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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse 
kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja 
vahetuse teatavate aspektidega 
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0303);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel esitas 
komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0159/2007);

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni 
ja õiguskomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse kohta 
seoses osaajalise kasutamise õiguse, 
pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja 
vahetuse teatavate aspektidega 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus tarbijate kaitse kohta 
seoses osaajalise kasutamise õiguse, 
pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja 
vahetuse teatavate aspektidega 

Selgitus
Osaajalise kasutamise õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete turustamise, müügi, edasimüügi, 
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aga ka osaajalise kasutamise õiguse vahetuse teatavad aspektid tuleks täielikult ühtlustada.
Liikmesriikidel ei tohiks lubada säilitada või kehtestada siseriiklikke norme käesoleva 
määrusega reguleeritud valdkondades. Kui määruses ei ole norme sätestatud, peaks 
liikmesriikidele jääma vabadus säilitada või kehtestada siseriiklikud normid ühenduse õiguse 
kohaselt.

Muudatusettepanek 2
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 65 ja 
95;

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 17.

Muudatusettepanek 3
Kolmas a volitus (uus)

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 
2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja 
tarbija vaheliste tehingutega seotud 
ebaausaid kaubandustavasid siseturul,1
millega keelatakse ettevõtja ja tarbija 
vahelised eksitavad, agressiivsed ja muud 
ebaausad kaubandustavad;
__________
1 EÜT L 149, 11.6.2005, lk 22.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus -1 a (uus)

(-1 a) Kuna turism mängib liikmesriikide 
majanduses järjest tähtsamat rolli, tuleb 
osaajalise kasutamise õiguse ja 
pikaajalise puhkuse majandusharusid 
stimuleerida suurema kasvu ja tootlikkuse 
suunas, võttes kasutusele ühised 
miinimumeeskirjad;
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Muudatusettepanek 5
Põhjendus 1

(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 
uued puhkusetooted. Need uued 
puhkusetooted ja osaajalise kasutamise 
õigusega seotud teatavad tehingud, nagu 
edasimüügileping ja vahetusleping, 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.

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse artiklitega 1 ja 2.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 2

(2) Olemasolevad lüngad eeskirjades 
moonutavalt tuntavalt konkurentsi ja 
põhjustavad tõsiseid probleeme tarbijatele 
ning takistavad seega siseturu tõrgeteta 
toimimist. Seepärast tuleks direktiiv 
94/47/EÜ asendada uue ajakohastatud 
direktiiviga.

(2) Olemasolevad lüngad eeskirjades ja 
liikmesriikide vahel ühtlustamata 
õigusaktid moonutavad tuntavalt 
konkurentsi ja põhjustavad tõsiseid 
probleeme tarbijatele ning takistavad seega 
siseturu tõrgeteta toimimist. Seepärast 
tuleks direktiiv 94/47/EÜ asendada uue 
ajakohastatud määrusega.

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 3

(3) Suurema õiguskindluse loomiseks ning (3) Suurema õiguskindluse loomiseks ning 
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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.

selleks, et tarbijad ja ettevõtjad saaksid 
siseturu võimalusi täielikult ära kasutada, 
tuleks osaajalise kasutamise õiguse ja 
pikaajaliste puhkusetoodete turustamise, 
müügi ja edasimüügi ning osaajalise 
kasutamise õiguse vahetamise teatavad 
aspektid täielikult ühtlustada.
Liikmesriikidel ei tohiks lubada säilitada 
või kehtestada siseriiklikke norme 
käesoleva määrusega reguleeritud 
valdkondades. Kui määruses ei ole norme
sätestatud, peaks liikmesriikidele jääma 
vabadus säilitada või kehtestada 
siseriiklikud normid ühenduse õiguse 
kohaselt.

