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LÜHISELGITUS

Üldine taust

Komisjon algatas tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku põhjaliku läbivaatamise ja 
8. veebruaril 2007 võeti vastu roheline raamat1, milles nähakse ette mitu võimalust 
tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku reformimiseks. Need hõlmavad ühendatud 
lähenemisviisi, mis põhineb ühelt poolt horisontaalsetel meetmetel, mille abil süstemaatiliselt 
ajakohastatakse ühenduse õigustiku ühiseid aspekte, ning teiselt poolt direktiivide teatavate 
valdkonnapõhiste aspektide vertikaalsel läbivaatamisel, sealhulgas direktiivi 94/47/EÜ 
ostjate kaitse kohta, mis puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse ostulepingute 
teatavaid aspekte, läbivaatamisel. Ka Euroopa Parlament soovitas oma 4. juuli 2002. aasta 
resolutsioonis2, lähtudes asutamislepingu tarbijakaitset käsitlevast artiklist 153, et komisjon 
võtaks meetmed osaajalise kasutamise toodetega seotud tarbijate probleemide lahendamiseks.

Komisjoni ettepanek

- Konsulteerimine huvitatud isikutega

Euroopa Komisjoni teostatud konsultatsioon kinnitas, et tarbijatel esineb tõsiseid probleeme 
seoses pikaajaliste puhkusetoodete ja edasimüügi vahendamisega ning vähemal määral ka 
vahetuse ja osaajalise kasutamisega3. Raportööri läbiviidud väiksemamahuline 
konsulteerimine ettevõtjatega kinnitas samuti, et turul esineb tasakaalustamatust, nagu selgus 
ka komisjoni läbiviidud konsultatsiooni raames; kuigi erinevad huvitatud isikud väljendasid 
lahknevaid arvamusi, oli enamik siiski kehtiva direktiivi läbivaatamise poolt ega pidanud 
usutavaks, et praegusi probleeme saaks lahendada vaid kehtiva teksti parema rakendamise 
või sektori isereguleerimismehhanismidega.

- Komisjoni ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Alates direktiivi 94/47/EÜ vastuvõtmisest on turul toimunud olulisi arenguid uute toodete 
pakkumise ja uute toodete väljatöötamise osas, mida turustatakse samamoodi kui osaajalise 
kasutamise õigusi ja mis on ka majanduslikult neile suures osas sarnased. Reeglina eeldavad 
need tooted suurt ettemakset, millele järgnevad hiljem puhkusemajutuse kasutamisega seotud 
maksed (üksi või ühendatult teiste toodetega). Need tooted jäävad põhiosas 
direktiivi 94/47/EÜ kohaldamisalast välja, mis on paratamatult põhjustanud teravaid 
probleeme tarbijatele ja ettevõtjatele.

Komisjoni ettepanek väljendub peamiselt direktiivi 94/47/EÜ mõistete ja kohaldamisala 
muutmises, et laiendada kohaldamisala uutele puhkusetoodetele ning muuta selgemaks ja 
ajakohastada nõuded tarbijatele esitatava teabe ja lepingute sisu ja keele kohta.

                                               
1 Roheline raamat ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta KOM (2006) 744 lõplik.
2 Euroopa Parlamendi resolutsioon (raportöör: Manuel Medina Ortega) kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse 
ostjate kaitset käsitleva ühenduse poliitika kontrollimise kohta (direktiiv 94/47/EÜ) (2000/2208 (INI)).
3 Vt KOM (2007) 303, lk 6.
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Raportööri seisukoht

Raportöör on seisukohal, et äritegevus, mida direktiiv mõjutab, on määrava tähtsusega ELi 
turismisektori, täpsemini ELi ettevõtjate ja tarbijate jaoks. Käesoleva raporti põhiidee lähtub 
seetõttu vajadusest tugevdada tarbijate positsiooni võimalikes kasutamisõiguste omandamise 
teemal peetavates läbirääkimistes. Seetõttu leiab raportöör parlamendi 2002. aasta 
seisukohtadega sarnaselt, et artiklit 153 tuleks kasutada koos Euroopa Komisjoni 
väljapakutud õigusliku alusega, et tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse.

Raportöör on samuti veendunud, et direktiivi põhimõisteid on vaja laiendada ja 
ajakohastada, et vältida direktiivi peatset aegumist ning tugevdada stabiilsema ja 
läbipaistvama turu tagamise eesmärgil liikmesriikidele ja selle sektori ettevõtjatele 
kehtestatud keelelisi ja teavitamisalaseid nõudeid. Tarbija saab seega rohkem ja paremat 
teavet ning tal ei peaks tekkima vajadust taganeda lepingust sellistel põhjustel nagu asjaolude 
muutumine või teineteisele ebapiisava teabe andmine poolte vahel. Lepingust taganemise 
õigust tuleks kasutada selgete tingimuste alusel ja see peaks toimuma lisakuludeta.

