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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 1994. aasta direktiivi 
94/47/EÜ (ostjate kaitse kohta, mis 
puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise 
õiguse ostulepingute teatavaid aspekte) 
vastuvõtmisest on nimetatud 
majandusvaldkond muutunud ning turule 
on tulnud osaajalise kasutamisega sarnased 
uued puhkusetooted. Need uued 
puhkusetooted ja osaajalise kasutamise 
õigusega seotud teatavad tehingud, nagu 
edasimüük ja vahetus, ei ole direktiiviga 
94/47/EÜ kaetud. Lisaks sellele näitab 
direktiivi 94/47/EÜ rakendamise kogemus, 
et mõned direktiivis käsitletud punktid 
vajavad ajakohastamist või selgitamist.

(1) Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 1994. aasta direktiivi 
94/47/EÜ (ostjate kaitse kohta, mis 
puudutab kinnisvara osaajalise kasutamise 
õiguse ostulepingute teatavaid aspekte) 
vastuvõtmisest on nimetatud 
majandusvaldkond muutunud ning turule 
on tulnud osaajalise kasutamisega sarnased 
või sellega sarnastena näivad ja sageli 
selle direktiivi sätetest möödahiilimiseks 
mõeldud uued puhkusetooted. Need uued 
puhkusetooted ja osaajalise kasutamise 
õigusega seotud teatavad tehingud, nagu 
edasimüük ja vahetus, ei ole direktiiviga 
94/47/EÜ kaetud. Lisaks sellele näitab 
direktiivi 94/47/EÜ rakendamise kogemus, 
et mõned direktiivis käsitletud punktid 
vajavad ajakohastamist või selgitamist ka 
selleks, et vältida käesolevast õigusaktist 
kõrvalehoidmiseks mõeldud uute 
puhkusetoodete väljatöötamist.

Selgitus

Olemasoleva direktiivi probleem on, et ebaausad ettevõtjad said selle sätetest liiga kergesti 
mööda hiilida. Uus direktiiv peaks olema võimalikult pettusekindel.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Suurema õiguskindluse loomiseks ning 
selleks, et tarbijad ja ettevõtjad saaksid 
siseturu võimalusi täielikult ära kasutada, 
tuleks liikmesriikide asjakohaseid 
õigusakte veelgi ühtlustada. Siiski peaks 
liikmesriikidele jääma võimalus 
kohaldada teatud aspektides ka edaspidi 
rangemaid eeskirju.

(3) Suurema õiguskindluse loomiseks ning 
selleks, et tarbijad ja ettevõtjad saaksid 
siseturu võimalusi täielikult ära kasutada, 
tuleks liikmesriikide asjakohaseid 
õigusakte veelgi ühtlustada. Mõnel juhul
on osutunud vajalikuks täielik 
ühtlustamine.

Selgitus

Optimaalse tarbijakaitsetaseme saavutamiseks ja vaatamata asjaolule, et kavandatud 
õigusakt on direktiiv, tuleks ette näha mõne põhiaspekti täielik ühtlustamine.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 müüki ja
registreerimist, asutamistingimusi, lubade 
andmise ja litsentseerimise korda 
käsitlevate riiklike eeskirjade kohaldamist 
ega selliste õiguste õigusliku iseloomu 
määramist, mis on seotud käesolevas 
direktiivis käsitletud lepingutega.

Selgitus

Direktiiv ei tohiks piirata vara müüki käsitlevate riiklike eeskirjade kohaldamist. Igal juhul on 
registriõigus ja asjaõigus omavahel tihedalt seotud.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
erinevad tooted tuleks selgelt määratleda 
ning lepingueelset teavitamist ja lepingut 
käsitlevaid sätteid tuleks selgitada ning 
ajakohastada.

(5) Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
tooteliigid tuleks selgelt määratleda, et 
takistada direktiivi sätetest 
möödahiilimist, ning lepingueelset 
teavitamist, lepingut ja taganemisperioodi
käsitlevaid sätteid tuleks selgitada ning 
ajakohastada.

Selgitus

Olemasoleva direktiivi probleem on, et ebaausad ettevõtjad said selle sätetest liiga kergesti 
mööda hiilida. Uus direktiiv peaks olema võimalikult pettusekindel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Arvestades erilisi raskusi seoses 
teatavate pikaajaliste puhkusetoodetega, 
tuleb selle väljendiga hõlmatu rangelt 
määratleda ning sätestada rikkumiste 
vältimiseks erieeskirjad.

Selgitus

Pikaajaliste puhkusetoodete nimetuse alla kuuluvad tooted erinevad osaajalise kasutamisega 
omandist, sest nende puhul ei ole tegemist kinnisvaraõigustega ning siit tuleneb vajadus 
erieeskirjade järele. Ranget määratlust on vaja nende eristamiseks osaajalisest kasutamisest 
ning teistest korraldustest ja süsteemidest, mida ei ole direktiivis kavas käsitleda.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Pikaajalisi puhkusetooteid käesoleva 
direktiivi tähenduses tuleb eristada 
osaajalise kasutusega ning puhkusepaketi 
ja sooduskaardi toodetest ning kliendi- ja 
püsikliendiprogrammidest, mille puhul 
sooduskaardid või punktid, mida antakse, 
kuuluvad quid pro quo ostetud majutuse 
või lennupiletite juurde ja ei ole tooted 
iseenesest; kaaludes, kas konkreetne 
skeem kujutab endast pikaajalist 
puhkusetoodet käesoleva direktiivi 
tähenduses, võib arvesse võtta 
konkreetselt hinnaalanduste või muude 
väidetavalt pakutavate soodustuste 
väljakujunemata olemust ning asjaolu, et 
neid ostetakse vahetult tasu eest või 
tasulise majutuse või reisimiilide eest 
saadud ärakasutamata punktide eest, ja 
asjaolu, et hinnaalandusi või soodustusi 
pakkuv või korraldav ettevõte on sageli 
pikaajalise puhkusetoote müüjast 
eraldiseisev üksus.

