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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ rakendamise kohta
(2013/2116(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, 
mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul (ebaausate kaubandustavade direktiiv)1,

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Esimene aruanne ebaausate kaubandustavade direktiivi 
kohaldamise kohta” (COM(2013)0139),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Ebaausaid kaubandusvõtteid käsitleva direktiivi 
kohaldamine” (COM(2013)0138),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) 
nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste 
vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus)2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 98/27/EÜ 
tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta3,

– võttes arvesse oma 13. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni direktiivi 2005/29/EÜ, mis 
käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid 
siseturul, ja direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta ülevõtmise, 
rakendamise ja jõustamise kohta4,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel läbiviidud uuringut „Ebaausate 
kaubandustavade direktiivi (2005/29/EÜ) ning eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitleva 
direktiivi (2006/114/EÜ) ülevõtmine ja jõustamine”5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2013),

A. arvestades, et tarbimine on üks majanduskasvu edendajaid liidus ning sellega seoses on 
tarbijatel Euroopa majanduses esmatähtis roll;

B. arvestades, et direktiiv 2005/29/EÜ ebaausate kaubandustavade kohta on peamine ELi 

                                               
1 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
2 ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.
3 EÜT L 166, 11.6.1998, lk 51.
4 Vastuvõetud tekstid, 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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õigusakt, millega reguleeritakse eksitava reklaami ja muude ebaausate tavade kasutamist 
ettevõtjate ja tarbijate vahelistes tehingutes;

C. arvestades, et ühtset turgu käsitleva klausli kaudu on nimetatud direktiivi eesmärk tagada 
tarbijakaitse kõrge tase kogu liidus, kindlustades samal ajal ettevõtjatele olulise 
õiguskindluse ja vähendades piiriülest kaubandust piiravaid takistusi;

D. arvestades, et ajutiste erandite kehtivus, mis võimaldab liikmesriikidel jätkata direktiivi 
sätetest piiravamate või rangemate siseriiklike sätete kohaldamist ja muudes liidu 
õigusaktides sisalduvate minimaalse ühtlustamise klauslite rakendamist, lõppes 12. juunil 
2013;

E. arvestades, et liikmesriigid võivad soovi korral laiendada nimetatud direktiivi kohaldamist 
ka ettevõtjatevahelistele tehingutele ning et praeguseks on kõigest neli neist otsustanud 
sellise valiku kasuks;

F. arvestades, et komisjon on teatanud, et esitab lähiajal ettepaneku direktiivi 2006/114/EÜ 
eksitava ja võrdleva reklaami kohta läbivaatamiseks seoses ettevõtjatevaheliste 
tehingutega;

G. arvestades, et digitaalmajanduse areng ja kõik selle tehnoloogilised rakendused on 
põhjalikult muutnud seda, kuidas tarbijad oste sooritavad ja ettevõtjad oma tooteid ja 
teenuseid reklaamivad ning müüvad;

1. rõhutab nimetatud direktiiviga kehtestatud õigusakti tõhusust ning selle olulisust tarbijate 
ja ettevõtjate enesekindlamaks muutumisel siseturu tehingute suhtes, eelkõige seoses 
piiriüleste tehingutega, ning ettevõtjatele suurema õiguskindluse tagamisel;

2. avaldab kahetsust, et hoolimata direktiivi 2006/114/EÜ sätetest, mille eesmärk on 
võidelda reklaamiga seotud eksitavate tavade vastu ettevõtjatevaheliste tehingute 
valdkonnas, on teatud sellised tavad, näiteks eelkõige nn kataloogipettused, endiselt 
kasutusel; võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse esitada lähiajal ettepanek 
direktiivi 2006/114/EÜ muutmiseks seoses ettevõtjatevaheliste tehingutega, et nende 
tavade vastu paremini võidelda; ei pea asjakohaseks, et direktiivi 2005/29/EÜ, mis 
käsitleb ettevõtjate ja tarbijate vahelisi tehinguid, reguleerimisala laiendatakse 
automaatselt ettevõtjatevahelistele tehingutele;