Raportöör on ühtlasi seisukohal, et kuigi oleks eelistatavam oodata tarbijakaitset käsitleva 
ühenduse õigustiku horisontaalset läbivaatamist, et veelgi täpsustada mõisteid, mis on 
hädavajalikud integreeritud turu toimimiseks ja sellest tuleneva tarbijakaitse õiguskindluse 
tugevdamiseks, ei ole see siiski praegu võimalik. Põhjuseks on tõsised probleemid, mida 
tarbijad kohtavad oma õiguste kasutamisel, eelkõige riikidevahelisel tasandil. Need 
probleemid ei tulene ühtlustatud ühenduse õigusaktide puudumisest selles valdkonnas, vaid 
sellest, et ei ole olemas selget ühenduse õigusraamistikku, mida vajadusel saaks täiendada 
rangemate riiklike õigusraamistikega, millest saaksid kasu seaduskuulekad ettevõtjad ja 
tarbijad.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Preambul, esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 
153,

Selgitus

Nagu nähtub õigusakti eelnõu artiklist 1 ja selle õiguslikust raamistikust, nimelt tarbijakaitset 
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käsitleva ühenduse õigustiku läbivaatamisest, on selle muudatusettepaneku eesmärk 
tugevdada tarbijakaitset ja ühtlustada õigusakte. Seetõttu tuleks komisjoni poolt pakutud 
õiguslikku alust vastavalt parlamendis 2004. aastal vastu võetud raportile (2000/2208(INI)) 
täiendada asutamislepingu artikliga 153. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Rõhutades selle sektori tähtsust 
Euroopa turismile ja tuletades meelde, et 
Euroopa Parlamendi 8. septembri 2005. 
aasta resolutsioonis Euroopa säästva 
turismi uute perspektiivide ja uute 
väljakutsete kohta1 ja 29. novembri 2007. 
aasta resolutsioonis ELi uuendatud 
turismipoliitika kohta2 oli Euroopa 
Parlament juba viidanud vajadusele läbi 
vaadata direktiiv 94/47/EÜ. 
___________________
1 ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 325.

Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0575.

Selgitus

Euroopa Parlament on alati hoolitsenud tarbijate huvide eest seoses turismiga.  Seetõttu on 
kohane viidata selle valdkonna kahele resolutsioonile, mille parlament on võtnud vastu oma 
praeguse ametiaja jooksul.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 4

4. Käesolev direktiiv ei tohiks piirata kinnis-
ja vallasvara registreerimist, 
asutamistingimusi, lubade andmise ja 
litsentseerimise korda käsitlevate riiklike 
eeskirjade kohaldamist ega selliste õiguste 
õigusliku iseloomu määramist, mis on 
seotud käesolevas direktiivis käsitletud 
lepingutega.

4. Käesolev direktiiv ei tohiks piirata kinnis-
ja vallasvara registreerimist, 
asutamistingimusi, lubade andmise ja 
litsentseerimise korda käsitlevate riiklike 
eeskirjade kohaldamist ega selliste õiguste 
õigusliku iseloomu määramist, mis on 
seotud käesolevas direktiivis käsitletud 
lepingutega, välja arvatud juhul, kui need 
riiklikud eeskirjad ei ole nii ranged nagu 
käesolevas direktiivis sätestatud 
tarbijakaitseeeskirjad, ning ilma et see 
piiraks asutamislepingust tulenevaid
eesmärke.
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Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on käesoleva direktiivi ettepaneku kahest eesmärgist ühe –
nimelt tarbijakaitse – tugevdamine minimaalse kaitsetaseme kehtestamise teel.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 16 a (uus)

(16 a) Kooskõlas paremat õigusloomet 
käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe1 punktiga 34 julgustatakse 
liikmesriike koostama enda jaoks ja 
ühenduse huvides tabelid, kus on 
võimaluste piires näidatud käesoleva 
direktiivi ja selle ülevõtmise meetmete 
vastavus, ning tegema need üldsusele 
kättesaadavaks.
_________
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on viia direktiiv vastavusse paremat õigusloomet käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppega (ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.).

Muudatusettepanek 5
Artikli 1 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks 
võivad liikmesriigid jätkata käesoleva 
direktiiviga ühtlustatud valdkonnas 
rangemate riiklike õigusaktide kohaldamist, 
mis käsitlevad:

2. Kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks 
võivad liikmesriigid jätkata käesoleva 
direktiiviga ühtlustatud valdkonnas 
rangemate riiklike õigusaktide kohaldamist, 
mis käsitlevad muu hulgas:

Selgitus

Ettepanek näeb tarbijakaitse tugevdamiseks ette, et liikmesriikidele tuleb tagada, et nad 
võivad jätkata siseriiklike rangemate sätete kohaldamist direktiivi artiklitega sätestatud 
valdkondades, kuid mitte ainult nendes.

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 lõike 1 punkt a
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a) „osaajalise kasutamise õigus“ – leping, 
mille kestus on rohkem kui üks aasta ja 
millega tarbija saab tasu eest õiguse 
kasutada üht või mitut majutuskohta üks või 
enam kasutuskorda;

a) „osaajalise kasutamise õigus“ – leping, 
mille kestus on rohkem kui üks aasta ja 
millega tarbija saab tasu eest õiguse 
kasutada üht või mitut majutuskohta üks või 
enam kasutuskorda. Need kasutusõigused 
hõlmavad eeskätt lepingust tulenevaid 
õigusi seoses puhkusekaartide ja 
puhkuseklubide, turismiorganisatsioonide 
liikmekaartide või muu sarnasega;

Selgitus

Õiguslik selgitus, mis annab osaajalise kasutuse mõiste laiema määratluse, et vältida 
kavandatava õigusakti kiiret aegumist.

