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IMCO TÖÖGRUPI JÄRELDUSED
E-KAUBANDUSE KOHTA

Sissejuhatus

IMCO koordinaatorid volitasid 28. veebruar 2011 Pablo Arias Echeverria, raporti „E-
kaubanduse siseturu loomine" autori, looma selle küsimusega tegelemiseks töögruppi.
Töögrupp andis Euroopa institutsioonide poliitikakujundajatele võimaluse arvamust avaldada 
ja vastavatele sidusrühmadele võimaluse analüüsida samme, mis on vajalikud E-kaubanduse 
arendamiseks ja tarbijate usalduse tõstmiseks ning leida vajalikud meetmed, et ellu rakendada 
Euroopa usaldusmärgise algatus, mis on juba Euroopa Parlamendis heaks kiidetud.

Töögrupi eesmärk

Majanduskriisis tuleb Euroopal parimal võimalikul viisil ära kasutada 500 miljonist tarbijast 
koosnevat siseturgu. E-kaubandus on vahend, millel on suur potentsiaal kujundada ümber ELi 
majandust ja Euroopa siseturgu ning tõsta nende konkurentsivõimet. Tugev Euroopa turg 
peab olema konkurentsivõimeline maailmatasemel. Praegu on meil võimalus täiustada 
eeskirju ning muuta siseturg tugevamaks ning tulevikus maailmaturul 
konkurentsivõimelisemaks.

Internet on muutnud meie eluviisi, seda kuidas me töötame, kuidas teavet saame, üksteisega 
suhtleme (sotsiaalvõrgustike kaudu) ja sellel on tohutu suur potentsiaal muuta ka meie elu 
teisi osasid, nagu näiteks haridust. Interneti otsene mõju majandusele ja selle potentsiaal 
lähiaastatel on vaieldamatu. Ettevõtted, inimesed, valitsused ja ettevõtjad on leidnud 
internetiühenduses võimaluse radikaalseteks uuendusteks viisides, kuidas kasutame ja jagame 
teavet, ning võimaluse pakkuda tooteid ja teenuseid kõikjal üle maailma.

Euroopas on liidusiseselt ikka veel E-kaubandusele mitmeid takistusi, nagu ebaühtlane 
tarbijakaitsereeglistik, maksuerinevused, erinevused andmekaitses, intellektuaalse omandi 
kaitses, postiteenustes jne. IMCO e-kaubanduse alase töögrupi eesmärk on peetud nelja 
koosoleku jooksul olnud avatud arutluse tekitamine, kus Euroopa Parlamendi liikmed, 
komisjoni esindajad, ajaomased sidusrühmad ja spetsialistid on saanud analüüsida erinevaid 
Euroopa Komisjoni praegu rakendatavaid meetmeid ning arutada tulevasi algatusi ja leida 
puudujäägid, mida järgnevate aastate jooksul kõrvaldada.

Töögrupi peamised järeldused

E-kaubandus ja tarbijad

Tarbijate usaldus e-kaubanduse suhtes välisriikidest kauba tellimisel on väike. Hiljutiste 
väljaannete, nagu näiteks „Viies siseturu tulemustabel“, andmetel kasvab e-kaubandus 
stabiilselt liikmesriikide siseselt, kuid mitte piiriüleselt. See annab alust arvata, et nõudluse 
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poolel on suur probleem usaldusega.

Tarbijatel on piiriülese e-kaubandusega seoses mitmeid mureküsimusi, nagu näiteks vähesed 
teadmised ja teave oma õiguste kohta ja juriidiline ebakindlus seoses sellega, mida teha, kui 
midagi internetist ostusid tehes valesti läheb, kuidas saada raha tagasi kui toote või selle 
tarnega ilmneb mingi probleem, hirm pettuse ees ja keelebarjäär.

Ka praegune tarbijakaitsereeglistiku killustatus on nii tarbijate kui ettevõtete seisukohast 
piiriülesele kaubandusele takistuseks. Piiriülese kaubanduse ettevõtetel tuleb tegemist teha 
kuni 27 eri reeglistikuga. E-kaubanduse ja tarbijakaitseseaduste ühtlustamise vahel on tugev seos.
Tarbijad soovivad teada oma õigusi, samas kui kaubandusettevõtted vajaksid üht reeglistikku, 
millele toetuda, ja mitte tervet hulka.