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 8
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.

välja jäetud

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse artikli 1 lõikega 1.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Osaajalise kasutamise õiguse 
lepingu määratlus ei hõlma hotellitubade 
mitmeaastast broneerimist ega tavalisi 
üürilepinguid, isegi kui need sisaldavad 
ettemaksu ja on pikemad kui üks aasta.
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Selgitus

Ajavahemiku kitsendamine ühe aastani võib sisaldada tehinguid, mille reguleerimist ei ole 
kavandatud, näiteks hotellitubade ettetellimine, mille puhul tuleb teha ettemakse, või mõne 
hotelli rohkem kui üks aasta kehtivate kupongisüsteemide pakkumine. Sellise 
väärtõlgendamise vältimiseks tuleks need väljaarvamised selgelt märkida.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) Et anda tarbijale käesoleva 
määrusega tagatud kaitsest üldine 
arusaamine, annab ettevõtja tarbijale 
kontroll-lehe; kontroll-leht peab 
põhinema standardivormide kasutamisel, 
mis on kättesaadavad kõikides ühenduse 
keeltes;

Selgitus

Tarbija tähelepanu juhtimiseks tema õigusele lepingust taganeda ja sellest arusaamise 
edendamiseks lisatakse lepingule kontroll-leht.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 7

(7) Võimaldamaks tarbijal täielikult aru 
saada oma lepingulistest õigustest ja 
kohustustest, tuleks talle jätta teatud aeg, 
mille jooksul ta võib lepingust taganeda 
ilma, et ta peaks oma otsust põhjendama. 
Praegu on see tähtaeg erinevates 
liikmesriikides erinev ning kogemus 
näitab, et direktiivis 94/47/EÜ ettenähtud 
ajavahemik on liiga lühike. Sellepärast 
tuleks tähtaega pikendada ning ühtlustada.

(7) Võimaldamaks tarbijal täielikult aru 
saada oma lepingulistest õigustest ja 
kohustustest, tuleks talle jätta teatud aeg, 
mille jooksul ta võib lepingust taganeda 
ilma, et ta peaks oma otsust põhjendama. 
Praegu on see tähtaeg erinevates 
liikmesriikides erinev. Tarbijakaitse kõrge 
taseme ning suurema selguse 
saavutamiseks nii tarbija kui ka tööstuse 
jaoks tuleks seda tähtaega ühtlustada.

Selgitus

Teksti selgitamiseks.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 8
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(8) Tarbija paremaks kaitsmiseks tuleks 
selgemini sõnastada ettemaksete tegemise 
keeld ettevõtjale või kolmandale isikule 
enne lepingust taganemise tähtaja lõppu. 
Edasimüügi korral ei tohiks ettemakse 
tegemist lubada enne, kui müük on 
tegelikult toimunud või edasimüügileping 
lõpetatud.

(8) Tarbija paremaks kaitsmiseks tuleks 
selgemini sõnastada ettemaksete tegemise 
keeld. Edasimüügilepingute korral ei 
tohiks ühegi ettemakse tegemist lubada 
enne, kui müük on tegelikult toimunud või 
edasimüügileping lõpetatud, välja arvatud 
otseste kulutuste puhul, mida ettevõtja on 
teinud tarbija nimel tarbija osaajalise 
kasutamise õiguse turustamiseks.

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse artikliga 6 ja selgitab teksti.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 9

(9) Kui tarbija taganeb lepingust juhul, kui 
hind on täielikult või osaliselt kaetud 
laenuga, mille talle on andnud ettevõtja või 
kolmas isik ettevõtja ja kolmanda isiku 
vahel sõlmitud lepingu alusel, tuleb 
laenuleping lõpetada ilma mingite 
sanktsioonideta. Sama peaks kehtima 
lisalepingute puhul, nagu 
vahetussüsteemide liikmesuse lepingud.

(9) Kui tarbija taganeb lepingust juhul, kui 
hind on täielikult või osaliselt kaetud 
laenuga, mille talle on andnud ettevõtja või 
kolmas isik ettevõtja ja kolmanda isiku 
vahel sõlmitud lepingu alusel, tuleb 
laenuleping lõpetada ilma mingite 
kuludeta tarbijale. Sama peaks kehtima 
lisalepingute puhul.

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse artikliga 6.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 10

(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 
määrusega ettenähtud kaitsest. See peaks 
kehtima ka juhtudel, kui lepingu puhul 
kohaldatakse kolmanda riigi õigust.

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse muudatusettepanekuga 1.
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Muudatusettepanek 15
Põhjendus 11

(11) Liikmesriigid peavad käesoleva 
direktiivi rikkumise korral rakendama 
tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid 
sanktsioone.

