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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

rohelise raamatu kohta, mis käsitleb ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamist
(2007/2010(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse rohelist raamatut ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta 
(KOM(2006)0744) ja ühenduse tarbijaõiguse lühikokkuvõtet – võrdlevat analüüsi1 ning
võttes arvesse kehtivaid ühenduse õigusakte tarbijakaitse, elektroonilise kaubanduse ja 
infoühiskonna arengu valdkonnas;

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni „Euroopa lepinguõiguse ja 
ühenduse õigustiku muutmise kohta: tulevikuplaanid”2, oma 7. septembri 2006. aasta 
resolutsiooni Euroopa lepinguõiguse kohta3 ja oma ... juuni 2007. aasta resolutsiooni 
tarbijate usalduse kohta digitaalses keskkonnas;

– võttes arvesse 10. aprillil 2007. aastal Euroopa Parlamendis toimunud avalikku kuulamist 
ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise teemal;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja majandus- ja 
rahanduskomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A6-0000/2007),

A. arvestades, et 48 % jaemüügiettevõtetest on valmis tegema piiriüleseid tehinguid, kuid 
ainult 29 % teevad neid ka tegelikult; arvestades ühtlasi, et 43 % jaemüügiettevõtetest
arvavad, et nende piiriüleste müügitehingute arv kasvaks, kui tarbijatega tehtavaid 
tehinguid reguleerivad õigusaktid oleksid kogu ELis samad;4

B. arvestades, et pooled eurooplased (50%) suhtuvad piiriülestesse ostutehingutesse suurema 
umbusaldusega kui siseriiklikesse ostutehingutesse; arvestades, et üle kahe kolmandiku 
eurooplastest (71%) on arvamusel, et piiriüleste ostude puhul on raskem lahendada 
selliseid probleeme nagu kaebused, tagastamised, hinnaalandid või garantiid;5

C. arvestades, et kõnealuse läbivaatamise eesmärgiks on saavutada tegelik tarbijate siseturg, 
kus valitseb õige tasakaal kõrgetasemelise tarbijakaitse ja ettevõtete konkurentsivõime 
vahel; arvestades, et on vaja tasakaalustatud lähenemist, mis ei vastanda tarbijate huve 
turul tegutsevate ettevõtjate huvidele;

D. arvestades, et olemasoleva killustatud regulatiivse keskkonna tõttu on vaja erinevaid 
ühenduse direktiive lihtsustada ja omavahel sidusaks muuta; arvestades ühtlasi vajadust 
ajakohastada ühenduse õigusakte tarbijakaitse valdkonnas, et võtta arvesse kiiresti 
arenevat turgu ja eelkõige uusi tehinguviise nagu elektroonilist kaubandust ja onlain-
enampakkumisi;

E. arvestades, et tõstmaks eurooplaste usaldust siseturu vastu, on vaja pakkuda nii tarbijatele 
  

1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 ELT C 292 E 1.12.2006, lk 109
3 ELT C 305 E 14.12.2006, lk 247.
4 Ettevõtete hoiakutest piiriülese kaubanduse ja tarbijakaitse kohta, Eurobaromeeter, detsember 2006.
5 Tarbijate kaitse siseturul, Eurobaromeeter, september 2006.
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kui ka ettevõtjatele rohkem õiguskindlust ning tagada kehtivate õigusaktide tõhus 
kohaldamine;

F. arvestades võimalust säilitada teatavaid siseriiklikke eeskirju, millest tarbijad ei taha 
loobuda, sest need annavad neile eriti kõrge kaitsetaseme või vastavad eriomastele 
traditsioonidele; arvestades ühtlasi vajadust võtta ühtlustamise suhtes omaks ettevaatlik 
lähenemine, arvestades, et maksimaalselt ühtlustatud direktiivide, nagu näiteks ebaausate 
kaubandustavade direktiiv, puhul on ühenduse seadusandjal olnud veel vähe võimalust 
uurida direktiivi rakendamise mõju,