Selgitus

Väga oluline on määratleda pikaajalised puhkusetooted direktiivi tähenduses nii, et see 
hõlmaks kõiki nende toodete avaldumisviise, jättes samas välja tooted ja teenused, mida ei ole 
direktiivis mõeldud.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tarbija paremaks kaitsmiseks tuleks 
selgemini sõnastada ettemaksete tegemise 
keeld ettevõtjale või kolmandale isikule 
enne lepingust taganemise tähtaega.

(8) Tarbijale pakutava kaitse 
parandamiseks tuleks selgemini sõnastada 
ettemaksete tegemise keeld ettevõtjale või 
kolmandale isikule. Edasimüügi korral ei 
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Edasimüügi korral ei tohiks ettemakse
tegemist lubada enne kui müük on 
tegelikult toimunud või edasimüügileping 
lõpetatud.

tohiks makse tegemist lubada enne kui 
müük on tegelikult toimunud või 
edasimüügileping lõpetatud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui tarbija taganeb lepingust juhul, kus 
hind on täielikult või osaliselt kaetud 
laenuga, mille talle on andnud ettevõtja või 
kolmas isik ettevõtja või kolmanda isikuga 
seotud lepingu alusel, tuleb laenuleping 
lõpetada ilma lepingutrahvita. Sama peaks 
kehtima lisalepingute puhul, nagu 
vahetussüsteemide liikmelisuse lepingud.

(9) Kui tarbija taganeb lepingust juhul, kus 
hind on täielikult või osaliselt kaetud 
laenuga, mille talle on andnud ettevõtja või 
kolmas isik ettevõtja või kolmanda isikuga 
seotud lepingu alusel, tuleb laenuleping 
lõpetada ilma igasuguste kuludeta 
tarbijale. Sama peaks kehtima 
lisalepingute puhul, nagu 
vahetussüsteemide liikmelisuse lepingud.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tarbija ei tohiks ilma jääda käesoleva 
direktiiviga ettenähtud kaitsest. See peaks 
kehtima ka juhtudel, kui lepingu puhul 
kohaldatakse muu kui mõne liikmesriigi
õigust.

(10) Tarbija ei tohiks ilma jääda käesoleva 
direktiiviga ettenähtud kaitsest. See peaks 
kehtima ka juhtudel, kui lepingu puhul 
kohaldatakse kolmanda riigi õigust ja 
kinnisvara asub Euroopa Liidu 
liikmesriigis. Selleks tuleks käesoleva 
direktiivi taganemisperioodi ja 
teavitamisnõuete alaseid sätteid käsitada 
sätetena, millest ei ole lubatud teha 
lepinguga erandeid Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu... määruse (EÜ) nr..../2008 
lepinguliste kohustuste suhtes 
kohaldatava õiguse kohta (Rooma I)1 

tähenduses.
____________________
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1 ELT L XX, xx.xx.xx, lk x.

Selgitus

See täpsustus tundub olevat vajalik.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Osaajalise kasutusega või 
pikaajalisi puhkusetooteid käsitlevate 
lepingute suhtes kohaldatav õigus tuleks 
kindlaks määrata vastavalt määruse (EÜ) 
nr.../2008 (Rooma I) artiklile 6. Kohtud, 
kelle pädevuses on menetleda kohtuasju 
seoses osaajalise kasutusega või 
pikaajaliste puhkusetoodetega, sealhulgas 
nendega kaasnevaid või neid täiendavaid 
suhteid, tuleks kindlaks määrata vastavalt 
nõukogu 22. detsembri 2000. aasta 
määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse 
ja kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades)1

4. jaole „Kohtualluvus tarbijalepingute 
puhul”, välja arvatud juhtudel, kui 
vaidlus puudutab asjaõiguse olemasolu, 
olemust või ulatust.

_______________
1 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 
363, 20.12.2006, lk 1).

Selgitus

Asjatute vaidluste ennetamiseks tuleks kõrvaldada kohtualluvusega seotud kahtlused.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
tarbijaid teavitatakse tõhusalt käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud 
riiklikest õigusaktidest ja julgustama 
ettevõtjaid teavitama selles valdkonnas 
kehtivatest toimimistavadest.

(14) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
tarbijaid teavitatakse tõhusalt käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud 
riiklikest õigusaktidest ja hoiatatakse 
võimalikest ametiseisundi kuritarvitustest 
ja survet avaldavatest müügitavadest, 
eelkõige pikaajaliste puhkusetoodete 
sektoris. Liikmesriigid peaksid tähelepanu 
juhtima toimimistavadele ja 
majandusharu sertifitseeritud 
organisatsioonide liikmelisuse tähtsusele.
Ettevõtjaid tuleks julgustada avaldama ja 
andma teavet oma toimimistavade kohta.
Komisjon peaks aitama ja julgustama 
riikidevahelisi teabekampaaniaid, 
eelkõige oma veebisaidi kaudu.

Selgitus

Direktiivis ei tohiks vaadata läbi sõrmede ametiseisundi kuritarvituse juhtudele pikaajaliste 
puhkusetoodete sektoris.

Samuti on oluline, et komisjon osutaks abi riikidevaheliste kampaaniate korraldamisel.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Enne artiklit 1 lisatav (uus) pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jagu: Üldsätted

Muudatusettepanek 13
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 1 lõike 1 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei piira üldist riiklikku 
lepinguõigust käsitlevate riiklike 
õigusaktide kohaldamist, millega antakse 
tarbijale õigus leping lõpetada.

Käesolev direktiiv ei piira ei üldist 
riiklikku lepinguõigust käsitlevate riiklike 
õigusaktide ega siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud vallas- või 
kinnisvara registreerimise, 
asutamistingimuste või lubade andmise 
korraga ning nende õiguste õigusliku 
laadi kindlaksmääramisega, mis on 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
lepingute objektiks.

