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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

e-kaubanduse siseturu väljakujundamise kohta
(2010/2012(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid Google`i kohtuasjades (23. märtsi 2010. 
aasta otsus ühendatud kohtuasjades C-236/08 kuni C-238/08) ja BergSpechte kohtuasjas 
(25. märtsi 2010. aasta otsus kohtuasjas C-278/08), milles määratletakse mõiste „piisavalt 
informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik internetikasutaja” tavalise internetikasutajana; 

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni tarbijakaitse kohta1;

– võttes arvesse SOLVITi 2008. aasta aruannet SOLVITi võrgustiku arengu ja toime kohta 
(SEK(2009)0142), komisjoni talituste 8. mai 2008. aasta töödokumenti „Tegevuskava 
tervikliku lähenemise kohta kodanikele ja ettevõtjatele pakutavate ühtse turu alase abi 
teenuste osutamisele” (SEK(2008)1882) ja parlamendi 9. märtsi 2010. aasta resolutsiooni 
SOLVITi kohta2;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse komisjoni talituste 3. detsembri 2009. aasta töödokumenti pealkirjaga 
„Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi 2005/29/EÜ rakendamise/kohaldamise 
juhendid” (SEK(2009)1666);

– võttes arvesse komisjoni 22. oktoobri 2009. aasta teatist ettevõtja ja tarbija vahelise 
piiriülese e-kaubanduse kohta ELis (KOM(2009)0557);

– võttes arvesse ELi piiriüleses e-kaubanduses sootitatud testostude hindamist, mille viisid 
Euroopa Komisjoni nimel läbi tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat ja 
YouGovPsychonomics ning mis avaldati 20. oktoobril 2009;

– võttes arvesse komisjoni talituste 22. septembri 2009. aasta töödokumenti tarbijaturgude 
tulemustabeli järelmeetmete kohta jaefinantsteenuste valdkonnas (SEK(2009)1251);

– võttes arvesse komisjoni 7. juuli 2009. aasta teatist tarbijakaebuste ja -päringute 
liigitamise ning nendest teatamise ühtlustatud metoodika kohta (KOM(2009)0346) ning 
sellele lisatud komisjoni soovituse eelnõu (SEK(2009)0949);

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta teatist ühenduse tarbijaõigustiku jõustamise 
kohta (KOM(2009)0330);

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2009. aasta aruannet Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2006/2004 (tarbijakaitseseaduse jõustamise eest 
vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0046.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0047.
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määrus)) kohaldamise kohta (KOM(2009)0336);

– võttes arvesse komisjoni talitluste 5. märtsi 2009. aasta töödokumenti pealkirjaga 
„Aruanne piiriülese e-kaubanduse kohta ELis” (SEK(2009)0283);

– võttes arvesse oma 5. veebruari 2009. aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduse ja 
interneti kohta1;

– võttes arvesse komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta teatist „Ühtse turu seire tarbija 
seisukohast. Teine tarbijaturgude tulemustabel” (KOM(2009)0025) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti „Teine tarbijaturgude tulemustabel” (SEK(2009)0076); 

– võttes arvesse oma 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni tarbijate usalduse kohta digitaalse 
keskkonna vastu2; 

– võttes arvesse 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ3 (teenuste kohta 
siseturul) artikli 20 lõiget 2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/114/EÜ4 eksitava ja võrdleva reklaami kohta (kodifitseeritud versioon); 

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa lepinguõiguse ja 
ühenduse õigustiku läbivaatamise kohta: tulevikuplaanid5 ning 7. septembri 2006. aasta 
resolutsiooni Euroopa lepinguõiguse kohta6;

– võttes arvesse kehtivaid ühenduse õigusakte tarbijakaitse, e-kaubanduse ja infoühiskonna 
arendamise valdkonnas;

– võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb ELi elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
õigusliku raamistiku läbivaatamist (KOM(2006)0334);

– võttes arvesse 21. novembri 2003. aasta esimest aruannet e-kaubanduse direktiivi 
kohaldamise kohta (KOM(2003)0702);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/65/EÜ7, 23. september 
2002, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust ja millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 90/619/EMÜ ning direktiive 97/7/EÜ ja 98/27/EÜ;