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 lõike 1 punkt c

c) „edasimüük” – leping, mille alusel 
ettevõtja aitab tarbijal tasu eest müüa või 
osta osaajalise kasutamise õigust või 
pikaajalist puhkusetoodet;

c) „edasimüük“ – leping, mille alusel 
ettevõtja abistab tarbijat tasu eest osaajalise 
kasutamise õiguse või pikaajalise 
puhkusetoote müümisel või ostmisel;

Selgitus

Õiguslik selgitus: termin „abistab” annab osutatava teenuse ning ettevõtja ja tarbija suhte 
täpsema määratluse.

Muudatusettepanek 8
Artikli 2 lõike 1 punkt f a (uus)

püsiv andmekandja – vahend, mis 
võimaldab tarbijal säilitada isiklikult talle 
suunatud teavet nii, et sellele on võimalik 
hilisemaks kasutamiseks ligi pääseda teabe 
eesmärgiga vastavuses oleva aja jooksul, ja 
mis võimaldab säilitatud teavet muutmata 
kujul taasesitada.

Selgitus

Määratlus, mis langeb kokku sellega, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. septembri 2002. aasta direktiivi 2002/65/EÜ (milles käsitletakse tarbijale suunatud 
finantsteenuste kaugturustust ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/619/EMÜ ning 
direktiive 97/7/EÜ ja 98/27/EÜ (milles sätestatakse teabe tänapäevasemad vormid)) artikli 2 
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punktis f. 

Muudatusettepanek 9
Artikli 2 lõike 1 punkt g

g) „lisaleping” – iga leping, mis sõlmitakse 
mõne teise lepingu raames.

g) „lisaleping” – iga leping, mis täiendab
mõnda teist lepingut.

Selgitus

Õiguslik selgitus: termin „täiendama” määratleb täpsemini lepingupoolte õigussuhet, samas 
kui „lisaleping” ei pruugi tingimata olla sõlmitud põhilepingu „raames”.

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 lõige 1

1. Liikmesriigid peavad tagama, et igas 
reklaamis viidataks lõikes 2 nimetatud 
kirjaliku teabe saamise võimalusele ja 
kohale.

1. Liikmesriigid peavad tagama, et igas 
reklaamis viidataks lõikes 2 nimetatud 
kirjaliku teabe paberkandjal või muul 
püsival andmekandjal saamise võimalusele 
ja kohale.

Selgitus

Määratlus, mis langeb kokku sellega, mis on esitatud direktiivi 2002/65/EÜ artikli 2 lõikes f 
ja mis soovitatakse ettepanekusse lisada kui artikli 2 lõike 1 uus punkt f a.

Muudatusettepanek 11
Artikli 3 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Ettevõtja peab esitama tarbijale soovitud 
teabe kirjalikult ning see peab lisaks üldisele 
tootekirjeldusele sisaldama vajadusel 
vähemalt lühikest ja täpset teavet järgmiste 
punktide kohta:

2. Ettevõtja peab esitama tarbijale soovitud 
teabe kirjalikult paberkandjal või muul 
püsival andmekandjal ning see peab lisaks 
üldisele tootekirjeldusele sisaldama 
vähemalt lühikest ja täpset teavet järgmiste 
punktide kohta:

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on:

1) kasutada sama määratlust, mis on direktiivi 2002/65/EÜ artikli 2 punktis f; ja

2) tagada tarbijatele kõrgetasemeline teavitatus, reageerides seeläbi mitmetele kaebustele, 
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mida tarbijad on sageli esitanud antava teabe kvalitatiivse ja kvantitatiivse puudulikkuse 
kohta.

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et leping on 
kirjalik ning koostatud ühes tarbija valitud 
ühenduse ametlikus keeles.

1. Liikmesriigid tagavad, et leping on 
kirjalik ning koostatud paberkandjal või 
muul püsival andmekandjal selle 
liikmesriigi keeles või keeltes, kus tarbija 
elab või mille kodanik ta on. See keel või 
need keeled peavad igal juhul olema tarbija 
valitud ühenduse ametlik keel või keeled.
Tarbija elukoha liikmesriik võib siiski 
nõuda, et lõikes 2 nimetatud teave 
koostatakse igal juhul vähemalt ühes 
tarbijale arusaadavas keeles või keeltes, mis 
peab (peavad) olema ühenduse ametlik(ud) 
keel(ed), ja et ettevõtja annab tarbijale selle 
teabe ametlikult tunnustatud tõlke 
kinnisvara asukoha liikmesriigi keelde või 
keeltesse, mis peab (peavad) olema 
ühenduse ametlik(ud) keel(ed).