Selgitus

Vt põhjenduse 4 selgitust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 1 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) lepingust taganemise õiguse algusaega;
b) taganemisõiguse kasutamise korda;
c) taganemisõiguse kasutamise õiguslikke 
tagajärgi;

Selgitus

Taganemisõigus tuleb täielikult ühtlustada.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 2 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 makse eest 
mitmekordse õiguse kasutada üht või mitut 
majutuskohta koos või ilma teiste 
rajatisteta;

Selgitus

Termin „tasu” (consideration) on omane ühele õigussüsteemile. Ühenduse õigusaktides 
tuleks kasutada neutraalseid termineid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 2 lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „pikaajaline puhkusetoode“ – leping, 
mille kestus on rohkem kui üks aasta ja 
millega tarbija saab tasu eest eelkõige 
õiguse saada hinnaalandust või muid 
soodustusi majutuskoha kasutamisel kas 
eraldi või siis koos reisi- või muude 
teenustega;

b) „pikaajaline puhkusetoode“ – leping, 
mille kestus on rohkem kui üks aasta, 
kuidas seda ka ei kirjeldataks või 
nimetataks, ja millega tarbija saab makse
eest eelkõige õiguse saada 
broneerimissüsteemi kaudu või muul viisil
hinnaalandust või muid soodustusi kas 
koos või ilma rajatiste kasutamise 
õiguseta majutuskohtade kasutamisel kas 
eraldi või siis koos reisi- või muude 
teenustega; väljend „pikaajalised 
puhkusetooted” ei hõlma osaajalise 
kasutuse õigust, reisi sisaldavat 
puhkusepaketti ning sooduskaarte ja 
kliendi- ja püsikliendiprogramme, mida 
kasutatakse müügi reklaamiks ja 
püsiklientide võitmiseks ning mis 
iseendast ei ole tooted;
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Selgitus

Väga oluline on määratleda pikaajalised puhkusetooted direktiivi tähenduses nii, et hõlmatud 
oleksid kõik nende toodete avaldumisviisid, kusjuures välja oleksid jäetud tooted ja teenused, 
mis kavakohaselt ei kuulu nimetatud direktiivi kohaldamisalasse. Seda sätet tuleks lugeda 
koostoimes uue põhjendusega 5 b.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 2 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 tegutseb makse eest tarbija 
vahendajana osaajalise kasutamise õiguse 
või pikaajalise puhkusetoote müümisel või 
ostmisel;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 2 lõike 1 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „vahetus“ – leping, mille alusel tarbija 
ühineb tasu eest skeemiga, mis võimaldab 
tal vahetuse teel muuta osaajalise 
kasutamise asukohta ja/või aega.

d) „vahetus” – lisaleping, mille alusel 
tarbija ühineb raha või rahalise tehingu 
eest skeemiga, mis võimaldab tal kasutada 
koos või ilma muude rajatisteta 
majutuskohta vastutasuks selle eest, et ta 
lubab oma osaajalise kasutuse õigust 
ajutiselt kasutada kolmandal isikul;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta määratlust selgemaks.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 2 lõike 1 punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „tarbija“ – iga füüsiline isik, kelle 
tegutsemise eesmärk pole seotud tema 
kaubandus-, majandus- või 
kutsetegevusega;

f) „tarbija“ – iga füüsiline isik, kelle 
tegutsemise eesmärk pole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, oskus- või 
kutsetegevusega;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on parandada viga ingliskeelses tekstis (ja eestikeelses tõlkes).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 2 lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

g) „lisaleping“ – iga leping, mis on sisu või 
eesmärgi poolest sõltuvuses osaajalise 
kasutamise õiguse lepingust või 
pikaajalise puhkusetoote lepingust.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingueelne teavitamine ja reklaam Reklaam

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

1. Liikmesriigid peavad tagama, et iga 
reklaam sisaldaks selget teavet selle 
kohta, et enne lepingu sõlmimist tuleb 
anda artiklis 3 a nimetatud teavet ja et see 
on lepingu osa. Reklaamis tuleb samuti 
märkida, kus selle teabega saab tutvuda.

2. Ettevõtja peab esitama tarbijale 
soovitud teabe kirjalikult ning see peab 
lisaks üldisele tootekirjeldusele sisaldama 
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vajadusel vähemalt lühikest ja täpset 
teavet järgmiste punktide kohta:
a) osaajalise kasutamise puhul I lisas 
ning juhul kui leping sõlmitakse 
ehitusjärgus majutuskoha kohta, II lisas 
esitatud teave;
b) pikaajalise puhkusetoote puhul III lisas 
esitatud teave;
c) edasimüügi puhul IV lisas esitatud 
teave;
d) vahetuse puhul V lisas esitatud teave.
3. Edasimüügi puhul kehtib ettevõtja 
kohustus esitada lõike 2 kohane teave 
tarbija suhtes, kes võib 
edasimüügilepinguga liituda.

2. Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teavet 
tuleb anda tarbijale igas kohas, kuhu teda 
kutsutakse talle osaajalise kasutamise 
õiguse pakkumiseks või kus reklaamitakse 
või pakutakse pikaajalist puhkusetoodet.

4. Lõikes 2 nimetatud teave koostatakse 
tarbija valitud ühes ühenduse ametlikus 
keeles.

Selgitus

On selge, et kasutatakse paljusid kuritarvituslikke müügivõtteid, eriti pikaajaliste 
puhkusetoodete müümiseks. On oluline need kontrolli alla saada.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Lepingueelne teavitamine

1. Enne kui tarbija võib pakkumise vastu 
võtta või end lepinguga siduda, peab 
ettevõtja andma talle selget, 
kõikehõlmavat, täpset ja piisavat teavet 
järgmiste punktide kohta:
a) osaajalise kasutamise puhul I lisas 
ning juhul, kui leping sõlmitakse 
ehitusjärgus majutuskoha kohta, II lisas 
esitatud teave;
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b) pikaajalise puhkusetoote puhul III lisas 
esitatud teave;
c) edasimüügi puhul IV lisas esitatud 
teave;
d) vahetuse puhul V lisas esitatud teave.
Ettevõtja peab andma teavet kirjalikult ja 
tasuta.
2. Lõikes 1 osutatud teave tuleb tarbija 
valikul esitada tarbija elukohariigi keeles 
või tarbija kodakondsusjärgse riigi keeles, 
tingimusel et see keel on ühenduse 
ametlik keel.
3. Tarbija kinnitab allkirjaga 
paberkandjal või elektroonilisel teel, et ta 
on lõikes 1 osutatud teabe läbi lugenud ja 
sellest aru saanud.

