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Sissejuhatus ja kokkuvõte

Ettepanek võtta vastu uus üldine direktiiv tarbija õiguste kohta on kõige ulatuslikum 
muudatus lähenemisviisis Euroopa tarbijaõigusele, mille komisjon praeguseks on 
kavandanud. Sellega ühendatakse neli kehtivat ühenduse õigusakti ühtseks direktiiviks tarbija 
õiguste kohta ning kõne all oleva õigusaktide kogumi suhtes kohaldatakse täieliku 
ühtlustamise põhimõtet. See laiaulatuslik säte on vastuolus tarbijakaitsealaste õigusaktide 
käimasoleva täieliku ühtlustamisega, mida tänu hiljuti kehtestatud ebaausaid 
kaubandustavasid käsitlevale direktiivile kohaldatakse sihipärasel viisil ja mille puhul 
piirdutakse kindlate valdkondadega, nagu tarbijakrediidi direktiivi või uue kinnisvara 
osaajalise kasutamise direktiivi reguleerimisalad, ning millega mõlemal juhul kaasneb palju 
erandeid.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon otsustas komisjoni mõjuhinnangut analüüsida, selleks et 
teha kindlaks, kas ettepanek põhineb konkreetsetel tõenditel, ning viia läbi avalik kuulamine 
ekspertide ja sidusrühmadega. Kuna komisjon sai sidusrühmadelt suurel hulgal arvamusi, 
avas ta ühtlasi internetiarutelu peamiste küsimuste kohta, mille eesmärk oli jagada 
struktureeritud viisil informatsiooni oma töö kohta.

Kokkuvõtteks on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmed leppinud kokku topelteesmärgi 
toetuses: luua tarbijatele ja ettevõtjatele ühtne turg, lihtsustades kõigis 27 liikmesriigis 
ettevõtjate suhtes kehtivaid eeskirju, ning tagada tarbijate jaoks juurdepääsu puhul kaupadele 
ja teenustele kõrgetasemeline kaitse. Neid eesmärke toetades on oluline analüüsida, millist 
mõju omaks ettepanek tegelikkuses, kaasa arvatud seda, millist mõju see avaldab kehtivatele 
õigustele ja parandusmeetmetele ning tasakaalule riikide õigusaktidega sätestatud 
kohustustega. Selleks et saada üldsuse toetus kogu Euroopas, oleks kõigile sidusrühmadele 
vaja selgelt näidata ettepanekust tulenevat kasu. Käesolev dokument lõpeb seetõttu 
ettepanekutega mitmete järelmeetmete kohta, mis aitaksid seadusandjatel käesoleva 
ettepanekuga edasi liikuda.

Komisjoni ettepanek ja selle eesmärgid

Siseturu topelteesmärk tarbijakaitse valdkonnas peab olema selle tagamine, et:
i) tarbijatel on usaldus ELi tarbijakaitse kõrge taseme vastu kõigis 27 ELi 
liikmesriigis;
ii) nii suured kui väiksed ettevõtted suudavad tarbijatele kõigis ELi 27 liikmesriigis 
pakkuda oma kaupu ja teenuseid ilma liigsete tõketeta.

Euroopa Parlament on neid eesmärke oma sellealastes töödes kinnitanud, kaasa arvatud 6. 
septembri 2007. aasta resolutsioonis ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamist käsitleva 
rohelise raamatu kohta (Patrie raport).

Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta on 2004. aastal käivitatud 
ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise tulemus, mille eesmärk on lihtsustada ja täiendada 
kehtivat tarbijakaitset reguleerivat raamistikku. Komisjon esitas 8. oktoobril 2008. aastal 
pärast konsultatsiooniprotsessi ja mõjuhindamist ettepaneku võtta vastu direktiiv tarbija 
õiguste kohta, millega liidetakse neli kehtivat direktiivi, direktiiv ebaõiglaste 
lepingutingimuste kohta (93/13/EÜ), direktiiv tarbekaupade müügi ja nendega seotud 
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garantiide teatavate aspektide kohta (99/44/EÜ), direktiiv tarbijate kaitse kohta sidevahendi 
abil sõlmitud lepingute korral (97/7/EÜ) ning direktiiv tarbija kaitsmise kohta väljaspool 
äriruume sõlmitud lepingute korral (85/577/EÜ), ühtseks horisontaalseks direktiiviks, mille 
eesmärk on lihtsustada ja ajakohastada olemasolevaid eeskirju, likvideerida vastuolud ja täita 
lüngad. Nimetatud muudatused peaksid komisjoni arvates suurendama tarbijate rahulolu ja 
vähendama ettevõtete vastumeelsust piiriülese kauplemise suhtes. Kõnealune ettepanek 
moodustab lisa juba vastu võetud ajakohastatud ja läbivaadatud valdkondlikele õigusaktidele
kinnisvara osaajalise kasutamise direktiivile (2008/122/EÜ) ja tarbijakrediidi direktiivile
(2008/48/EÜ).

