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KONSULTEERIMISEL ESITATAVAD KÜSIMUSED 

Küsimus A: Kas artikli 3 lõikes 2 sätestatud erandit tuleks säilitada?  

Variant 1: Võiks väita, et ühikuhinna avaldamine artikli 3 lõikes 2 nimetatud toodete puhul ei 
aita tarbijatel teha pelga hindade võrdluse põhjal teadlikumat valikut. Tegelikult on enamik 
liikmesriike jätnud need tooted siseriiklike ülevõtmismeetmete kohaldamisalast välja. 
Prantsusmaa ja Soome, kes ei ole seda võimalust kasutanud, on kehtestanud positiivsed 
loetelud tootekategooriatest, mille suhtes jääb kehtima ühikuhinna avaldamise kohustus; selle 
tulemusena ei ole artikli 3 lõikes 2 nimetatud toodete puhul enamikul juhtudel vaja ka nendes 
riikides ühikuhinda avaldada. Seetõttu oleks kohane jätta need tooted direktiivi 
kohaldamisalast välja ja erand kaotada. 

Variant 2: Samuti võib väita, et kuna liikmesriikidel on artikli 5 lõike 1 alusel vabadus 
loobuda ühikuhinna avaldamise kohustusest toodetel, mille puhul hindade avaldamine ei oleks 
kasulik, siis ei ole vajadust jätta neid tooteid direktiivi kohaldamisalast välja. Artikli 3 lõige 2 
tunnistataks tervikuna kehtetuks ja liikmesriikidel oleks vabadus määrata artikli 5 lõike 1 
alusel kindlaks, kas nende toodete ühikuhinda tuleks avaldada.  

Variant 3: Kolmas võimalus oleks jätta erand alles selle praegusel kujul.  

 

 

 

Küsimus B: Milliste toodete puhul peaks kehtima ühikuhinna avaldamise kohustus? 

Variant 1: Liikmesriigid on asunud erinevatele seisukohtadele selle suhtes, millistel toodetel 
ei ole vaja avaldada ühikuhinda, sest selle avaldamine ei oleks toodete laadi ja otstarbe tõttu 
kasulik või võiks tekitada segadust. Ehkki see võib olla teatud määral õigustatud, võttes 
arvesse liikmesriikide eripära, on väidetavasti olemas selge vajadus anda selle kohta mingeid 
suuniseid. Näiteks oleks võimalik kehtestada Euroopa tasandil soovituslik või ammendav 
loetelu tootekategooriatest, mille puhul ei ole vaja ühikuhinda avaldada. Kui niisugune 
ammendav loetelu kehtestatakse, võiks artikli 5 lõike 1 kehtetuks tunnistada. 

Variant 2: Teise võimalusena võiks Euroopa tasandil kehtestada selliste toodete või 
tootekategooriate loetelu, mille puhul on ühikuhinna avaldamine kohustuslik. Niisugune 
positiivne loetelu piiritleks tegelikult direktiivi täpse kohaldamisala ja kaotaks igasuguse 
juriidilise ebakindluse nii tarbijate kui ka ettevõtete jaoks. Kui niisugune loetelu kehtestataks, 
võiks artikli 5 kehtetuks tunnistada. 

Variant 3: Kolmas võimalus oleks määrata kindlaks kriteeriumid, mida liikmesriigid peavad 
artikli 5 lõike 1 rakendamisel arvesse võtma. See piiraks liikmesriikide ulatuslikku 
otsustusvabadust, kuid artiklit 5 ei oleks vaja välja jätta. 

 

Vastused: nii Tarbijakaitseamet kui Kaupmeeste Liit toetavad varianti 3 ning erandi alles 
jätmist praegusel kujul. 



 

 

 

 

Küsimus C: Kas selles kontekstis tuleks säilitada erieeskirju reklaami kohta? 

Variant 1: Võiks väita, et direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste 
tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid, tagab, et tarbijad on piisavalt kaitstud 
igasuguse reklaami eest, mis võiks neid toote hinna suhtes eksitada. Kui nii, siis võiks artikli 3 
lõike 4 kehtetuks tunnistada. Sel juhul peavad liikmesriigi pädevad asutused andma hinnangu, 
kas hindade avaldamise direktiiviga hõlmatud toodete reklaam, milles nimetatakse 
müügihinda, aga mitte ühikuhinda, võib tõenäoliselt mõjutada keskmise tarbija 
majanduskäitumist ja paneb teda tegema tehinguotsust, mida ta muul juhul ei teeks.  

Variant 2: Kui ühikuhinna avaldamist reklaamis peetakse igal juhul hädavajalikuks, et tagada 
tarbijakaitse kõrge tase, siis võiks artikli 3 lõike 4 kehtetuks tunnistada ja lisada vastava sätte 
selliste kaubandustavade „musta nimekirja“, mida igal juhul peetakse direktiivi 2005/29/EÜ 
alusel ebaausaks. Et tagada musta nimekirja ühtlane kohaldamine, tuleks siiski määrata 
kindlaks toodete tuumiknimekiri, mille puhul reklaamis ühikuhinna avaldamata jätmist 
peetakse igal juhul ebaausaks. 

 

 

 

 

  

Küsimus D: Kas erand väikestele jaemüügiettevõtetele peaks saama alaliseks? Kui jah, 
siis kas tuleks võtta kasutusele üleeuroopaline väikeste jaemüügiettevõtete mõiste? 
Kuidas tuleks seda sõnastada? 