Selgitus

See muudatusettepanek põhineb suurel määral nõukogu kõige uuemal tekstil koos mõnede 
muudatustega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad vähemalt selle, et 
leping on kirjalik ning koostatud tarbija 
valikul kas tarbija elukohariigi keeles või 
tarbija kodakondsusjärgse riigi keeles, 
tingimusel et see keel on ühenduse ametlik 
keel.
Kui see keel ei ole lepingu autentne keel, 
tuleb tarbijale anda tõestatud tõlge. Sel 
juhul antakse tarbijale leping ka autentses 
keeles.
1 a. Tarbijal peab olema õigus loobuda 
lõike 1 esimeses lõigus sätestatud 
õigustest ja valida teine keel, tingimusel et 
see on üks ühenduse ametlikest keeltest.
Sellist loobumist kinnitatakse kirjalikult.
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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 
sõltumatutest asjaoludest.

2. Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave 
moodustab lepingu lahutamatu osa, mida 
võib muuta ainult juhul, kui pooled on 
otseselt nii kokku leppinud või kui 
muudatused tulenevad ettevõtjast 
sõltumatutest asjaoludest.

Ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest 
tingitud muudatustest teavitatakse tarbijat 
enne lepingu sõlmimist.

Ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest 
tingitud muudatustest teavitatakse tarbijat 
kirjalikult enne lepingu sõlmimist.

Lepingus peavad kõik sellised muudatused 
olema selgesõnaliselt nimetatud.

Lepingus peavad kõik sellised muudatused 
olema selgesõnaliselt nimetatud.

2 a. Lisaks artikli 3 a lõikes 1 osutatud 
teabele sisaldab leping järgmisi andmeid:
a) poolte nimi ja aadress;
b) lepingu sõlmimise koht ja kuupäev,
ning mõlemad lepingupooled kirjutavad 
lepingule alla.

3. Enne lepingule alla kirjutamist juhib 
ettevõtja selgesõnaliselt tarbija tähelepanu 
artiklis 5 osutatud taganemisõigusele ning 
taganemistähtaja pikkusele ning artiklis 6 
osutatud ettemakse keelule 
taganemistähtaja jooksul.

3. Enne lepingu sõlmimist juhib ettevõtja 
tarbija tähelepanu artiklis 5 osutatud 
taganemisõigusele ning taganemistähtaja 
pikkusele ning artiklis 6 osutatud 
ettemakse keelule taganemistähtaja 
jooksul.

Vastavatele lepingutingimustele kirjutab 
tarbija eraldi alla.

Vastavatele lepingutingimustele ja artikli 3 
a lõikes 1 osutatud teabele kirjutab tarbija 
eraldi alla.

Lepingule lisatakse VI lisas esitatud eraldi 
vorm, mis on mõeldud taganemisõiguse 
kasutamise lihtsustamiseks vastavalt 
artiklile 6.
3 a. Lepingu sõlmimise ajal antakse 
tarbijale lepingu koopia.
3 b. Kui osaajalise kasutamise lepingu 
rahastamiseks võetakse laen, millest 
ettevõtjat on teavitatud, loetakse, et 
osaajalise kasutamise leping on sõlmitud 
tingimusel, et laenu antakse enne artikli 5 
lõikes 1 nimetatud taganemisperioodi 
lõppu.

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb nõukogu kõige uuemal tekstil. Seda on siiski muudetud parema 
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selguse tagamiseks ja lahkarvamusi tekitava keeleküsimuse käsitlemiseks. Arvestades asjaolu, 
et vältimatult tekib olukordi, mil ettevõtjal tuleb tegelda paljudest eri liikmesriikidest pärit 
tarbijatega, on ebareaalne ja silmakirjalik sätestada nõue, mis võib tekitada õiguslikku 
ebakindlust. Tõlke tõestamise nõue on mõeldud tarbija kaitsmiseks.

Member States must be allowed to retain their current option of enacting stricter procedural 
rules providing consumer protection on the conclusion of contracts.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 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.

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–o, II lisas, III lisa punktides
a–i, IV lisa punktides a–g või V lisa 
punktides a–k osutatud teavet, kuid 
nimetatud teave esitatakse kirjalikult kolme 
kuu jooksul alates lepingu sõlmimise 
päevast, algab taganemistähtaeg teabe 
tarbijale esitamise päevast.

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.

3. Kui I lisa punktides a–o, II lisas, III lisa 
punktides a–i, IV lisa punktides a–g või 
V lisa punktides a–k osutatud teavet ei ole 
kolme kuu jooksul alates lepingu 
sõlmimise päevast kirjalikult esitatud, 
aegub taganemisõigus kolme kuu ja 14 
kalendripäeva jooksul alates lepingu 
sõlmimise päevast.

4. Kui tarbija tahab enne 
taganemisperioodi lõppu lepingust 
taganeda, teavitab ta sellest isikut, kelle 
nimi ja aadress on vastavalt I lisa punktile 
p lepingus selleks otstarbeks esitatud.
Tähtajast on kinni peetud, kui kirjalik teade 

4. Kui tarbija tahab enne 
taganemisperioodi lõppu lepingust 
taganeda, teavitab ta sellest isikut, kelle 
nimi ja aadress on lepingus ja eraldi vormil 
selleks otstarbeks esitatud, tehes seda 
viisil, mida saab tõestada. Tähtajast on 
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on saadetud enne tähtaja möödumist. kinni peetud, kui kirjalik teade on saadetud 
enne tähtaja möödumist.

