peatükk. Tarbijate teavitamine ning taganemisõigus kauglepingute ja väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute puhul

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis toimunud arutelud näitasid, et III peatüki suhtes, milles on 
selged eeskirjad teavitamise ja taganemisõiguse kohta kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul, ollakse üsna ühel meelel.

Märkimisväärne arv komisjoniliikmeid ja sidusrühmi on põhimõtteliselt nõus, et 
taganemisperioodi jaoks ei ole mõtet kehtestada igas liikmesriigis erinevaid eeskirju (algus, 
pikkus, arvutamisviis, lõpp, tagajärjed jms). Enamik arvab, et ettepanek on hea võimalus 
lõpetada segadus ja kaotada siseturu toimimise takistused, mille on tekitanud praegune 
erinevate eeskirjade segapuder. Mõne komisjoniliikme arvates aga ei saa teatud riiklikke 
erisusi asendada teiste tulemuslike tarbijakaitsevahenditega.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tähelepanu juhiti III peatüki mõnele tahule, mis võib 
mõnes liikmesriigis tarbijakaitset nõrgendada (eriti juhul, kui tarbijat ei ole teavitatud). 
Huvitaval kombel süüdistati III peatükki veidi ka liigses tarbijasõbralikkuses. Näiteks arvab 
mõni komisjoniliige ja sidusrühm, et kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute eeskirjad on liiga laiad ning ametlikud nõuded ja taganemiseeskirjad on liiga 
piiravad, eriti väljaspool äriruume sõlmitud lepingute puhul.

Ühel meelel ollakse selles, et III peatükki tuleb muuta, et saavutada õiglane tasakaal tarbijate 
ning kaugmüüjate ja väljaspool äriruume tegutsevate müüjate huvide vahel. Erandite nimekiri 
artiklis 19 peab olema lihtne ja lühike. Lepingutele tuleb kohaldada õigeid eeskirju, st tarbijad 
peavad olema kaitstud siis, kui seda on vaja, ja kauplejaid ei koormata tarbetute piirangutega. 
Konkreetselt tuleb tarbijakaitse-eeskirju kohaldada kõikidele ettevõttelt tarbijale suunatud 
lepingutele, mis on sõlmitud elektrooniliste platvormide (nt eBay) kaudu. Tarbijatele võib 
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panna saatmiskulude kandmise kohustuse ainult siis, kui kauba väärtus ei ületa 50 eurot. 
Samuti tuleb leida lahendus nende oskustööliste jaoks, kes osutavad klientidele regulaarselt 
teenuseid väljaspool äriruume või sõlmivad kauglepinguid. Taganemisperioodi alguse puhul 
on vaja sisse viia teatud paindlikkus, sest üldreeglina on alguseks kaupade tarnimise aeg, aga 
teatud ärimudelite jaoks on vaja praktilisemaid lahendusi.

Kauplejate ja tarbijate vahelise suhtlemise soodustamiseks on tõenäoliselt vaja teha veel 
täiendusi. Näiteks võiks juurutada näidisteksti, kus on kogu asjakohane taganemisteave. Seda 
teksti võiksid ELi kauplejad siis lihtsalt kopeerida.

 IV peatükk. Muud müügilepinguga seonduvad tarbija õigused

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis väljendati palju muret IV peatüki mõju üle tarbijakaitsele 
liikmesriikides. Mitu komisjoniliiget ja sidusrühma kritiseerivad Euroopa Komisjoni 
mittevastavusega seotud õigusliku tagatise ühtlustamise eest kaupade müügi direktiivis 
kehtestatud miinimumnõuete alusel, võtmata arvesse riiklikke eripärasid. Komisjoniliikmete 
ja sidusrühmade üldine arusaam on, et kui ettepanek praegusel kujul vastu võetakse, peaks osa 
liikmesriike pikaajalistest tarbija õigustest loobuma. Euroopa Komisjon möönis seda (küll 
kaudselt) siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile 2009. aasta septembris edastatud selgituses. 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tähelepanu on aga juhitud asjaolule, et osa neist 
pikaajalistest õigustest ei ole alati tulemuslikud, mistõttu on nende täitmisele pööramine 
kohtutes võimalik harva.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni aruteludes on ikka ja jälle tõstatatud kaks küsimust: ühelt 
poolt nende õiguskaitsevahendite hierarhia, mida tarbija mittevastavuse korral kasutada saab, 
ja teiselt poolt kaupleja vastutuse perioodi pikkuse mittevastavuse korral.

Õiguskaitsevahendite hierarhiaga kaasnevad probleemid on kahesed. Esiteks on mõnes 
liikmesriigis tarbijal võimalik mittevastavuse korral kasutada kõiki õiguskaitsevahendeid 
(parandamine, väljavahetamine, hinna alandamine ja lepingu tühistamine). Teiseks on 
Iirimaal ja Ühendkuningriigis tarbijal õigus kaubast keelduda (st leping tühistada) kohe, kui 
tarbija suudab mittevastavust tõestada (tarbija ei saa kasu tagasilükkamiskorra 
tõendamiskohustuse ümberpööramisest). On selge, et sellised eeskirjad ei oleks kooskõlas 
ettepaneku artiklis 26 kehtestatud õiguskaitsevahendite ühtlustatud hierarhiaga.