– võttes arvesse UNCITRALi 1996. aasta tüüpseadust e-kaubanduse kohta, UNCITRALi 
2001. aasta tüüpseadust elektrooniliste allkirjade kohta ja UNCITRALi konventsiooni 
elektrooniliste sidevahendite kasutamise rahvusvaheliste lepingute kohta 20058;

                                               
1 ELT C 67E, 18.3.2010, lk 112.
2 ELT C 146E, 12.6.2008, lk 370.
3 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
4 ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.
5 ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 109.
6 ELT C 305E, 14.12.2006, lk 247.
7 EÜT L 271/16, 9.10.2002.
8 http://www.un.or.at/unictral
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– võttes arvesse, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 11 kohaselt peab liidu poliitika 
ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse integreerima keskkonnakaitse nõuded, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 12, milles sätestatakse, et liidu 
ülejäänud poliitika ja meetmete määratlemisel ning rakendamisel võetakse arvesse 
tarbijakaitse nõudeid;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14 ja selle protokolli nr 26 
üldhuviteenuste (üldist majandushuvi pakkuvate teenuste) kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et Euroopa ei peaks mitte ainult otsima võimalusi e-kaubanduse siseturu 
väljakujundamiseks, vaid ka uurima, kuidas e-kaubanduse abil siseturgu välja kujundada;

B. arvestades, et e-kaubandusel on internetis märkimisväärne potentsiaal ja see on siseturul 
oluliseks katalüsaatoriks ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisel; arvestades, 
et kõigi sidusrühmade jaoks on alles jäänud tõkete ületamiseks oluline teha koostööd;

C. arvestades, et ELi 500 miljonit tarbijat on siseturu toimimise seisukohast kesksel kohal 
ning neil on väga tähtis roll Lissaboni tegevuskava eesmärkide (majanduskasv, tööhõive 
ja konkurentsivõime) saavutamises, sest tarbijate kulutused annavad poole ELi rikkusest;

D. arvestades, et teine aruanne e-kaubanduse direktiivi kohaldamise kohta (direktiivi 
2000/31/EÜ artikkel 21) on viibinud alates 2005. aastat, st viis aastat;

E. arvestades, et Euroopa tarbijate ja ettevõtjate usaldus digitaalse keskkonna vastu on 
madal, ning arvestades, et teatavates elektroonilise kaubanduse aspektides jääb Euroopa 
Ameerika Ühendriikidest ja Aasiast maha;

F. arvestades, et elektroonilise turu teatav killustatus ELis ohustab ühenduse õigustikuga 
ette nähtud õigusi;

G. arvestades, et Euroopa tarbijate ja ettevõtjate õiguskindlus piiriülese e-kaubanduse osas 
on väike ja iga üksiku elektroonilise tehingu kohta kehtib palju õigussätteid, mis seavad 
erinevaid nõudeid, mis tähendab, et ei ettevõtjad ega tarbijad ei saa lähtuda selgetest ja 
kergesti jõustatavatest eeskirjadest;

H. arvestades, et tarbijaturgude kasvav piiriülene mõõde tekitab uusi probleeme 
täitevasutustele, keda piirab jurisdiktsiooni ulatus ja reguleeriva raamistiku killustatus;

I. arvestades, et e-kaubanduses osalejatel on õigus hüvitisele, kui nad on langenud 
ebaseadusliku tegevuse ohvriks, kuid tegelikkuses on selliste juhtumite kohtusse andmine 
suurte kulude, pikkade ja keeruliste menetluste ning protsessiga seotud ohtude tõttu väga 
raske, eriti piiriüleste juhtumite korral;

J. arvestades, et vaidluste alternatiivse lahendamise võimalusest hoolimata kasutab selliseid 
süsteeme regulaarselt ainult 5% jaemüüjatest ning 40% jaemüüjatest ei ole nende 
vahendite kasutamise võimalustest teadlik;