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on:

1) lähtuda sarnasest määratlusest direktiivi 2002/65/EÜ artikli 2 punktis f; ja

2) vastavalt nõukogu praegusele mitteametlikule seisukohale selles valdkonnas tagada, et 
keelekorraldus kindlustab kõrgetasemelise tarbijakaitse, tekitamata siiski sektorile liigseid 
kulusid.

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõike 2 lõigud 1 ja 2

2. Artikli 3 lõikes 2 nimetatud kirjalik teave 
moodustab lepingu lahutamatu osa, mida
võib muuta ainult juhul, kui pooled on 
otseselt nii kokku leppinud või kui
muudatused tulenevad ettevõtjast 

2. Artikli 3 lõikes 2 nimetatud kirjalik teave 
paberkandjal või muul püsival 
andmekandjal moodustab lepingu 
lahutamatu osa ning see tuleb tarbijale 
edastada sobival, objektiivsel ja selgel moel, 
kasutades kergesti loetavat tähesuurust. 
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sõltumatutest asjaoludest. Kirjalikku teavet võib muuta ainult juhul, 
kui muudatused tulenevad ettenägematutest 
ja ootamatutest asjaoludest, mis on ettevõtja 
kontrolli alt väljas, tuues kaasa tagajärgi, 
mida ettevõtja ei oleks suutnud vältida ka 
siis, kui ta oleks teinud kõik endast oleneva.

Ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest 
tingitud muudatustest teavitatakse tarbijat 
enne lepingu sõlmimist.

Nendest muudatustest teavitatakse tarbijat 
kirjalikult paberkandjal või püsival 
andmekandjal enne lepingu sõlmimist.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on:

1) viia tekst vastavusse muudatusettepanekuga 7; ja

2) tagada, et olulise teabe andmine ei sõltuks ühe poolte äranägemisest. Kogemus on 
näidanud, et väljend „ainult juhul, kui pooled on otseselt nii kokku leppinud” võimaldab 
teatud ettevõtjatel pakkuda ühepoolselt liitumislepinguid tingimustel, mille puhul tarbijat 
mõjutatakse teadmatult leppima sellega, et ta teavet ei saa, kahjustades seeläbi tema huvisid.

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõige 3 a (uus)

3 a. Tarbija saab igal juhul lepingu koopia 
paberkandjal või muul püsival 
andmekandjal.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale võimalikult kõrge teavitatuse tase, et 
oleks tagatud kõrgetasemeline tarbijakaitse ning stabiilse ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 15
Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast lepingu 
sõlmimist on tarbijal 14 päeva jooksul alates 
mõlema osapoole lepingule või siduvale 
eellepingule allakirjutamisest õigus 
lepingust taganeda otsust põhjendamata. Kui 
14. päev on riigipüha, pikendatakse 
kõnealust ajavahemikku esimese järgneva 
tööpäevani,

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast lepingu 
sõlmimist on tarbijal 21 järjestikuse päeva
jooksul alates mõlema osapoole lõplikule
lepingule allakirjutamisest õigus lepingust 
taganeda otsust põhjendamata. Kui 21. päev
on riigipüha, pikendatakse kõnealust 
ajavahemikku esimese järgneva tööpäevani.
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Selgitus

Sellise kinnisvara müük toimub sageli siis, kui potentsiaalne ostja on puhkusel; sellepärast on 
14 päeva liiga lühike aeg, et objektiivselt hinnata, kas ostja tõesti soovib ostutehingut 
sooritada.

Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõige 2

2. Kui leping ei sisalda kogu I lisa 
punktides a–p ja II lisa punktides a–b 
osutatud teavet, kuid nimetatud teave 
esitatakse kirjalikult kolme kuu jooksul 
alates lepingule allakirjutamisest, algab 
taganemistähtaeg teabe tarbijale esitamise 
päevast.

2. Kui leping ei sisalda kogu I lisa 
punktides a–p ja II lisa punktides a–b 
osutatud teavet, kuid nimetatud teave 
esitatakse kirjalikult paberkandjal või muul 
püsival andmekandjal kolme kuu jooksul 
alates lepingule allakirjutamisest, algab 
taganemistähtaeg teabe tarbijale esitamise 
päevast. Kui seda teavet ei anta käesolevas 
lõikes ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse 
leping tühiseks.

Selgitus

Täpsustus on mõeldud teksti õiguskindluse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 17
Artikli 5 lõige 3

3. Kui I lisa punktides a–p ja II lisa 
punktides a–b osutatud teavet ei ole kolme 
kuu jooksul alates lepingu allakirjutamisest 
kirjalikult esitatud, aegub taganemisõigus 
kolme kuu ja 14 päeva jooksul alates 
lepingule allakirjutamisest.

välja jäetud

Selgitus

Nagu on osutatud muudatusettepanekus 16, loetakse leping tühiseks, kui teavet ei anta 
ettenähtud tähtaja jooksul. Seega on lepingust taganemise perioodi kehtestamine liigne.

