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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettevõtete kaitsmise kohta eksitavate turundusvõtete vastu ja tõhusa jõustamise 
tagamise kohta ning eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitleva direktiivi 2006/114/EÜ 
läbivaatamise kohta

(2013/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Ettevõtete kaitsmine eksitavate 
turundusvõtete vastu ja tõhusa jõustamise tagamine” (COM(2012)0702),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (kodifitseeritud versioon)1,

– 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)2,

– 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)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 98/27/EÜ 
tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta4,

– võttes arvesse oma 9. detsembri 2011. aasta resolutsiooni eksitavate ärikataloogide kohta5,

– 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 kohta6,

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2008. aasta resolutsiooni eksitavate 
„kataloogiettevõtete” kohta7,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellitud uuringut pealkirjaga „„Kataloogi-
ettevõtete” eksitavad äritavad kehtivate ja kavandatavate tarbijaid ja VKE-sid kaitsvate 
siseturu alaste õigusaktide kontekstis” (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6)8,

                                               
1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.
2 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
3 ELT L 364, 9.12.2004, lk 1.
4 ELT L 166, 11.6.1998, lk 51.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0269.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0008.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0608.
8 IP/A/IMCO/ST/2008-06.
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– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. aprilli 2013. aasta arvamuse 
projekti komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Ettevõtete kaitsmine eksitavate 
turundusvõtete vastu ja tõhusa jõustamise tagamine. Eksitavat ja võrdlevat reklaami 
käsitleva direktiivi 2006/114/EÜ läbivaatamine”1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, õiguskomisjoni ja 
petitsioonikomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et eksitavad turundusvõtted võivad olla väga erinevad, tavalisim on aga 
kataloogiettevõtte petuskeem, kus pettusega tegelev firma saadab ettevõtjatele täidetava 
vormi, paludes sinna kanda ettevõtte nime ja kontaktandmed või neid andmeid uuendada, 
jättes mulje, et tegemist on tasuta teenusega; arvestades, et allakirjutanud avastavad 
hiljem, et nad on tahtmatult allkirjastanud lepingu, mis kohustab neid tavaliselt vähemalt 
kolme aasta jooksul maksma ärikataloogis andmete avaldamise eest aastas kuni 1000 
eurot või veelgi rohkem;

B. arvestades, et rahaline kahju, mida eksitavad turundusvõtted ELis põhjustavad, ei ole 
täpselt teada, kuid mõnede liikmesriikide riikliku statistika järgi võib see ulatuda 
miljardite eurodeni aastas; 

C. arvestades, et eksitavate turundusvõtete peamised ohvrid on VKEd, eelkõige väikesed ja 
mikroettevõtted; arvestades, et sageli satuvad pettuse ohvriks ka koolid, kirikud, haiglad ja 
vabaühendused ning kohalikud omavalitsused ja muud avalikud asutused;

D. arvestades, et eksitavate turundusvõtete ohvrid tunnevad sageli piinlikkust ja jätavad 
juhtunust õiguskaitseasutustele teatamata; arvestades, et seetõttu on väga tähtis, et 
õiguskaitseasutused hõlbustaksid teavitamist ja pööraksid niisugustele juhtumitele piisavat 
tähelepanu;

E. arvestades, et ettevõtete kaitsetase on liikmesriigiti väga erinev ja konkreetne keeld 
eksitavaid kataloogiskeeme kasutada on võetud ainult Austria ning Belgia õigusesse, 
samuti on sarnane seadus ettevalmistamisel Hollandis;

F. arvestades, et väga tähtis on rakendada järjekindlat lähenemist, mis hõlmaks 
tasakaalustatult ennetus- ja karistusmeetmeid; arvestades, et kuni probleemi käsitlevad 
selged õigussätted puuduvad, kõhklevad õiguskaitseasutused tegevusse asumast;

G. arvestades, et praeguses olukorras on pettusega tegelevaid ettevõtteid raske jälitada, sest 
sageli saadavad nad arveid ühest riigist teise, nende pangaarve asub aga kolmandas riigis, 
mis muudab ka ülekannete jälgimise keeruliseks;

1. kiidab komisjoni teatise heaks, kuid rõhutab, et vaja on täiendavaid jõupingutusi, eelkõige 
jõustamise vallas;

                                               
1 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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Ennetamine ja teavitamine

2. rõhutab, et on vaja parandada liikmesriikide teabevahetust; kutsub kõiki liikmesriike üles 
looma või määrama riiklikku kontaktasutust, kuhu ettevõtted ja muud eksitavate 
turundusvõtete ohvriks langenud saavad nendega juhtunust teatada ja kust nad leiavad abi 
ja oskusteavet eri tüüpi pettuste ennetamise ja asjakohase tegutsemise kohta; peab 
vajalikuks, et iga kontaktasutus koostaks andmebaasi, kuhu salvestatakse kõik eksitavate 
turundusvõtete tüübid ja kergesti mõistetavad näited; kutsub komisjoni üles tagama sujuva 
andmevahetuse koordineerimist riiklike andmebaasidega, muu hulgas aidates luua 
kiirhoiatussüsteemi, mis võimaldab uusi eksitavaid turundusvõtteid ära tunda;