Kaupleja vastutuse perioodi pikkusega on mittevastavuse korral probleeme palju. Paljudes 
liikmesriikides on kehtestatud pikem vastutusperiood (mõnes riigis kohaldatakse seda kõigile 
toodetele, teistes ainult ehitusmaterjalidele ja ühes liikmesriigis ainult kestvuskaupadele). 
Soomes ja Madalmaades sõltub kaupleja vastutusperiood sisuliselt toote eeldatavast elueast 
(mille üle otsustab kohtunik iga juhtumi korral eraldi). Viimasena saab Belgias, Prantsusmaal 
ja Luksemburgis nõuda kaupleja vastutust, kui tarbija avastab peidetud (suure) puuduse pärast 
kahe aasta möödumist (kehtib ka ajaline piirang, mis on Prantsusmaal üsna lühike, aga 
Belgias pikem) ja kui tarbija suudab tõestada, et kõnealune puudus oli olemas juba 
üleandmishetkel (tarbija ei saa kasu tõendamiskohustuse ümberpööramisest peidetud 
vigadega seotud korra alusel). On selge, et sellised eeskirjad ei oleks kooskõlas ettepaneku 
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artiklis 28 kehtestatud ühtlustatud kaheaastase vastutusperioodiga, mis algab üleandmisest.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arutelude käigus on tõstatatud teisigi küsimusi, näiteks 
seoses õiguskaitsevahendite valikuga ja mittevastavusest teavitamisega. Märkimisväärselt 
palju komisjoniliikmeid arvab, et Euroopa Komisjoni ettepanekus sisalduv kaupleja õigus 
otsustada remondi ja väljavahetamise üle (kui tarbija mittevastavuse esimest korda avastab) 
tuleks üle vaadata. Enamik arvab ka, et tarbijale ei tuleks panna kohustust anda kauplejale 
mittevastavusest teada kahe kuu jooksul. Ettepanekut tuleb vastavalt muuta.

Kaupade üleandmise ja riski ülemineku sätete mõju riikide õiguskorrale ja nende tõenäolist 
praktilist kohaldamist tuleb põhjalikult hinnata.

Kõik need arutelud näitavad, et IV peatükki võib sihtotstarbeliselt täielikult ühtlustada ainult 
siis, kui on võimalik kokku leppida ühtses tagatiskorras, mis tagab kõigile Euroopa tarbijatele 
praegusega samaväärse kaitse. Selle saavutamiseks tuleb uurida eri liikmesriikides kehtivate 
tarbija õiguste tulemuslikkust tarbija seisukohast (st kas neid õiguseid on kohtus lihtne 
täitmisele pöörata). Sellega seoses pööratakse erilist tähelepanu tõendamiskohustusele.

 V peatükk. Lepingutingimusi käsitlevad tarbija õigused

Erinevad arutelud näitasid, et paljud komisjoniliikmed ja sidusrühmad suhtuvad V peatükki 
skeptiliselt.

Enamik komisjoniliikmeid ja sidusrühmi näib küll olevat nõus eesmärgiga ühtlustada 
ebaõiglaste lepingutingimuste üldsäte, aga rõhub lisahindamise vajadusele. Enamik on siiski 
arvamusel, et ebaõiglaste lepingutingimuste musti ja halle loetelusid ei tohiks praegu 
ühtlustada, et ei oleks negatiivseid tagajärgi (tingimuste kustutamine olemasolevatest 
riiklikest loeteludest, õiguskindluse vähendamine, mis käivitab kohtuvaidluste laine kogu 
ELis, paindlikkuse puudumine jms). Ollakse ühel meelel, et liikmesriikidel peaks olema oma 
ebaõiglaste lepingutingimuste loetelud, aga need peavad olema kooskõlas üldsätte ja 
siseturueeskirjadega.

Siiski peaks olema võimalik ELi tasandil keelata väike arv ebaõiglasi lepingutingimusi ja 
hoolitseda selle eest, et liikmesriigid ei saaks selles küllaltki kitsalt ühtlustatud valdkonnas 
säilitada või kehtestada neist erinevaid riiklikke sätteid. Euroopa Parlamendi täieliku 
demokraatliku kontrolli põhimõtet arvestades ei ole Euroopa Komisjoni ettepanek keelustada 
ebaõiglased lisatingimused komiteemenetluse kaudu parim toimimisviis. Lissaboni lepingus 
sisalduvaid uusi komiteemenetluse sätteid tuleb enne selle küsimuse otsustamist hoolikalt 
hinnata.

Järeldus

Kooskõlas Lissaboni lepinguga ja arvestades asjaolu, et nõukogu ei ole saavutanud piisavat 
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edu, jätkab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon tööd ainult Euroopa Komisjoni ettepaneku 
alusel.

On äärmiselt tähtis, et ELis tarbijakaitse üle arutlemise tulemusena parandatakse kehtivate 
tarbija õiguste mõjusust, st hoolitsetakse selle eest, et sellised õigused on lihtsad ja selged, 
tarbijatele, kauplejatele ja riigiametnikele hästi teada ning selle tulemusena õigesti kohaldatud 
– teadlikkus on otsustava tähtsusega.

Sihtotstarbeline täielik ühtlustamine parandab kindlasti tarbijakaitset kogu ELis. Ent vaja on 
teha märkimisväärselt palju tööd selle nimel, et teha igal juhul eraldi kindlaks, milliseid 
eeskirju on vaja ühtlustada, et tagada siseturu toimimine koos tarbijakaitse hea tasemega.

Sellega seoses on vaja tagada sobiv sidusus ettepaneku, ühise tugiraamistiku ja ülejäänud 
tarbijaõigustiku vahel. On kiiduväärne, et viimasel arutelul riikide parlamentidega kordas 
Euroopa Komisjon tahet kuulata hoolega Euroopa Parlamenti ja olla arvamuste suhtes 
vastuvõtlik.

Viimasena viiakse läbi lisaanalüüs, et teha kindlaks, kas tulevane tarbija õiguste direktiiv 
tõepoolest lubab kõigil sidusrühmadel siseturust kasu saada. Euroopa Parlament on 
kaasõiguslooja ja peab selle direktiivi tagajärgede eest täieliku vastutuse võtma.