3. on seisukohal, et I lisas välja toodud nn musta nimekirja laiendamine ei ole praegu 
asjakohane; kutsub siiski komisjoni üles koostama nimekirja tavade kohta, mida riikide 
ametiasutused peavad kõnealuse direktiivi üldpõhimõtete tähenduses ebaausateks, et 
hinnata selle nimekirja tulevikus laiendamise asjakohasust;

4. tuletab meelde, et alates 12. juunist 2013 ei või liikmesriigid enam ajutiste erandite 
raamistikus säilitatud sätteid kasutada; kutsub sellega seoses liikmesriike üles hakkama 
võimalikult kiiresti järgima kõnealuse direktiivi sätteid;

5. kinnitab veel kord, et direktiivi täielik kohaldamine ja asjakohane rakendamine 
liikmesriikides on oluline ja möödapääsmatu;
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6. julgustab komisjoni jätkama direktiivi kohaldamise tähelepanelikku jälgimist ning 
vajaduse korral kaebama vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule kohtusse need 
liikmesriigid, kes seda direktiivi rikuvad, seda ei rakenda või ei kohalda seda 
nõuetekohaselt;

7. kinnitab veel kord direktiivi kohaldamise eest vastutavate riikide ametiasutuste vahelise 
koostöö tugevdamise olulisust; kutsub sellega seoses komisjoni üles jätkama 
tarbijakaitsealase koostöö määruse reguleerimisala, tulemuslikkuse ja 
toimimismehhanismide põhjalikku uurimist, mille komisjon on võtnud omale ülesandeks 
viia lõpule 2014. aasta lõpuks;

8. rõhutab tarbijakaitsealase koostöö määruse raames läbiviidud lauskontrollide kasulikkust 
ning kutsub komisjoni üles neid kontrolle edasi arendama ja tugevdama; nõuab tungivalt, 
et komisjon analüüsiks kogutud andmeid ning komisjoni ja liikmesriikide poolt nende 
kontrollide tulemusel võetud meetmeid ning et komisjon teeks oma analüüsi avalikuks;

9. avaldab kahetsust, et hoolimata kehtivatest ELi õigusaktidest, mis käsitlevad hindu 
lennutranspordi valdkonnas, ja arvestades 2007. aastal tarbijakaitsealase koostöö määruse 
raames läbiviidud lauskontrolle lennupileteid müüvate veebilehtede suhtes, on tarbijad 
selles sektoris endiselt arvukate eksitavate tavade ohvrid;

10. on seisukohal, et direktiivi mittejärgimise suhtes kehtestatavad karistused ei tohi olla 
väiksemad kui ebaausatena või eksitavatena käsitletavatest tavadest saadav kasu; tuletab 
liikmesriikidele meelde, et direktiivis sätestatakse, et karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad; kutsub komisjoni üles koguma ja analüüsima andmeid 
liikmesriikide rakendatud karistuste kohta;

11. toetab ebaausaid kaubandustavasid käsitleva andmebaasi loomist komisjoni poolt; avaldab 
kahetsust, et see on kättesaadav üksnes ingliskeelsena; kutsub komisjoni üles suurendama 
järk-järgult keelte arvu, milles see andmebaas on kättesaadav, ning suurendama selle 
nähtavust eelkõige ettevõtjate hulgas;

12. rõhutab komisjoni poolt direktiivi kohaldamise kohta koostatud suuniste olulisust; tervitab 
komisjoni kavatsust vaadata need suunised läbi 2014. aastaks;

13. rõhutab, et tarbijate jaoks on äärmiselt oluline saada kasu tõhusatest, kiiretest ja odavatest 
õiguskaitsevahenditest; kutsub sellega seoses liikmesriike üles täielikult rakendama 
direktiivi alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide kohta ja määrust 
internetivaidluste kohtuvälise lahendamise kohta;

