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Teema: Teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 ja tarbija õiguste direktiivi artikli 8 lõike 3 rakendamine

Teenuste direktiivi (2006/123/EÜ) artikli 20 lõikes 2 sätestatakse, et „Liikmesriigid tagavad, et 
teenuseosutaja poolt avalikkusele üldiselt kättesaadavaks tehtud teenusele juurdepääsu 
üldtingimused ei sisalda diskrimineerivaid sätteid, mis on seotud teenuse kasutaja kodakondsuse või 
elukohaga”.

Tarbija õiguste direktiivi artikli 8 lõikega 3 täiendatakse seda teenuse kasutaja suhtes diskrimineeriva 
käitumise keeldu järgmisega: „Kaubandustegevuse veebilehel märgitakse hiljemalt tellimise protsessi 
alguses selgelt ja loetavalt võimalikud tarnimise piirangud”. 

Teenuste direktiivis tuleb teenuse mõistet tõlgendada laiemalt. Oluline on, et e-kaubanduse 
jaeteenused kuuluvad teenuse mõiste alla ja peaksid seetõttu olema rakendusmeetmetega hõlmatud. 
Kuid vaatamata sellele, et direktiivide ülevõtmistähtajad on möödas, kogevad paljud ja eriti 
väiksematest liikmesriikidest pärit ELi veebiostlejad ikka tihtipeale raskusi internetist kaupade ja 
digitaalse infosisu tellimisel. Veebipoed keelduvad sageli kaupu ja teenuseid kätte toimetamast alles 
siis, kui tellimisprotsess on peaaegu lõpule jõudnud. Euroopa tarbijakeskustesse pöörduvad sageli 
tarbijad, kellele on keeldutud kaupa kätte toimetamast nende elukoha tõttu ja seda isegi siis, kui nad 
on (põhjendatud juhtudel) olnud valmis maksma kõrgemat kättetoimetamistasu. Sel viisil saavad 
eelkõige suured veebipoed kasu liikmesriikidevahelistest hinnaerinevustest, samal ajal kui teatud 
liikmesriikide elanikele on kättesaadav palju piiratum valik kaupu ja teenuseid. Oma Euroopa 
digitaalse ühtse turu strateegias (COM(2015)0192) teatas komisjon, et ta võtab meetmeid e-
kaubanduses esineva põhjendamatu asukohapõhise piiramise lõpetamiseks 2016. aastaks, tehes 
seda vajaduse korral „e-kaubanduse raamistiku ja teenuste direktiivi artiklis 20 sätestatud raamistiku 
sihipärase muutmisega”? 

Eespool toodut silmas pidades esitame järgmised küsimused: 

1. Milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon võtta selleks, et tagada, et kehtivad 
õigusaktid (eelkõige eespool nimetatud direktiivid), millega keelatakse kaupade ja teenuste 
kättetoimetamisest keeldumine tarbija kodakondsuse või elukoha tõttu, rakendataks 
nõuetekohaselt ja kohaldataks digitaalse ühtse turu edasiseks täiustamiseks?

2. Mida peab komisjon silmas „e-kaubanduse raamistiku ja teenuste direktiivi artiklis 20 sätestatud 
raamistiku sihipärase muutmisega”?
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