I. Õigustiku läbivaatamise kohaldamisala

1. soovitab kaasata õigustiku läbivaatamise kohaldamisalasse elektroonilist kaubandust 
käsitleva direktiivi, samuti finantsteenuste kaugmüüki, tarbijakrediiti ja ebaausaid 
kaubandustavasid käsitlevad direktiivid, sest kõik need direktiivid on omavahelises 
seoses ja moodustavad igaüks osa Euroopa tarbijaõigustiku alastest sätetest;

II. Üldised õigusliku reguleerimise põhimõtted

1. Kombineeritud lähenemisviisi valimine

2. väljendab oma eelistust kombineeritud lähenemisviisi vastuvõtmise suhtes, milles 
horisontaalne instrument on vajaduse korral ühendatud vertikaalse meetmega, mis peaks 
tagama olemasolevate õigusaktide sidusaks muutmise kõigi kõnealuste direktiivide 
teatavate ühiste küsimuste kokkukoondamise teel; leiab, et teatavad küsimused jäävad 
siiski teatud valdkondade puhul spetsiifiliseks ja et tuleb säilitada valdkondlikud 
direktiivid;

2. Horisontaalse instrumendi kohaldamisala

3. on seisukohal, et horisontaalset instrumenti tuleb ulatuslikult kohaldada kõigi tarbijatega 
sõlmitavate lepingute suhtes tervikuna, olenemata sellest, kas tegemist on riigisisese või 
piiriülese tehinguga, et vältida uue takistusi põhjustava dokumendi kehtestamist ja 
tarbijatele lepingu olemusest sõltuvate erinevate õiguskordade pealesundimist;

3. Ühtlustamisaste

4. tuletab meelde, et ühtlustamine ei tohiks langetada teatavate siseriiklike sätetega 
saavutatud tarbijakaitse taset; 

5. teeb ettepaneku, et horisontaalne instrument põhineks maksimaalse ühtlustamise 
põhimõttel ning sisaldaks üksnes selliseid mõisteid ja eeskirju, mille suhtes on tarbijate ja 
ettevõtjate ühiseid huve silmas pidades täielikult kokkuleppele jõutud;

6. teeb ettepaneku, et sektoripõhised eeskirjad toetuksid minimaalse ühtlustamise 
põhimõttele, välja arvatud juba maksimaalse ühtlustamise alusel vastu võetud eeskirjad, 
nagu näiteks ebaausaid kaubandustavasid käsitlev direktiiv;

7. soovitab, et ühtlustamata valdkondades kohaldataks tarbija alalises elukohariigis 
kehtivaid õigusnorme, ilma et see piiraks kollisiooninorme käsitlevate rahvusvaheliste 
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konventsioonide, eelkõige Rooma 19. juuni 1980. aasta lepinguliste kohustuste suhtes 
rakendatava õiguse konventsiooni ehk Rooma I konventsiooni kohaldamist; 

III. Horisontaalse instrumendi sisu

1. „Tarbija” ja „ettevõtja” määratlus

8. on seisukohal, et „tarbija” ja „ettevõtja” määratlused ei ole järjepidevad ei ühenduse ega 
siseriiklikes õigusaktides ja et oluline on need mõisted horisontaalses instrumendis 
täpsustada, sest need määravad tarbijaõiguse kohaldamisala;

9. peab oluliseks vajadust määratleda tarbijana igasugune füüsiline isik, kelle tegutsemise 
eesmärk ei ole seotud tema ameti, äri või elukutsega; peab samuti vajalikuks määratleda 
„ettevõtjana” igasugune isik, kelle tegutsemise eesmärk on seotud tema ameti, äri või 
elukutsega. 

