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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST NING ELI ÕIGUSNORMID ASUKOHAPÕHISE
TÕKESTUSE VALDKONNAS

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus1 ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 30. märtsist 2019 kell
00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“)2. Sel hetkel saab
Ühendkuningriigist „kolmas riik“3.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline
ka eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse sidusrühmadele meelde õiguslikke tagajärgi, millega nad peavad
arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
teisiti, ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes
määrust (EL) 2018/302,4 mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist
tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha
alusel. Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed.
1.

KLIENDID

Määrusega (EL) 2018/302 keelati alates selle kohaldamise kuupäevast (3. detsember
2018) ära diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel, kaasa
arvatud põhjendamatu asukohapõhine tõkestamine teatavates kaupleja ja kliendi
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Läbirääkimised Ühendkuningriigiga väljaastumislepingu sõlmimiseks on praegu käimas.
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Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada
ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal
kuupäeval.
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Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. veebruari 2018. aasta määrus (EL) 2018/302, mis käsitleb
siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja muul viisil diskrimineerimist kliendi
kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel (ELT L 60 I, 2.3.2018, lk 1).

vahelistes piiriülestes tehingutes, mis on seotud kaupade müügi või teenuste osutamisega
ELis. Eeskätt on määrusega ette nähtud järgmised kliente5 kaitsvad meetmed:
 keelatud on diskrimineerivalt tõkestada või piirata klientide juurdepääsu kauplejate
kasutajaliidestele (nt veebilehele) ja suunata neid muu internetipõhise kasutajaliidese
juurde ilma kliendi eelneva nõusolekuta (artikkel 3);
 kauplejal on keelatud kohaldada teatavates kindlaksmääratud olukordades ja
diskrimineerival viisil klientidele kaupade ja teenuste kättesaadavusele erinevaid
tingimusi (artikkel 4; mitteametlikult nimetatakse seda põhimõtteks „ostle nagu
kohalik“);
 diskrimineerimiskeeld seoses maksetega (artikkel 5).
Alates väljaastumise kuupäevast ei kehti määrus (EL) 2018/302 Ühendkuningriigis
elavate füüsiliste isikute (kui neil just ei ole mõne liikmesriigi kodakondsus) või
Ühendkuningriigis asutatud ettevõtjate suhtes.
 Esiteks ei saa isikud ja ettevõtjad, kes soovivad juurdepääsu ELi veebilehtedele,
tugineda eespool nimetatud keelule, mis on seotud juurdepääsuga kauplejate
internetipõhistele kasutajaliidestele. See tähendab, et kaupleja võib blokeerida selliste
klientide juurdepääsu, seda piirata või nad ümber suunata oma veebilehe konkreetsele
versioonile, mis ei pruugi olla samasugune kui see, millele klient algselt juurdepääsu
soovis.
 Teiseks ei ole sellistele isikutele või ettevõtjatele tagatud, et nad saavad määruse
artiklis 4 kirjeldatud olukordades ELis „ostelda nagu kohalikud“, muu hulgas ei
pruugi neile kehtida samad hinnad või kaupade ja teenuste tarnimise tingimused kui
kohalikele (st kaupleja koduliikmesriigi klientidele). Näiteks mõjutab see kliente
sellistes valdkondades nagu kaupade ja teenuste tavapärane ja internetipõhine müük
(nt kaup, mis tarnitakse või saadakse kätte ELi territooriumil, liikmesriikides
toimuvate spordisündmuste või seal asuvate lõbustusparkide piletid) ning
elektrooniliselt osutatavate teenuste (nt veebimajutusteenused) müük.
 Kolmandaks ei ole Ühendkuningriigi maksevahendeid kasutavad isikud või ettevõtjad
kaitstud selle eest, et kauplejad kohaldavad nende maksetehingute puhul teistsuguseid
tingimusi kui need, mida pakutakse ELi klientidele, või keelduvad ostutehingu
lõpuleviimisest maksega seotud põhjustel, kui kaupade või teenuste eest tahetakse
maksta või makstakse elektrooniliselt.
2.

KAUPLEJAD

Määrust (EL) 2018/302 kohaldatakse kõigi ELis tegutsevate kauplejate suhtes olenemata
sellest, kas need kauplejad on asutatud ELis või kolmandas riigis (põhjendus 17).
Seega on määrusega (EL) 2018/302 kehtestatud õigusnormid Ühendkuningriigis asuvate
kauplejate jaoks, kes pakuvad oma kaupu või teenuseid ELi klientidele, selliste tegevuste
puhul siduvad ka pärast väljaastumise kuupäeva.
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Nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid.
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Asukohapõhise tõkestuse kohta leiab üldist teavet komisjoni veebilehelt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market.
Vajaduse korral lisatakse kõnealusele veebilehele täiendavat teavet Ühendkuningriigi
väljaastumise kohta.
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