Muudatusettepanek 18
Artikli 5 lõige 5

5. Kui tarbija taganeb lepingust, peab ta 
hüvitama ainult need kulud, mis on 

välja jäetud
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tekkinud vastavalt siseriiklikule õigusele 
lepingu sõlmimise ja lepingust 
taganemisega seotud õigustoimingutest, 
mis tuleb sooritada enne punktis 1 
nimetatud tähtaja lõppu. Selliseid kulusid 
nimetatakse lepingus selgesõnaliselt. 

Selgitus

Lepingust taganemise õigus on „ex tunc” õigus, mis tähendab, et see õigus ulatub tagasi 
lepingu sõlmimise kuupäevani. Sellest tulenevalt ei saa ettevõtja paluda tarbijal kanda 
kulusid seoses lepinguga, mis on tühine. Kogemus on näidanud, et sageli, kui tarbija kasutab 
sätestatud tähtaja jooksul lepingust taganemise õigust, nõutakse talt õigusvastaselt 
halduskulude katmist, mis takistab lepingust taganemise õiguse vaba kasutamist.

Muudatusettepanek 19
Artikli 5 lõige 6

6. Kui tarbija kasutab lõikes 3 sätestatud
taganemisõigust, ei ole ta kohustatud hüvitist 
maksma.

6. Kui tarbija kasutab taganemisõigust, ei ole 
ta kohustatud hüvitist maksma.

Selgitus

Õiguslik selgitus kooskõlas muudatusettepanekuga 18.

Muudatusettepanek 20
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbija mis tahes 
ettemaksed, tagatised, krediitkaardil raha 
broneerimine, laenu selgesõnaline kviteerin
või muud tasud ettevõtjale või kolmandale 
isikule on enne artikli 5 lõigetes 1 ja 3 
nimetatud taganemistähtaja lõppu keelatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbija mis tahes 
ettemaksed, tagatised, raha broneerimine 
pangakontol või krediit- või 
deebetkaardiga, laenu selgesõnaline 
tunnustamine või muud tasud ettevõtjale või 
kolmandale isikule on enne artikli 5 lõigetes 
1 ja 3 nimetatud taganemistähtaja lõppu 
keelatud.

Selgitus

Et sätestada hoiuste/maksete tagamise eri meetodid. 

Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõige 2
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2. Kõik tarbija maksed, ettemaksed, 
tagatised, krediitkaardil raha broneerimine, 
laenu kviteerin või muud tasud ettevõtjale 
või kolmandale isikule edasimüügi 
korraldamiseks, on enne müügi tegelikku 
toimumist või edasimüügilepingu lõpetamist 
keelatud.

2. Kõik tarbija maksed, ettemaksed, 
tagatised, raha broneerimine pangakontodel 
või krediit- või deebetkaardiga, laenu 
tunnustamine või muud tasud ettevõtjale või 
kolmandale isikule edasimüügi 
korraldamiseks, on enne müügi tegelikku 
toimumist või edasimüügilepingu lõpetamist 
keelatud.

Selgitus

Et sätestada hoiuste/maksete tagamise eri meetodid. 

Muudatusettepanek 22
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbija 
kasutab kinnisvara osaajalise kasutamise või 
pikaajalise puhkusetoote puhul lepingust 
taganemise õigust, lõpetatakse automaatselt 
ka kõik lisalepingud ilma mingite 
sanktsioonideta. 

1. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbija 
kasutab kinnisvara osaajalise kasutamise või 
pikaajalise puhkusetoote puhul lepingust 
taganemise õigust, tühistatakse automaatselt 
ka kõik lisalepingud ilma kuludeta tarbijale.

Selgitus

Õiguslik ja keeleline selgitus.

Muudatusettepanek 23
Artikli 7 lõige 2

2. Kui hind on täielikult või osaliselt kaetud 
laenuga, mille on andnud tarbijale ettevõtja 
või kolmas isik kolmanda isiku ja ettevõtja 
vahel sõlmitud lepingu alusel, lõpetatakse
laenuleping ilma mingite sanktsioonideta, 
kui tarbija kasutab artiklis 5 nimetatud
lepingust taganemise õigust ja taganeb 
põhilepingust.

2. Kui hind on täielikult või osaliselt kaetud 
laenuga, mille on andnud tarbijale ettevõtja 
või kolmas isik kolmanda isiku ja ettevõtja 
vahel sõlmitud lepingu alusel, tühistatakse
laenuleping ilma kuludeta tarbijale, kui 
tarbija kasutab lepingust taganemise õigust 
ja taganeb põhilepingust.

Selgitus
Õiguslik ja keeleline selgitus.

Muudatusettepanek 24
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Artikli 9 lõike 2 punkt a

a) avalik-õiguslikud asutused või nende 
esindajad;

a) ametivõimud ja avalik-õiguslikud 
asutused või nende esindajad; 

Selgitus

Asjassepuutuvate organisatsioonide kategooria laiendamiseks.