(11) Liikmesriigid peavad käesoleva 
määruse rikkumise korral tagama 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
sanktsioonid.

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 12

(12) Tuleb tagada, et isikutel või 
organisatsioonidel, kellel on riiklike 
õigusaktide kohaselt küsimuse vastu 
õigustatud huvi, oleksid 
õiguskaitsevahendid, et algatada menetlus 
käesoleva direktiivi rikkumise korral.

(12) Tuleb tagada, et isikutel või 
organisatsioonidel, kellel on riiklike 
õigusaktide kohaselt küsimuse vastu 
õigustatud huvi, oleksid 
õiguskaitsevahendid, et algatada menetlus 
käesoleva määruse rikkumise korral.

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 12 a (uus)

(12 a) Õigusliku hüvitise korral peaks 
tarbijatel olema õigus pöörduda kohtusse 
selles riigis, kus tarbija elab.

Selgitus

Tarbijakaitse kõrge taseme ja suurema selguse tagamiseks.

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 14

(14) Liikmesriigid peaksid tagama, et
tarbijaid teavitatakse tõhusalt käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud 
siseriiklikest õigusaktidest, ja julgustama

(14) Tarbijaid tuleks tõhusalt teavitada 
nende käesoleva määruse kohastest 
õigustest. Ettevõtjad jagavad tarbijatele
teavet selles valdkonnas kehtivate 
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ettevõtjaid jagama teavet selles valdkonnas 
kehtivate toimimistavade kohta.

tegevusjuhendite kohta.

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 14 a (uus)

(14 a) Ettevõtjad moodustavad Euroopa 
haruorganisatsiooni, et paremini 
käsitleda tarbijate kaebusi ja luua 
üleeuroopaline litsentsisüsteem.

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 14 b (uus)

(14 b) Nii tarbijatele kui ka osaajalise 
kasutamise õiguse ja pikaajalise puhkuse
sektorile oleks kasulik, kui ettevõtjatele 
tehakse kohustuseks piisavalt tõendada 
tagatise olemasolu maksejõuetuse korral.

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 15

(15) Kuna liikmesriigid ei suuda täielikult 
saavutada käesoleva direktiivi eesmärke 
ning seetõttu võib neid paremini saavutada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesoleva 
direktiivi meetmed kaugemale sellest, mis 
on vajalik siseturutõkete kõrvaldamiseks ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamiseks.

(15) Kuna liikmesriigid ei suuda täielikult 
saavutada käesoleva määruse eesmärke 
ning seetõttu võib neid paremini saavutada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesoleva 
määruse meetmed kaugemale sellest, mis 
on vajalik siseturutõkete kõrvaldamiseks ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamiseks.
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Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 16

(16) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid,

(16) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid,

Selgitus

Viib põhjenduse vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 23
Artikli 1 lõige 1

1. Direktiivi kohaldatakse tarbijate 
kaitsmiseks seoses osaajalise kasutamise 
õiguse ja pikaajaliste puhkusetoodete 
turustamise ja müügi teatavate aspektidega. 
Direktiivi kohaldatakse ka osaajalise 
kasutamise õiguse ja pikaajaliste 
puhkusetoodete edasimüügi ning 
kinnisvara osaajalise kasutamise õiguse 
vahetamise suhtes.

1. Käesoleva määruse eesmärk on aidata 
kaasa siseturu nõuetekohasele 
toimimisele ja saavutada kõrgetasemeline 
tarbijakaitse, ühtlustades selleks 
liikmesriikide õigus- ja haldusnorme
seoses osaajalise kasutamise õiguse ja 
pikaajaliste puhkusetoodete turustamise, 
müügi ja edasimüügi ning osaajalise 
kasutamise õiguse vahetamise teatavate 
aspektidega.

Direktiivi kohaldatakse ettevõtjate ja 
tarbijate vaheliste tehingute suhtes.

Määrust kohaldatakse ettevõtjate ja 
tarbijate vaheliste tehingute suhtes.