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

Muudatusettepaneku eesmärk on kajastada praegu nõukogus arutamisel olevat teksti.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kontodel, võla selgesõnaline 
tunnustamine või muud tasud ettevõtjale 
või mis tahes kolmandale isikule osaajalise 
kasutuse ja pikaajaliste puhkusetoodete 
eest on enne artikli 5 lõigetes 1 ja 3 
nimetatud taganemistähtaja lõppu keelatud.

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

2. Kõik tarbija ettemaksed, tagatised, raha 
broneerimine krediitkaardil, võla
tunnustamine või muud tasud ettevõtjale 
või mis tahes kolmandale isikule 
edasimüügi korraldamiseks, on enne müügi 
tegelikku toimumist või edasimüügilepingu 
lõpetamist keelatud.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on ühitada originaalteksti praegu nõukogus arutamisel oleva 
versiooniga.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pärast artiklit 6 lisatav (uus) pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. jagu: Pikaajalisi puhkusetooteid 
käsitlevad sätted

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Pikaajaliste puhkusetoodete eest 

maksmine
18 kuud kuni 10 aastat kestvate 
pikaajaliste puhkusetoodete eest 
makstakse kolme võrdse osamaksega, 
millest teine ja kolmas osamakse 
kuuluvad tasumisele pärast vastavalt ühe 
kolmandiku ja kahe kolmandiku 
lepinguaja lõppu.
Enam kui 10 aastat kestvate pikaajaliste 
puhkusetoodete eest makstakse viie võrdse 
osamaksega, millest teine, kolmas, neljas 
ja viies osamakse kuuluvad tasumisele 
pärast vastavalt ühe viiendiku, kahe 
viiendiku, kolme viiendiku ja nelja 
viiendiku lepinguaja lõppu.

Selgitus

Esineb kuritarvituslikke võtteid, mille puhul tarbijaid veendakse tasuma pikaajaliste 
puhkusetoodete eest ettemaksena suuri summasid, ja lubatud soodustused osutuvad suuresti 
silmapetteks. Arvestades, et nende toodete algsed müüjad võivad olla tabamatud või võivad 
olla selleks ajaks, kui tarbija otsib õiguskaitset, tegevuse lõpetanud, muutes kõik tarbija poolt 
lepingurikkumise asjus algatatud kohtuasjad tulemusetuks, annaks see järkjärguline 
maksesüsteem kasuliku kaitse.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 b
Tarbija võib, ilma et see piiraks artiklis 5 
sätestatud taganemisõigust, pikaajalise 
puhkusetoote lepingu ühepoolselt trahvi 
maksmata tühistada, kui ta teatab sellest 
ette 14 päeva enne lepingu vastava 
osamakseperioodi lõppu artikli 6 a 
tähenduses.
See õigus ei piira kehtivast seadusest 
tulenevat lepingu lõpetamise õigust.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 c
Pikaajaliste puhkusetoodete pakkujad 
võtavad endale tsiviilvastutuskindlustuse, 
et kaitsta ennast lepingust tulenevate 
kohustuste täitmata jätmise või puuduliku 
täitmise või puuduste tõttu esitatud 
tarbijate nõuete puhul.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pärast artiklit 6 c ja enne artiklit 7 lisatav (uus) pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. jagu: Lisalepingute lõpetamine ja teised 
üldsätted
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui 
lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi 
õigust, ei ole lepingutingimused, millega
tarbija loobub talle käesoleva direktiivi 
alusel antud õigustest, siduvad.

Liikmesriigid tagavad, et juhul kui lepingu 
suhtes kohaldatakse liikmesriigi õigust, ei 
või tarbija loobuda talle käesoleva 
direktiivi alusel antud õigustest, kui 
käesolev direktiiv ei sätesta teisiti.

2. Olenemata kohaldatavast õigusest ei 
tohi tarbija ilma jääda käesoleva 
direktiiviga antud kaitsest, kui kinnisvara 
asub liikmesriigi territooriumil või kui 
leping on sõlmitud liikmesriigis.

Selgitus

Seda käsitletakse nüüd uutes artiklites 8 a ja 8 b.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

1. Osaajalise kasutamise õiguse ja 
pikaajaliste puhkusetoodete suhtes 
kohaldatav õigus määratakse kindlaks 
vastavalt määruse (EÜ) nr..../2008
(Rooma I) artiklile 6.
2. Kohtud, mille pädevuses on osaajalise 
kasutamise õiguse või pikaajaliste 
puhkusetoodetega, sealhulgas nendega 
kaasnevate või neid täiendavate suhetega 
seoses algatatud kohtuasjade arutamine 
määratakse kindlaks vastavalt määruse
(EÜ) nr 44/2001 4. jaole "Kohtualluvus 
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tarbijalepingute puhul”, välja arvatud 
juhtudel, kui vaidlus puudutab asjaõiguse 
olemasolu, olemust või ulatust.