K. arvestades, et olulisimate tarbijaõiguste, posti- ja pangakulude, autoritasude, 
käibemaksumenetluste ja andmekaitsetavade ühtlustamine oleks suur samm ettevõtjatele 
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ja tarbijatele tõelise ühtse turu loomise suunas;
L. arvestades, et tänu madala süsinikusisaldusega ja keskkonnahoidlike tehnoloogiate, 

toodete ja teenuste ning keskkonnastandardite ja -märgiste kasutamisele soodustab e-
kaubandus ökoloogilise ühtse turu arengut,

Sissejuhatus
1. tervitab komisjoni 22. oktoobri 2009. aasta teatist ettevõtja ja tarbija vahelise piiriülese e-

kaubanduse kohta ELis; 
2. kutsub komisjoni üles ühtlustama kõiki selles valdkonna määratlusi ning tunnustab samas 

suurt tööd, mis e-kaubanduse seisukohalt olulistes küsimustes juba tehtud on;
3. rõhutab vajadust aktiivse poliitika järele, tänu millele saaksid kodanikud ja ettevõtjad 

siseturust, mis pakub konkurentsivõimeliste hindadega kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, 
täielikku kasu; on seisukohal, et see kõik on praeguses majanduskriisis veelgi vajalikum, 
et võidelda kasvava ebavõrdsuse vastu ning kaitsta raskemas olukorras tarbijaid, madala 
sissetulekuga rühmi ja väikesi ning keskmise suurusega ettevõtjaid;

Võitlus e-siseturu killustumise vastu 
4. nõuab e-kaubanduses lepingueelse teabe standardiseerimist, kuid on seisukohal, et 

teatavates sektorites, nagu tervishoiuteenused või kinnisvaravahendus, tuleb mõlema 
poole juuresolekul sõlmitud lepingute puhul säilitada minimaalne ühtlustamine;

5. nõuab teatavate konkreetsete eeskirjade ja tavade ühtlustamist, tänu millele oleks 
kaugmüüjatel ja otsemüüjatel võimalik pakkuda garantiisid ja võtta kohustusi ka 
väljaspool oma riigi piire;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike vastavalt üles kavandama meetmeid käibemaksualase 
aruandekohustuste lihtsustamiseks ja vähendamiseks ning saavutama selles osas 
kokkuleppeid;

7. rõhutab, et elektri- ja elektroonikaromude käitlemist, tühjade andmekandjate ja 
salvestusseadmetega seotud autoritasude piiriülest haldust ning ELi piiriüleste 
elektrooniliste kaugmüügiarvete (e-arvete) eeskirju tuleb lihtsamaks muuta;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 tõhus 
kohaldamine ning kutsub komisjoni üles tegema kooskõlas direktiivi nimetatud artikliga 
ettepanekut üle piiri tarnitud toodetele ligipääsu kohta;

Siseturu väljakujundamine e-kaubanduse abil
9. nõuab, et võetaks meetmeid internetikasutajate arvu suurendamiseks ja internetiühenduse 

kvaliteedi, hinna ja kiiruse parandamiseks Euroopa Liidu riikides ja piirkondades, kus 
puudub kvaliteetne ühendus;

10. kutsub komisjoni üles sõnastama Euroopa standardeid, et hõlbustada piiriülest e-
kaubandust, kaotada erinevused eri riikides kehtivates õigusaktides ja kaotada kohustus 
omada internetimüügiks tavapärast kauplust, sest see takistab tarbijatel ning väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel siseturu potentsiaali elektroonilises keskkonnas täielikult 
ära kasutamast;

11. rõhutab, et ainuõigusliku turustamise ja valikturustuse eeskirjad tuleb läbi vaadata, et 
vähendada internetimüügile seatud tõkkeid;
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12. rõhutab, et e-kaubanduse tarneahel tuleb muuta läbipaistvamaks, et tarbijad teaksid alati, 
kes on tarnija ja kas tarnija on vahendaja või lõpptarnija;

13. kutsub komisjoni üles kehtestama tingimused ettevõtjatele, kes vabatahtlikult kasutavad 
standardseid lepinguid ja üldiseid standardseid kaubandustingimusi, et rõhutada sätteid, 
mis neist erinevad;

