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Ebaausaid kaubandustavasid käsitlev direktiiv: keelab kauplejate eksitavad ja
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jooksul – turunduse, lepingu sõlmimise ja lepingu täitmise ajal
Tarbija
õigusi
käsitlev
direktiiv:
hõlmab
lepingueelset teavet ja lepingujärgsete suhete teatud
aspekte (lepingu kinnitus, lepingust taganemise õigus,
kohaletoimetamine, riisiko üleminek jne)
Ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlev direktiiv:
keelab lepingute ebaõiglased tüüptingimused
Müüki ja garantiisid
käsitlev direktiiv:
sätestab õigused
defektsete kaupade
puhul

€

Hindade avaldamist käsitlev direktiiv:
nõuab müügihinna ja ühikuhinna avaldamist,
sh reklaamis

Ettekirjutusi käsitlev direktiiv: näeb ette mehhanismi tarbijakaitseeeskirjade jõustamiseks, kui kauplejad panevad toime rikkumise ettevõtja ja
tarbija vahelise tehingu mis tahes etapis
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Eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitlev direktiiv
Eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitlevas direktiivis kehtestatakse õiguslik miinimumstandard ettevõtjate kaitseks
eksitava turunduse eest. Liikmesriigid võivad kehtestada riiklikes õigusaktides rangemad eeskirjad selles valdkonnas
ettevõtjate kaitsmiseks. Eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitlevas direktiivis kehtestatakse samuti täielikult ühtlustatud
ühtsed eeskirjad võrdleva reklaami kohta, see tähendab, et liikmesriigid ei saa nendes küsimustes jõustada direktiivis
kehtestatuga võrreldes suuremat kaitset pakkuvaid eeskirju.
Lisateave: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm.
Ebaausaid kaubandustavasid käsitlev direktiiv
Ebaausaid kaubandustavasid käsitlevat direktiivi kohaldatakse ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingute suhtes. Seda
kohaldatakse kõigi kaubandustavade suhtes enne tehingut, selle ajal ja pärast seda, sh internetis, ning kõigi toodete,
sh digitaalsete toodete suhtes. Selles kehtestatakse liikmesriikide nende õigusaktide täielik ühtlustamine, millega kaitstakse
tarbijaid ebaausate kaubandustavade eest, mis kahjustavad tarbijate majandushuve, v.a finantsteenuste ja kinnisvara
valdkonnas.
Direktiiviga kaitstakse tarbijaid ebaausate kaubandustavade eest,


kehtestades I lisas musta nimekirja 31 konkreetsest kaubandustavast, mis on kõigil juhtudel keelatud;



keelates kaubandustavad, mida peetakse eksitavaks või agressiivseks;



keelates ebaausad kaubandustavad, mis on vastuolus ametialase hoolikuse nõuetega.

Kaubandustava on eksitav, agressiivne või ametialase hoolikuse nõuetega vastuolus, kui see põhjustab või tõenäoliselt
põhjustab olukorra, kus keskmine tarbija teeb tehinguotsuse, mida ta ei oleks vastasel juhul teinud. Pädevad riiklikud
asutused peavad seda juhtumipõhiselt hindama.
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Ebaausaid kaubandustavasid käsitlevas direktiivis nõutakse, et kauplejad esitaksid tarbijatele teabe, mida nad vajavad
teadliku tehinguotsuse tegemiseks. Lisaks sellele kehtestatakse direktiivis ostukutsega seotud teabele esitatavate nõuete
konkreetne loetelu (vt üksikasju tarbija teavitamise nõudeid käsitlevast jaotisest).
Kaubandustava ebaaususe hindamisel lähtutakse Euroopa Kohtu väljatöötatud võrdlusalusest, milleks on nn keskmine
tarbija. Keskmine tarbija on „mõõdukalt teavet omav ja mõõdukalt tähelepanelik ning ettevaatlik“, võttes arvesse
sotsiaalseid, kultuurilisi ja keelelisi tegureid. Kui kaubandustava on suunatud teatavale tarbijarühmale, siis on võrdlusalus
kõnealuse rühma keskmine liige. Direktiivis kehtestatakse samuti konkreetne kaitse teatavatele tarbijarühmadele, mis on
määratletud eriti haavatavatena.
Lisateave: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/index_en.htm.