10. annab teada, et suhtub soosivalt tarbijakaitse laiendamisse eraisikute vahel sõlmitud 
lepingutele olukordades, kus üks pool tegutseb ametliku vahendaja kaudu, et kasutada 
vahendaja tehnilisi ja õigusalaseid pädevusi;

2. Hea usu ja õiglase tehingu üldpõhimõte

11. on vastu horisontaalsesse instrumenti tarbijalepingutele kohaldatava hea usu ja õiglase 
tehingu üldpõhimõtte sisseviimisele, need mõisted tuleks määratleda Euroopa tasandil 
Euroopa lepinguõiguse üldisemas raamistikus;

3. Ebaõiglased tingimused

3.1 Kohaldamisala

12. peab teatavatel juhtudel kohaseks kohaldada ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevaid 
eeskirju eraldi läbiräägitavate tingimuste suhtes, et kaitsta tarbijaid, kellel puuduvad 
professionaalidega ühesugused teadmised turu kohta;

3.2 Tingimuste loetelu

13. on seisukohal, et siseturu vastu tarbijate usalduse suurendamise eesmärgil tuleks teatavat 
paindlikkust säilitades kehtestada kaitsvam kord, mis hõlmab kolme liiki tingimusi: 
keelustatud ebaõiglased tingimused (must nimekiri), eeldatavasti ebaõiglased 
lepingutingimused (hall nimekiri) ja muud tingimused, mille ebaõiglast olemust võib 
tarbija tõestada kohtumenetluse kaudu;

3.3 Ebaõiglaste tingimuste analüüsi maht

14. toetab ideed laiendada ebaõiglaste lepingutingimuste analüüsi ulatust kõigile lepingu 
kesksetele tingimustele, sealhulgas põhiobjekti määratluse ja hinna kohasuse 
tingimustele;

4. Teabe edastamise ebaõnnestumisest tulenevad lepingujärgsed tagajärjed

15. leiab, et käesolevas etapis on kõnealuses küsimuses iga lepingu iseloomulikke omadusi 
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arvesse võttes üldisi eeskirju keerukas määratleda;

5. Lepingust taganemise õigus

5.1 Lepingust taganemise aeg ja lepingust taganemise ajavahemiku arvutamine

16. rõhutab vajadust ühtlustada lepingust taganemise ajavahemiku arvutamise viisid, 
eelistades kalendripäevade lugemise moodust, et tugevdada tehingute õiguskindlust; peab 
lisaks vajalikuks, et lepingust taganemise ajavahemiku arvutamise alguspunktiks 
kehtestataks hetk, millal tarbija on võimeline andma oma vaba ja teadliku nõusoleku, ehk 
siis hetk, millal tarbija on kauba kätte saanud;

17. leiab sellest hoolimata, et lepingust taganemise ajavahemiku pikkus ei peaks olema 
ühesugune, arvestades, et kõnealuste ajavahemike pikkused vastavad eri eesmärkidele, 
mis erinevaid pikkusi õigustavad, ja arvestades, et liikmesriikides on kõnealuses 
küsimuses erinevad traditsioonid, millest ei taheta loobuda;

5.2 Taganemisõiguse kasutamise kord 

18. rõhutab, et tarbija usaldus siseturu vastu suureneb, kui horisontaalses instrumendis 
nähakse ette, et tarbija saab lepingust taganeda ükskõik millisel moel, koos kohustusega 
tõendada vajadusel oma lepingust taganemist; on lisaks seisukohal, et horisontaalses 
instrumendis on vaja rõhutada, et tarbijal ei tuleks teha mingeid muid kulutusi peale 
kauba tagasisaatmisega kaasnevate otseste kulutuste;

6. Üldiste lepinguliste õiguskaitsevahendite kehtestamine

19. on seisukohal, et üldiste lepinguliste õiguskaitsevahendite kehtestamine ulatub 
käesolevast läbivaatamisest kaugemale, sest kõnealune mõiste tuleneb Euroopa 
lepinguõigusest; 

20. soovitab sellele vaatamata kollektiivse kaebamise mehhanismi (collective redress), mis 
on tarbijaõiguse valdkonnas kollektiivse vaidlusküsimuse lahendamiseks kaebuse 
esitamise erivorm;

