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Sissejuhatus

Direktiivi 94/47/EÜ vastuvõtmine ja majandusharu iseregulatsioon on oluliselt vähendanud 
traditsioonilise osaajalise kasutamise õigusega seotud kaebusi.

Samas on pärast direktiivi 94/47/EÜ vastuvõtmist arendatud kiiresti välja uued pikaajalised 
puhkusetooted, osaliselt selleks, et õigusaktist kõrvale hoida. See on põhjustanud tarbijate 
arvukaid kaebusi, sest osaajalise kasutamise õigust käsitleva direktiiviga tagatud tarbijakaitse 
kõrge tase ei ole kohaldatav nendele uutele toodetele ning see kahjustab traditsioonilise 
osaajalise kasutamise õigusega tegeleva majandusharu mainet.

Euroopa Parlament võttis 2002. aastal vastu resolutsiooni, milles ta palus komisjonil esitada 
ettepanek selliste uute toodetega seotud probleemide lahendamiseks.  Pärast konsultatsioone 
ja mõjuhinnangut esitas komisjon 2007. aasta juunis ettepaneku direktiivi 94/47/EÜ 
läbivaatamiseks. See ettepanek hõlmab ka pikaajalisi puhkusetooteid, tagades seeläbi 
tarbijakaitse kõrge taseme.

Mõnda praegu tarbijate ees seisvat probleemi käsitletakse osaliselt olemasolevates ja uutes 
ELi õigusaktides, eelkõige ebaausaid kaubandustavasid käsitlevas direktiivis (2005/29/EÜ). 
Samas ei ole mõned liikmesriigid seda direktiivi üle võtnud või nõuetekohaselt rakendanud. 
Pealegi näeb tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku praegune läbivaatamine ette 
horisontaalse õigusakti loomist, mis peaks kehtestama tarbijakaitse üldsätted. Ideaalsel juhul 
tuleks direktiiv 94/47/EÜ vaadata üle pärast horisontaalse õigusakti vastuvõtmist. Samas 
otsustas komisjon, et tarbijate ees seisvate probleemide kiireloomulisust arvestades on 
võimatu oodata horisontaalse õigusakti vastuvõtmiseni. Tarbijakaitset käsitleva ühenduse 
õigustiku läbivaatamisest olenemata tuleks direktiivi 94/47/EÜ muutmisel taotleda täielikku 
ühtlustamist.

Osaajalise kasutamise õigus

Osaajalise kasutamise õiguste müügiga tegelev majandusharu on saanud direktiivist 94/47/EÜ 
ja iseregulatsioonist suurt kasu; enamus ebaausaid ettevõtjaid selles sektoris enam ei tegutse. 
Seetõttu on väga oluline teha selget vahet ühelt poolt traditsiooniliste osaajalise kasutamise 
õigustega kaupleva majandusharu ja teiselt poolt uute pikaajaliste puhkusetoodetega kaupleva 
majandusharu vahel. 

Pikaajalised puhkusetooted

Enamus tarbijate kaebusi on seotud nende uute puhkusetoodetega, nt puhkuseklubidega. 
Sellest on tingitud terav vajadus selle sektori reguleerimise järele, et tagada tarbijakaitse kõrge 
tase ja teha lõpp seaduskuulekate ettevõtjate maine kahjustamisele.
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Aruteluteemad

Üldmärkused

Raportööri jaoks on esmatähtis leida tasakaal tugeva tarbijakaitse ja võimaluse vahel, et see 
majandusharu Euroopas areneks. Oma olemusest tingituna on osaajalise kasutamise õigustega 
kauplev majandusharu peamiselt seotud piiriülese tegevusega. Seetõttu on täielik 
ühtlustamine hädavajalik.

Meeles tuleks pidada, et kõiki uusi tooteid ei ole muid majandustegevuse valdkondi tahtmatult 
reguleerimata võimalik selgepiirilise mõiste alla paigutada. Sellest tulenevalt on 
liikmesriikidel kohustus ELi õigusakte paremini üle kanda ja jõustada.

Edasiste siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis toimuvate arutelude huvides tõstatab raportöör 
tõsist kaalumist nõudvad küsimused. Sõltuvalt arutelu kulgemisest komisjonis ja nõukogus 
tehtavast tehnilisest tööst, võib neist küsimustest või komisjonis toimuvates aruteludes üles 
kerkivatest täiendavatest küsimustest saada raportööri muudatusettepanekute teema. 