Selgitus

See selgitus on soovitav selleks, et vältida kasutuid kohtuvaidlusi ja pöördumist Euroopa 
Kohtusse.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 b
Ülimuslikud kohustuslikud sätted

Käesoleva direktiivi sätteid 
taganemisperioodi ja teavitusnõuete kohta 
käsitatakse sätetena, millest ei saa 
erandeid teha üheski lepingus määruse 
(EÜ) nr..../2008 (Rooma I) tähenduses.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada õiguslikku positsiooni.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 nimetatud teave Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave

I TEAVE ETTEVÕTJA KOHTA
a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, 
sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku 
seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, 
lepinguosaliste allkirjad ning lepingu 
sõlmimise kuupäev ja koht.

a) Ettevõtja nimi ja aadress;

II TEAVE OMANDATUD ÕIGUSTE 
KOHTA
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b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus ja klausel, millega sätestatakse 
kõnealuse õiguse kasutamise tingimused 
selle liikmesriigi (liikmesriikide) 
territooriumil, kus asjaomane omand asub 
või asjaomased omandid asuvad, samuti 
andmed selle kohta, kas need tingimused 
on täidetud või kui ei ole, siis millised 
tingimused tuleb veel täita;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus ja klausel, millega sätestatakse 
kõnealuse õiguse kasutamise tingimused 
selle liikmesriigi (liikmesriikide) 
territooriumil, kus asjaomane omand asub 
või asjaomased omandid asuvad, samuti 
andmed selle kohta, kas need tingimused 
on täidetud või kui ei ole, siis millised 
tingimused tuleb veel täita;

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 lepingus käsitletakse majutuskohta, 
mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja 
selle juurde kuuluvate rajatiste 
nõuetekohane kirjeldus;
d) kommunaalteenused (nt valgustus, 
vesi, hooldus, jäätmete kogumine), mis on 
või muutuvad tarbijale kättesaadavaks, ja 
kasutustingimused;
e) üldkasutatavad rajatised, nagu 
ujumisbassein, saun jne, mis on või 
võivad olla tarbijale kättesaadavad, ja 
vajadusel kasutustingimused;
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;
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 makse, 
hüpoteeke või pante;
h) lepingu objektiks oleva õiguse 
kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse 
korral ka selle kestus; kuupäev, millal ostja 
võib lepingust tulenevat õigust kasutama 
hakata;

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

d) kui lepingus sätestatakse ühiskasutuses 
olevate majutuskohtade hulgast valitud 
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majutuskoha hõivamise õigused, siis teave 
võimalike piirangute kohta, mis kehtivad 
tarbija õiguse suhtes hõivata mis tahes 
ajal ühiskasutusse kuuluvaid 
majutuskohti;

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;
j) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal 
ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi 
peale nende, mida on täpsustatud 
lepingus;
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;
l) teave selle kohta, millises/millistes 
keeles/keeltes saab esitada müügijärgsed 
lepinguga seotud arupärimised, näiteks 
seoses juhatuse otsuste, kulude 
suurenemise ning järelpärimiste ja 
kaebuste haldamise kohta;
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;
n) teave ettemaksete keelustamise kohta 
artikli 5 lõigetes 1 ja 3 sätestatud 
taganemistähtaja jooksul
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o) andmed selle kohta, kellele ja kuidas 
tuleb taganemisteatis saata;
p) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;
q) kohtuväline vaidluste lahendamise 
võimalus.

III. TEAVE OMANDI KOHTA
e) kui lepingus käsitletakse konkreetset 
kinnisasja, siis selle täpne kirjeldus ja 
asukoht, lisades vajaduse korral 
kinnisasjaga seotud üksikasjad ja koopiad 
kannetest maaregistris, avalikus registris, 
maakatastris või kannetest samaväärsetes 
omandiga seotud registrites; kui lepingus 
käsitletakse mitut kinnisasja (erinevad 
puhkekohad), siis nende nõuetekohane 
kirjeldus ja asukoht; kui lepingus 
käsitletakse majutuskohta, mis ei ole 
kinnisasi, siis majutuskoha ja selle juurde 
kuuluvate rajatiste nõuetekohane 
kirjeldus;
f) kommunaalteenused (nt valgustus, vesi, 
hooldus, jäätmete kogumine), mis on või 
muutuvad tarbijale kättesaadavaks, ja 
kasutustingimused;
g) vajaduse korral üldkasutatavad 
rajatised, nagu ujumisbassein, saun jms, 
mis on või võivad olla tarbijale 
kättesaadavad, ja nende 
kasutustingimused.
IV. TEAVE KULUDE KOHTA
h) hind, mida tarbija peab maksma;
i) summa, mis tuleb tarbijal tasuda 
teenuste eest (nt elekter, vesi, hooldus, 
prügivedu);
j) vajaduse korral summa, mis tuleb 
tarbijal tasuda üldkasutatavate rajatiste 
eest, nagu ujumisbassein või saun, mis on 
või võivad olla tarbijale kättesaadavad;
k) täpne kirjeldus, kuidas kõik osaajalise 
kasutamise lepinguga seonduvad kulud 
arvutatakse; kuidas need kulud tarbijate 
vahel jagatakse ning kuidas ja millal need 
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kulud võivad tõusta; omandi kasutamise, 
seadusega ettenähtud rahaliste kohustuste 
(näiteks maksud ja lõivud) ja üldiste 
halduskuludega (näiteks juhtimine, 
hooldus ja remont) seotud 
maksesummade arvutamise meetod;
l) vajadusel korral teave selle kohta, kas 
majutuskoha omandi suhtes on 
registreeritud makse, hüpoteeke, pante või 
muid kinnipidamisõigusi;
m) kinnitus, et tarbijal ei tule kanda muid 
kulusid ega kohustusi peale nende, mida 
on täpsustatud lepingus;
V. LEPINGUST TAGANEMISE JA 
LEPINGU TÜHISTAMISE ÕIGUS
n) teave lepingust taganemise õiguse ja 
lepingust taganemise tagajärgede kohta; 
vajaduse korral teave lepinguga seotud 
laenulepingute ja lisalepingute 
tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija 
lepingust taganeb, ja sellise lõpetamise 
õiguslike tagajärgede kohta;
o) üksikasjalikud andmed selle kohta, 
kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis 
saata;
p) lepingu lõpetamise tingimused, 
lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave 
tarbija vastutuse kohta lõpetamisega 
seonduvate võimalike kulude eest;
q) teave ettemaksete keelustamise kohta 
artikli 5 lõigetes 1–3 sätestatud 
taganemistähtaja jooksul; 
VI. LISATEAVE
r) teave selle kohta, kuidas on korraldatud 
omandi 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;
s) teave selle kohta, kas on võimalik 
liituda süsteemiga lepinguliste õiguste 
vahetamiseks või edasimüümiseks, teave 
asjaomase vahetussüsteemi kohta ning 
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andmed selle süsteemi kaudu 
edasimüümise või vahetamisega seotud 
kulude kohta;
t) teave selle kohta, millises/millistes 
keeles/keeltes saab esitada müügijärgsed 
lepinguga seotud arupärimised, näiteks 
seoses juhatuse otsuste, kulude 
suurenemise ning järelpärimiste ja 
kaebuste haldamisega;
u) kui ettevõtja on alla kirjutanud 
toimimistavadele, siis teave nende tavade 
kohta;
w) vajaduse korral teave kohtuvälise 
vaidluste lahendamise võimaluse kohta.