14. tuletab meelde kasu, mida pakuvad tarbijatele kollektiivse hüvitamise mehhanismid; 
kutsub komisjoni üles tegema tarbijakaitse valdkonnas seadusandliku ettepaneku sidusa 
kollektiivse hüvitamise mehhanismi loomiseks liidu tasandil, mida saab kohaldada 
piiriüleste tehingute suhtes; rõhutab asjaolu, et liidu lähenemisviisi puhul kollektiivse 
hüvitamise suhtes tuleks eelkõige keskenduda riikide tasandil nõuetekohaselt tunnustatud 
asutuste esitatud esindushagidele ning see peaks põhinema eelnevalt teatatud nõusoleku 
põhimõttel (nn opt-in põhimõttel);

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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Direktiivi 2005/29/EÜ eesmärk on kaitsta tarbijaid ettevõtjate poolt nende suhtes kasutatavate 
ebaausate kaubandustavade vastu ning muuta tarbijad enesekindlamateks siseturul tehtavate 
tehingute suhtes, tagades samal ajal suurema õiguskindluse ettevõtjate jaoks. 

Kui raportöör on arvamusel, et kehtiva direktiivi sätted on rahuldavad ja ta ei pea praegu 
vajalikuks alustada direktiivi teksti põhjalikku läbivaatamist, siis tuleneb see sellest, et ta peab 
äärmiselt oluliseks, et liikmesriigid rakendavad direktiivi täielikult ja kohaldavad seda 
nõuetekohaselt.

Siiski tasub esitada küsimus, kas kõnealuse direktiivi reguleerimisala tuleks laiendada ka 
ettevõtjatevahelistele tehingutele, eelkõige selleks, et käsitleda nn kataloogipettuste 
probleemi. Euroopa Komisjon on oma aruandes COM(2013) 139 väljendanud seisukohta, et 
see ei ole kõige parem lahendus, ning raportöör on sellega nõus.

– Direktiivi 2006/114/EÜ reguleerimisala juba hõlmab võimalust võidelda nende tavade vastu 
ning komisjon, kes on teatanud oma kavatsusest teha lähiajal ettepanek selle teksti 
läbivaatamiseks, esitab selleks puhuks täpsustused, mille tegemist ta peab vajalikuks kehtiva 
õigusakti tugevdamiseks. Euroopa Parlament täidab selles küsimuses kindlasti oma 
kaasseadusandja rolli.

– Lisaks võivad liikmesriigid soovi korral kohaldada direktiivi 2005/29/EÜ ka 
ettevõtjatevaheliste tehingute suhtes ning praeguseks on seda teinud vaid neli liikmesriiki. 

– Peale selle kahjustab ettevõtjate ja tarbijate vahelisi tehinguid käsitleva direktiivi 
reguleerimisala laiendamine ettevõtjatevahelistele tehingutele kehtiva õigusakti selgust, mille 
kohaselt on ettevõtjatevahelised tehingud ja ettevõtjate ja tarbijate vahelised tehingud selgelt 
eristatavad. 

– Lisaks kohustab direktiivi 2005/29/EÜ laiendamine ettevõtjatevahelistele tehingutele selle 
rakendamise eest vastutavaid ametiasutusi tegelema lisaks ettevõtjate ja tarbijate vaheliste 
tehingute juhtumitele ka ettevõtjatevaheliste tehingute juhtumitega, mis tekitaks neile 
probleeme selle praktikas rakendamisel. 

Kõikidel nendel põhjustel on raportöö sarnaselt Euroopa Komisjonile seisukohal, et 
direktiivi 2005/29/EÜ reguleerimisala laiendamine ettevõtjatevahelistele tehingutele ei ole 
praegu asjakohane. 

Võttes arvesse vajadust tugevdada direktiivi kohaldamist ja endiselt olemasolevaid lõhesid, 
peab komisjon direktiivi kohaldamist tähelepanelikult jälgima, kaevates kõhklematult 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule kohtusse need liikmesriigid, kes seda direktiivi 
rikuvad, seda ei rakenda või ei kohalda seda nõuetekohaselt. 

