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LIITU KUULUMINE ON MUUTNUD 
MEIE RIIKE JA MEIE ARGIELU

Euroopa Liidu tähtsaimate saavutuste hulgas on siseturg, 
avatud piirid ja ühisraha euro kasutuselevõtmine. 

Kuid ELi otsused kujundavad meie elu palju rohkem ja 
põhjalikumalt kui me arvata oskame.  

Vaatame mõnda näidet. 



TARBIJAKAITSE

RÄNDLUS NAGU 
KODUS Rändlustasud kaotati ELis 15. juunil 

2017. Euroopa Majanduspiirkonna 
elanikud maksavad liidu piires 
reisides mobiilikõnede, SMSide ja 
mobiilse interneti eest sama hinda 
nagu kodus. 

what-europe-does-for-
me.eu/et/portal/2/D14

Foto: Mimagephotos

https://what-europe-does-for-me.eu/et/portal/2/D14


TARBIJAKAITSE

SEADMETEL KAKS 
AASTAT GARANTIID

ELi õiguse kohaselt peavad tootjad 
andma elektriseadmetele, nagu 
nutitelefonid, printerid, sülearvutid, 
tolmuimejad ja kohvimasinad, 
kaheaastase garantii.

what-europe-does-for-
me.eu/et/portal/2/X02_12301

© Euroopa Liit 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/et/portal/2/X02_12301


ÜHTNE TURG JA TARBIJAKAITSE

TOODETE OHUTUSE 
NORMID

ELis müüdavad tooted peavad 
vastama liidu tervise, ohutuse ja 
keskkonnakaitse normidele. CE-
märgis on sertifitseerimismärk, mis 
näitab, et toode vastab neile 
normidele. 

ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking_et

© Euroopa Ühendus 1997 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_et


TARBIJAKAITSE

TEAVE TOOTE 
MÄRGISEL

EL tahab, et inimestel oleks õige ja täielik teave 
selle kohta, mida nad tarbivad. Sellepärast 
peab toiduainete ja kosmeetikatoodete 
märgistel olema kindel teave, nagu koostisosad 
ja tootja nimi.  

ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_et

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_et


ÜLDINE TOIDUAINETE MÄÄRUS

TOIDU OHUTUS Üldiste toidualaste õigusnormide 
määruse (2002) eesmärk on tagada, 
et Euroopa Liidus müüdav toit oleks 
ohutu. Määruses on kehtestatud 
eesmärgid, kohustused ja üldnõuded 
kõigi toidu ja sööda tootmise ja 
turustamise etappide kohta talust 
toidulauani.

ec.europa.eu/food/safety/General_f
ood_law_et

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_et


TÖÖAJA DIREKTIIV

VÄHEMALT NELI 
NÄDALAT PUHKUST

ELi tööaja direktiiv, mis võeti esimest 
korda vastu 1993. aastal, annab 
töötajatele õiguse vähemalt 
neljanädalasele tasulisele 
põhipuhkusele. Iga majandussektor 
ja/või liikmesriik võib 
puhkusepäevade arvu suurendada, 
kuid ELi miinimum on 20 päeva.

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=706&langId=et&intPageId=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=et&intPageId=205


EUROOPA ROHELINE KOKKULEPE 

ÜHEKORDSE PLASTI 
KEELD EL on heaks kiitnud uue õigusakti, 

millega keelatakse ühekordselt 
kasutatavad plastesemed, nagu 
plastist taldrikud, söögiriistad, 
joogikõrred ja vatitikud. Keeld 
jõustub alates 2021. aastast. 

what-europe-does-for-
me.eu/et/portal/2/X01_31001

© Euroopa Liit 2019 

https://what-europe-does-for-me.eu/et/portal/2/X01_31001


EUROOPA ROHELINE KOKKULEPE – ENERGIALIIT

2030. AASTAKS 
VÄHEMALT 32% 
TAASTUVENERGIAT Et hõlbustada üleminekut fossiilkütustelt 

puhtamale energiale ja täita Pariisi kokkuleppega 
võetud kohustused, on EL kehtestanud nõude, et 
taastuvate energiaallikate osakaal liidu 
energiaallikate jaotuses peab 2030. aastaks olema 
vähemalt 32%. Taastuvenergia täpne osakaal on 
liikmesriigiti erinev ja sõltub iga riigi olukorrast. 

what-europe-does-for-
me.eu/et/portal/2/X03_02901

© Euroopa Liit 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/et/portal/2/X03_02901
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Esitlus on osa õppevahendist "EUROPE@SCHOOL – Õppetunnid Euroopa Liidu kohta". 
© Euroopa Parlament 2020
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Siit leiad veel näiteid ELi seadusandluse kohta: Mida Euroopa minu heaks teeb.

https://what-europe-does-for-me.eu/et/portal