7. Tarbekaupade müügi konkreetsed eeskirjad

7.1 Lepinguliigid

21. ei pea sobivaks laiendada tarbekaupade müügi eeskirju lepingutele, mille raames 
tarnitakse digitaalseid kaupu ja teenuseid, arvestades, et nende suhtes kehtivad 
erieeskirjad, ja arvestades, et tarkvara levitatakse kasutuslitsentsi alusel, mitte ei müüda 
olemasoleval kujul;

7.2 Avalikel enampakkumistel müüdavad kasutatud kaubad

22. teeb ettepaneku jätta kõnealune küsimus horisontaalse instrumendi kohaldamisalast välja 
ja säilitada liikmesriikidele võimalus näha ette, et tarbekauba mõiste ei sisalda avalikel 
enampakkumistel müüdavaid kasutatud kaupu; soovitab siiski võtta vastu online-
enampakkumisi käsitlevad erieeskirjad;
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7.3 Tarnimise määratlus ja riski ülekandumise alased õigusnormid

23. on seisukohal, et tarnimise määratlus ja riski ülekandumise alased õigusnormid on 
omavahel tihedas seoses; teeb seetõttu ettepaneku viia horisontaalsesse instrumenti sisse 
tarnimise ühtne määratlus kui hetk, millal tarbija kauba füüsiliselt enda valdusse saab, 
juhul kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, ja määrata riski ülekandumine kauba 
kättesaamise hetkele;

7.4 Kaupade nõuetele vastavus

24. on seisukohal, et horisontaalse instrumendiga võiks pikendada kauba nõuetele 
mittevastavuse korral tarbijale tagatud õiguskaitse kehtimise aega selle ajavahemiku 
võrra, mis kulus toote defektide parandamiseks; on lisaks seisukohal, et horisontaalses 
instrumendis võiks ette näha õigusliku tagatise kehtivusaja pikendamise 
kindlaksmääratud ajavahemiku võrra, alates defektide parandamise kuupäevast;

25. rõhutab sellele vaatamata, et horisontaalses instrumendis ei tuleks ette näha eraldi 
eeskirju kasutatud kaupade jaoks, et oleks võimalik järgida eeskirju, mis liikmesriigid on 
oma juriidilistest traditsioonidest lähtuvalt vastu võtnud;

7.5 Tõendamiskohustus

26. teeb ettepaneku laiendada ümberlükatava eelduse põhimõtet kogu õigusliku tagatise 
kehtivusajale, arvestades, et tarbijal on raske defekti esinemist tõendada, samal ajal kui 
professionaalil on olemas selleks piisavad tehnilised või rahalised vahendid;

7.6 Kaebuste lahendamine

7.6.1 Õiguskaitsevahendite kasutamise kord

27. on seisukohal, et horisontaalne instrument võiks võimaldada tarbijal vabalt valida 
võimalike hüvitiste seast, kui lepingut ei täideta nõuetekohaselt, leping lõpetatakse 
ennetähtaegselt või kui esineb eriti tõsiseid lepingu rikkumisi;

7.6.2. Teatis mittevastavuse kohta

28. peab sobivaks, et horisontaalses instrumendis kõrvaldataks lahknevused, mis praegu 
segadust põhjustavad;

7.6.3 Tootja otsene vastutus nõuetele mittevastavuse korral

29. leiab, et pole asjakohane kehtestada horisontaalse instrumendiga tootjate otsene vastutus 
toote mittevastavuse korral;

7.7 Kauba garantiid

30. rõhutab, et kauba garantiiga seotud küsimuste kogum (sisu, ülekandmine, piirang) ei 
tulene õiguslikust raamistikust, vaid lepingu sõlmimise vabaduse põhimõttest; on seetõttu 
seisukohal, et nimetatud küsimused ei peaks horisontaalsesse instrumenti kuuluma; 