14. palub komisjonil laiendada sidevahendi abil sõlmitud lepinguid reguleerivaid eeskirju 
tarbijate ja ettevõtjate vahel elektroonilistel enampakkumistel sõlmitavatele lepingutele ja 
turismiteenuslepingutele (lennupiletid, hotellimajutus, autorent, vabaajateenused jne), mis 
tellitakse individuaalselt interneti kaudu; 

15. kustub komisjoni üles selgitama eeskirju, mis käsitlevad internetimüüki (otsest või 
kaudset) teistes liikmesriikides;

Kasutajate õiguskaitse suurendamine piiriüleses e-kaubanduses
16. nõuab, et kehtestataks nõue välisauditi läbiviimise kohta teatud eri tüüpi elektrooniliste 

teenuste puhul, kui kaasneb suurem vajadus nende teenuste täieliku turvalisuse 
tagamiseks, et kaitsta isikuandmeid (näiteks internetipanganduse puhul);

17. on seisukohal, et turujärelevalve, eeskirjade läbipaistvus ja jõustamismehhanismide 
parandamine kasutajate usalduse suurendamiseks on hädavajalik, sest tarbijate kulutused 
on majanduse taastamisel tähtis tegur; on seisukohal, et ametiasutustele tuleb anda 
rohkem vahendeid ebaseadusliku kaubandustegevuse uurimiseks ja selle tõkestamiseks; 
kutsub komisjoni üles looma Euroopa varajase hoiatamise süsteem, sealhulgas 
andmebaas, mille abil võidelda pettuste vastu digitaalsel turul; kutsub komisjoni üles 
vajaduse korral ajakohastama kiirhoiatussüsteemi RAPEX;

18. nõutab ebaausaid lepingutingimusi puudutavate eeskirjade ühtlustamist, et luua kogu ELi 
hõlmav ühtne ebaõigluse klausel, mille abil tagada, et liikmesriikide asutused ja kohtud 
järgivad lepingutingimuste hindamisel samu standardeid;

19. nõuab, et kõik liikmesriigid looksid sõltumatu e-kaubanduse kasutajate kaitsmise ameti, 
kellel on täielik õigus tootjate ja tarbijate huvide kaitseks riikide kohtutesse pöörduda;

20. jagab komisjoni seisukohta, et alternatiivsed vaidluste lahendamise mehhanismid, nagu 
vahendamine, arbitraaž ja kohtuvälised lahendid, võivad olla tarbijatele sobiv ja meeldiv 
lahendus; nõuab tungivalt, et liikmesriigid innustaksid vaidluste alternatiivse lahendamise 
ja kollektiivse hüvitusmehhanismi arendamist, et parandada tarbijakaitset ja viia 
õigusaktidele vastavus maksimumini; tuletab meelde SOLVITi ja Euroopa 
tarbijakeskuste võrgu positiivset kogemust; nõuab, et loodaks Euroopa e-kaubanduse 
teabesüsteem, kust saaks üksikasjalikke juhiseid ja üksikasjalikku teavet digitaalsel turul 
kehtivate õiguste ja kohustuste kohta; kuid rõhutab, et sellised mehhanismid ei tohiks 
mitte asendada juriidilisi ja administratiivseid jõustamisvahendeid, vaid peaks neid 
täiendama; 

21. rõhutab, et tuleb välja töötada ja ühtlustada eeskirjad, mis pakuvad kõrgetasemelist 
õiguskaitset vähemustele, ning innustab korraldama lastevanematele, õpetajatele ja 
eestkostjatele teabekampaaniaid, mille abil teavitada neid neil lasuvast vastutustest, kui 
nad õpetavad lastele e-kaubanduse kasutamist, ja valvsusest laste internetikasutuse 
suhtes;
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22. rõhutab vajadust riigiteenistujaid ja kohtuasutusi ELi tarbijakaitse-eeskirjade osas 
nõuetekohaselt harida ja koolitada; 

E-usalduse strateegia e-kaubanduse kasutajate usalduse suurendamiseks
23. nõuab selgemaid ja parandatud horisontaalseid õiguslikke vahendeid ja tarbijakaitsealase 

lepinguõiguse teatavate aspektide ühtlustamist; on seisukohal, et see peaks hõlmama ka 
teisi direktiive, nagu finantsteenuste kaugmüügi ja e-kaubanduse direktiive;