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

Käesolev määrus ei piira üldist riiklikku 
lepinguõigust käsitlevate riiklike 
õigusaktide ja siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud vallas- või 
kinnisvara registreerimise, asutamise või 
lubade andmise korra tingimuste ning 
nende õiguste õigusliku laadi 
kindlaksmääramisega, mis on käesoleva 
määrusega reguleeritud lepingute 
objektiks.
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Selgitus

Kui õiguslikuks aluseks on artikkel 95, tuleb mainida siseturu toimimist. 

Muudatusettepanek 24
Artikli 1 lõige 2

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

Täieliku ühtlustamise põhimõtte suhtes tehtavad erandid tekitavad ebakindlust nii tarbijates 
kui majandusharus ning neid tuleks seetõttu vältida. Seda lähenemisviisi toetab ka Euroopa 
Parlament omaalgatuslikus raportis tarbijakaitset käsitleva ühenduse õigustiku kohta (Patrie 
raport).

Muudatusettepanek 25
Artikli 2 lõige 1

1. Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

1. Käesolevas määruses kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

Selgitus

Viib artikli vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 26
Artikli 2 lõike 1 punkt a

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 õiguse leping“ –
leping, mille kestus on rohkem kui üks 
aasta ja millega tarbija saab tasu eest 
õiguse kasutada üht või mitut vallas- või 
kinnisvara korduvalt.
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Selgitus
Sõnal „majutuskoht”on kavandatust tunduvalt laiem tähendus. Õiguslikust seisukohast oleks 
parem kasutada "vallas- või kinnisvara korduvalt”.

Muudatusettepanek 27
Artikli 2 lõike 1 punkt b

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) „pikaajalise puhkusetoote leping” –
leping, mille kestus on rohkem kui üks 
aasta ja millega tarbija saab tasu eest 
eelkõige õiguse saada hinnaalandust või 
muid soodustusi vallas- või kinnisvara
kasutamisel kas eraldi või koos reisi- või 
muude teenustega;

Muudatusettepanek 28
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) „edasimüügi leping” – leping, mille 
alusel ettevõtja aitab tarbijal tasu eest müüa 
või osta osaajalise kasutamise õigust või 
pikaajalist puhkusetoodet;

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 lõike 1 punkt d

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

d) „vahetusleping” – lisaleping, mille 
alusel tarbija ühineb tasu eest 
vahetussüsteemiga, mis võimaldab tal
kasutada osaajalise kasutamise õigust eri 
kohas või ajal;

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 lõike 1 punkt e

(e) „ettevõtja“ – füüsiline või juriidiline 
isik, kes tegutseb eesmärkidel, mis on 
seotud tema kaubandus-, majandus- või 
kutsetegevusega, ning ka iga isik, kes 
tegutseb ettevõtja nimel või huvides;

e) „ettevõtja“ – füüsiline või juriidiline 
isik, kes tegutseb eesmärkidel, mis on 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndus- või kutsetegevusega, ning ka 
iga isik, kes tegutseb ettevõtja nimel või 
huvides;
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Muudatusettepanek 31
Artikli 2 lõike 1 punkt g

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

„lisaleping” – iga leping, mis on seotud 
osaajalise kasutamise õiguse lepingu või 
pikaajalise puhkusetoote lepinguga;

Selgitus

Õiguslikust seisukohast tundub sõna „seotud” asjakohasem.

Muudatusettepanek 32
Artikli 2 lõike 1 punkt g a (uus)

g a) „püsiv andmekandja” – iga 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

Suurema õiguskindluse tagamiseks nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele on vaja selgemat 
määratlust.

Muudatusettepanek 33
Artikli 2 lõike 1 punkt g b (uus)

g b) tegevusjuhend – liikmesriikide 
õigusnormidega kehtestamata kokkulepe 
või eeskirjade kogum, milles on 
määratletud nende ettevõtjate käitumine, 
kes kohustuvad seda tegevusjuhendit ühe 
või mitme konkreetse kaubandustava või 
ettevõtlusvaldkonna osas järgima;

Selgitus

Suurema õiguskindluse tagamiseks nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele on vaja selgemat 
määratlust.
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Muudatusettepanek 34
Artikli 3 lõige 1

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

1. Igas reklaamis viidatakse lõike 2 kohase
teabe saamise võimalusele ja kohale.

Selgitus

Viib teksti vastavusse artikli 3 lõikega 2.