Kohaldamisala (artikkel 1)

Selle ettepaneku õiguslik alus on artikkel 95, millega tagatakse kõigi ELi tarbijate võrdne 
kaitse, nt seoses taganemisõigusega. Samas antakse artikli 1 lõikega 2 liikmesriikidele 
taganemisõigusega seoses võimalus kohaldada riiklikke õigusakte. Need täieliku ühtlustamise 
põhimõtte suhtes tehtavad erandid tekitavad ebakindlust nii tarbijates kui majandusharus. 
Sellest tulenevalt tuleks artikli 1 lõige 2 välja jätta. Seda lähenemist toetab ka Euroopa 
Parlament oma omaalgatuslikus raportis tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku kohta 
(Patrie raport).

Mõisted (artikkel 2)

Selles direktiivis kasutatavad mõisted peaksid olema võimalikult laiatähenduslikud, et hoida 
ära direktiivist kõrvale hoidumiseks kavandatud uute toodete tekkimine, ka ei peaks nad 
hõlmama tooteid, mida selle direktiiviga reguleerida ei taheta. 

Artikli 2 lõike 1 punkt a – Osaajalise kasutamise õigus

Kestuse lühendamine ühele aastale võib hõlmata tehinguid, mille kaasamine ei ole eesmärk, 
nt hotellibroneeringud, mille puhul on nõutav ettemaks. Mõned hotellid pakuvad kuponge 
kehtivusega üle ühe aasta. Nende kaasamine osaajalise kasutamise õigust käsitlevasse 
direktiivi ei ole soovitav.

Selles mõistes ei peaks sisalduma sellised tooted nagu hotellibroneeringud. Kuigi komisjon 
välistab selle oma seletuskirjas, ei väljendu see selgelt ettepaneku artiklites.  Sõnapaar „tasu 
eest” ei jäta raportööri arvates hotellibroneeringuid selle direktiivi kohaldamisalast välja.

Sõnal „majutuskoht” on palju laiem tähendus kui see, mis on selle eesmärk. Õiguslikust 
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seisukohast tundub parem olevat kasutada „kinnis- ja vallasvara korduval alusel”.

Artikli 2 lõike 1 punkt d – Vahetus

Vahetusleping on oma olemuselt lisaleping. Seetõttu ei tundu sõna „muuta” olevat korrektne.

Artikli 2 lõike 1 punkt g – Lisaleping

Kuna „raames” ei ole õige õiguslik termin sellist tüüpi lepingute kirjeldamiseks, soovitab 
raportöör kasutada selle asemel sõna "seotud".

Lepingueelne teavitamine (artikkel 3)

Artikli 3 lõige 2

Ettevõtja kohustus esitada tarbijatele „lühikest ja täpset” teavet  tekitab palju ebakindlust ja 
võib põhjustada tarbijate ülekoormamise teabega, mis ei aita neil paremat valikut teha.

Artikli 3 lõige 3

Kuna artikli 3 lõige 3 on ebaselge ja ei tundu olevat vajalik, soovitab raportöör selle välja 
jätta.

Artikli 3 lõige 4

Tarbijale keelenõuete osas nn vaba valiku jätmine võib tuua kaasa tarbijale valiku 
pealsesurumise. Ettevõtjad, kellel ei ole teavet kõigis ühenduse keeltes, võivad püüda veenda 
tarbijaid leppima ettevõtja kasutatava keelega. Direktiivi 94/47/EÜ artikli 4 sõnastus võiks 
olla parem lahendus. 

Leping (artikkel 4)

Artiklis 2 tehakse vahet põhilepingute ja lisalepingute vahel. Sellest tulenevalt teeb raportöör 
ettepaneku jagada artikkel 4 kaheks osaks, nii et artikkel 4 käsitleks „põhilepinguid” ja 
artikkel 5 (uus) lisalepinguid.

Artikkel 4 vajab täiendavaid selgitusi. 

Taganemisõigus (artikkel 5)

Artikli 5 lõige 1

Lepingust taganemise aja (kalendripäevades) pikkuse osas on vaja selgust. 
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Artikli 5 lõige 2

Teabenõuete selgitamiseks peaks ettevõtja esitama kõikehõlmava kontroll-loendi.

On üllatav, et artikli 4 lõikes 2 märgitakse, et lisade punktid „moodustavad lepingu 
lahutamatu osa”, aga nii artikli 5 lõikes 2 kui artikli 5 lõikes 3 nähakse ette lahendus juhuks, 
kui lepingu lahutamatu osa puudub. Raportöör arvab, et leping, mille lahutamatu osa puudub, 
peaks olema õigustühine.