Euroopa Komisjon kinnitab mõjuhindamises (SEK 2008/2547), et kuigi ettevõtja ja tarbija 
vahelise siseturu nõuetekohasel toimimisel on mitmed praktilised ja struktuursed tõkked, nagu 
keelelised ja logistilised takistused, on ettevõtja ja tarbija vahelise siseturu eeskirjade õiguslik 
killustatus oluliseks takistuseks siseturule ja tarbijate usaldusele piiriülese kaubanduse vastu. 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon kutsus komisjoni esitama üksikasjalikumat mõjuhindamist 
ning reageerima mitmetele leitud vigadele; näiteks kinnitab komisjon, et õiguslik killustatus 
on oluline takistus siseturule, kuid ei esita selle väite kinnitamiseks mingeid tõendeid peale 
Eurobaromeetri 2008. aasta uuringu. Lisaks võtab komisjon ettepaneku majandusliku mõju 
hindamisel arvesse ainult teavitamiskohustuse mõju. Mõjuhindamises tuleks ühtlasi ära 
näidata kõik ettepanekust tulenevad kulud ja tulud ning alternatiivsed võimalused, kaasa 
arvatud garantiiaja kestuse pikendamine/lühendamine, taganemisperioodi pikkus, kord, mille 
alusel saab parandusmeetmeid rakendada, reguleerimisala suurendamine sidevahendi abil 
sõlmitud lepingute ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingute puhul, samuti tootja otsene 
vastutus. Lisaks ei ole komisjon esitanud piisavalt üksikasjalikku analüüsi ettepaneku 
õigusliku mõju kohta; tehtud ei ole ka liikmesriikide nende õigusaktide nõuetekohast 
hindamist, mida ettepanek mõjutab.

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet tuleb seega suuremal määral arvesse võtta. 
Tuleks täpselt näidata, kuidas tuuakse ettepanekuga tarbijatele lisaväärtust lisaks sellele, mida 
võib saavutada üksik- või liikmesriigi valitsuse tasandi meetmetega. Lisaks nimetatud 
kaalutlustele on vaja paremat selgitust komisjoni kinnitusele, et teatavad riikliku 
lepinguõiguse kohased kehtivad õigused ei kuulu käesoleva direktiivi reguleerimisalasse; seda 
isegi juhul, kui neid kohaldatakse tarbijalepingute suhtes, mis kuuluvad reguleerimisalasse (vt 
konkreetset kooskõla puudumist leheküljel 5). Kui kõnealune kinnitus on õige, oleks 
ettepanekul nendes valdkondades subsidiaarsuse küsimusele mõnevõrra väiksem mõju. Siiski 
seaks kõnealuste õiguste säilitamisest tulenev turu jätkuv killustatus kahtluse alla ettepaneku 
eesmärkide saavutamise meetmete asjakohasuse. Järel ikul t  puudutab see ka 
proportsionaalsuse küsimust.

Võttes arvesse eelpool öeldut ning laialdast üksmeelt siseturu kõrgetasemeliste eesmärkide 
saavutamises tarbijakaitse valdkonnas, on esile tõstetud mitmed peamised aspektid. 

Ettepaneku peamiste aspektide arutamine

Ühtlustamise tase

Ettepanekuga kehtestatakse täieliku ühtlustamise põhimõte. Ühtlustatud valdkond hõlmab 
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teabe esitamise eeskirju, õigust taganeda kauglepingutest või väljaspool äriruume sõlmitud 
lepingutest, müügilepingutega seonduvaid tarbijate õigusi ning ebaausaid lepingutingimusi 
tarbijalepingutes. 