Tarbijaõigusi käsitlev direktiiv
Tarbijaõigusi käsitlevat direktiivi kohaldatakse ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingute suhtes. Esiteks kehtestatakse
tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis üksikasjalikud lepingueelse teavitamise nõuded. Need on täielikult ühtlustatud
kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute jaoks, äriruumides toimuva müügi (müük füüsilisest kauplusest)
puhul on aga tegemist miinimumnõuetega (vt üksikasju tarbija teavitamise nõudeid käsitlevast jaotisest).
Lisaks sellele kehtestatakse tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis hulk täielikult ühtlustatud nõudeid kauglepingute ja
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute sõlmimiseks ning kinnitamiseks. Eelkõige reguleeritakse sellega tarbija
õigust taganeda kauglepingutest ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingutest. Ajavahemik, mille vältel tarbijad saavad
taganeda kauglepingutest või väljaspool äriruume sõlmitud lepingutest, on 14 kalendripäeva alates kaupade
kättetoimetamisest või alates teenuslepingu sõlmimisest. Kauplejad peavad 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest
hüvitama kõik neile laekunud tarbijate tehtud maksed, sealhulgas tarnekulud. Kauplejad võivad tagasimaksmisega viivitada
ainult kuni kauba tagasi saamiseni või kuni tarbija on saatnud tõendusmaterjali kauba tagasi saatmise kohta. Seoses
internetis digitaalse infosisu pakkumise lepingutega, näiteks tarkvara allalaadimine või filmi voogedastus, mille puhul
toimetatakse infosisu kätte viivitamata, nõutakse tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis, et kauplejad küsiksid tarbijalt eelnevat
sõnaselget nõusolekut lepingu täitmise alustamiseks ning kinnitust, et ta kaotab oma lepingust taganemise õiguse, kui
lepingu täitmine (s.o allalaadimine või voogedastus) algab.
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Tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis kehtestatakse samuti kauba kättetoimetamise ja riisiko üleminekuga seotud
eeskirjad. Kauplejad peavad kauba kätte toimetama 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest, kui ei ole lepitud kokku
teisiti. Üldpõhimõttena kannab kaupleja kauba kahjustumise riisikot kauba veo ajal, kuni tarbija võtab kauba füüsiliselt oma
valdusesse.
Tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis kehtestatakse piirangud maksevahendi kasutamisega seoses tarbijalt võetavatele
lisatasudele. Sellega keelatakse vaikimisi valikute (eelnevalt märgitud kastikeste) kasutamine lisatasude võtmiseks ilma
tarbija sõnaselge nõusolekuta. Sellega kehtestatakse samuti piirangud kauplejaga sõlmitud lepingu teemal peetavate
telefonikõnede kuludele. Sellistel juhtudel ei või tarbijalt nõuda telefoni põhitariifist suurema summa tasumist.
Lisateave: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/index_en.htm.

Tarbija teavitamise nõuded
Tarbija teavitamise nõuded on kehtestatud ebaausaid kaubandustavasid käsitlevas direktiivis, hindade avaldamist käsitlevas
direktiivis ja tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis.
Ebaausaid kaubandustavasid käsitlevas direktiivis nõutakse üldjuhul, et kauplejad esitaksid tarbijatele teabe, mida tarbijad
vajavad teadliku tehinguotsuse tegemiseks. Kui äriline teadaanne sisaldab toote kirjeldust ja hinda (näiteks reklaamis),
siis nõutakse kauplejalt kasutatud kommunikatsioonivahendi piiranguid arvesse võttes konkreetselt ka järgmise teabe
esitamist:


toote põhiomadused;



kaupleja tunnusandmed ja aadress;



täishind;



lepingust taganemise õiguse olemasolu (kui see on asjakohane);



maksmise, kohaletoimetamise, täitmise ja kaebuste lahendamise kord (kui see kord erineb ametialase hoolikuse
nõuetest).
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Tehingu lepingueelses etapis, näiteks kui tarbija külastab füüsilist kauplust või vaatab internetipoes tootekirjeldusi,
peavad kauplejad järgima tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis kehtestatud teavitamisnõudeid. Kõnealused lepingueelse
teavitamise nõuded on terviklikumad ja need hõlmavad kõiki ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi kohaseid
eespool nimetatud teavitamisnõudeid. Näiteks kehtestatakse tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis üksikasjalikud
teavitamisnõuded kauglepingutest ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingutest taganemise õiguse kohta ning digitaalse
infosisu funktsionaalsuse ja koostalitlusvõime kohta.

Hindade avaldamist käsitlevas direktiivis nõutakse, et kauplejad märgiksid tarbijatele pakutavate toodete müügihinna ja
ühikuhinna (mõõtühiku hinna) nii turunduse etapis kui ka lepingueelses etapis. Kõnealuse direktiivi eesmärk on parandada
tarbijatele esitatavat teavet ja lihtsustada hindade võrdlemist. Hindade avaldamist käsitlevas direktiivis kehtestatakse
miinimumeeskirjad ja see sisaldab samuti regulatiivseid valikuvõimalusi liikmesriikidele direktiivi nõuetest erandite
tegemiseks, eelkõige võimalust vabastada väikeettevõtjad ühikuhinna märkimise kohustusest.
Täiendavad tarbijate teavitamise nõuded on kehtestatud e-kaubanduse direktiivis ja teenuste direktiivis. Kõnealused
teavitamisnõuded kattuvad osaliselt tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis ja ebaausaid kaubandustavasid käsitlevas direktiivis
kehtestatutega, aga need sisaldavad ka mitut täiendavat elementi (näiteks teave kaupleja registreerimisnumbri kohta
äriregistris või muudes avalikes registrites, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, asjaomased kutseorganid,
kaupleja võetud meetmed huvide konfliktide vältimiseks ning asjaomased järelevalveasutused).
Lisaks sellele on mitu spetsiifilist teavitamisnõuet kehtestatud ELi sektoripõhistes õigusaktides, näiteks elektroonilise
side, reisijateveo, energeetika, keskkonna ja tarbijale suunatud finantsteenuste valdkonnas.

Ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlev direktiiv
Ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevat direktiivi kohaldatakse ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingute suhtes. Ebaõiglasi
lepingutingimusi käsitlev direktiiv kaitseb tarbijaid kauplejate poolt (individuaalselt läbirääkimata) lepingu tüüptingimuste
kasutamise eest, mis vastuolus heausksuse tingimusega kutsuvad esile lepinguosaliste lepingust tulenevate õiguste ja
kohustuste olulise tasakaalustamatuse, mis kahjustab tarbijat (üldise (eba)õigluse klausel). Kõnealused ebaõiglased
tingimused ei ole tarbijale siduvad, aga leping jääb kehtima, kui see saab kehtida ilma ebaõiglaste tingimusteta.
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Lisaks sellele nõutakse direktiivis kirjalike lepingutingimuste koostamist lihtsas ja arusaadavas keeles. Lepingutingimusi,
mille tähendus ei ole selge, tuleb tõlgendada tarbija jaoks võimalikult soodsalt, ning lepingutingimused, mis ei ole
läbipaistvad ja mis ei võimalda tarbijatel mõista oma lepingukohaseid õigusi ja kohustusi, võib käsitada ebaõiglastena.
Ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevat direktiivi kohaldatakse nii interneti- kui ka internetiväliste keskkondade ja kõigi
toodete, sh digitaalse infosisu suhtes. See sisaldab soovituslikku ja mittetäielikku loetelu tüüptingimustest, mida võib
pidada ebaõiglasteks.
Ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlev direktiiv on minimaalse ühtlustamise õigusakt ja liikmesriigid võivad kehtestada riiklikes
õigusaktides rangemaid tarbijakaitse-eeskirju. Mitmed neist on kasutanud seda võimalust, näiteks kehtestades ebaõiglaste
tingimuste mustad nimekirjad (lepingutingimused, mida peetakse ebaõiglaseks kõigis olukordades) ja/või lepingutingimuste
hallid nimekirjad (tingimused, mida peetakse ebaõiglaseks, kui ei ole tõendatud vastupidist).
Lisateave: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/unfair-contract/index_en.htm.

Tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid käsitlev direktiiv
Tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid käsitlevat direktiivi kohaldatakse ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingute
suhtes. Direktiivi kohaldatakse uute ja kasutatud materiaalsete kaupade müügi suhtes, olenemata müügikanalist.
Tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid käsitlevas direktiivis kehtestatakse eeskirjad kaupade lepingule vastavuse
kohta. Selles kehtestatakse, et müüja vastutab üleandmise ajal olemas olnud mittevastavuse (defektid) eest, mis ilmneb
kahe aasta jooksul alates üleandmisest (st nn seadusest tuleneva garantiiperioodi vältel).
Kui defekt ilmneb esimese kuue kuu jooksul alates üleandmisest, siis peab kaupleja tõendama, et defekti ei olnud
üleandmise ajal olemas (tõendamiskohustuse vastupidiseks muutmine).
Kui direktiivi kohaselt vastutab müüja, siis on tarbijal õigus tasuta parandusmeetmetele – parandamisele või
ümbervahetamisele esimese astme parandusmeetmetena ja hinna alandamisele või lepingu tühistamisele teise astme
parandusmeetmetena, see tähendab, et selles kehtestatakse parandusmeetmete tähtsusjärjestus. Direktiivis on samuti
eeskirjad selle tagamiseks, et tarbijad saavad kasu vabatahtlikult pakutud garantiidest (nn müügigarantiid), eelkõige et
garantiid on neid pakkuvale kauplejale siduvad.

6

Direktiiv sisaldab liikmesriikide jaoks võimalusi kehtestada tarbijatele kohustus teatada defektist kahe kuu jooksul alates selle
avastamisest ning lühendada seadusest tulenevat garantiiperioodi kasutatud kaupade puhul ühe aastani.
Tegemist on minimaalse ühtlustamise direktiiviga, mis võimaldab liikmesriikidel kehtestada rangemad tarbijakaitsemeetmed.
Mitu liikmesriiki on kasutanud seda võimalust, näiteks kehtestades tarbijatele soodsamad eeskirjad seadusest tuleneva
garantiiperioodi kestuse kohta või pikema ajavahemiku tõendamiskohustuse vastupidiseks muutmiseks.
Komisjon tegi hiljuti ettepaneku asendada tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiisid käsitlev direktiiv
interneti- ja muu kaugmüügi puhul (nt telefoni- või postimüük) uue direktiiviga, mille asjus peavad praegu läbirääkimisi
ELi kaasseadusandjad. Interneti- ja muud kaugmüüki käsitleva uue komisjoni ettepaneku põhipunktid on järgmised:
-

täielik ühtlustamine (st võimaluseta kehtestada rangemaid tarbijakaitse nõudeid);

-

kaheaastase seadusest tuleneva garantiiperioodi säilitamine;

-

tõendamiskohustuse vastupidiseks muutmise ajavahemiku pikendamine kahe aastani (st müüja peab kogu seadusest
tuleneva garantiiperioodi vältel tõendama, et defekti ei olnud üleandmise ajal olemas);