Muudatusettepanek 25
Artikli 10 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid jälgivad, et tarbijad ja 
ettevõtjad saaksid kogu teabe õiguslike 
mehhanismide kohta, mida tarbijad ja 
ettevõtjad saavad kasutada vastavalt 
nõukogu 22. detsembri 2000. aasta 
määrusele (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse 
ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades1, viitega tarbijavaidluste 
kohtuvälisele lahendamisele ning kohtu- ja 
haldusmenetlustele, ning et neil oleks 
nendele õiguslikele mehhanismidele 
juurdepääs.
________________________
1 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati 
muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1791/2006 
(ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

Selgitus

Õiguslike mehhanismide avaliku iseloomu tõttu peaksid täieliku teabe tarbijate ja ettevõtjate 
kasutada olevate õiguslike mehhanismide kohta, mis on sätestatud nõukogu 22. detsembri 
2001. aasta määruses nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades, ning neile mehhanismidele juurdepääsu kindlustama liikmesriigid, et 
tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse ning stabiilse ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 26
I lisa punkt c

c) kui lepingus käsitletakse konkreetset
kinnisasja, siis selle asja täpne kirjeldus ja 
asukoht; kui lepingus käsitletakse mitut 
kinnisasja (erinevad puhkekohad), siis nende 
nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui 

c) kui lepingus käsitletakse konkreetset 
kinnisasja, siis selle asja, sealhulgas selle 
viimistlusastme, inventari ja sisseseade 
täpne kirjeldus ja asukoht; kui lepingus 
käsitletakse mitut kinnisasja (erinevad 
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lepingus käsitletakse majutuskohta, mis ei 
ole kinnisasi, siis majutuskoha ja selle
juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane 
kirjeldus;

puhkekohad), siis nende nõuetekohane 
kirjeldus ja asukoht; kui lepingus 
käsitletakse majutuskohta, mis ei ole 
kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde 
kuuluvate rajatiste nõuetekohane kirjeldus;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 27
I lisa punkt c a (uus)

c a) kui leping näeb ette 
kinnisvarakompleksi hulka kuuluva 
kinnisvara kasutamise õiguse, siis teave 
selle vara kasutamise piirangute kohta, või, 
punktisüsteemi kohaldamisel, teave selle 
kohta, kas kõnealuse kinnisvara 
kasutamiseks on vaja saada rohkem 
punkte;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 28
I lisa punkt c b (uus)

c b) ettevõtja poolt esitatud teave peab 
sisaldama andmeid kinnisvara kasutamise 
piirangute ja planeerimispiirangute kohta 
koos täieliku teabega kinnisvaraga seotud 
planeerimis- või ehituslubade või -
nõusolekute kohta; 

Selgitus

Tagamaks, et müüdav kinnisvara on ehitatud seaduslikult.

Muudatusettepanek 29
I lisa punkt f
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f) kuidas on korraldatud majutuskoha 
hooldus ja remont ning selle haldus ja 
juhtimine, kaasa arvatud teave selle kohta, 
kas ja kuidas on tarbijal võimalik mõjutada 
ja kaasa rääkida nimetatud küsimusi 
käsitlevates otsustes;

f) kuidas on korraldatud majutuskoha 
hooldus ja remont ning selle haldus ja 
juhtimine, kaasa arvatud selgitused poolte 
kohustuste kohta ja teave selle kohta, kas ja 
kuidas on tarbijal võimalik mõjutada ja 
kaasa rääkida nimetatud küsimusi 
käsitlevates otsustes;

Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 30
I lisa punkt g

g) täpne teave selle kohta, kuidas kulud 
tarbijate vahel jagatakse ning kuidas ja 
millal need kulud võivad tõusta; vajadusel 
teave selle kohta, kas majutuskoha 
omandiõiguse suhtes on registreeritud 
tasusid, hüpoteeke, koormatisi või muid 
pandiõigusi;

g) täpne teave selle kohta, kuidas kulud 
tarbijate vahel jagatakse ning kuidas ja 
millal need kulud võivad tõusta; vajadusel 
teave selle kohta, kas majutuskoha omandi 
suhtes on registreeritud tasusid, hüpoteeke, 
koormatisi või muid pandiõigusi ning 
millised on muud lepingust tulenevad 
õigused;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 31
I lisa punkt h

h) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise 
täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle 
kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust 
tulenevat õigust kasutama hakata;

h) lepingu objektiks oleva õiguse kasutamise 
täpne ajavahemik ja vajaduse korral ka selle 
kestus; kuupäev, millal ostja võib lepingust 
tulenevat õigust ja lepingust taganemise 
õigust kasutama hakata;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 32
I lisa punkt i
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i) tarbija makstav hind, hinnanguline 
summa, mis tarbijal tuleb maksta 
üldkasutatavate rajatiste ja teenuste 
kasutamise eest; omandi kasutamise, 
seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste 
(näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste 
halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus 
ja remont) seotud maksesummade 
arvutamise alus;

i) tarbija makstav hind, hinnanguline 
summa, mis tarbijal tuleb maksta 
üldkasutatavate rajatiste ja teenuste 
kasutamise eest; omandi kasutamise, 
seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste 
(näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste 
halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus 
ja remont) seotud maksesummade 
arvutamise meetod; 