Samuti rõhutab raportöör vajadust tugevdada riikide ametiasutuste vahelist koostööd 
tarbijakaitsealase koostöövõrgustiku raames. Komisjoni idee pakkuda nendele ametiasutustele 
ja kohtusüsteemiga seotud isikutele asjakohaseid koolitusi on hea ning selliste koolituste 
peaeesmärk peaks olema anda paremaid teadmisi teistes liikmesriikides rakendatud süsteemi 
toimimise kohta. 
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Raportöör tuletab meelde lauskontrollide olulisust ning nõuab nende kontrollide tugevdamist. 
Lisaks on soovitav, et nende kontrollide käigus kogutud andmed ja nende kontrollide 
tulemusel võetud meetmed tehakse avalikuks.

Kuid isegi kui liikmesriigid kohaldavad seda direktiivi nõuetekohaselt ja täielikult, oleks selle 
täielik järgimine ettevõtjate poolt veelgi tulemuslikum, kui seda tugevdatakse ennetamise ja 
selge väljavaate kaudu saada rikkumise korral karistada. Raportöör on seisukohal, et 
ebaausate tavade kasutamisest ei tohi kasumit saada – karistused peavad alati olema suuremad 
kui nendest tavadest saadav kasu. Kasulik oleks pidada dialoogi riikide ametiasutuste ning 
riikide ametiasutuste ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb ebaausate kaubandustavade 
kasutamise eest süüdi mõistetud ettevõtjatele kehtestatavaid karistusi.

Isegi kui direktiivi teksti muutmine ei tundu praegu vajalik, on siiski asjakohane teha 
teatavaid täpsustusi, ning seetõttu tervitab raportöör Euroopa Komisjoni kavatsust 
ajakohastada lähikuudel direktiivi kohaldamise kohta koostatud suuniseid. 

Selline ajakohastamine hõlmab eelkõige täpsustusi lepingueelse teabe kohta, mida müüja peab 
tarbijale seoses garantiiga andma, ning samuti vastuvõetavate tavade kohta seoses 
lennutranspordi hindade reklaamimisega – need kaks valdkonda on tarbijakaitse seisukohast 
väga olulised. 

Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva andmebaasi kasulikkus on laialdaselt tunnustatud ning 
raportöör on rahul Euroopa Komisjoni tahtega seda edasi arendada. Siiski võib asjaolu, et see 
on kättesaadav ainult inglise keeles, tekitada probleeme teatavatele VKEdele ja väga 
väikestele ettevõtjatele. Sellega seoses tundub olevat kasulik, eelkõige väikeste ja väga 
väikeste ettevõtjate jaoks, et see andmebaas oleks kättesaadav erinevates ELi keeltes. 

Lisaks on äärmiselt oluline tagada tarbijatele tõhusate, kiirete ja odavate õiguskaitsevahendite 
kättesaadavus. Sellega seoses peaksid liikmesriigid täielikult rakendama direktiivi 
alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide kohta ja määrust internetivaidluste 
kohtuvälise lahendamise kohta. 

Raportöör tuletab meelde, et paljud tarbijad suhtuvad hüvitise nõudmisse vastumeelselt, kui 
nende makstud summa tundub neile väga väike. Selleks et tarbijad kasutaksid oma õigusi täiel 
määral, on vaja toetada tarbijakaitse valdkonnas sidusa kollektiivse hüvitamise mehhanismi 
loomist liidu tasandil, mida kohaldatakse piiriüleste tehingute suhtes ning mis põhineb 
eelnevalt teatatud nõusoleku põhimõttel (nn opt-in põhimõttel).

Lõpetuseks rõhutab raportöör vajadust suurendada tarbijate teadlikkust toetuse kohta, mida 
neile võivad hüvitise saamiseks pakkuda nii tarbijaühingud kui ka Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustik. 