3. on veendunud, et riiklikud kontaktasutused peaksid võtma aktiivse rolli teabe levitamisel 
riigiasutuste, kodanike ja ettevõtete vahel ning tegema koostööd, et hoiatada üksteist uute 
eksitavate tavade eest ning aidata VKEsid piiriüleste vaidluste lahendamisel, suunates 
petetud ettevõtjaid sobivaima õigusmehhanismi juurde;

4. kutsub riikide äriorganisatsioone, eelkõige VKEde organisatsioone üles tihedale koostööle 
riiklike kontaktasutustega; sellega seoses peab tervitatavaks ka avaliku ja erasektori 
koostööd;

5. kutsub komisjoni üles uurima võimalust koostada kinnitatud kriteeriumide alusel kogu 
ELi hõlmav must nimekiri pettusega tegelevate ettevõtete kohta, et takistada niisuguseid 
ettevõtteid oma tegevust teistesse liikmesriikidesse laiendamast;

6. kutsub Europoli üles võtma aktiivsemat rolli kõnealuste pettusevormidega võitlemisel, 
kogudes teavet eksitavate turundusvõtete piiriüleste vormide kohta ja analüüsides selliste 
tavadega tegelevate ettevõtete taustastruktuuri, samuti pakkuma mehhanisme riiklike 
õiguskaitseasutuste kiireks teabevahetuseks nende tavade ja struktuuride kohta;

7. rõhutab, et petturlike ettevõtete tegevuse takistamiseks peavad riiklikud 
õiguskaitseasutused tegema tihedamat koostööd eksitavate turundustavade 
võimaldajatega, nagu pangad, telefonifirmad, postiteenistused ja inkassofirmad; 

Jõustamine ja vastutuselevõtmine

8. märgib murega, et mitmete liikmesriikide uurimisasutused ilmutavad suurt vastumeelsust 
eksitavate turundusvõtete juhtumite uurimisele võtmise suhtes ja väidavad tihti, et nad ei 
usu, et oleks võimalik leida piisavaid tõendeid; rõhutab, et valitsus peab finants- ja 
majanduskuritegusid ennetama;

9. rõhutab, et eksitavate turundusvõtete uurimist ja nende eest vastutusele võtmist tuleb 
parandada; kutsub seetõttu komisjoni üles koostama riiklike õiguskaitseasutuste jaoks 
parimate tavade suuniseid uurimise ja vastutuselevõtmise prioriteetide vallas; palub 
liikmesriikidel suurendada asjaomaste uurimis- ja kohtuasutuste suutlikkust ja 
oskusteadmisi;

10. rõhutab, et on vaja kehtestada tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 
tuletades meelde, et kriminaalkaristustel võib olla ennetav mõju;
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11. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole kuulda võtnud parlamendi soovitust ebaausate 
kaubandustavade direktiivi kohaldamisala osalise laiendamise kohta nii, et direktiivi I lisa 
(must nimekiri) hõlmaks ka ettevõtetevahelisi (B2B – business-to-business) lepinguid; on 
seisukohal, et selle direktiivi muutmine direktiivi 2006/114/EÜ asemel annaks sidusama 
tulemuse, sest nii laieneks ebaausate kaubandustavade mõiste koos musta nimekirjaga ka 
B2B-suhetele; rõhutab, et sellega välditaks vajadust laiendada eksitava reklaami mõistet, 
mis on vajalik kõigi eksitavate võtete hõlmamiseks;

12. palub komisjonil esmajärjekorras uurida, kas oleks võimalik jätta eksitavate 
turundusvõtete kasutamises süüdi mõistetud ettevõtted vähemalt viieks aastaks kõrvale 
ELi hankemenetlustest ja/või ELi rahastamise saamise võimalusest;

13. palub liikmesriikidel tagada, et nende maksuametid teeksid riiklike kontaktasutustega 
tihedat koostööd, kontrollides aktiivselt ettevõtteid, kelle kohta on teatatud, et nad 
kasutavad eksitavaid turundusvõtteid;

14. rõhutab, et ettevõtete registreerimisega tegelevad organisatsioonid, näiteks 
kaubanduskojad, peavad võtma aktiivsema hoiaku kahtlase käitumise kindlakstegemisel ja 
pettuste tõkestamisel;

15. juhib eelkõige tähelepanu petturlike võlgade sissenõudmise asutuste tegevusele, kes ei 
kõhkle ettevõtetele survet avaldamast, et nad oma arved kinni maksaksid, kuigi teavad või 
võiksid teada, et need on pettusega tekitatud arved; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
esitama ettepanekuid vahendite kohta, mille abil oleks võimalik niisuguseid asutusi 
paremini kontrollida nii enne kui ka pärast nende ametlikku asutamist;

