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Arvamuse küsimine 

Euroopa Komisjon tuli 11. aprillil 2018 välja uue algatuste paketiga  „Uus kokkulepe 
tarbijatega“, mille eesmärk on tõhustada ja lihtsustada Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate 
tarbija õiguste kasutamise võimalusi

1
. 

 
„Uus kokkulepe tarbijatega“ sisaldab kahte EL õigusakti eelnõud: 

 COM(2018) 184 – direktiivi eelnõu, mis reguleerib  esindushagi esitamist tarbijate 

kollektiivsetes huvides (kättesaadav veebilehel http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1524746040207&uri=CELEX:52018PC0184 ) ja 

 COM(2018) 185 – direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiive 93/13/EMÜ (tarbijaid 

ebamõistlikult kahjustavate tüüptingimuste kohta), 98/6/EÜ (kaupade müügi- ja 

ühikuhinna avaldamise kohta), 2005/29/EÜ (ebaausate kaubandustavade kohta) ja 

2011/83/EL (sidevahendi abil ja väljaspool äriruume tarbijaga sõlmitavate lepingute 

teatavate aspektide kohta), et kaasajastada EL tarbijakaitsereegleid ja tõhustada nende 

rakendamist (kättesaadav veebilehel http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1524746040207&uri=CELEX:52018PC0185 ). 

Eelnõuga COM(2018) 184 tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EL ja luuakse tarbijate 

kollektiivsetes huvides esindushagi esitamise võimalus. Eelnõu sisaldab mh järgmisi 

põhimõtteid: 

1) eelnõu kohaldamisala on laiem kui klassikalised tarbijaõiguste valdkonnad, hõlmates muid 

horisontaalseid ja valdkonnaspetsiifilisi ELi õigusakte, nt finantsteenused, energeetika, 

telekommunikatsioon, tervishoid ja keskkond;
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2) esindushagi esitamise õigus on nõuetekohaselt asutatud ja avalikku nimekirja kantud 

mittetulundusliku iseloomuga pädevatel üksustel, kellel on õigustatud huvi asjakohaste ELi 

õigusnormidega vastavuse tagamise vastu. Kahju hüvitamisele suunatud kollektiivhagide puhul 

peavad pädevad üksused tõendama kohtule või haldusasutusele oma finantssuutlikkust ja -

vahendite päritolu. Kohtul või haldusasutusel on õigus hinnata kolmanda isiku poolset 

rahastamist ja nõuda, et pädev üksus keelduks sellisest rahastamisest, ning otsustada, et pädeval 

üksusel ei ole konkreetsel juhul hagemisõigust; 

3) pädevatel üksustel on õigus esindushagide raames taotleda ettekirjutust kui ajutist meedet või 

                                                 
1
 Lisamaterjali algatuse kohta leiate veebilehelt http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_et.htm 

2
 Kohaldamisalasse kuuluvad õigusaktid on loetletud direktiivi lisas, mis on kättesaadav veebilehel: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:adba9e47-3e34-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF  
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rikkumise tuvastamise ettekirjutust. Pädevalt üksuselt ei tohi ettekirjutuse taotlemisel nõuda 

üksiktarbija mandaati või tõendite esitamist tarbija tegeliku kahju või kaupleja tahtluse või 

hooletuse kohta; 

4) pädeval üksusel on õigus nõuda meetmeid, mille eesmärk on kõrvaldada rikkumise kestev 

mõju, sh kahju hüvitamist, mis võib seisneda nt hüvitise maksmises, parandustööde tegemises, 

asenduse pakkumises, hinnasoodustuse tegemises, lepingu lõpetamises või makstud hinna 

tagastamises. Kui individuaalse kahju hüvitise suuruse kindlaksmääramine on keeruline, võib 

hüvitise määramise asemel teha deklaratiivse otsuse. Kui tarbijale tekkinud kahju on väike, ei 

nõuta üksiktarbija mandaati ja hüvitis mõistetakse välja avalikes huvides, teenimaks tarbijate 

kollektiivseid huve; 

5) ühes liikmesriigis määratud pädev üksus võib pöörduda esindushagiga teise liikmesriigi 

kohtutesse või haldusasutustesse. Kui rikkumine mõjutab eri liikmesriikide tarbijaid, võivad 

kohtule või haldusasutusele esindushagi esitada mitu pädevat üksust eri liikmesriikidest, 

tegutsedes ühiselt; 

