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1. Sissejuhatus

Ebaausad kaubandustavad õõnestavad tarbijate usaldust siseturul ja kujutavad endast olulist 
takistust siseturu toimimisele. Ebaausate kaubandustavade direktiivi (2005/29/EÜ), mis 
jõustus 12. detsembril 2007, eesmärk on lahendada kõnealune probleem. Liikmesriikide 
arvukate eeskirjade asendamise abil ühe õigusaktiga on ebaausate kaubandustavade direktiivi
eesmärk pakkuda tarbijatele rohkem usaldust piiriüleste tehingute tegemisel ja rohkem 
õiguskindlust ettevõtetele seoses erinevate kaubandustavade lubatavuse ja reklaamiga 
siseturul.

Direktiiv pakub üldist reguleerivat raamistikku tarbijatele suunatud ettevõtluse elluviimiseks 
turul. Direktiivi kohaldatakse terve hulga ebaausate tavade suhtes – Interneti-pettustest kuni 
kodumüügini – ja see hõlmab kõiki sektoreid.

Ebaausate kaubandustavade direktiiv võeti vastu maksimaalse ühtlustamise direktiivina, mis 
tähendab, et liikmesriikidel ei ole lubatud selle eeskirjadest kõrvale kalduda, s.t 
liikmesriikidel on keelatud kehtestada kõnealuse direktiiviga ettenähtust rohkem 
ettekirjutavaid või piiravaid sätteid. Tegelikkuses võimaldab see liikmesriikidele 
märkimisväärset kaalutlusõigust seoses konkreetsete sätete rakendamisega, nimelt:

 üldklausel: ebaausate kaubandustavade direktiiviga määratletakse terve hulk erinevaid 
tavasid, mida peetakse ebaausaks ja keelatuks igas olukorras. Siiski võimaldatakse 
liikmesriikidel laiendada seda nimekirja direktiivis sisalduvate suhteliselt laialdaste 
kriteeriumide alusel. Uue üldklausli kohaselt on kaubandustava ebaaus, kui see on
vastuolus ametialase hoolikuse nõuetega ning kui see seoses mingi tootega moonutab 
oluliselt või tõenäoliselt moonutab keskmise tarbija majanduskäitumist;1

 õiguskaitsevahendid ja sanktsioonid: õiguskaitsevahendid ja sanktsioonid määratakse 
kindlaks liikmesriikide riiklike õigusaktidega. Liikmesriikides kehtivad erinevad 
jõustamissüsteemid, olenevalt sellest, kas need tuginevad tugevale eraõiguslikule 
jõustamisele, kus tarbijarühmad mängivad väga olulist rolli (nt Saksamaal), või 
kriminaalkaristustele või haldussanktsioonidele (nt Prantsusmaal) või siis 
isereguleerimisele (nt Suurbritannia);

 õiguslikud printsiibid: ebaausate kaubandustavade direktiivi peamised sätted põhinevad 
terminitel nagu „keskmine tarbija”, „ametialane hoolikus” ja „ostukutse”, mis võimaldab 
liikmesriikide ametiasutuste ja kohtute erinevaid tõlgendusi.

Samuti on oluline juhtida tähelepanu sellele, et ebaausate kaubandustavade direktiiv kaitseb 
ebaausate kaubandustavade eest üksnes tarbijate majandushuve. Liikmesriikidel on võimalik 
võtta kasutusele täiendavaid piiranguid, piiranguid tervisekaitse ja -ohutuse alusel või maitse 
ja moraalinormidega seotud põhjustel.2

Võttes arvesse erinevusi liikmesriikide jõustamissüsteemides, on mõnede õiguslike 

                                               
1 Vrd ebaausate kaubandustavade direktiivi artikli 5 lõige 2.
2 Vrd ebaausate kaubandustavade direktiivi artikli 3 lõige 3; põhjendus 7.