24. on veendunud, et tarbijate usaldust saab tekitada usaldusväärsete Euroopa ametiasutuste 
või usaldusmärgiste abil, mis garanteerivad piiriülesel elektroonilisel turul ringlevate 
kaupade usaldusväärsuse ja kvaliteedi; on seisukohal, et tuleb luua jätkusuutlik Euroopa 
usaldusmärgis;

25. nõuab, et projektide jaoks, mille eesmärk on suurendada kasutajate usaldust e-
kaubanduse vastu, sealhulgas haridus- ja teabekampaaniad ning internetiteenuseid 
praktikas kontrollivate projektid (nagu testostud), loodaks toetusprogrammid ja 
kasutataks olemasolevaid rahastamisvahendeid; rõhutab, et tuleb luua elektrooniline 
õppeprogramm, mis põhineb Dolceta (täiskasvanutele suunatud tarbijakoolitust pakkuva 
interneti-vahendi väljatöötamine) projektil);

26. kutsub komisjoni üles töötama internetiteenuste ja e-kaubanduse jaoks välja ELi 
tarbijaõiguste harta, mis oleks kooskõlas ELi 2020. aasta strateegiaga;

°       °
27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

liikmesriikide valitsustele ning parlamentidele.
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SELETUSKIRI
Sissejuhatus
E-kaubandus kujutab endast märkimisväärset internetipotentsiaali ja on siseturul oluliseks 
katalüsaatoriks ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisel. Kõigi sidusrühmade jaoks 
on alles jäänud tõkete ületamiseks oluline teha koostööd. 

Ühisturul olevad lüngad tulevad piiriülest kaubandust vaadeldes veel paremini esile. Eri 
riikide eeskirjade erinevused on kaupade vabale liikumisele Euroopas tõsiseks takistuseks. 
ELi e-kaubanduse seisu kajastavad andmeid näitavad, et 2009. aastal ostis üks tarbija kolmest 
vähemalt ühe asja internetist, kuid ainult 7% Euroopa tarbijatest julgesid ostu sooritada teisest 
liikmesriigist. ELi e-kaubandustavade kohta tehtud konfidentsiaalne uuring näitas, et 60% 
tarbijate kavatsustest ELis piiriüleseid oste teha kuhtus, sest müüja keeldus tehingust või 
kauba saatmisest, isegi kui 11 000 uuritud juhust pooltel oleks ostja välismaalt ostes säästnud 
vähemalt 10% (isegi koos saatmiskuludega).

Nüüdseks ratifitseeritud Lissaboni leping, mille eesmärk on ELi poliitilisi protsesse 
lihtsamaks muuta, peaks aitama selle killustatuse vastu võidelda.

Praeguse majanduskriisi ajal on tähtsam kui kunagi varem, et Euroopa teeks tõhusat ja kiiret 
tööd nende tõkete ületamiseks. ELi ühine turg võib uhke olla enam kui 500 miljoni tarbija üle. 
Aga kui mõni neist tarbijatest siseneb internetti ja proovib midagi osta, siis ei ole see 
võimalik. Praegu jätab ühine turg tarbijad hätta, eelkõige internetis. Piiriülene e-kaubandus ei 
arene paljude lõksude tõttu nii kiiresti nagu riigisisene. 

 Paljudel veebisaitidel on võimalik oste sooritada ainult siis, kui ostja postiaadress on 
konkreetses riigis. Üks uurimus näitas, et 61% piiriülestest tehingutest ei saanud 
sooritada, sest internetikauplused ei teenindanud tarbija kodumaad. Ka ettevõtjatele
tuleb luua stiimuleid. 