Euroopa Parlament rõhutas Patrie raportis, et täielik ühtlustamine ei tohi viia tarbijakaitse 
taseme languseni, ja nõudis seetõttu tarbijakaitsealaste õigusaktide täielikku ühtlustamist, s.t 
teatud sätete täielikku ühtlustamist, mille üle otsustatakse iga juhtumi puhul eraldi. Lisaks 
juhtis Euroopa Parlament tähelepanu sellele, et ühtlustamine ei tohi viia teatud riiklike 
õigusaktidega saavutatud tarbijakaitsetaseme langusele.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoniga konsulteerinud sidusrühmade seisukohad lähevad 
lahku. Need seisukohad jagunevad üldjoontes praegusel kujul ettepaneku poolt olevate 
ettevõtete seisukohtadeks ning üldjoontes sellele vastu olevate tarbijarühmade seisukohtadeks. 
Suur enamik ettevõtete ühendusi toetab täielikku ühtlustamist või tarbijakaitsealaste 
õigusaktide täielikku ühtlustamist. See aitab nende arvates siseturu toimimist parandada ning 
võib muuta selle konkurentsivõimelisemaks piiriülese kauplemise suhtes esineva 
vastumeelsuse ja ühtlasi halduskoormuse ning kaubandusega tegelevate ettevõtjate 
tarbijakaitse eeskirjade täitmisega seotud kulutuste vähendamise abil. Enamik tarbijaühendusi 
toetab võimalikult vähest ühtlustamist, väites, et ettepanek mõjutab eelnevalt omandatud 
õigusi, mis on osa ühenduse õigusaktidest, ning et tarbija õiguste kärpimine on 
vastuvõetamatu. Tarbijate esindajad on seisukohal, et täieliku ühtlustamise toime oleks üle
paisutatud ja ebaproportsionaalne ettepanekus väljendatud eesmärkide suhtes. 

Reguleerimisala

Direktiiv tarbija õiguste kohta käsitleb ettevõtja ja tarbija vahelisi kaupade ja teenuste 
müügilepinguid. Üldiselt kuuluvad siia alla kõik müügilepingud, s.t poes, sidevahendi abil 
või väljaspool äriruume sooritatud ostud. Finantsteenused kuuluvad ainult eeskirjade alla, mis 
käsitlevad ebaausaid lepingutingimusi ja hüpoteeklaene, või väljaspool äriruume sooritatud 
ostude suhtes kohaldatavate eeskirjade alla, mis käsitlevad muid kinnisvara tagatisel antud 
laene, mille suhtes on kokku lepitud tarbija kodus. Samamoodi kohaldatakse kinnisvara 
osaajalise kasutamise õiguse ja reisipakettide suhtes ainult ebaausaid lepingutingimusi 
käsitlevaid eeskirju. 

Direktiivi reguleerimisalaga seoses tõstatati mitu konkreetset küsimust. Mitmed ettevõtete 
esindajad nõudsid sätte lisamist, millega määratletaks selgelt, et ettevõtetevahelised tehingud 
reguleerimisalasse ei kuulu. Tarbijatele väikelaenude pakkujad soovisid õigusakti osas selgust 
seoses selle kohaldamisega tarbijakrediididirektiivi piirmäärast allapoole jäävate summade 
puhul. Mõned ettevõtete esindajad olid mures väljaspool äriruume sõlmitud lepinguid 
käsitlevate direktiivi sätete kohaldamise pärast väikesemahuliste tehingute suhtes. 
Tarbijakaitseorganisatsioonid olid vastu digitaalse toodangu väljajätmisele kõnealustest 
sätetest, sest ettepanek ei oleks tulevikus enam ajakohane. Samas toetasid digitaalvaldkonna 
ettevõtted väljajätmist, öeldes, et litsentsitud tooteid tuleks käsitleda muudest toodetest 
erinevalt. Nii ettevõtjate kui tarbijakaitseorganisatsioonide esindajad avaldasid kahetsust, et 
reisipaketid direktiivi reguleerimisalast välja jäetakse.

Üldiselt võtsid sidusrühmad mõistete „tarbija” ja „kaupleja” määratlused hästi vastu. 
Selgitust sooviti selliste kasutamisjuhtude puhul, kui füüsiline isik on nii eratarbija kui 
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ettevõtja. Vähem kaitstud tarbijate ja mittetulundusorganisatsioonide jaoks võiks lisada 
erisätted. Väljapakutud mõisteid tuleks veel analüüsida, sest need avaldavad olulist mõju 
ettevõtja ja tarbija vaheliste lepingute valdkonda käsitlevatele ühenduse õigusaktidele.