Muudatusettepanek 35
Artikli 3 lõige 2

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 ning see peab lisaks 
üldisele tootekirjeldusele sisaldama 
vajadusel teavet järgmiste punktide kohta:

a) osaajalise kasutamise puhul I lisas ning 
juhul kui leping sõlmitakse ehitusjärgus 
majutuskoha kohta, II lisas esitatud teave;

a) osaajalise kasutamise lepingu puhul I 
lisas ning juhul, kui leping sõlmitakse 
ehitusjärgus kinnis- või vallasvara kohta, 
II lisas esitatud teave;

(b) pikaajalise puhkusetoote puhul III lisas 
esitatud teave;

(b) pikaajalise puhkusetoote lepingu puhul
III lisas esitatud teave;

(c) edasimüügi puhul IV lisas esitatud 
teave;

c) edasimüügi lepingu puhul IV lisas 
esitatud teave;

(d) Vahetuse puhul V lisas esitatud teave. d) vahetuslepingu puhul V lisas esitatud 
teave.

Ettevõtja esitab nimetatud teabe paberil 
või muul püsival andmekandjal.

Selgitus

Viib teksti vastavusse artikliga 2.

Muudatusettepanek 36
Artikli 3 lõige 3
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3. Edasimüügi puhul kehtib ettevõtja 
kohustus esitada lõike 2 kohane teave 
tarbija suhtes, kes võib 
edasimüügilepinguga liituda.

välja jäetud

Selgitus

Sõnastus on ebaselge ja näib olevat mittevajalik; väljajätmine muudab teksti selgemaks.

Muudatusettepanek 37
 Artikli 4 pealkiri

Leping Põhileping

Selgitus

Segaduse vältimiseks tuleks selgemat vahet teha põhilepingu ja lisalepingute vahel.

Muudatusettepanek 38
Artikli 4 lõiked 1 ja 2

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

1. Leping on kirjalik ning koostatud ühes 
tarbija valitud ühenduse ametlikus keeles.

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 lõikes 2 nimetatud kirjalik 
teave moodustab põhilepingu lahutamatu 
osa.

Ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest 
tingitud muudatustest teavitatakse tarbijat 
enne lepingu sõlmimist.

Igast muudatusest kirjalikus teabes, mis 
antakse tarbijatele enne lepingule 
allakirjutamist, teavitatakse tarbijat enne 
lepingu sõlmimist paberil või muul püsival 
andmekandjal.

Lepingus peavad kõik sellised 
muudatused olema selgesõnaliselt 
nimetatud.

Muudatusettepanek 39
Artikli 4 lõige 3 a (uus)
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3 a. Lepingule lisatakse kontroll-leht, 
mille eesmärk on välja tuua tarbijatele 
käesoleva määrusega antud õigused ja 
lihtsustada lepingust taganemise õiguse 
kasutamist artikli 5 kohaselt.
Kontroll-leht peaks põhinema 
standardivormide kasutamisel, mis on 
kättesaadavad kõikides ühenduse keeltes, 
ja lepingust taganemise õiguse 
kasutamiseks peaks see sisaldama 
eemaldatavat vormi.
Kontroll-lehes esitatakse lühidalt ja 
selgelt järgmised andmed:
– kõikide osapoolte nimed ja elukohad;
– põhilepingu objektiks oleva õiguse 
olemus;
– põhilepingu objektiks oleva õiguse 
kasutamise täpne ajavahemik ja vajaduse 
korral ka selle kestus;
– kuupäev, millal ostja võib lepingust 
tulenevaid õigusi kasutama hakata;
– hind, mille tarbija peab maksma 
osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise 
puhkusetoote või teenuse eest, mida 
osutab edasimüüjast ettevõtja;
– osaajalise kasutamise õiguse või 
pikaajalise puhkusetootega kaasnevad 
kulud;
– vajadusel teenused või rajatised, millele 
tarbijal on juurdepääs;
– kas on võimalik ühineda 
vahetussüsteemiga;
– teave lepingust taganemise õiguse 
kestuse kohta;
teave ettemaksu keelu kohta;
– teave selle kohta, kas ettevõtja on 
tegevusjuhendile alla kirjutanud;