-

parandusmeetmete
tähtsusjärjekorra
säilitamine,
st
parandamine
või
ümbervahetamine
esimese
parandusmeetmetena ning hinna alandamine või lepingu tühistamine (hüvitis) teise astme parandusmeetmetena.

astme

Kuigi komisjon nõustub, et ühtse turu digitaalse mõõtmega seoses on vaja kiiresti tegutseda, on komisjon võtnud endale
kohustuse võtta meetmeid kaugmüügi ja näost näkku müügi eeskirjade vastavusse viimiseks.
Lisateave:
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/sales-guarantee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/digital-contract-rules/index_en.htm
Jõustamine, sh ettekirjutused
Ettekirjutusi käsitlevas direktiivis kehtestatakse liikmesriikidele kohustus võimaldada pädevatel üksustel
(kodanikuühiskonna organisatsioonidel ja/või avaliku sektori asutustel) taotleda kohtult või haldusasutuselt ettekirjutuse
tegemist ELi tarbijakaitse õigusaktidega (mis on loetletud direktiivi lisas ja üle võetud riiklikusse õigusesse) vastuolus olevate
ja tarbijate ühiseid huve kahjustavate tegevuste peatamiseks. Seega kehtestatakse ettekirjutusi käsitlevas direktiivis vahend
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nende tarbijaõiguste jõustamiseks, mis on antud muu hulgas ebaausate kaubandustavade direktiivi, tarbekaupade müügi ja
nendega seotud garantiide direktiivi, ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivi ja tarbijaõiguste direktiiviga. See võimaldab
samuti kasutada ettekirjutusi piiriüleses kontekstis.
Ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiiviga nõutakse, et liikmesriigid tagaksid meetmete olemasolu ebaausate
kaubandustavadega võitlemiseks eesmärgiga jõustada selle nõuete järgimine. Eelkõige nõutakse direktiiviga konkreetselt, et
isikud või organisatsioonid saaksid võtta õiguslikke meetmeid (s.o kohtumeetmeid) seoses kaubandustavadega või esitada
juhtum haldusasutusele, mis on kas pädev tegema kaebuste kohta otsuse või algatama õigusmenetluse. Direktiiviga ei
ühtlustata siiski eespool nimetatud menetlusi.
Tarbijaõigusi käsitleva direktiiviga nõutakse, et liikmesriigid tagaksid piisavate ja tõhusate vahendite olemasolu sellele
direktiivile vastavuse tagamiseks. Direktiiviga kehtestatakse individuaalsed õiguskaitsevahendid tarbijale, kui kaupleja rikub
oma kohustusi, näiteks internetis müüja peab kandma lepingust taganemise õigusega seotud tagastamiskulud, kui ta ei
teavitanud tarbijat tarbija kohustusest katta need kulud. Direktiivis ei kehtestata selle nõuete teiste rikkumiste puhul
konkreetseid eeskirju individuaalse heastamise kohta.
Ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevas direktiivis nõutakse, et liikmesriigid tagaksid selliste vahendite kättesaadavuse,
millega välditakse ebaõiglaste lepingutingimuste jätkuvat kasutamist. Direktiivis nõutakse konkreetselt, et isikud või
organisatsioonid peavad saama pöörduda kohtute või haldusasutuse poole, et saada otsus lepingutingimuste ebaõigluse
kohta ja võtta meetmeid nende jätkuva kasutamise takistamiseks. Kõnealuse tegevuse üksikasjad ei ole siiski direktiivis
ühtlustatud. Ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevas direktiivis ei ole samuti ühtegi konkreetset eeskirja individuaalse
heastamise menetluse kohta, st üksikule tarbijale individuaalse heastamise kohta. Kõnealused menetlused on kehtestatud
riiklikes õigusaktides.
Lisateave: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/injunctions/index_en.htm.

8

