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Üleskutse arvamuse avaldamiseks 
tsiviilvastutuse reeglite kohandamise osas EL 
tasandil 
 
 
Lugupeetud huvirühmade esindajad 
 
Euroopa Komisjon on 30.06.21 avaldanud esialgse mõjuhinnangu, milles tehakse ettepanek  
tsiviilvastutuse reeglite kohandamiseks, võtmaks arvesse ring- ja digimajandusele üleminekuga 
kaasnevaid muutusi ning vähendamaks takistusi võimalike kahjunõuete esitamisel. Mõjuhinnang 
hõlmab nii tootjavastutuse direktiivi kui ka üldisemalt lepinguvälise vastutuse reegleid. Samas on 
pakutud lahendustel puutumus ka kindlustusega. Kavandatavad muudatused on ajendatud eelkõige 
tehisintellekti ja muude uute tehnoloogiate kasutuselevõtust1. Lisaks on aga Euroopa Liidu tootja 
vastutuse reeglite hindamisel2 leitud, et ka muude keerukate toodete puhul, nagu näiteks ravimid, võib 
direktiivi toimivuse seisukohast probleeme esineda.  
 
Esialgses mõjuhinnangus on esitatud Euroopa Komisjoni esialgne probleemi, poliitikaeesmärgi ja 
erinevate lahenduste analüüs ning nende võimalik mõju. Huvirühmadel on võimalik anda selles osas 
tagasisidet, mida võetakse arvesse algatuse edasisel väljatöötamisel ja viimistlemisel.  
 
Võttes arvesse, et Euroopa Komisjon soovib sel teemal käesoleva aasta sees läbi viia ka avaliku 
konsultatsiooni ning 2022. aasta esimeses kvartalis esitada õigusliku algatuse, tuleb Eestil hakata 
dokumendis viidatud teemadel õige pea seisukohti kujundama ning sooviksime seega alustada 
huvigruppide kaasamisega juba praeguses etapis. Seega juhul, kui teil on mõjuanalüüsis toodud 
küsimuste osas arvamusi, palume need Justiitsministeeriumile esitada.  
 
Tagasisidet mõjuhinnangule on võimalik anda ka otse Euroopa Komisjonile nende veebilehe kaudu. 
Tagasisidet oodatakse kuni 28.07.21. Võttes arvesse Euroopa Komisjoni jätkutegevusi, on 
Justiitsministeerium huvitatud ka hilisemast tagasisidest, kui te ei peaks puhkuste perioodi arvestades 
varem jõudma.  
 
 
 
 

                                                      
1 Vt ka Komisjoni aruannet selle kohta, milline on tehisintellekti, asjade interneti ja robootika mõju ohutusele ja 
vastutusele, COM(2020) 64 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020DC0064; 
Liability for Artificial Intelligence and other emerging Technologies, Report from the Expert Group on Liability and 
New Technologies – New Technologies Formation, 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=63199  
2 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, Nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele nõukogu 
direktiivi 85/374/EMÜ (liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) 
kohaldamise kohta, COM(2018) 246 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018DC0246  
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