Selgitus

Tarbija tähelepanu juhtimiseks tema õigusele lepingust taganeda ja sellest mõistmise 
edendamiseks lisatakse lepingule kontroll-leht.
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Muudatusettepanek 40
Artikkel 4 a (uus)

Artikkel 4 a
Lisaleping

1. Leping on kirjalik ning koostatud ühes 
tarbija valitud ühenduse ametlikus keeles.
2. Artikli 3 lõikes 2 nimetatud kirjalik 
teave moodustab lepingu lahutamatu osa.

Igast muudatusest kirjalikus teabes, mis 
antakse tarbijatele enne lepingule 
allakirjutamist, tuleb tarbijat teavitada 
enne lepingu sõlmimist kirjalikult.
3. Vahetuslepingu puhul sisaldab leping 
V lisa punktide a, b ja d-i kohast teavet.

Muudatusettepanek 41
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. Tarbija võib lepingust taganeda 
neljateistkümne kalendripäeva jooksul
põhjust esitamata.

Taganemistähtaeg algab:
a) kas lepingu või siduva eellepingu 
sõlmimise päevast või
b) päevast, mil tarbija lepingu või siduva 
eellepingu kätte saab, kui nimetatud päev 
on hilisem punktis a osutatud kuupäevast.

Selgitus
Järelemõtlemisaja pikkuse osas on vaja selgust. 
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Ka lepingust taganemise tähtaja alguse osas on vaja suuremat ühtlustamist.

Muudatusettepanek 42
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.

välja jäetud

Muudatusettepanek 43
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.

3. Kui I lisa punktides a–o, II lisa 
punktides a, b ja d, 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 allakirjutamisest 
kirjalikult esitatud, peaks leping olema 
õigustühine.

Selgitus

Tarbijale kõige kõrgemal tasemel kaitse andmiseks peaks leping, mille lahutamatu osa 
puudub, olema õigustühine.

Muudatusettepanek 44
Artikli 5 lõige 4

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 
on saadetud enne tähtaja möödumist.

4. Kui tarbija tahab enne 
taganemisperioodi lõppu lepingust 
taganeda, teavitab ta sellest isikut, kelle 
nimi ja aadress on lepingus ja kontroll-
lehel selleks otstarbeks esitatud viisil, mida 
saab tõestada. Tähtajast on kinni peetud, 
kui kirjalik teade paberil või muul püsival 
andmekandjal on saadetud enne tähtaja 
möödumist.
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Muudatusettepanek 45
Artikli 5 lõige 5

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.

välja jäetud

Selgitus

Väljajätmine on vajalik selleks, et mitte anda võimalust ebaausatele ettevõtjatele, kes on 
huvitatud ainult lepingute sõlmimisest ja hüvitise saamisest teatavate kulude eest, mis on 
selgelt määratlemata ja on erinevates liikmesriikides erinevad.

Muudatusettepanek 46
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

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekutega 42 ja 43.

Muudatusettepanek 47
Artikkel 6

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. Tarbija mis tahes ettemaksed, tagatised, 
kontodel raha broneerimine, võla 
selgesõnaline tunnustamine või muud tasud 
ettevõtjale või kolmandale isikule on enne 
artikli 5 lõigetes 1–3 nimetatud 
taganemistähtaja lõppu keelatud.

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 

2. Kõik tarbija ettemaksed, tagatised, 
kontodel raha broneerimine, laenu 
selgesõnaline tunnustamine või muud 
tasud ettevõtjale või kolmandale isikule 
edasimüügi korraldamiseks on enne müügi 
tegelikku toimumist või edasimüügilepingu 
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lõpetamist keelatud. lõpetamist keelatud.

Muudatusettepanek 48
Artikkel 7

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. Kui tarbija kasutab oma põhilepingust
taganemise õigust, lõpetatakse 
automaatselt ka kõik lisalepingud ilma 
mingite kulutusteta tarbijale.

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, 
lõpetatakse laenuleping ilma mingite 
kuludeta tarbijale, kui tarbija kasutab 
artiklis 5 nimetatud lepingust taganemise 
õigust ja taganeb põhilepingust.