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 33
I lisa punkt j

j) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal ei 
tule kanda muid kulusid ega kohustusi peale 
nende, mida on täpsustatud lepingus;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 34
I lisa punkt k

k) teave selle kohta, kas on võimalik liituda 
skeemiga lepinguliste õiguste vahetamiseks 
või edasimüümiseks, teave asjaomaste 
skeemide kohta ning andmed nende 
skeemide kaudu edasimüümise või 
vahetamisega seotud kulude kohta;

k) teave selle kohta, kas on võimalik liituda 
skeemiga lepinguliste õiguste vahetamiseks 
või edasimüümiseks, teave asjaomaste 
skeemide kohta ning andmed nende 
skeemide kaudu edasimüümise või 
vahetamisega seotud kulude kohta. 
Käesolevas lisas osutatud teabe esitamise 
kohustus kehtib – koos vajalike 
kohandustega – vahetamis- või 
edasimüügiõiguste kohta;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.
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Muudatusettepanek 35
I lisa punkt m

m) teave lepingust taganemise õiguse ning 
selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, 
sealhulgas nende kulude täpne suurus ja 
olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 
5 lõikega 5 lepingust taganemise korral 
hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud 
laenulepingute ja lisalepingute tühistamise 
korra kohta, juhul kui tarbija lepingust 
taganeb: teave lepingust taganemise 
õiguslike tagajärgede kohta;

m) teave lepingust taganemise õiguse ning 
selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, 
kui tarbija seda õigust kasutab; vajadusel 
teave lepinguga seotud laenulepingute ja 
lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul 
kui tarbija lepingust taganeb vastavalt 
artiklile 5; teave lepingust taganemise 
tagajärgede kohta;

Selgitus

Õiguslik selgitus kooskõlas muudatusettepanekuga 17.

Muudatusettepanek 36
I lisa punkt p

p) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;

p) teave selle kohta, kas ettevõtjatele 
kohaldatakse toimimistavasid, ja nendele 
juurdepääsu võimaluste kohta;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Samuti sätestatakse, et tuleb esitada 
teave selle kohta, kas ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavasid kehtestavale dokumendile, 
ning millised on selle sisuga tutvumise võimalused. 

Muudatusettepanek 37
I lisa punkt q

q) kohtuväline vaidluste lahendamise 
võimalus.

q) teave lepingule kohaldatava õiguse 
kohta ja vajadusel kohtuvälise vaidluste 
lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ja täpsustada, mis õigust lepingule 
kohaldatakse.
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Muudatusettepanek 38
II lisa punkt b

b) majutuse valmimise ning majutuse 
kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste 
(gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) 
väljakujundamise tähtaja reaalne hinnang;

b) majutuse valmimise ning majutuse 
kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste 
(gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) 
väljakujundamise tähtaja reaalne hinnang ja 
teave sanktsioonide kohta, mida 
kohaldatakse juhul, kui sellisest reaalselt 
hinnatud tähtajast kinni ei peeta;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 39
II lisa punkt b a (uus)

b a) klausel, mis sätestab, et tarbijalt ei 
nõuta lisakulude kandmist ega muude 
kohustuste täitmist peale lepingus 
nimetatute;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Sellega püütakse ka tagada, et tarbijale 
ei sunnita peale muid kulusid ega kohustusi peale lepingus nimetatute.

Muudatusettepanek 40
II lisa punkt d

d) majutuskoha valmimise tagatis või kõigi 
tehtud maksete tagasimaksmise tagatis juhul, 
kui majutuskoht ei saa valmis, ja vajaduse 
korral nende tagatiste kohaldamist 
reguleerivad tingimused.

d) majutuskoha valmimise ja selle 
viimistlustaseme tagatis või kõigi tehtud 
maksete tagasimaksmise tagatis juhul, kui 
majutuskoht ei saa valmis, ja vajaduse korral
nende tagatiste kohaldamist reguleerivad 
tingimused.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning tagada, et viimistlustase vastab 
täielikult kokkulepitule.
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Muudatusettepanek 41
III lisa punkt b

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus ja sisu, koos tarbijale lepingust
tulenevate õiguste ja võimalike piirangute 
või piiratud pakkumiste või konkreetsete 
allahindluskampaaniate ajapiirangute 
täpse kirjeldusega;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning kirjeldada selgelt ja täpselt 
lepingus sätestatud õigusi.

Muudatusettepanek 42
III lisa punkt d

d) hind, mida tarbija peab maksma; d) koguhind, mida tarbija peab maksma;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning kirjeldada selgelt ja täpselt tarbija 
poolt makstavat koguhinda. 

Muudatusettepanek 43
III lisa punkt i a (uus)

i a) lepingu tühistamise tingimused ja 
tagajärjed ning teave tarbija vastutuse 
kohta seoses tühistamisest tingitud 
kuludega;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Ühtlasi soovitakse ka kehtestada 
kohustus anda teavet lepingu tühistamise võimaluste, tingimuste ja tagajärgede kohta ning 
tarbija vastutuse kohta seoses tühistamisest tingitud kuludega.
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Muudatusettepanek 44
IV lisa punkt e

e) teave lepingust taganemise õiguse ning 
selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta,
sealhulgas nende kulude täpne suurus ja 
olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 
5 lõikega 5 lepingust taganemise korral 
hüvitada;

e) teave lepingust taganemise õiguse ning 
selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta 
vastavalt artiklile 5;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning kehtestada kohustus teavitada 
tarbijat lepingust taganemise õigusest vastavalt artiklile 5. 