IV. Roheline raamat ja Euroopa lepinguõigus
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31. rõhutab veel kord asjaolu, et Euroopa tarbijaõigus peab olema sidusalt integreeritud 
lepinguõiguse üldteooriaga; on sellele vaatamata seisukohal, et see ei õigusta ühenduse 
tarbijaõigustiku läbivaatamise edasilükkamist, et võtta arvesse Euroopa lepinguõiguse 
arendamise ajakava; 

V. Tarbijaõiguse tõhus kohaldamine 

32. rõhutab vajadust tagada tarbijaõiguse tõhusus, et saavutada tarbijate usaldus siseturu 
vastu; 

33. kutsub komisjoni tungivalt üles parandama olemasolevaid tarbijakaitse sätteid, sealhulgas 
teostama järelevalvet nende nõuetekohase kohaldamise ja kehtivate õigusnormide 
täitmise üle;

34. kutsub liikmesriike üles tugevdama koostööd tarbijaõiguse rakendamise eest vastutavate 
siseriiklike pädevate asutuste vahel ja hõlbustama kohtu- ja kohtuväliseid menetlusi, mis 
võimaldavad tarbijatel Euroopa tasandil oma õigusi kaitsta;

35. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjonile ja 
nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

I. Taust – problemaatika

Komisjoni roheline raamat ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta moodustab osa 
„parema reguleerimise” algatuse raames võetud kohustusest lihtsustada ja täiendada 
olemasolevat reguleerivat raamistikku, eesmärgiga saavutada tegelik tarbijate siseturg.

Roheline raamat on ühtlasi tarbijate heaks ette võetud suure töö keskmes. Raportöör jagab 
rohelises raamatus väljendatud ideaali, mille kohaselt peaks olema võimalik pärast 
läbivaatamise lõppu öelda ELi tarbijatele, et „pole vahet, kus te ELis viibite ja kust te ostate, 
teie peamised õigused jäävad samaks”. 

Ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamine ja Euroopa lepinguõigusega seotud töö on omavahel 
tihedas seoses. See kitsendus teeb tarbijaõigustiku läbivaatamise keerukamaks, kuid ei õigusta 
siiski läbivaatamise edasilükkamist, et võtta arvesse Euroopa lepinguõiguse arendamise veel 
täpsustamata ajakava. Sellele vaatamata tuleb meeles pidada, et teatud mõisted (heas usus, 
kaebuste lahendamine …) tulenevad üldisest lepinguõigusest.

Komisjoni teatavad järeldused ei ole vaidlustatavad ja ainuüksi need õigustavad ülevaatamise 
vajadust. Kiiresti arenev turg ja eelkõige kaubandustehingute uute liikide, nagu näiteks 
elektrooniline kaubandus, esilekerkimine on olemasolevad õigusaktid osaliselt aegunuks 
muutnud. 

Rohelises raamatus ilmneb sellega seoses teatav ebajärjekindlus, mida tuleks esile tõsta. 
Nimelt jäetakse läbivaatamise kohaldamisalast välja elektroonilise kaubanduse direktiiv. 
Raportöör soovitab nii kõnealuse õigusakti kui ka finantsteenuste kaugmüüki, tarbijakrediiti ja 
ebaausaid kaubandustavasid käsitlevad direktiivid läbivaatamisse kaasata, sest need 
moodustavad igaüks osa Euroopa tarbijaõigustiku alastest sätetest.

Muuhulgas põhjustab eelkõige liikmesriikidele õigusaktide ülevõtmisel jäetud 
manööverdamisruumi tõttu tekkinud regulatiivse keskkonna killustatus järjekindlusetust ja 
lahknevusi kaubandustehinguga kaasnevates poolte õigustes ja kohustustes.

Seetõttu on vältimatult vajalik õigusliku raamistiku ajakohastamine, et aidata kaasa siseturu 
arengule, pakkudes nii tarbijatele kui ettevõtjatele suuremat õiguskindlust.

Eespool toodule vaatamata jääb tarbijaõiguse tõhus kohaldamine oluliseks probleemiks, mida 
rohelises raamatus ei käsitleta.