3. Liikmesriigid sätestavad selliste 
lepingute lõpetamise üksikasjalikud 
eeskirjad.

Muudatusettepanek 49
Artikkel 8

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

1. Juhul kui lepingu suhtes kohaldatakse 
liikmesriigi õigust, ei ole 
lepingutingimused, millega tarbija loobub 
talle käesoleva määruse alusel antud 
õigustest, siduvad.

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

2. Käesoleva määruse sätteid 
kohaldatakse alati, kui asjaomane 
kinnisasi asub liikmesriigi territooriumil 
või kui ettevõtja tegeleb majandus- või 
kutsetegevusega liikmesriigis või mingil 
viisil suunab sellise tegevuse liikmesriiki 
ja leping kuulub sellise tegevuse 
kohaldamisalasse.

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 1.
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Muudatusettepanek 50
Artikli 9 lõige 1 ja lõike 2 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid tagavad, et on olemas
sobivad ja tõhusad vahendid, millega 
kindlustada käesoleva direktiivi täitmine
tarbijate huvides.

1. Liikmesriigid peaksid tagama ja 
jälgima, et nende ettevõtjad üldiselt 
täidaksid käesolevat määrust tarbijate 
huvides.

2. Lõikes 1 nimetatud vahendite hulka 
kuuluvad sätted, mille kohaselt üks või 
mitu järgmistest siseriikliku õigusega
määratud asutustest võib kooskõlas 
siseriikliku õigusega pöörduda kohtute 
või pädevate haldusasutuste poole, et 
tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vastuvõetud siseriiklike sätete 
kohaldamine:

2. Liikmesriigid peaksid niisuguste 
ülesannete täitmiseks määrama ühe või 
mitu järgmistest asutustest:

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 51
Artikli 10 lõiked 1 ja 2

1. Liikmesriigid võtavad sobivaid 
meetmeid, et teavitada tarbijaid käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud 
riiklikest õigusaktidest, ja innustavad 
vajadusel ettevõtjaid teavitama tarbijaid 
oma toimimistavadest.

1. Liikmesriigid võtavad sobivaid 
meetmeid, et teavitada tarbijaid 
käesolevast määrusest.

Ettevõtjad tagavad vajaduse korral 
tarbijate teavitamise oma 
tegevusjuhenditest.

2. Liikmesriigid toetavad sobivate ja 
tõhusate kohtuvälise vaidluste lahendamise 
ning õiguskaitse menetluste väljatöötamist 
ja arendamist käesoleva direktiivi alusel 
tekkivate tarbijavaidluste lahendamiseks.

2. Liikmesriigid toetavad sobivate ja 
tõhusate kohtuvälise vaidluste lahendamise 
ning õiguskaitse menetluste väljatöötamist 
ja arendamist käesoleva määruse alusel 
tekkivate tarbijavaidluste lahendamiseks.

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 1.
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Muudatusettepanek 52
Artikli 10 lõige 2 a (uus)

2 a. Ettevõtjad moodustavad Euroopa 
haruorganisatsiooni, pakkudes tarbijatele 
alternatiivset vaidluste lahendamise 
süsteemi näiteks panktori korral ja 
korraldades Euroopa litsentseerimise 
skeemi käivitamise.

Muudatusettepanek 53
Artikli 10 lõige 2 b (uus)

2 b. Ettevõtjad tagavad piisava tagatise 
olemasolu tarbijate makstud raha 
tagasimaksmiseks maksujõuetuse korral.

Muudatusettepanek 54
Artikli 11 lõige 1

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohased 
sanktsioonid juhuks, kui ettevõtja ei täida 
käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud 
siseriiklikke sätteid.

1. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad sanktsioonide kohta käesoleva 
määruse sätete rikkumiste eest ja tagama 
nende karistuste rakendamise.

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 55
Artikkel 12

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigusnormid hiljemalt […].
Liikmesriigid edastavad kõnealuste 
õigusnormide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

välja jäetud

Liikmesriigid kohaldavad neid norme 
alates […].
Kui liikmesriigid need normid vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
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ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile. Sellise 
viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastu võetud 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 56
Artikli 13 lõige 1

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
ja esitab aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt viie aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 
vastu võetud siseriiklike sätete jõustumist.