Variant 1: Direktiiv lubab liikmesriikidel vabastada väikesed jaemüügiettevõtted ühikuhinna 
avaldamise kohustusest üksnes piiratud ajavahemikuks, mis määratakse kindlaks siseriiklike 
õigusnormidega. Esimene võimalus oleks jätta väikesed jaemüügiettevõtted direktiivi 
kohaldamisalast üldse välja. Niisugune võimalus põhineb aga eeldusel, et tarbekaupade 
ühikuhinna avaldamise kohustus on niisugustele ettevõtetele liigselt koormav. Käesoleval ajal 
ei ole komisjonil tõendeid, et see nii oleks: nii uuringu tulemused kui ka paljude 
liikmesriikide otsus erandit mitte kasutada viitavad pigem sellele, et kõnealune erand ise 
kujutab endast lisakoormat, ehkki mitte liigset või ebaproportsionaalset. Kui väikesed 
jaemüügiettevõtted tahetakse direktiivi kohaldamisalast välja jätta, siis võiks õiguskindluse 
tagamiseks välja töötada niisuguste ettevõtete täpse üleeuroopalise määratluse.  

Vastused: Tarbijakaitseamet toetab varianti 1. Direktiivi praegune sõnastus, mille kohaselt 
toodete ühikuhinna avaldamine ei ole vajalik, kui see ei oleks kasulik toodete laadi ja 
otstarbe tõttu või tekitaks segadust, võimaldab erinevaid tõlgendusi ja lähenemisi. Siseturu 
ühtlustamise eesmärgil oleksid otstarbekad täpsemad suunised  selliste toodete 
määratlemiseks.  Võiks olla Euroopa tasandil kehtestatud soovituslik või ammendav loetelu 
tootekategooriatest, mille puhul ei ole ühikuhinda vaja avaldada (nn negatiivne loetelu). 
 
Kaupmeeste Liit pooldab varianti 3 ja kriteeriumite kehtestamist , mida liikmesriigid 
peaksid arvestama artikli 5 lõike 1 rakendamisel. 

Vastused: Tarbijakaitseamet  peab vajalikuks  direktiivi 98/6/EÜ artikli 3 lõike 4 
säilitamist praegusel kujul ja ei poolda pakutud muudatusi. 
 
Kaupmeeste Liit toetab varianti 1 ja lähenemist , mille kohaselt on direktiiv 2005/29/EÜ 
piisav, et  kaitsta tarbijaid toote hinna suhtes eksitavate reklaamide eest. 



Variant 2: Võiks väita, et kohustus näidata müügihinda ei ole väikestele jaemüügiettevõtetele 
liigselt koormav. Kui nii, siis võiks artiklis 6 oleva erandi üldse kaotada. 

Variant 3: Lõpuks võiks artiklis 6 sisalduva erandi võimalust pikendada kindlaksmääratud 
ajavahemiku võrra, et tulevikus uuesti hinnata, kas tehnika areng kergendab väikestele 
jaemüügiettevõtetele ühikuhinna avaldamisest tulenevat koormat. Samuti võiks sellisel juhul 
olla vaja määrata kindlaks ajavahemik, mille jooksul erandit on võimalik kasutada, ning 
ettevõtted, kelle suhtes see võiks kehtida.  

 

 

 

 

 

 

Küsimus E: Kas minimaalse ühtlustamise klausel peaks alles jääma?  

Variant 1: Võiks väita, et kuna liikmesriigid ei ole peaaegu üldse kasutanud võimalust 
kehtestada või säilitada direktiiviga ühtlustatud valdkonnas rangemaid tarbijakaitse-eeskirju, 
siis on ruumi liikuda hindade avaldamise alal täielikult ühtlustatud süsteemi poole, 
kombineerides nii tarbijakaitse kõrge taseme ja turu täieliku integreerimise. 

Variant 2: Artiklis 10 esitatud klausli ärajätmine vähendaks käesoleva direktiivi rakendamisel 
liikmesriikide otsustusruumi. Lisaks sellele ei ole komisjonil käesoleval ajal vaieldamatuid 
tõendeid selle kohta, et praegused erinevused tarbekaupade hindade avaldamist käsitlevates 
liikmesriikide õigusnormides põhjustaksid olulisi siseturutõkkeid ja häiriksid piiriülest 
kaubandust.  

 

Vastused: Tarbijakaitseamet toetab varianti 2 ja artiklis 6 oleva erandi kaotamist. Ameti hinnangul, 
mis tugineb nende praktilisele kogemusele,  ei ole ühikuhinna avaldamise kohustus  väikseid 
jaemüügiettevõtteid liigselt koormav. Amet on arvamusel, et väikepoodide klientuur on eriti 
hinnatundlik ja neile on teave ühikuhinna kohta väga oluline ostuotsuse langetamisel. 
 
Kaupmeeste Liit pooldab varianti 1 ja väikeste jaemüügiettevõtete välistamist direktiivi 
kohaldamisalast. Liit on seisukohal, et sellisel juhul tuleks kindlasti välja töötada väikeste 
jaemüügiettevõtete täpne üle-euroopaline määratlus.  

Vastused: Tarbijakaitseamet ja Kaupmeeste Liit ei toeta  artiklis 10 esitatud minimaalse 
ühtlustamise klausli ärajätmist . 