Parim viis tarbijate ja ettevõtjate usalduse saavutamiseks on õiguse kohaldamise tõhususe 
tagamine. Tarbijad ei ole valmis piiriüleseid oste tegema seetõttu, et nad ei saa olla kindlad, 
kas neile on vaidluste korral tagatud sama tarbijakaitse tase, mis on neil oma riigis. Seetõttu 
on äärmiselt oluline tagada õigusaktide parem täitmine ja rakendamine.

II. Õigusliku reguleerimise põhimõtted
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1. Kombineeritud lähenemise valimine

Täpsustamiseks ja suurema sidususe loomiseks on vaja vastu võtta horisontaalse 
lähenemisviisiga raamdokument, kuhu koondatakse ühenduse tarbijaõigustiku ühised 
küsimused. Kõnealuse horisontaalse instrumendi eeliseks on paindlikkus: uutele 
turutingimustele vastamiseks on lihtsam ja kiirem vaadata läbi üks instrument kui mitmed 
direktiivid.

Sellele vaatamata jäävad teatavad küsimused sektoripõhiseks ja ei saa ühise instrumendi alla 
kuuluda. Siis tuleb säilitada vertikaalne lähenemisviis.

Raportöör soovitab seetõttu kombineeritud lähenemisviisi. 

2. Horisontaalse instrumendi kohaldamisala

Raportööri arvamuse kohaselt tuleks horisontaalset instrumenti ulatuslikult kohaldada kõigi 
tarbijatega sõlmitavate lepingute suhtes tervikuna, olenemata sellest, kas tegemist on 
riigisisese või piiriülese tehinguga.

Tarbijale lepingu olemusest sõltuvate erinevate õiguskordade pealesundimine oleks 
läbivaatamise eesmärgiga vastuolus ja põhjustaks uusi takistusi. 

3. Ühtlustamisaste

Praegu põhinevad tarbijakaitse direktiivid minimaalse ühtlustamise põhimõttel, mis 
võimaldab liikmesriikidel kehtestada tarbijakaitse kõrgem tase, kui on ette nähtud 
direktiividega.

Tarbija seisukohast ei ole mingil juhul õigustatud loobumine talle juba seni võimaldatud 
suuremat kaitset pakkuvast eeskirjast. Lisaks ei ole maksimaalse ühtlustamise voorused veel 
teada. Ainukeseks kõnealust tüüpi ühtlustamise näiteks on alles hiljuti vastu võetud ebaausate 
kaubandustavade direktiiv, mille vastuvõtmisest on möödunud veel liiga vähe aega, et hinnata 
selle mõju. 

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku kasutada kombineeritud lähenemist. Horisontaalne 
instrument põhineb maksimaalsel ühtlustamisel, sektoripõhised direktiivid aga minimaalsel 
ühtlustamisel, välja arvatud need direktiivid, mis on juba maksimaalse ühtlustamise 
põhimõttel vastu võetud, nagu näiteks ebaausaid kaubandustavasid käsitlev direktiiv. Esialgu 
võib otsustada toimida ettevaatlikult ja piirduda teemadega, mille suhtes saavutatakse tegelik 
konsensus, kas siis seetõttu, et tegemist on objektiivse turuvajadusega või seetõttu, et 
siseriiklike eeskirjade vahel ei ole tegelikke lahknevusi.

Kõnealune lähenemine viib vältimatult küsimuseni, missugust õiguskorda kohaldada täielikult 
ühtlustamata sektori suhtes. Tarbija kaitsmise huvides esitab raportöör järgmise sõnastuse: 
„ilma et see piiraks kollisiooninorme käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide, eelkõige 
Rooma I konventsiooni kohaldamist, kohaldatakse ühtlustamata valdkondades tarbija alalises 
elukohariigis kehtivaid õigusnorme.”
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III. Horisontaalse instrumendi sisu

1. „Tarbija” ja „ettevõtja” määratlus

Raportöör soovitab kaasata tarbija määratlusse ainult füüsilised isikud, kelle tegutsemise 
eesmärk ei ole seotud nende ameti, äri või elukutsega.