 Isegi kui pooltel ELi kodumajapidamistest on ülikiire internetiühendus, hoiab usalduse 
puudus tarbijaid siiski tagasi internetist oste tegemast. Üks teine uurimus näitas, et 
ainult 12% ELi veebikasutajatest tunneb end internetis tehinguid tehes turvaliselt. 
Innustust annab asjaolu, et soov ühisest turust kasu saada on suur. Kolmandik 
tarbijatest kaaluksid interneti kaudu ostmist teisest riigist, sest seal on kaup odavam 
või parem. Kahjuks ainult 7% teeb seda. Kui suurendame tarbijate silmis usaldust, 
saaksime avada kogu Euroopa ühise internetituru majandusliku potentsiaali, mis 
tähendab rohkem kui 100 miljardi euro suurust tulu.

 Puudu on tõhusast jõustamisest ja hüvitusmehhanismist, mida on vaja turu heaks 
toimimiseks. Liikmesriikide vahel on suuri erinevusi ja seetõttu jääb rahuldamata 
tarbijate soov lahendada piiriülese e-kaubanduse probleemid.

Kõigi Euroopa tarbijate ja jaemüüjate huvides on suurendada kõigi e-turul osalejate 
usaldusväärsust ja parandada kiiresti Euroopa õigusaktide kohaldamist. Euroopa Liidu juhid 
ja poliitikakujundajad peavad lähemalt uurima turustuskokkulepete, kaubamärgieeskirjade, 
teenuste ja tarbijasätete praegust õigusraamistikku, et tagada nende täielik ajakohasus 21. 
sajandi turul ja kasu nii tarbijatele kui ka jaemüüjatele.

Peamine ülesanne praegu on saavutada ühine Euroopa internetiturg. Seda saab teha ainult 
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Euroopa majanduse vastavusse viimises konkurentsivõimelise 21. sajandi maailmaturuga. 
Tuleb luua tugev Euroopa turg, mis annab ELile võimaluse maailmaturul konkureerida. 
Euroopal peavad olema sidusad eeskirjad, mis suurendavad nii tarbijate kui ka jaemüüjate 
usaldust ja viivad Euroopa digitaalses majanduses juhtpositsioonile.  Seetõttu on oluline, et e-
kaubanduse kasutajatel oleks olemas selged juhendid, mis käsitleksid eelkõige andmete 
avaldamise põhinäitajaid ja õiglast kaubandustava, mida elektroonilises kaubanduses peaksid 
ettevõtjad järgima ja tarbijad ootama. 

Oluline on, et on tehtud suuri edusamme e-kaubanduse edendamisel, ja selle kasutajaid tuleb 
innustada end oma õigustest ja õiguse suurendamise võimalustest kindlamalt teavitama. 

Komisjon ja riiklikud täitevasutused peavad seetõttu suurendama jõupingutusi, et saavutada e-
kaubanduse kasutajate kõrgetasemeline kaitse ning anda kasutajatele kindlustunne ühtse turu 
võimaluste täielikuks ärakasutamiseks. Piiriülese e-kaubanduse jaoks on oluline 
turujärelevalve suurendamine ning tootjate ja tarbijate usalduse suurendamise mehhanismide 
jõustamine. See tooks omakorda kaasa selle, et rohkem tarbijad kulutaksid rohkem, mis on 
majanduse taastamiseks oluline tegur. 

Raportöör tervitab 13 komisjoni teatises esitatud soovitust piiriülese e-kaubanduse 
arengupoliitika ja praktiliste meetmete väljatöötamise kohta. Raportöör pooldaks 
põhjalikumat kriitilist analüüsi võimalike viiside kohta, kuidas liikuda edasi kuues allpool 
toodud peamises valdkonnas, mis tema arvates on piiriülese e-kaubanduse suurendamise ja 
tugevdamise seisukohalt olulised: 

1. Euroopas tuleb suurendada kasutajate ligipääsu internetile. Internetist ostude 
sooritamiseks peab tarbijatel olema teatava kvaliteediga ligipääs veebile. Vaja on võtta 
konkreetseid meetmeid internetikasutajate arvu suurendamiseks ja internetiühenduse 
kvaliteedi ja kiiruse parandamiseks Euroopa Liidu riikides ja piirkondades, kus 
puudub kvaliteetne ühendus.