Senini on oluline hulk tarbijaid, kes ei ole veel teadlikud välisriikide kauplejate pakkumistest 
ja konkurentsivõimelistest hindadest. Hoolimata üle 300 olemasolevast hinnavõrdluse 
veebilehest pakuvad vaid üksikud neist võimalusi võrrelda hindu eri riikides. Vaja on luua 
tervet Euroopat hõlmavaid mitmekeelseid hinnavõrdluse lehti. Ilma valikut kitsendamata 
peaksime ära kasutama interneti võimalusi nii, et hinna- ja kvaliteedivõrdlus oleks sisukam ja 
tarbijatele suuremaks abiks.

Ettepanekud:

 Tarbijakaitsedirektiivi vastu võtmine oleks mitmest aspektist samm suurema juriidilise 
kindluse suunas.

 Luua tõhus ELi piiriülene alternatiivne vaidluste lahendamise süsteem, et lahendada 
võimalikke konflikte.

 Avaldada internetis ELi õiguste juhis, nagu välja toodud Euroopa digitaalses 
tegevuskavas, ning internetikasutajate tegevusjuhis.

 Arendada Euroopa tarbijakeskusi ja eraldada neile rohkem vahendeid.
 Luua ning edendada üleeuroopalisi mitmekeelseid hinnavõrdluse veebilehti.
 Teavitada rohkem tarbijaid ning viia läbi teavitus- ja koolituskampaaniaid.

VKEd

VKEd on Euroopa majandust edasi viiv jõud. VKEd peaksid olema teadlikumad võimalustest, 
mida nende ärile pakub e-kaubandus ja piiriülene kaubandus. Ületada tuleb piiriülese 
kaubanduse ees seisvad takistused, samuti on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja 
tööstusinnovatsiooni valdkonnas veel palju arenguruumi, kuna info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat saaks konkurentsivõime ja arengu huvides palju paremini ära 
kasutada. 

E-kaubandus peab saama prioriteediks mitte ainult suurtele ettevõtetele, vaid olema ka 
väikeste ja keskmiste ettevõtete äri keskne osa. On mitmeid näiteid ettevõtetest, kes on ellu 
jäänud tänu internetikaubandusele või neist, kes on pärast internetimüügi kasutusele võtmist 
mitmekordistanud oma kasusid ja loonud palju uusi töökohti.



PE467.284v01-00 4/7 DT\871484ET.doc

ET

Ettepanekud:

 Käivitada ja edendada algatusi nagu e-kaubanduse tugivõrgustik (EBSN), mis ühendab 
mitmed VKEd kokku digitaalseteks tarneahelateks, e-oskuste tegevuskava, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia standardiseerimine ja muu sarnane, et tõsta teadlikkust 
internetis kauplemise eeliste kohta ning suurendada VKEdele kättesaadava teabe hulka ja 
edendada nende kaasatust e-kaubanduses.

 Arendada välja tööriistad nagu e-arvete väljastamine, e-hanked, digitaalallkiri ja e-
tuvastus.

Andmekaitse

Peamised põhjused, mis tarbijaid internetis ostlemise suhtes umbusklikuks teevad, on mure 
privaatsuse ja andmete kaitse pärast. Digitaalkeskkonnas tulev arvesse võtta kõiki 
asjassepuutuvaid huvisid ja õigusi, sealhulgas põhivabaduste täielik kaitse. Andmekaitse 
direktiiv 95/46/EÜ kehtib kõigis liikmesriikides, kuid sellegipoolest esineb selle rakendamises 
suuri erinevusi, nagu ka andmete ülekande ja kaitse maksumuses.

Ettepanekud:

 Juriidilise keskkonna stabiliseerimise huvides tuleks selle valdkonna eeskirjad paremasse 
vastavusse viia.