6) lõplike otsuste täitmata jätmise puhuks tuleb kehtestada tõhusad, proportsionaalsed ja 

hoiatavad karistused, sh trahvid, millest saadud tulu tuleb jaotada tarbijate kollektiivsetes 

huvides; 

7) esindushagidega seotud menetluskulud ei tohi olla pädevatele üksustele finantsiliseks 

takistuseks. Selleks tuleb piirata kohtulõivude või haldustasude suurust, võimaldada vajadusel 

õigusabi või rahastada menetluskulud riiklikest vahenditest. 

 

Eelnõuga COM(2018) 185, millega kaasajastatakse EL tarbijakaitsereegleid ja tõhustatakse 

nende rakendamist nelja direktiivi osas,  kavandatakse järgmisi olulisemaid muudatusi: 

1) nähakse ette kohustus teha tarbijale kättesaadavaks nii lepingulised kui lepinguvälised 

individuaalsed õiguskaitsevahendid (nt lepingu lõpetamine või rahaline hüvitis) juhuks, kui 

ebaausa kaubandustava kasutamine tarbijat kahjustab, näiteks toote kohta ebaõige teabe 

esitamine; 

2) nähakse ette võimalus järelevalveasutusele hinnata eksitavaks kaubandustavaks toote 

turustamist identsena mitmes teises liikmesriigis turustatava tootega (nt sama bränd ja pakend) 

vaatamata sellele, et toote koostises või omadustes on märgatavad erinevused (hõlmatud on kõik 

tooted, nii toidu- kui tööstuskaubad);   

3) sidevahendi abil tarbijaga sõlmitavate lepingute regulatsiooniga hõlmatakse ka 

„tasuta“ osutatavad digitaalsed teenused (nt pilvsalvestusteenus, sotsiaalmeedia- ja e-posti 

kontod), mille saamiseks tarbija ei maksa raha, vaid esitab oma isikuandmed; 

4) nähakse ette kohustus, et internetipõhises kauplemiskohas esitatakse tarbijale selgelt teave 

selle kohta, kas platvormil kauplev isik müüb tooteid eraisiku või kauplejana ja kas temaga 

sõlmitavale lepingule laienevad EL tarbijaõigused või mitte. Online platvormidelt peab tarbija 

saama selget teavet ka selle kohta, kui otsingutulemusena enda paremal positsioonil kuvamise 

eest on kaupleja maksnud ja  millised on peamised parameetrid, mis määravad otsingutulemuste 

järjestuse; 

5) sidevahendi abil sõlmitavate lepingute regulatsioonis loobutakse nõudest, et tarbija 

taganemisel peab kaupleja tagastama tarbija poolt tasutu enne, kui ta on kätte saanud tagastatava 

kauba. Samuti kaotatakse võimalus tagastada tooteid, mida tarbija on juba kasutanud (mitte 

ainult proovinud); 

6) kõigisse muudetavatesse direktiividesse lisatakse artikkel karistuste määramise kohta ja 

kehtestatakse kriteeriumid, mida tuleb karistuste määramisel arvesse võtta, näiteks rikkumisest 

mõjutatud tarbijate arv, kaasa arvatud tarbijad teistes liikmeriikides, kaupleja eelnevad 

rikkumised jm. Lisaks nähakse ette, et  laiaulatusliku rikkumise korral, kui kaupleja rikkumine 

mõjutab tema asukohariigi ja vähemalt kahe muu liikmesriigi tarbijaid, võib igas asjaomases 

liikmesriigis määrata kauplejale trahvi, mille maksimaalne suurus on 4% kaupleja aastakäibest.  
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Pöördume Teie poole palvega avaldada arvamust eelpool nimetatud eelnõude kohta ja palume 

Teie tagasisidet 11. maiks 2018 aadressil info@mkm.ee ja info@just.ee. Kui Teil tekib selle 

kirjaga seoses küsimusi või soovite seoses eelnõudega midagi täpsustada, palun kirjutage 

aadressil riina.piliste@mkm.ee või helistage numbril 6256420. 
 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kristi Talving 

siseturu asekantsler 
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