Tarbijate teavitamine ning sidevahendi abil sõlmitud lepingutest ja väljaspool äriruume 
sõlmitud lepingutest taganemise õigus

Kaug- ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingute puhul ühtlustatakse taganemisõigus
neljateistkümne päeva pikkuseks. Ettepanekuga kehtestatakse ühtlasi taganemise tüüpvorm. 
Mitmesugused sidusrühmad kiidavad üldiselt taganemisperioodi pikkuse ühtse 
arvutamismeetodi kasutuselevõtu heaks. Mitmed tarbijakaitseorganisatsioonid ei toetanud 
nõude lisamist, mille kohaselt tarbija peab taganemisest teatama püsival andmekandjal. 
Samuti seadsid tarbijarühmad kahtluse alla terve rea erandeid taganemisõigusest, näiteks 
teenuste väljajätmise, mida on taganemisperioodi jooksul juba osutama hakatud.

Arvamused läksid lahku taganemisperioodi pikendamise osas puuduva teabe puhul; 
ettevõtete organisatsioonid olid mures võimalike kahjude pärast, mis tulenevad tarbijate 
taganemisest pikendatud perioodi jooksul, samas kui tarbijakaitseorganisatsioonid soovisid 
tugevamate sanktsioonide kehtestamist.

Vastavuse puudumine

Ettepanekus jäetakse alles põhimõte, et juhul, kui kaup ei vasta lepingutingimustele, vastutab 
kaupleja tarbija ees kahe aasta jooksul. Kuna ettepanekuga kohaldatakse täielikku 
ühtlustamist, tähendaks see vastutusperioodi lühendamist mitmes liikmesriigis, mis 
võimaldavad pikemat perioodi, olgu see kuus aastat või piiramatu, nagu teatavatel juhtudel. 
Mõned tarbijarühmad kartsid, et kõnealune lühendamine võib viia pikendatud garantiiajaga 
lepingute müümise kasvule, mida tarbijatele turustatakse. Kõnealust küsimust arutati ka 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud uuringus, kus leiti, et tegelikult olid 
parandusmeetmed tarbijate suhtes pärast esialgset kuuekuulist perioodi, mille kestel 
tõendamiskohustus lasub kauplejal, piiratud.

Mitmed tarbijakaitse- ja ettevõtete organisatsioonid nõudsid otsese tootjavastutuse lisamist 
ettepanekusse.

Mittevastavuse puhul tarbijale pakutav parandusmeetmete hierarhia põhjustas 
märkimisväärset arutelu. Tarbijakaitseorganisatsioonid olid äärmiselt vastu kauplejale 
antavale parandusmeetmete valikule, eelistades seda, et hoopis tarbija saaks valida 
parandamise, hüvitamise või asendamise vahel.

Paljud sidusrühmad kõigi osapoolte hulgast olid äärmiselt mures selguse puudumise pärast 
käesoleva ettepaneku täielikult ühtlustatud sätete ja üldise riikliku lepinguõiguse kohaste 
parandusmeetmete vahelise suhte osas, näiteks pakkumisest keeldumise õigus 
Ühendkuningriigis ja Garantie des vices cachés Prantsusmaal. Kõnealune küsimus, mis 
tõstatati eelpool subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte arutamisel, jääb endiselt 
ettepaneku keskseks punktiks, mis nõuab põhjalikku analüüsi.

Ebaõiglased lepingutingimused
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Ettepanekuga ajakohastatakse direktiivi 93/13/EMÜ säte. Seda kohaldatakse ebaõiglaste 
lepingutingimuste suhtes, mille üle ei peeta individuaalseid läbirääkimisi, s.t 
tüüplepingutingimuste suhtes. Ettepanek sisaldab kahte ebaõiglaste tingimuste nimekirja. II 
lisas on esitatud selliste lepingutingimuste nimekiri, mida peetakse igal juhul ebaõiglaseks, nn 
must nimekiri. III lisas on lepingutingimuste nimekiri, mida peetakse ebaõiglaseks juhul, kui 
kaupleja ei tõenda vastupidist, nn hall nimekiri. Neid nimekirju kohaldatakse kõigi 
liikmesriikide suhtes ning neid saaks muuta ainult komiteemenetluse abil. 

Tarbijakaitse- ja ettevõtete organisatsioonid väljendasid muret kõnealuste täielikult 
ühtlustatud nimekirjade ning erineva pretsedendiõiguse, suuniste ja õiguslike ning 
haldusalaste tavade ebaselge koostoime pärast liikmesriikides. Samasugused probleemid 
toodi esile Euroopa Parlamendi raportis ebaausate kaubandustavade direktiivi ülevõtmise ja 
rakendamise kohta, milles kasutatakse samasugust ühtlustatud mustade ja hallide nimekirjade 
lähenemisviisi. Tarbijarühmad olid eriti mures riigi tasandil paindlikkuse kaotamise pärast 
selles valdkonnas.