 Võtmeküsimuseks on andmete läbipaistvus ja võimalused andmeid parandada või 
kustutada ja teatada rikkumistest.

 Administratiivkoormuse vähendamine ja teadete saatmisele seatud nõudmiste 
lihtsustamine, et suurendada interneti ja veebikeskkonna usaldusväärsust.

 Vastu võtta andmekaitse alane seadustik, mis aitab toime tulla uute probleemide ja 
andmekaitse valdkonna uuendustega, nagu uus internetipõhine andmetöötlus, kus 
tarkvara, jagatud ressursid ja teave asub eemalolevates serverites (pilvandmetöötlus).

Postiteenused

E-kaubanduse ja kaugmüügi jaoks on äärmiselt oluline postiteenuse hea toimimine. Paljud e-
kaubanduse tooted on saadaval ainult piiriülese e-kaubanduse kaudu ja isegi kohalikult saada 
olevaid tooteid on võimalik välisriikidest saada soodsama hinnaga. See tähendab, et 
pakiteenuste kasutamine tõuseb jätkuvalt.

Nii varustajad kui ostjad näevad ikka takistusena kauba füüsilist kohaletoimetamist.
Piiriüleses e-kaubanduses tähendab pakkide saatmine ühest riigist teise teatud juhtudel 
kõrgemaid tasusid, kui riigisiseste pakkide puhul. Hinnaerinevused võivad muu hulgas olla 
tingitud teenuse kvaliteedist, jälgimisteenustest, vahemaast, tarneajast, piirkondade vahelistest 
veekogudest.
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ELi välispiiril kaupadega tegeleva FRONTEXi osa loomine, et lahendada intellektuaalse 
omandi õigusega seotud probleeme võib olla vastupidise mõjuga, kuna kaitse asemel võib see 
oluliselt takistada posti- ja kiirtarne ahelaid.

Transpordialases valges raamatus (KOM/2011/0144 lõplik) on 2030. aasta tähtaeg, mil 30% 
saadetistest peaks olema suunatud raudtee- ja siseveekogutransporti. Hoiduda tuleks e-
kaubanduse ärimudeli, näiteks järgmise päeva tarne põhimõtte kahjustamist.

Ettepanekud:

 Ühtlustada ja lihtsustada piiriülese kaubandusega seotud postiteenuseid mõjutavaid 
eeskirju, eriti käibemaksuga seonduvalt.

 Täpsustada ladustamisteenuseid puudutavaid eeskirju (kelle ja milliseid seadused 
ja kelle käibemaks kehtib).

 Ühtlustada keskkonnamakse ja teekasutustasusid (nt ELi Euro-Vignette), kuna 
need võivad suurendada piiriülese e-kaubanduse klientide kulusid.

 Täpsustada tarne-eeskirju ja parandada tarnet – usaldusväärsus, tarne kiirus, 
kliendisõbralik teenindus ja head tagastusvõimalused.

Käibemaks

Üks suuremaid üleeuroopalisi takistusi on käibemaks. Käibemaksu alane roheline raamat 
(KOM(2010) 695 lõplik) on suurepärane vahend edasiseks kavandamiseks ja dialoogiks, kuid 
me peame e-kaubanduse ja internetimüügi edendamiseks tegema enamat. Lahendus tuleb 
leida kiiresti. On võimalusi käibemaksu vähendamiseks või kaotamiseks. Äärmiselt oluline on 
rahva teavitamine e-kaubanduse kasutamisest ning üle vaatamist vajab praegune 
käibemaksusüsteem ja internetikaubanduse alane teavitus.

Ettepanekud:

 Lihtsustada ja ühtlustada kaugmüügile kehtivaid käibemaksueeskirju.
 Vähendada eriti VKEde administratiivkoormust.
 Luua universaalteenistus (2004. aasta ettepanek).
 Selgitada, millise piirkonna käibemaks piiriülese kaubanduse juhtumite korral kehtib.
 Uurida võimalusi, kuidas vähendada või kaotada käibemaksu piiriüleste 

internetitehingute korral.

