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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et teenuste, sealhulgas digitaalteenuste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu 
toimimise lepingus sätestatud neljast põhivabadusest ning hädavajalik ühtse turu 
toimimiseks, mida toetab suurem tarbijakaitse ja tarbijate heaolu;

B. arvestades, et õiguskomisjoni raportis „Digiteenuste õigusakt: kaubandus- ja 
tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele“ ei käsitleta e-
kaubanduse direktiivi reegleid, mille kohta koostab raporti siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjon;

C. arvestades, et direktiivid (EL) 2019/7701 ja (EL) 2019/7712 digisisu üleandmise ja 
digiteenuste osutamise lepingute ning kaupade müügilepingute teatavate aspektide 
kohta võeti vastu alles hiljuti;

1. peab tervitatavaks komisjoni ja liikmesriikide tarbijakaitsealase koostöö asutuste 
avaldatud „Tarbijakaitsealase koostöö võrgustiku ühine seisukoht COVID-19 kohta“3, 
mis käsitleb COVID-19 puhanguga seotud kõige uuemaid pettusi ja ebaausaid tavasid; 
palub kõikidel platvormidel teha komisjoni ja pädevate asutustega koostööd, et 
tuvastada paremini ebaseaduslikke tavasid ja teha lõpp pettustele, ning palub komisjonil 
vaadata korrapäraselt läbi ühised suunised tarbijatele vale, eksitava või muul viisil 
kuritarvitava sisuga esemete ja teenuste pakkumise ja/või müügi kohta; on veendunud, 
et selliste suuniste eesmärk ei peaks olema mitte ainult liidu ja liikmesriikide 
tarbijaõiguse kohaldamine, vaid ka ennetavalt vahendite leidmine selleks, et turukriisile 
kiirelt reageerida; 

2. väljendab heameelt pingutuste üle muuta internetis reklaamimine läbipaistvamaks ning 
on seisukohal, et platvormide ametialase hoolikuse ja kohustuste kohta on vaja rohkem 
selgust ja suuniseid; on veendunud, et kui reklaamijad ja vahendajad on asutatud 
kolmandas riigis, peaksid nad määrama liidus asutatud seadusliku esindaja, keda saab 
reklaami sisu eest vastutusele võtta, et võimaldada tarbijatele vale või eksitava reklaami 
korral kahju hüvitamist;

3. palub komisjonil selgitada, milliseid sanktsioone või muid piiranguid tuleks selliste 
reklaamivahendajate ja -platvormide suhtes kohaldada, kui nad võtavad vale või 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/770 digisisu 
üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingute teatavate aspektide kohta (ELT L 136, 
22.5.2019, lk 1).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/771 kaupade 
müügilepingute teatavate aspektide kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ja 
direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ (ELT L 136, 
22.5.2019, lk 28).
3 Euroopa Komisjoni tarbijakaitsealase koostöö võrgustik, tarbijakaitsealase koostöö asutuste 
ühine seisukoht „Veebiplatvormidel ELi koroonaviiruse puhanguga seoses toimepandavatele 
pettustele lõpu tegemine ja võitlus ebaausate äritavade vastu“.
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eksitava reklaami teadlikult vastu; on veendunud, et veebiplatvormid peaksid oma 
veebisaitidel avaldatud reklaame aktiivselt jälgima, tagamaks, et nad ei saaks valest või 
eksitavast reklaamist kasu, kaasa arvatud mõjutajate turundussisust, mida ei avaldata 
koos sponsori nimega; rõhutab, et kaubanduslike toodete ja teenuste reklaam ning 
poliitilist või muud laadi reklaam on vormilt ja funktsioonilt erinev ning seetõttu tuleks 
nende suhtes kohaldada erinevaid suuniseid ja reegleid; 

4. tuletades meelde varasemaid pingutusi, palub komisjonil vaadata täiendavalt läbi 
lõppkasutaja litsentsilepingute sõlmimise tava ning leida viisid, kuidas kaasata tarbijaid 
rohkem ja lihtsamalt, sealhulgas klauslite valikul; märgib, et kasutajad aktsepteerivad 
lõppkasutaja litsentsilepingu sageli ilma seda lugemata; märgib lisaks, et kui 
lõppkasutaja litsentsileping võimaldab kasutajal klauslitest loobuda, võivad platvormid 
nõuda kasutajatelt seda igal kasutuskorral; 

5. rõhutab, et lõppkasutaja litsentsilepingud peaksid alati muutma kõigi andmete jagamise 
kolmandate isikutega vabatahtlikuks, välja arvatud juhul, kui see on teenuste 
toimimiseks hädavajalik; palub komisjonil tagada, et tarbija saaks ühendatud seadme 
kõiki põhifunktsioone kasutada ka siis, kui ta võtab tagasi oma nõusoleku 
mitteoperatiivsete andmete jagamiseks seadme tootja või kolmandate isikutega; 

6. rõhutab, et direktiiv (EL) 2019/770 ja direktiiv (EL) 2019/771 tuleb veel nõuetekohaselt 
üle võtta ja rakendada; palub komisjonil seda enne lisameetmete võtmist arvesse võtta;

7. märgib hajusraamatu tehnoloogial põhinevate nn arukate lepingute kasvu; palub 
komisjonil analüüsida, kas arukate lepingute teatavaid aspekte tuleks selgitada ja kas 
ettevõtjatele ja tarbijatele õiguskindluse andmiseks tuleks anda suuniseid; palub 
komisjonil töötada eelkõige selle nimel, et tagada selliste tarbijalepingute kehtivus ja 
siduvus kogu liidus; et need vastaksid tarbijaõiguse standarditele, näiteks direktiivi 
2011/83/EL4 kohasele taganemisõigusele; ning et nende suhtes ei kehtiks riigisisesed 
kohaldamistõkked, näiteks notariaalse kinnitamise nõue;

8. rõhutab, et kõigi tulevaste seadusandlike ettepanekutega tuleks püüda kõrvaldada 
praegused tõkked, mis veebiplatvormidel digiteenuste pakkumisel esinevad, ja ennetada 
võimalikke uusi tõkkeid; rõhutab samas, et liidu uued kohustused platvormidel peavad 
olema proportsionaalsed ja selged, et vältida tarbetut regulatiivset koormust ja tarbetuid 
piiranguid; rõhutab vajadust vältida liidu õigusaktide ülereguleerimist liikmesriikide 
poolt.

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija 
õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 
22.11.2011, lk 64).