DT\742519ET.doc 3/6 PE412.231v01-00
Freelance-tõlge

ET

printsiipide komplekssus, arvukad ja laialdased siseriiklikud eeskirjad, millega reguleeritakse 
ebaõiglasi kaubandustavasid, samuti direktiivi reguleerimiseala, nõuetekohane ülevõtmine ja 
tõhus rakendamine üliolulised, et saavutada maksimaalne ühtlustamine, pakkumaks tarbijatele 
suuremat usaldust ja ettevõtetele rohkem õiguskindlust siseturul.

2. Ülevõtmine

Ebaausate kaubandustavade direktiivi ülevõtmistähtaeg oli 12. juunil 2007. aastal. Enamikus 
liikmesriikides kulges ülevõtmine ilma suuremate probleemideta, mõned liikmesriigid ei ole 
direktiivi seniajani üle võtnud ja vähesed liikmesriigid on direktiivi võtnud üle mitte 
nõuetekohaselt.

Tänaseni (16.09.2008) ei ole viis riiki teatanud komisjonile oma ülevõtmismeetmetest:
Saksamaa, Hispaania, Luksemburg, Madalmaad ja Soome. Komisjon algatas nimetatud 
liikmesriikide vastu rikkumismenetluse 2007. aasta augustis.

Komisjon avastas ebapiisava ülevõtmise kolmes liikmesriigis: Prantsusmaa, Taani ja Rootsi.
Ametlikku rikkumismenetlust ebapiisava ülevõtmise alusel ei ole nende liikmesriikide vastu 
seni algatatud.

Lisaks on Euroopa Kohtu poole pöördutud seoses kolme juhtumiga. Kaks esimest juhtumit on 
seotud ebaausate kaubandustavade direktiivi nõuetele vastavusega1 Belgia kehtivates 
õigusaktides, millega keelatakse tarbijatele toodete ja/või teenuste pakettmüügi pakkumiste 
tegemine. Kohtujuristi arvamus esimese kahe juhtumi kohta peaks saabuma septembri lõpus / 
oktoobri alguses ja Euroopa Kohtu otsus aasta lõpuks. Kolmanda eelotsusetaotlusega pöördus 
Euroopa Kohtu poole Saksamaa Bundesgerichtshof seoses pakettmüügi pakkumiste 
lubatavusega.

Rakendamine ja jõustamine

2007. aastal kasutas komisjon esimest korda aktsiooni „EU Sweep”, et kontrollida ja jõustada 
tarbijakaitse õigusaktide rakendamist. Sweep on süstemaatiline kontroll, mida eri 
liikmesriikides viivad üheaegselt läbi riiklikud täitevasutused ja mida koordineerib Euroopa 
Komisjon vastavalt tarbijakaitsealase koostöö määrusele (määrus (EÜ) nr 2006/2004), mis 
jõustus 2006. aasta lõpus. Esimene Sweep viidi läbi 2007. aasta septembris lennuettevõtjate 
veebilehtede suhtes. Siseriiklikud asutused uurisid põhjalikult sadu lennupiletite müügiga 
tegelevaid veebilehti, et tuvastada õigusnormide rikkujaid. Järelmeetmena võtsid 
liikmesriikide täitevasutused ettevõtetega ühendust ja palusid neil muuta veebilehed 
eeskirjadele vastavaks või selgitada oma seisukohta. Hiljuti, 2008. aasta juunis, korraldas 
komisjon mobiilse Sweep kampaania, mis võttis sihikule mobiiltelefonihelinate ja 
taustapiltide müügi Internetis.

2007. aasta aktsiooni Sweep raames leidsid 43,6 % läbivaadatud veebilehtede puhul kinnitust 
eeskirjade eiramised rakendamisetapis. Nimetatud eiramised olid peamiselt seotud ebatäpse 

                                               
1 C-261/07 VTB-VAB versus Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA versus Sanoma Magazines Belgium NV 
ja C -304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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hinna avaldamisega (esialgses hinnas ei sisaldunud makse ega teenustasusid), kinnituse 
andmise lahtriga ning fiktiivse eelturuga ja tasuta piletite pakkumistega.