Juriidiliste isikute süstemaatilist väljajätmist kõnealusest määratlusest õigustab taotletav 
selguse eesmärk. Tuleb vastu võtta nii objektiivsed kriteeriumid, kui see on võimalik: 
ettevõtte „suurus” on liigselt eri tõlgendusi esilekutsuv mõiste. Raportöör eelistab lepingu 
eesmärgiga seotud negatiivset määratlust, sest see näib domineerivat nii ühenduse õiguses kui 
siseriiklikes õigusaktides.

Kuna tarbija on kaitstud üksnes siis, kui ta sõlmib lepingu ettevõtjaga, soovitab raportöör 
lihtsat ja selget ettevõtja määratlust, mis kõrvaldaks kasutatud määratluste mitmekesisuse 
(müüja, tarnija, levitaja). Kõnealuse määratluse puhul pole vajalik teha vahet tegevuse 
olemuse järgi (kaubanduslik, tööstuslik, käsitöönduslik, vabakutseline tegevus), kui 
tegutsemise eesmärk on seotud ameti, äri või elukutsega. Iseenesestmõistetavalt võib ettevõtja 
olla nii füüsiline kui juriidiline isik.

Lisaks on raportöör seisukohal, et eraisikute vahel sõlmitud lepinguid tuleb käsitada 
tarbijalepingutena olukorras, kus üks pool tegutseb ametliku vahendaja kaudu. Kui eraisik 
pöördub elukutse esindaja poole, et kasutada tema tehnilisi ja õigusalaseid pädevusi, on 
loogiline, et teine lepingupool peaks olema kaitstud viisil, mida kohaldatakse ettevõtjaga 
lepingu sõlmimise suhtes.

2. Ebaõiglased tingimused

Kohaldamisala

Käesoleval ajal kohaldatakse ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevaid õigusnorme üksnes 
nende tingimuste suhtes, mille puhul ei ole eraldi läbi räägitud. 

Raportöör on seisukohal, et teatud juhtudel võib olla vajalik kaitsta tarbijat ka eraldi läbi 
räägitavate tingimuste puhul. Muidugi peab lepingu sõlmimise vabadus jääma valitsevaks 
põhimõtteks, kuid tarbija ei ole alati võimeline oma võetud kohustuste ulatust hindama, 
võrreldes ettevõtjaga, kes omab tehnilist pädevust. 

Loetelud

Olemasolevale direktiivile lisatud loetelu on üksnes soovitusliku iseloomuga ja seega 
liikmesriigiti erinevalt tõlgendatav. Et suurendada tarbijate usaldust siseturu vastu, soovitab 
raportöör kehtestada teatavat paindlikkust omava, suuremat kaitset pakkuva loetelu:

– Keelustatud ebaõiglased tingimused: lühike loetelu tingimustest, mis iseloomustavad kõige 
olulisemaid lepingu tasakaalustamatuse juhte.
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– Eeldatavasti ebaõiglased lepingutingimused: loetelu tingimustest, mille puhul ettevõtja võib 
nende ebaõiglase olemuse ümber lükata.

– Muud tingimused: kõik muud tingimused, mille puhul tarbija võib tõendada nende 
ebaõiglast olemust kohtumenetluse abil.

Ebaõiglaste tingimuste analüüsi maht

Raportöör soovitab laiendada ebaõiglaste lepingutingimuste analüüsi ulatust kõigile lepingu 
kesksetele tingimustele, sealhulgas põhiobjekti määratluse ja hinna kohasuse tingimustele. 
Näiteks teatavad kindlustuslepingud sisaldavad garantii erandklausleid, mille ebaõiglase 
olemuse võib olemasolevate õigusnormide alusel ümber lükata, sest kõnealune garantii on 
lepingu põhiobjektiks.