16. märgib murega, et vaidluste lahendamise menetlused on kujunenud väheedukaks, 
pikalevenivaks ja kulukaks ja nende kasutamisel ei ole tagatud, et tekitatud kahju piisavalt 
ja õigeaegselt korvatakse; palub komisjonil esitada ettepanek, mis võimaldaks eksitavate 
turundusvõtete ohvritel kollektiivselt petturliku ettevõtte vastu tegutseda; rõhutab, et 
ohvritel peaks olema võimalus lasta määratud organisatsioonidel, näiteks riigi ettevõtjate 
organisatsioonil, end esindada; nõuab, et ohvrite jaoks kehtestataks tõhusad 
õiguskaitsevahendid, kaasa arvatud asjaomaste lepingute tühistamine;

ELi piire ületav rahvusvaheline koostöö

17. rõhutab, et eksitavad turundusvõtted kujutavad endast rahvusvahelist probleemi, mis 
sugugi ei piirdu liikmesriikide territooriumiga; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike 
üles tegema selles valdkonnas rahvusvahelist koostööd nii kolmandate riikidega kui ka 
pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega;

18. kutsub komisjoni üles aktiivsemalt osalema Rahvusvahelise Massturustamise Töörühma 
tegevuses, kuhu kuuluvad USA, Austraalia, Belgia, Kanada, Hollandi, Nigeeria ja 
Ühendkuningriigi õiguskaitseasutused ja reguleerivad ametid ning tarbijaorganisatsioonid 
ja millega on seotud ka Europol;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Eksitavad turundusvõtted võivad olla väga erinevad, tavalisim on aga kataloogiettevõtte 
petuskeem, kus petturlik firma saadab ettevõtjatele täidetava vormi, paludes sinna kanda 
ettevõtte nime ja kontaktandmed või neid andmeid uuendada ja jättes mulje, et tegemist on 
tasuta teenusega. Hiljem avastavad vormi täitnud isikud, et nad on tahtmatult allkirjastanud 
lepingu, mis kehtib tavaliselt vähemalt kolm aastat ja mis kohustab neid maksma ärikataloogis 
andmete avaldamise eest kuni 1000 eurot aastas või veelgi rohkem.

Muude eksitavate turundusvõtete seas on eksitavad maksetaotlused, millest näib, nagu oleks 
tegemist arvega teenuste eest, mida ettevõtja on tellinud, kuigi ta tegelikult seda teinud ei ole, 
domeeninime registreeringu pikendamise pakkumised, kus petturlik kaupleja esitab valeteavet 
ja avaldab psühholoogilist survet, et sõlmida leping palju kõrgema hinna eest kui see, mida 
oleks tulnud maksta ametlikule pakkujale, ning pakkumised pikendada kaubamärgi kaitset 
teistes riikides, kuigi niisuguse kaitse saavad anda ainult ametiasutused.

Ettevõtete kaitse tase on eri liikmesriikides väga erinev. Ainult Austrias ja Belgias on 
eksitavate kataloogiskeemide kasutamine seadusega keelatud. Austria ebaausate 
kaubandustavade seaduse jaos 28a on sätestatud, et ettevõtluse raames ja konkurentsi 
eesmärgil on keelatud reklaamida registreerimist ärikataloogides, nagu kollased leheküljed, 
telefonikataloogid ja samalaadsed nimekirjad, maksetaotluste, maksekorralduse vormide, 
arvete, andmete korrigeerimise pakkumiste või samalaadsete võtete abil või otseselt pakkuda 
sellist registreerimist, ilma et ühemõtteliselt ja ka selgete graafiliste vahenditega oleks 
näidatud, et selline reklaam on üksnes lepingu pakkumine. Belgia turundustavasid ja 
tarbijakaitset käsitleva seaduse artikli 97 lõikes 1 on öeldud, et ettevõttel on keelatud palgata 
reklaamijaid kas otseselt või maksetaotluse, tellimislehe, arve, andmete korrigeerimise 
pakkumise või muu sarnase dokumendi abil, mis on seotud registreerimisega kataloogides, 
aadressinimistutes, telefoniraamatutes või samalaadsetes nimekirjades või kataloogides, ilma 
et oleks selgelt näidatud, et tegemist on lepingu pakkumisega ja ilma et dokumendis oleks 
paksus kirjas ja suurima kasutatud kirjasuurusega ära toodud lepingu tingimused ja 
maksumus. Hollandi parlamendis tegelevad praegu samalaadse seaduse koostamisega 
Hollandi Sotsialistliku Partei liikmed koostöös Hollandi Liberaalse Parteiga. 

Raportöör avaldab heameelt komisjoni teatise üle, milles käsitletakse ettevõtete kaitsmist 
eksitavate turundusvõtete eest ja tõhusa jõustamise tagamist, kuid on veendunud, et vaja on 
täiendavaid jõupingutusi. Seetõttu soovitatakse käesolevas raporti projektis täiendavaid 
meetmeid ennetuse, teavitamise, jõustamise ja vastutusele võtmise valdkonnas. Eksitavad 
turundusvõtted ei ole ainult Euroopaga piirduv nähtus. Seetõttu rõhutab raportöör 
rahvusvahelise koostöö tähtsust nende võtete vastu võitlemisel. 