2008. aasta mobiiltelefoni teenuseid käsitleva aktsiooni Sweep puhul olid esimesed tulemused 
seotud puuduva või puuduliku hinna avaldamisega (50 % kontrollitud veebilehtedest), 
puuduva või puuduliku teabega kaupleja kohta (70 % kontrollitud veebilehtedest) ja teabe 
eksitava esitlusega – see hõlmab väikese kirja kasutamist ja sõna „tasuta” eksitavat kasutamist 
– (60 % kontrollitud veebilehtedest).

Aktsioonide Sweep tulemusel selgusid üksikasjalikud andmed rakendamisprobleemide kohta 
lennuettevõtjate veebilehtede puhul ning mobiiltelefonide helinate ja taustapiltide müüki 
Internetis käsitlevate veebilehtede puhul. Siiski on väga vähe andmeid teiste valdkondade 
kohta. Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku 2007. aasta raportis vihjatakse mõningatele 
võimalikele probleemsetele valdkondadele. Raporti kohaselt on suurim osa (22 %) Euroopa 
tarbijakeskustes registreeritud kaebustest seotud transporditeenustega, eriti lennureisijate 
õigustega. Lennundussektorile järgnesid vabaaja- ja kultuuriteenused (peaaegu 12 % 
kaebustest) ja seejärel audiovisuaalteenused (peaaegu 10 %).

Raportöör märgib, et Euroopa Komisjoni hiljutised jõupingutused, eelkõige aktsioonide 
Sweep algatamine, on väga teretulnud seoses vajadusega teostada paremat järelevalvet 
siseturu õigusaktide rakendamise üle. Siiski on andmed siseturu õigusaktide rakendamise 
hetkeseisu kohta ebapiisavad. See on suurel määral nõnda, kuna järelevalve rakendamise ja 
täitmise üle on ressursimahukas ja nõuab tõhusamaid rakendamise järelevalve vahendeid, 
näiteks aktsioone Sweep, mis tuleb välja töötada tagamaks, et kodanikud saavad kasu siseturu 
eelistest.

Piiriülene rakendustegevus

Raportöör on seisukohal, et eritähelepanu tuleb pöörata piiriülese mõõtmega 
kaubandustavadele, s.t tavadele, mille puhul kaupleja turustab tarbekaupu ja teenuseid ühest 
riigist (lähteriigist) tarbijatele, kes asuvad teises riigis (sihtriigis). Sellistel juhtudel on sihtriigi 
ametiasutustel palju keerulisem rakendada ettevõtjate suhtes abinõusid. Lisaks ei ole 
tarbijakaitseasutused lähteriigis mõnikord huvitatud asjakohaste meetmete võtmisest 
ebaausate kaubandustavade vastu sihtriigis. Liikmesriigid kasutavad täitmistegevuse puhul 
samuti erinevaid ressursse ning piiriülese turustamise puhul tekivad tõsised lõhed ebaausate 
kaubandustavade direktiivi kohaldamise ja täitmise vahel. Seetõttu ei ole üllatav 2007. aasta 
lennufirmade aktsiooni Sweep tulemus, mille kohaselt on jõustamismäär riiklike veebilehtede 
puhul 55 % (90st 50) ja piiriülestel juhtudel 12 % (42st 5).