Artikli 5 lõige 5

Raportöör toetab deposiitide keelustamist ja sooviks laiendada seda keeldu igale ettemaksele. 
Seega tuleks artikli 5 lõige 5 välja jätta, et mitte anda võimalust ebaausatele ettevõtjatele, kes 
on huvitatud ainult lepingute sõlmimisest ja hüvitise saamisest teatud kulude eest, mis on 
selgelt määratlemata ja on erinevates liikmesriikides erinevad.

Ettemakse (artikkel 6)

Nagu eespool märgitud, erinevad vahetuslepingud  oluliselt osaajalise kasutamise õiguse ja 
pikaajaliste puhkusetoodete lepingutest, seega ei tundu ettemakse keelu laiendamine neile 
toodetele asjakohane.

Edasimüügiturg paistab tõmbavat ligi ebaausaid ettevõtjaid, kes küsivad märkimisväärseid 
summasid teenuste eest, mis on sageli ülepaisutatud. Direktiivi eesmärk peaks olema 
reguleerida õiguskuulekaid edasimüüjaid ja keelata kõik maksed enne tegeliku müügitehingu 
alustamist. Raportööri hinnangul peaksid edasimüüjad tegutsema põhimõttel, et kui tehingut 
ei tehta, siis tasu ei saa.

Lisalepingute lõpetamine (artikkel 7)

Raportöör arvab, et kolmanda osapoolega sõlmitud laenulepingud osaajalise kasutamise 
õiguse või pikaajalise puhkusetoote ostmiseks peaks olema võimalik katkestada trahvi 
maksmata, kui tarbija kasutab põhilepingust taganemise õigust. 

Läbivaatamine (artikkel 13)

Arvestades asjaolu, et ettepanek tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku läbivaatamiseks ei 
valmi enne 2008. aasta teist poolt, oleks parem viia selle direktiivi esimene hindamine läbi 
enne, kui jõuab lõpule arutelu tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku läbivaatamise kohta.

Lisad
I lisa punkt g

Teave, mille esitamist nõutakse, paistab olevat üsna koormav ja et pruugi olla tarbijale 
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kasulik, ka tundub see olevat ostuotsuse seisukohalt tähtsusetu.

I lisa punkt p

See paneb vabatahtlike toimimistavadega ühinenud ettevõtetele lisakoorma ning selgusetuks 
jääb seos teabe vahel, mida tarbija ostuotsuse tegemiseks tegelikult vajaks, ja nõutava teabe 
vahel.

V lisa

Vahetuse korral kehtivad avalikustamise nõuded on samuti vaieldavad, nt hoolduskulude 
avalikustamine, kuna sellist makset vahetustehingus ei nõuta.

Muud küsimused

Täieliku ühtlustamise saavutamine on vajalik, et tagada kõrge tarbijakaitse kõigis 
liikmesriikides. Direktiivi 94/47/EÜ ülevõtmine mõnes liikmesriigis on põhjustanud 
tarbijatele mitmeid probleeme. Ka on vajalik parem jõustamine liikmesriikides. 

Seos rahvusvahelise eraõigusega

Mõnesid tarbijate probleeme on võimalik lahendada, kui tarbijatel on õigus pöörduda 
kohtusse oma elukohariigis.  Sellest tulenevalt peaks pädev kohtunik olema tarbija 
elukohariigi kohtunik, kes kohaldab selle liikmesriigi õigust, kus leping sõlmiti. Selleks, et 
see oleks võimalik, peaks õiguslik alus hõlmama ka artiklit 65.

Künnis

Hotellibroneeringud ja muud tooted, mida selle direktiiviga reguleerida ei taheta, võiksid 
jääda selle direktiivi kohaldamisalast välja, kui nii põhilepingu kui mõne lisalepingu suhtes 
kohaldataks teatud künnist, nt 300 eurot.
Vastupidi põhilepingutele ei eelda vahetuslepingud suuri ja pikaajalisi finantskohustusi. 
Seetõttu ei tuleks taganemisõigust ja deposiitide keeldu laiendada alla seda künnist jäävatele 
vahetustehingutele.

Registreerimissüsteem

Euroopa registreerimissüsteem oleks kasulik nii tarbijatele kui ettevõtjatele, kes võidakse 
kohtusse kaevata. Sellise süsteemi võiks korraldada ja selle võiks kehtestada majandusharu 
ise komisjoni toetusel. Sellega tuleks luua tarbijatele suunatud tagatisfond juhuks, kui 
ettevõtja pankrotistub. Reisikorraldajatel juba on sellised süsteemid ja tundub igati loogiline 
luua sarnane süsteem osaajalise kasutamise õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete sektoris.
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