Intellektuaalomandi õigus ja selle sundtäitmine

Intellektuaalomandi õiguste kaitse ning piraatluse ja võltsimise vastane võitlus on olulisteks 
küsimusteks. Esmatähtis on Euroopa süsteem, mis annab juriidilise raamistiku, et parandada 
ja täiendada sundtäitmise, autoriõiguste ja kollektiivse õiguste haldamise seadustikku, et 
kohandada seda 21. sajandi digitaalse majandusega.

Samal ajal, kui seadusjärgsel e-kaubandusel tuleb lasta edasi areneda, on vaja tegutseda 
illegaalse tegevuse vastu vähendamaks võltsimist ja piraatlust, et suurendada tarbijate 
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usaldust, samuti ka kaitsta intellektuaalse omandi õigusi ja loovisikute ja uuendajate õigusi.
Mais avaldatud internetis võltsitud kaupade müümise alane 5. mai 2011. aasta vastastikuse 
mõistmise memorandum oli suur samm edasi ja aitab oma võltsimisvastaste meetmetega tõsta 
tarbijate usaldust ja arendada e-kaubandust.

Ettepanekud:

 Üle vaadata intellektuaalse omandi sundtäitmise 2012. aasta direktiiv, et paranda sundtäitmise ja 
kohanduda digitaalajastuga.

 Uuendada intellektuaalse omandi kaitse juriidilist raamistikku.
 Kavandada ja rakendada tõhusat seadustikku Euroopa ühistegevuse lihtsustamiseks.
 Algatada arutlust probleemide ja võimaluste kohta, mis on seotud audiovisuaalsete toodete 

kättesaadavusega internetis.

Usaldusmärk

Euroopas on juba mitmeid kvaliteedimärgiseid. Probleem on selles, et need ei paku piisavaid 
garantiisid piiriülese e-kaubanduse jaoks. Seega on vajalik Euroopa usaldusmärgis.

Euroopa usaldusmärgis peab olema lihtne, hea struktuuriga, sisukas viisil, et loob e-
kaubandusele lisaväärtust, ning aitab tõsta tarbijate usaldust ja võimaldab meil kiiresti 
arendada läbipaistvust. See peab olema tootemargile nn katus, mis annab kogu oma 
tegevusalal tõelise kindluse, et tõsta nii tarbijate kui ettevõtete usaldust, luues juriidilise 
kindluse ning tarbijatele tagastusraha saamise süsteemid, standardiseeritud EU-ADR-süsteem 
koos internetipõhise mitmekeelse vaidluste lahendamise keskkonnaga, kus on saadaval 
hinnangud müüjatele ja klientide tagasiside ja ettevõtete avaldus oma vastutuse kohta.
Keeruline küsimus on usaldusmärgist välja andva asutuse institutsiooniline kuuluvus, kuna 
Euroopa ühisturul ei ole sõltumatut reguleerivat asutust. Vajalik on edasine arutelu.

Ettepanek:

 Luua platvorm poliitikaloojatele, sidusrühmadele ja ekspertidele, et nad saaksid 
analüüsida Euroopa usaldusmärgise süsteemi rakendamist.

 Internetikaubanduse usaldusmärgise välja andmise käitumisjuhised peavad olema 
tipptasemel selleks, et see oleks sisukas ja nähtav. Niisuguse tõhususe tagamiseks on 
vajalikud investeeringud eelarvest.

Järelmeetmed

 Vaja on üleüldist nägemust E-kaubanduse vajadustega. Ületada tuleb ühisturu praegune 
killustatus 27 liikmesriigis ning käibemaksuerinevused ja suurendada tuleb tarbijate ja 
kauplejate usaldust. Seniste takistuste ületamiseks tuleks siseturu e-kaubandusele luua 
erirežiim sarnaselt praegu arutluse all olevale 28. režiimile ELi institutsioonide jaoks.

 Lisaks ühtse turu aktile peaks looma ühtse e-kaubanduse akti.

 Töögrupi eesmärk on jätkata nendel neljal koosolekul tehtut, et töötada välja e-
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kaubanduse alane strateegia.