Sidusrühmade pakutud alternatiivsed võimalused

Sidusrühmadel paluti internetiarutelus avaldada oma arvamust selle kohta, kuidas saaks 
komisjoni ettepanekut parandada ning milliseid alternatiive, kui üldse, nad eelistaksid. Esile 
tuli mitu ideed, mis võiksid väärida edasist uurimist ja analüüsi. Mõned valikuvõimalused on 
seotud komisjoni mõjuhindamises kaalutud variantidega, kuid arvestades kõnealuses 
hindamises esitatud tõendite osas tõstatatud küsimusi ning mõnede sidusrühmade reaktsiooni, 
tuleks neid võimalusi sellegipoolest edasi uurida. Need võimalused on järgmised:

- täieliku ühtlustamise kohaldamine, kuid koos tarbijate oluliselt suuremate 
õigustega, mis kajastavad häid tavasid kõigi liikmesriikide kogu õiguses, selleks 
et tagada, et ühelgi juhul ei kaotataks tõhusaid õigusi;

- vähima ühtlustamise kohaldamine koos tarbijate oluliselt suuremate õigustega, 
mis kajastavad häid tavasid kõigi liikmesriikide kogu õiguses, võimaldades de 
facto ühtlustamist;

- mõlema lähenemisviisi ühendamine või tarbijakaitsealaste õigusaktide täielik 
ühtlustamine vaid kõige olulisemate horisontaalsete elementide puhul, nagu 
taganemisõiguse perioodi pikkuse arvutamine ning mõisted;

- niinimetatud sinise nupu lähenemisviisi kohaldamine, mille kohaselt direktiivi 
sätteid pakutakse võimaliku 28. korrana ettevõtja ja tarbija vaheliste piiriüleste 
tehingute puhul, mille järgimise suhtes tarbija ja kaupleja võivad selgesõnaliselt 
kokku leppida;

- tarbijakrediidi direktiivi puhul kasutatud lähenemisviisi kohaldamine, milles 
täielik ühtlustamine on kombineeritud märkimisväärse paindlikkusega 
liikmesriikide regulatiivsete võimaluste puhul, mida nad võivad kohaldada;

- nelja olemasoleva direktiivi jõusse jätmine koos iga direktiivi eraldi 
läbivaatamisega vajaduse korral ning suurema tähelepanu pööramine 
jõustamisele, tarbijate harimisele ning teadlikkuse tõstmisele.
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Järelmeetmed

Kõnealuses dokumendis on läbi vaadatud sidusrühmade tõstatatud küsimused ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni poolt töö käigus seni läbi viidud analüüsid. On selge, et ettevõtete 
siseturule juurdepääsu hõlbustamise ja tarbijate rahulolu tagamise eesmärkide osas ollakse 
suures osas üksmeelel, seda eriti käesoleva majanduskriisi taustal. Samas jäävad õhku olulised 
küsimused, kuidas neid eesmärke tegelikkuses kõige paremini saavutada. Seetõttu on vaja 
täita järgmised edasised ülesanded:

- kavandatud direktiivi täielikult ühtlustatud sätete ja riikide lepinguõiguse kohaste 
üldiste parandusmeetmete vahelise suhte selgitamine;

- ettepaneku praktilise mõju analüüsimine tarbija õigustele igas liikmesriigis, mille 
viib läbi komisjon koostöös liikmesriikidega;

- ettepaneku projekti ja ühenduse kehtivate õigusaktide omavahelise mõju 
selgitamine, eriti ebaausate kaubandustavade direktiivi, e-kaubanduse direktiivi, 
teenuste direktiivi ja Rooma I määruse ning kavandatud üldise tugiraamistiku 
osas;

- ebaausate kaubandustavade direktiivi järelhindamine, selleks et analüüsida 
ulatusliku horisontaalse direktiivi suhtes täieliku ühtlustamise kohaldamist;

- komisjoni edasine töö mõjuhindamisel, selleks et täielikult analüüsida ja tuua 
selgelt välja kõnealuse ettepanekuga ja esitatud alternatiivsete lähenemisviisidega 
seotud kasulikud küljed ja kulud;

- sidusrühmadevaheline dialoog, mida parlament ja komisjon ühiselt toetavad ja 
mille eesmärk on jõuda üksmeelele meetmete suhtes, mis on vajalikud selleks, et 
tuua vastastikust tegelikku kasu nii ettevõtetele kui tarbijatele.