Selgitus

Vastab nõukogu kõige uuemale tekstile. Nimetatud teabe esitamine aitab pakkuda tarbijatele 
täiendavat kaitset valeandmete esitamise eest seoses vara omandiõigusega. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehitusjärgus majutuskohale esitatavad 
lisanõuded vastavalt artiklile 3

Ehitusjärgus majutuskohale esitatavad 
lisanõuded vastavalt artiklile 3 a

a) majutuskoha valmimisjärk ning
majutuskoha kasutamiseks vajalike 
kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee-
ja telefoniühendused) väljakujundamise 
seis;

a) majutuskoha valmimisjärk, majutuskoha 
kasutamiseks vajalike kommunaalteenuste 
(gaasi-, elektri-, vee- ja telefoniühendused) 
ja võimalike tarbija käsutuses olevate 
rajatiste väljakujundamise seis;

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) 
ja võimalike tarbija käsutuses olevate 
rajatiste väljakujundamise tähtaeg;

c) konkreetse kinnisvara puhul ehitusloa 
number ning pädeva(te) ametiasutus(t)e 
nimi (nimed) ja täisaadress(id);

c) võimaluse korral ehitusloa number ning 
pädeva(te) ametiasutus(t)e nimi (nimed) ja 
täisaadress(id), kui leping puudutab 
konkreetset kinnisvara;

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

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

Selgitus

Vastab nõukogu kõige uuemale tekstile.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 nimetatud teave Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave

I. TEAVE ETTEVÕTJA KOHTA
a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, 
sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku 
seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, 
lepinguosaliste allkirjad ning lepingu 
sõlmimise kuupäev ja koht;

a) Ettevõtja nimi ja aadress ning tema
õiguslik seisund;

II. TEAVE OMANDATUD ÕIGUSTE 
KOHTA

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus ja sisu ning tarbijale lepinguga 
antud õiguste, sealhulgas tarbijale nende 
õiguste kasutamisel seatud võimalike 
piirangute (nt piiratud saadavus või 
pakkumised põhimõttel „kes ees, see 
mees” või konkreetse hinnaalanduse 
ajalised piirangud) täpne kirjeldus;

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

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

III. TEAVE KULUDE KOHTA
d) hind, mida tarbija peab maksma; d) hind, mida tarbija peab maksma, sh 

jooksvad kulud;
e) klausel, millega sätestatakse, et tarbijal 
ei tule kanda muid kulusid ega kohustusi 

e) kinnitus, et tarbijal ei tule kanda 
mingeid kulusid ega kohustusi peale nende, 
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peale nende, mida on täpsustatud lepingus; mis on täpsustatud lepingus;

f) teave selle kohta, millises/millistes 
keeles/keeltes saab esitada müügijärgseid 
lepinguga seotud arupärimisi, näiteks 
järelepärimiste ja kaebuste haldamise 
kohta;

IV. LEPINGUST TAGANEMISE JA 
LEPINGU TÜHISTAMISE ÕIGUS

g) 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;

f) teave lepingust taganemise õiguse ning 
lepingust taganemise õiguslike tagajärgede 
kohta; vajaduse korral teave lepinguga 
seotud laenulepingute ja lisalepingute 
tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija 
lepingust taganeb, ja sellise lõpetamise 
õiguslike tagajärgede kohta;

h) teave ettemaksete keelustamise kohta 
artikli 5 lõigetes 1 kuni 3 sätestatud 
taganemistähtaja jooksul;
i) andmed selle kohta, kellele ja kuidas 
tuleb taganemisteatis saata;

g) üksikasjalikud andmed selle kohta,
kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis 
saata;

h) lepingu lõpetamise tingimused, 
lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave 
tarbija vastutuse kohta lõpetamisega 
seonduvate võimalike kulude eest;
i) teave ettemaksete keelustamise kohta 
artikli 5 lõigetes 1–3 sätestatud 
taganemistähtaja jooksul;
V. LISATEAVE
j) teave selle kohta, millises/millistes 
keeles/keeltes saab esitada müügijärgseid 
lepinguga seotud arupärimisi, näiteks 
järelepärimiste ja kaebuste haldamise 
kohta;

j) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;

k) kui ettevõtja on alla kirjutanud 
toimimistavadele, siis teave nende tavade 
kohta;

k) kohtuväline vaidluste lahendamise 
võimalus.

l) kui on kohaldatav, siis teave kohtuvälise
vaidluste lahendamise võimaluse kohta.
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Selgitus

Võetakse üle nõukogu kõige uuem tekst.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 nimetatud teave Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave

I. TEAVE ETTEVÕTJA KOHTA
a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, 
sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku 
seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, 
lepinguosaliste allkirjad ning lepingu 
sõlmimise kuupäev ja koht;

a) Ettevõtja nimi ja aadress ning tema
õiguslik seisund;

II. TEAVE TEENUSTE KOHTA
b) lepingu alusel osutatavate teenuste (nt 
turundus) täpne kirjeldus;
III. TEAVE KULUDE KOHTA

b) hind, mida tarbija peab edasimüügiga 
seotud teenuste eest maksma;

c) hind, mida tarbija peab edasimüügiga 
seotud teenuste eest maksma;