Muudatusettepanek 45
IV lisa punkt e a (uus)

e a) lepingu tühistamise tingimused ja 
tagajärjed ning teave tarbija vastutuse 
kohta seoses tühistamisest tingitud 
kuludega;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning kehtestada kohustus teavitada 
lepingu tühistamise võimalustest, tingimustest ja tagajärgedest, samuti tarbija vastutusest 
seoses tühistamisest tingitud kuludega.

Muudatusettepanek 46
IV lisa punkt h

h) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;

h) teave selle kohta, kas ettevõtjale 
kohaldatakse toimimistavasid ja kuidas 
neile juurdepääsu saada;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
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konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Samuti sätestatakse, et tuleb esitada 
teave selle kohta, kas ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavasid kehtestavale dokumendile, 
ning millised on selle sisuga tutvumise võimalused.

Muudatusettepanek 47
IV lisa punkt i

i) kohtuväline vaidluste lahendamise 
võimalus.

i) teave lepingule kohaldatava õiguse kohta 
ja vajadusel kohtuvälise vaidluste 
lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ja täpsustada, mis õigust lepingule 
kohaldatakse.

Muudatusettepanek 48
IV lisa punkt i a (uus)

i a) klausel, et üleandmine toimub ilma 
igasuguste lõivude ja tasudeta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning tagada, et üleandmine toimub ilma 
igasuguste lõivude ja tasudeta, sest vastasel juhul on olemas oht, et tarbija jääb näiteks ilma 
oma õigusest realiseerida hüpoteek.

Muudatusettepanek 49
V lisa punkt b

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus ja sisu;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning tagada, et üleandmine toimub ilma 
igasuguste lõivude ja tasudeta, sest vastasel juhul on olemas oht, et tarbija jääb näiteks ilma 
oma õigusest realiseerida hüpoteek. 
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Muudatusettepanek 50
V lisa punkt e

e) tarbija makstav hind, hinnanguline 
summa, mis tarbijal tuleb maksta 
üldkasutatavate rajatiste ja teenuste 
kasutamise eest; omandi kasutamise, 
seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste 
(näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste 
halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus 
ja remont) seotud maksesummade 
arvutamise alus; 

e) tarbija makstav hind, hinnanguline 
summa, mis tarbijal tuleb maksta 
üldkasutatavate rajatiste ja teenuste 
kasutamise eest; omandi kasutamise, 
seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste 
(näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste 
halduskuludega (näiteks juhtimine, hooldus 
ja remont) seotud maksesummade 
arvutamise meetod; 

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused.

Muudatusettepanek 51
V lisa punkt i

i) teave lepingust taganemise õiguse ning 
selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, 
sealhulgas nende kulude täpne suurus ja 
olemus, mis tarbijal tuleb kooskõlas artikli 
5 lõikega 5 lepingust taganemise korral 
hüvitada; vajadusel teave lepinguga seotud 
laenulepingute ja lisalepingute tühistamise 
korra kohta, juhul kui tarbija lepingust 
taganeb: teave lepingust taganemise 
õiguslike tagajärgede kohta;

i) teave lepingust taganemise õiguse ning 
selle kasutamise õiguslike tagajärgede kohta, 
kui tarbija seda õigust kasutab; vajadusel 
teave lepinguga seotud laenulepingute ja 
lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul 
kui tarbija lepingust taganeb vastavalt 
artiklile 5; teave lepingust taganemise 
tagajärgede kohta;

Selgitus

Õiguslik selgitus kooskõlas muudatusettepanekuga 17.

Muudatusettepanek 52
V lisa punkt i a (uus)

i a) klausel, et üleandmine toimub ilma 
igasuguste lõivude ja tasudeta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
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konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ning tagada, et üleandmine toimub ilma 
igasuguste lõivude ja tasudeta, sest vastasel juhul on olemas oht, et tarbija jääb näiteks ilma 
oma õigusest realiseerida hüpoteek.

Muudatusettepanek 53
V lisa punkt l

l) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;

l) teave selle kohta, kas ettevõtjale 
kohaldatakse toimimistavasid ja kuidas 
neile juurdepääsu saada;

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused. Samuti sätestatakse, et tuleb esitada 
teave selle kohta, kas ettevõtja on alla kirjutanud toimimistavasid kehtestavale dokumendile 
ning millised on selle sisuga tutvumise võimalused. 

Muudatusettepanek 54
V lisa punkt m

m) kohtuväline vaidluste lahendamise 
võimalus.

m) teave lepingule kohaldatava õiguse 
kohta ja vajadusel kohtuvälise vaidluste 
lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada tarbijale kõrgetasemeline kaitse, samuti avatud, 
konkurentsivõimelise ja läbipaistva turu tingimused, ja täpsustada, mis õigust lepingule 
kohaldatakse.
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