4. Lepingust taganemise õigus

Lepingust taganemise aeg ja selle arvutamine

Raportöör soovitab ühtlustada lepingust taganemise ajavahemiku arvutamise viise, eelistades 
kalendripäevade lugemise moodust (arvestades sisse riiklikud pühad, mis on liikmesriigiti 
erinevad).

Lisaks tuleb ühemõtteliselt kehtestada ajavahemiku arvutamise alguspunkt. Raportöör teeb 
ettepaneku kehtestada lepingust taganemise ajavahemiku arvutamise alguspunktiks hetk, 
millal tarbija on võimeline andma oma vaba ja teadliku nõusoleku, ehk siis hetk, millal tarbija 
on kauba oma valdusse saanud.

Seevastu on raportöör arvamusel, et lepingust taganemise ajavahemiku pikkust ei ole 
võimalik ühtlustada. Liikmesriikidel on kõnealuses küsimuses erinevad traditsioonid, millest 
nad ei soovi loobuda. Lisaks vastavad lepingust taganemise ajavahemiku pikkused erinevatele 
eesmärkidele, mis pikkuse erinevust kahtlemata õigustavad. Kaugmüügi puhul antakse 
tarbijale võimalus teha oma otsus kauba kohta, mida tal lepingu sõlmimise hetkel oma 
valduses polnud, samal ajal aga rändmüügi puhul tuleb anda tarbijale võimalus mõelda ümber 
otsuse suhtes, mille ta võis langetada hetkelise impulsi ajel.

Taganemisõiguse kasutamise kord

Liikmesriikide ja direktiivide vahel eksisteerivad olulised lahknevused (lihtkiri, tähitud kiri, 
kauba tagastamine). Lisaks kalduvad levima taganemisõigust rikkuvad tavad (kohustus 
omandada enne kaubaartiklite tagastamist tagastamisnumber, kohustus tagastada kaup 
rikkumata originaalpakendis …). Uute tehnoloogiate arengut arvestades peaks lepingust 
taganemise teatamiseks piisama elektronkirja saatmisest.

Raportööri arvates tugevdaks tarbijate usaldust siseturu vastu suuresti see, kui horisontaalses 
instrumendis nähakse ette, et tarbija saab lepingust taganeda ükskõik millisel moel, koos 
kohustusega tõendada vajadusel oma lepingust taganemist.
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5. Tarbekaupade müük

Kättetoimetamise määratlus ja riski ülekandumise korra alased õigusnormid 

Käesoleval ajal on küsimus, kes kannab müüdud kauba võimaliku rikkumisega seotud riski ja 
kulud, liikmesriigiti erinevalt reguleeritud. Teatavates liikmesriikides kandub risk üle ostjale 
lepingu sõlmimise hetkel, teistes liikmesriikides kandub risk üle ostjale kauba kättesaamise 
hetkel.

Raportöör teeb ettepaneku kaasata need kaks küsimust ühiselt horisontaalsesse instrumenti. 
Tarbija piisava kaitse eesmärgil leiab raportöör, et kättetoimetamisena tuleks mõista hetke, 
millal tarbija kauba füüsiliselt enda valdusse saab, juhul, kui pooled ei ole teisiti kokku 
leppinud, ja riski ülekandumine tuleb määrata kauba kättesaamise hetkele. 

Tootja otsene vastutus nõuetele mittevastavuse korral

Raportöör on seisukohal, et pole asjakohane kehtestada horisontaalse instrumendiga tootjate 
otsest vastutust toote mittevastavuse korral. Tarbekaupade müüki ja nendega seotud garantiide 
teatavate aspektide rakendamist käsitlev direktiiv võeti teatavates liikmesriikides 
siseriiklikesse õigusaktidesse üle alles üsna hiljuti ja praegu pole veel võimalik muudatuste 
mõju hinnata. 

Lisaks näib tootja otsese vastutuse kehtestamine põhjustavat mitmeid juriidilisi probleeme, 
millest teatud osa kuulub lepinguõiguse valdkonda (nagu lepingusuhte kahtluse alla 
seadmine).