Piiriülese jõustamise suhtes on olemas määrus tarbijakaitsealase koostöö kohta, et võidelda 
takistuste vastu, millega liikmesriigid võivad seista silmitsi ühendusesisese tarbijakaitse
puhul. Võrgustiku on moodustanud liikmesriikide ametiasutused, kes vastutatavad jõustamise 
eest riigi tasandil. Alates määruse jõustumisest on tarbijakeskuste võrgustiku andmebaasis 
registreeritud 234 teabetaotlust (uurimistaotlust), 138 hoiatust ja 214 taotlust võtta 
täitemeetmeid.1

                                               
1 Seisuga 04.09.2008.
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Tarbijakaitsealase koostöö määrusega nähakse pealkirja „Täitmise koordineerimine” all ette 
ametnike vahetuse rahastamine. 2007. aastal rahastati nelja ametniku vahetust.

Õiguskaitsevahendid ja sanktsioonid

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et õiguskaitsevahendid ja sanktsioonid on oluline aspekt 
ebaausate kaubandustavade direktiivi tõhusa täitmise puhul. Direktiivi kohaselt peaksid 
liikmesriigid tagama, et asjaomastel osapooltel on õiguskaitsevahendid algatamaks menetlusi 
ebaausate kaubandustavade suhtes1, jättes konkreetsete õiguskaitsevahendite valiku 
liikmesriikide otsustada. Liikmesriikidel palutakse kehtestada karistused riiklike 
ülevõtmismeetmete rikkumise eest, mis peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.2

Üldiselt võivad liikmesriigid otsustada märkimisväärselt oma äranägemise järgi, kuidas nad 
vastavuse tagavad, kas era- või avaliku õiguse sanktsioonide abil. Näiteks pettuste, agressiivse 
või ähvardava käitumise või ohu korral tarbijate füüsilisele turvalisusele võivad liikmesriigid 
määrata kriminaalkaristusi, kuid direktiiv ei kohusta neid selleks. Kriminaalkaristused võivad 
hoida ettevõtjaid tõhusalt eemal selliste äärmuslike tavade harrastamisest. Näiteks 
Ühendkuningriik on määratlenud kriminaalkuriteona teadlikult või kergemeelselt ebaausate 
kaubandustavadega tegelemise.

Head tavad

Raportöör soovitab, et komisjoni tuleb julgustada abistama ja tegema liikmesriikidega 
koostööd ebaausate kaubandustavade direktiivi rakendamise osas ja edendama häid tavasid 
direktiivi rakendamise ja täitmise valdkonnas. See peab hõlmama järelevalvepersonali 
vahetuse tugevdamist. Sellised meetmed tagavad direktiivi parema täitmise ja pakuvad 
järjekindlamat täitmist kaasreguleerijate seas kogu ELis.

Direktiivi nõuetekohane rakendamine tähendab, et üksikisikud on täiesti teadlikud oma 
õigustest. Tarbijate õiguste laiendamine ebaausate kaubandustavade direktiivi abil peab 
toimuma käsikäes meetmetega, mis on vajalikud, et toetada nende õiguste kasutamist.
Liikmesriigi tasandil tuleks kaaluda tarbijate teadlikkuse tõstmise kampaaniad, tarbijate 
harimise ja tarbijate nõustajate paremat taset.

Valitud küsimused arutelu jaoks

Arutelu algatamiseks soovib raportöör tõstatada mõned esialgsed küsimused, mis vajavad 
hoolikat järelemõtlemist. Sõltuvalt sellest, kuidas arutelu komisjonis areneb, võivad need või 
täiendavad küsimused, mis tulenevad komisjoni kaalutlustest, olla raportööri 
muudatusettepanekute teemaks.

                                               
1 Ebaausate kaubandustavade direktiivi artikkel 11 ja põhjendus 21.
2 Ebaausate kaubandustavade direktiivi artikkel 13.
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 Kuidas tagada ebaausate kaubandustavade direktiivi tõhus kohaldamine?
 Kuidas parandada ebaausate kaubandustavade direktiivi ja üldisemalt ELi tarbijaõiguse 

piiriülest täitmist?
 Millised instrumendid sobivad kõige paremini tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide 

rakendamise üle järelevalve teostamiseks?
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