2. Internetituru killustatus tuleb kaotada. Paljud müüjad tekitavad rahvusvahelistel 
turgudel tõkkeid, sest teatavaid teenuseid ei saa liidu teatavates piirkondades ja 
riikides elavad inimesed internetis kasutada. Vahel on see tingitud tarbijate 
tagasisuunamisest nende enda riigi veebisaitidele, kui tuvastatakse teisest riigist pärit 
IP-aadress, ja vahel on põhjus lihtsalt selles, et müüjad keelduvad müümast tooteid 
teatavates riikides elavatele tarbijatele. Seetõttu tuleb tugevdada teenuste direktiivi 
(mis keelab kliendi diskrimineerimise kodakondsuse või elukoha alusel) artikli 20 
lõike 2 kohaldamist. 

3. Tarbijakaitse-eeskirjade erinevused tuleb kaotada. Tarbijaõigusi käsitleva uue 
direktiivi kohaldamine ei ole samm edasi mitte ainult lepingute allkirjastamise osas, 
vaid sellest võib kasu olla ka selliste probleemide lahendamiseks, mis võivad tekkida 
ostja ja müüja vahel, kui nad alluvad samadele õigusaktidele. 

4. Tarbijate usaldust internetikaubanduse vastu tuleb suurendada. Paljud tarbijad ei 
soorita oste internetis, sest nad ei pea seda turgu eri põhjustel turvaliseks. Mõned 
inimesed tunnevad end kaitsetuna, kui nad ostavad midagi kelleltki, keda nad 
tegelikult ei näe, sest nad kardavad, et müüjad võivad neid petta, müüja neile defektse 
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või ekraanil näidatust erineva toote. Tarbijate usalduse suurendamiseks internetiturul 
tuleb võtta järgmisi meetmeid:

 luua ja võtta kasutusele Euroopa usaldusmärgis;
 tugevdada järelevalvet veebi üle;
 viia läbi teabekampaaniad, mille abil teavitada tarbijad nende õigustest, 

elementidest, mis annavad tunnistust veebi usaldusväärsusest, turvalistest 
makseviisidest jne;

 tagada tarbijakaitse turvalisuse ja isikuandmete kaitse kaudu. 

5. Tuleb välja töötada algatused, mille abil motiveerida ettevõtjad internetti äri 
huvides kasutama. Paljud ettevõtjad ei kasuta internetti äri huvides sellest tuleneva 
ebamugavuse tõttu. Teatavad maksude, jäätmekäitlusega jm seotud eeskirjad on eri 
riikide turgudel erinevad, mis tekitab jaemüüjatele keerulise, kuluka ja prognoosimatu 
majanduskeskkonna. Seetõttu on vaja võtta järgmisi haldusmeetmeid, mis ergutavad 
ettevõtjaid seda ärivaldkonda edendama ja mis pakuvad tarbijatele eri võimalusi:

 muuta käibemaksualane aruandlus kaugmüüjatele lihtsamaks;
 parandada internetis kasutatavaid maksemehhanisme;
 ühtlustada ELis posti- ja pangakulud;
 töötada välja praktilised lahendused probleemidele, mis on seotud maksete ja 

intellektuaalomandiõigustega, et tarnijad ei peaks maksma samade kaupade 
eest eri riikides;

 reguleerida internetis teavitamist Euroopa tasandil;
 parandada tarnijate ja tarbijate vaheliste konfliktide lahendamise mehhanisme.

6. Tagada tuleb internetti kasutatavate alaealiste turvalisus Euroopa tasandil tuleb 
reguleerida tõhusaid mehhanisme, mis tagavad alaealiste kaitse ohtlikule, sh pornograafilisele 
sisule ligipääsul, tubaka või alkoholi ostmisel, internetikihlvedude puhul, võõrastega 
suhtlemisel ning sotsiaalsete võrgustike kasutamisel.

Raportöör on seisukohal, et lahendus seisneb tavapärast kaubandustegevust reguleerivate 
eeskirjade kohaldamisel elektroonilisele kaubandusele, sest nii on võimalik saavutada tõeline 
ja väljakujundatud Euroopa ühine turg, mis on valmis toimima 21. sajandi 
majanduskeskkonnas.


