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Üleskutse arvamuse avaldamiseks DMA eelnõu osas 
 
Pöördume teie poole üleskutsega avaldada arvamust Euroopa Komisjoni 15. detsembril 2020 esitatud 
digiturgude akti (Digital Markets Act, DMA) eelnõu kohta. DMA eelnõu näol on tegu 3. juunil 2020 
algatatud ja läbi viidud avaliku konsultatsiooni tulemiga. Toona paluti liikmesriikide ja huvirühmade 
arvamust kahe erineva planeeritava meetme osas: digiplatvormide tegevuse ex ante meede1 ja uus 
konkurentsiõiguse meede2. DMA eelnõu on nende kahe meetme kokkuliitmise tulemusel sündinud EL 
otsekohalduva määruse eelnõu. Ühtlasi on DMA üks kahest hiljutisest suureelnõust, millega Euroopa 
Komisjon püüab kaasajastada tehnoloogiasektorile suunatud regulatsiooni.   
 
DMA eelnõuga  kavandab Euroopa Komisjon täiendavaid kohustusi platvormiteenuse pakkujatele, kes 
tegutsevad digiturgudel n-ö oluliste väravahoidjatena (gatekeepers). Algatuse keskne eesmärk on 
kehtestada reeglid, mis tagaks, et turud, kuhu juurdepääsu kontrollivad märkimisväärse mõjuga 
platvormid, oleksid õiglased ja konkurentsile avatud.  
 
Palume teil seisukohtade kujundamisel silmas pidada, et Euroopa Komisjoni esitatud eelnõu võib 
institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemusel muutuda ning Eestil, nagu ka teistel liikmesriikidel, 
on võimalus eelnõu sisu läbirääkimiste käigus mõjutada. Seega palume teil võimalusel arvamuse 
avaldamisel peegeldada nii seda, mis on eelnõus asjakohane ja peaks säilima, kui ka seda, mida 
tuleks kõneluste käigus adresseerida. Näiteks võib läbirääkimiste tulemusel eelnõu kohaldamisala 
laieneda seeläbi, et suurendatakse väravahoidja definitsiooni alla kuuluvate platvormide ringi, millega 
ühes võidakse anda järelevalvepädevus lisaks Euroopa Komisjonile ka liikmesriikide pädevatele 
järelevalveasutustele; või laiendatakse/kitsendatakse väravahoidjatele kavandatud kohustusi. Eelnõu 
hindamisel soovitame arvesse võtta eelnõuga kavandatud meetmete keskset eesmärki, kuivõrd kõik 
seadusandja võetud meetmed peavad olema eesmärgipärased ja proportsionaalsed. Nii digiturgude 
üle- kui ka alareguleerimisega võib kaasneda tahtmatu konkurentsimoonutus või innovatsiooni 
pärssimine. 
 
Teie arvamusi ja ettepanekuid Eesti seisukohtade kujundamiseks ja eelnõu läbirääkimistel 
esindamiseks ootame hiljemalt 12. veebruariks. Palume need saata aadressile info@just.ee. 
Küsimuste korral kirjutage palun aadressil henrik.trasberg@just.ee. 
 
Lisad: 
1. DMA eelnõu (ingliskeelne) 
2. DMA eelnõu juurde kuuluv mõjuhinnang (ingliskeelne, koosneb kahest dokumendist) 
3. Selgitav kokkuvõte DMA eelnõuga kavandatust (eestikeelne) 

                                                      
1 Digital Services Act package – ex ante regulatory instrument of very large online platforms acting as 

gatekeepers, kättesaadav: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-
Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-
gatekeepers.  
2 New complementary tool to strengthen competition enforcement, kättesaadav: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool.  
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