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

d) kinnitus, et tarbijal ei tule kanda 
mingeid kulusid ega kohustusi peale nende, 
mis on täpsustatud lepingus;

d) teave selle kohta, millises/millistes 
keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada 
arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja 
kaebuste haldamise kohta;

IV. LEPINGUST TAGANEMISE JA 
LEPINGU TÜHISTAMISE ÕIGUS

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 edasimüügilepingust taganemise 
õiguse ning sellise taganemise õiguslike 
tagajärgede kohta;

f) teave ettemaksete keelustamise kohta 
kuni müügi tegeliku toimumiseni või 
edasimüügilepingu muul viisil 
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lõpetamiseni;
g) andmed selle kohta, kellele ja kuidas 
tuleb taganemisteatis saata;

f) üksikasjalikud andmed selle kohta,
kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis 
saata;

g) lepingu lõpetamise tingimused, 
lõpetamise õiguslikud tagajärjed ja teave 
tarbija vastutuse kohta lõpetamisega 
seonduvate võimalike kulude eest;
h) teave ettemaksete keelustamise kohta
kuni müügi tegeliku toimumiseni või 
edasimüügilepingu muul viisil 
lõpetamiseni;
V. LISATEAVE
i) teave selle kohta, millises/millistes 
keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada 
arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja 
kaebuste haldamise kohta;

h) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;

j) kui ettevõtja on alla kirjutanud 
toimimistavadele, siis teave nende tavade 
kohta;

i) kohtuväline vaidluste lahendamise 
võimalus.

k) kui on kohaldatav, siis teave 
kohtuvälise vaidluste lahendamise 
võimaluse kohta.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kajastada kõige uuemat nõukogu teksti.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 nimetatud teave Artikli 3 a lõikes 1 nimetatud teave

I. TEAVE ETTEVÕTJA KOHTA
a) Lepinguosaliste nimi ja aadress, 
sealhulgas täpne teave ettevõtja õigusliku 
seisundi kohta lepingu sõlmimise ajal, 
lepinguosaliste allkirjad ning lepingu 
sõlmimise kuupäev ja koht;

a) Ettevõtja nimi ja aadress ning tema
õiguslik seisund;
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II. TEAVE OMANDATUD ÕIGUSTE 
KOHTA

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus;

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus ja sisu;

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

c) vahetussüsteemi toimimise selgitus 
ning vahetamise võimalused ja kord, 
samuti andmed olemasolevate 
puhkekohtade asukohtade ja 
vahetussüsteemi liikmete arvu kohta, 
sealhulgas tarbija valitud konkreetse 
majutuskoha kättesaadavuse piirangud, 
näiteks nõudluse tipphooajal ja/või 
võimalik varajase eelneva ettetellimise 
vajadus, ning andmed tarbija poolt 
vahetussüsteemi paigutatud osaajalise 
kasutamise õiguse piirangute kohta, 
sealhulgas vajaduse korral piirangud 
tarbijale antud või tema kogutud punktide 
arvu alusel, ja konkreetsete 
vahetusvõimaluste näited;

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

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

III. TEAVE OMANDI KOHTA
e) kinnisasja nõuetekohane kirjeldus ja 
asukoht; kui lepingus käsitletakse 
majutuskohta, mis ei ole kinnisasi, siis 
majutuskoha ja selle juurde kuuluvate 
rajatiste nõuetekohane kirjeldus;
IV. TEAVE KULUDE KOHTA

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;

f) tarbija makstav hind vahetussüsteemi 
liikmelisuse eest ja pikendustasud ning 
iga vahetuse eest makstav jooksev hind;

g) teave ettevõtja kohustuse kohta anda 
enne vahetuse korraldamist 
üksikasjalikke andmeid iga väljapakutava 
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vahetuse kohta, kõikide lisatasude kohta, 
mida tarbijal tuleb vahetusega seoses 
tasuda;

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

(h) kinnitus, et tarbijal ei tule kanda 
mingeid kulusid ega kohustusi peale nende, 
mis on täpsustatud lepingus;

(g) teave selle kohta, millises/millistes 
keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada 
arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja 
kaebuste haldamise kohta;
(h) vahetussüsteemi toimimise selgitus;
Vahetamise võimalused ja viisid, samuti 
andmed olemasolevate puhkekohtade 
asukohtade ja vahetussüsteemi liikmete 
arvu kohta ning konkreetsete 
vahetusvõimaluste näited;

V. LEPINGUST TAGANEMISE JA 
LEPINGU TÜHISTAMISE ÕIGUS

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 
lepingust taganemise õiguslike tagajärgede 
kohta; vajaduse korral teave lepinguga 
seotud laenulepingute ja lisalepingute 
tühistamise korra kohta, juhul kui tarbija 
lepingust taganeb, ja sellise lõpetamise 
õiguslike tagajärgede kohta;

j) üksikasjalikud andmed selle kohta, 
kellele ja kuidas tuleb taganemisteatis 
saata;

j) teave ettemaksete keelustamise kohta 
artikli 5 lõigetes 1 kuni 3 sätestatud 
taganemistähtaja jooksul;

k) teave ettemaksete keelustamise kohta 
artikli 5 lõigetes 1–3 sätestatud 
taganemistähtaja jooksul;

VI. LISATEAVE
k) andmed selle kohta, kellele ja kuidas 
tuleb taganemisteatis saata;

l) teave selle kohta, millises/millistes 
keeles/keeltes saab ettevõtjale esitada 
arupärimisi, näiteks järelepärimiste ja 
kaebuste haldamise kohta;

l) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja m) kui ettevõtja on alla kirjutanud 
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jõustamine; toimimistavadele, siis teave nende tavade 
kohta;

m) kohtuväline vaidluste lahendamise 
võimalus.

n) kui on kohaldatav, siis teave 
kohtuvälise vaidluste lahendamise 
võimaluse kohta.

Selgitus

Vastab nõukogu kõige uuemale tekstile.
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