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Arvamuse küsimine uue tarbijalemüügi 
direktiivi eelnõu kohta 
 
 
Euroopa Komisjon avaldas 31.10.2017 uue tarbijalemüüki reguleeriva direktiivi eelnõu

1
. Eelnõu 

eesmärk on ühelt poolt tagada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitavate müügilepingute korral üle kogu 

Euroopa Liidu ühtlaselt kõrge tarbijakaitsetase. Teiselt poolt soovitakse võimaldada ettevõtjatel 

tugineda teistes Euroopa riikides samadele reeglitele nagu oma koduriigis ning hoida seeläbi kokku 

kulude pealt, mis tekiksid teise riigi müügiõiguse tundmaõppimisel.  

Tegemist on jätkuga 2015. aasta lõpus esitatud kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi lepingute 

eelnõule
2
. Nii EL Nõukogu kui ka Euroopa Parlament pidasid probleemseks eelnõu kohaldamisala 

piiratust üksnes kaugmüügiga ja just selle müügikanali jaoks erireeglite kehtestamist. Kuivõrd piiratud 

kohaldamisala tõttu ei olnud enamik liikmesriike valmis eelnõu sisulist menetlust alustama, esitas 

Euroopa Komisjon nüüd uue muudetud kohaldamisalaga eelnõu.  

Justiitsministeerium asub kujundama Eesti seisukohti kõnesoleva eelnõu suhtes ning meil oleks väga 

hea meel saada asjakohastelt huvirühmadelt tagasisidet eelnõu kohta.  

Toome välja mõningad olulisemad sisulised muudatused võrreldes kehtiva õigusega, mis loodetavasti 

aitavad Teil eelnõu tekstis veidi paremini orienteeruda ja mille kohta oleks Teie tagasiside eriti 

oodatud: 

- senise kuue kuu asemel kaheaastane tähtaeg, mil eeldatakse, et puudus oli olemas asja 

tarbijale üleandmise ajal; 

- puudusest teavitamise kahekuulise tähtaja kaotamine; 

- õiguskaitsevahendite senisest mõnevõrra rangem hierarhia; 

- lepingust taganemise võimalus ka väheolulise puuduse korral. 

 

Samuti palume Teil võimalusel mõelda küsimusele, kas eelnõus esitatud reeglid on sobilikud ka n-ö 

tarkade kaupade jaoks, mille sisse on integreeritud digitaalne sisu, näiteks nutiseadmete, targa kodu 

lahenduste jms jaoks. Kas ja mis osas tuleks eelnõu sätteid muuta või täpsustada, et arvestada 

suuremal määral selliste asjade eripäradega? Näiteks, kas oleks asjakohane täpsustada 

lepingutingimuste vastavuse reegleid või näha ette reeglid uuenduste tegemise kohustuse kohta? 

Loomulikult on oodatud ka märkused ja seisukohad teiste teemade kohta.  

                                                           
1
 COM(2017) 637 final, Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 

kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi müügilepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ. 
2
 COM(2015) 635 final.  
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Ootame Teie tagasisidet aadressil info@just.ee 31. jaanuariks 2017. Kui Teil tekib selle kirjaga seoses 

küsimusi või soovite eelnõuga seoses midagi täpsustada, kirjutage palun aadressil 

kristiina.koll@just.ee 
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Lisa:  1) Tarbijalemüügi mõjuanalüüside kokkuvõte 

2) Tarbijalemüügi uus algatus ET 
 
 
Lisaadressaadid: 
Harju Maakohus 
Pärnu Maakohus 
Tartu Maakohus 
Viru Maakohus 
Tallinna Halduskohus 
Tartu Halduskohus 
Tallinna Ringkonnakohus 
Tartu Ringkonnakohus 
Riigikohus 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 
Eesti Kaupmeeste Liit 
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon 
Notarite Koda 
Eesti E-kaubanduse Liit 
Tartu Ülikool 
Tallinna Ülikooli õigusakadeemia  
Eesti Tarbijakaitse Liit  
Tarbijate Koostöökoda 
Teenusmajanduse Koda 
Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon 
Tarbijakaitseamet 
Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 
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