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi 
ja esitab aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt viie aasta jooksul selle 
jõustumisest.

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 57
Artikkel 14

Direktiiv 94/47/EMÜ tunnistatakse 
kehtetuks.

Direktiiv 94/47/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile 
käsitatakse viidetena käesolevale 
direktiivile ja neid tuleb lugeda III lisas
esitatud vastavustabeli kohaselt.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile 
käsitatakse viidetena käesolevale 
määrusele ning loetakse vastavalt VI lisas
esitatud vastavustabelile.

Muudatusettepanek 58
Artikkel 15

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 
2009.
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Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 59
Artikkel 16

Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele.

välja jäetud

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 60
I lisa punkt a

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

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

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 37.

Muudatusettepanek 61
I lisa punkt b

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) põhilepingu 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;

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 37.
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Muudatusettepanek 62
I lisa punkt c

c) kui lepingus käsitletakse konkreetset 
kinnisasja, siis selle kinnisasja 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;

c) kui põhilepingus käsitletakse 
konkreetset kinnisasja, siis selle kinnisasja 
üksikasjalik kirjeldus ja asukoht; kui 
põhilepingus käsitletakse mitut kinnisasja 
(erinevad puhkekohad), siis nende 
nõuetekohane kirjeldus ja asukoht; kui 
põhilepingus käsitletakse majutuskohta, 
mis ei ole kinnisasi, siis majutuskoha ja 
selle juurde kuuluvate rajatiste 
nõuetekohane kirjeldus;

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 37.

Muudatusettepanek 63
I lisa punkt f

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 
nimetatud küsimusi käsitlevaid otsuseid ja 
nendes kaasa rääkida;

f) kuidas on korraldatud vallas- või 
kinnisvara hooldus ja remont ning selle 
haldus ja juhtimine, kaasa arvatud teave 
selle kohta, kas ja kuidas on tarbijal 
võimalik mõjutada nimetatud küsimusi 
käsitlevaid otsuseid ja nendes kaasa 
rääkida;

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 26.

Muudatusettepanek 64
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 omandi 
suhtes on registreeritud makse, hüpoteeke 
või pante; 

g) asjakohane teave kõikide kulude kohta, 
mis on seotud osaajalise kasutamise õiguse 
lepinguga; selle kohta, kuidas need kulud 
tarbijate vahel jagatakse ning kuidas ja 
millal need kulud võivad tõusta; vajadusel 
teave selle kohta, kas majutuskoha omandi 
suhtes on registreeritud makse, hüpoteeke 
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või pante;

Selgitus

Üldkulude kaks põhielementi on osaajalise kasutamise puhkekoha ja eri puhkekoha ostuhind 
ja teenuste kulud. Komisjoni ettepanek oli ebaselge ja sisaldas teavet, mida tarbija ei vaja 
teadliku ostuotsuse tegemiseks.

Hooldus- ja haldustasud tuleb avalikustada, samuti võimalikud tasude tõstmised (väljendades 
kulude suurenemise inflatsiooni, maksustamise, tervishoiu- ja ohutusnõuete tõttu jne). 
Ostuotsuse tegemiseks ei ole selliste kulude üksikasjalik selgitus vajalik, kuid see tuleks 
vajadusel lisada raamatupidamise aastaaruandele.

Muudatusettepanek 65
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;

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

Selgitus

Taane tuleks viia lisasse.

Muudatusettepanek 66
I lisa punkt i

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;

f a) tarbija makstav hind;

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 64 selgitust. Taane tuleks viia lisasse.

Muudatusettepanek 67
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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 
süsteemiga lepinguliste õiguste 
vahetamiseks või edasimüümiseks, teave 
asjaomase vahetussüsteemi kohta ning 
andmed selle süsteemi kaudu 
edasimüümise või vahetamisega seotud 
kulude kohta;

Muudatusettepanek 68
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 
lepingust taganemise tagajärgede kohta;
vajadusel teave põhilepinguga seotud mis 
tahes laenulepingute ja muude
lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul 
kui tarbija lepingust taganeb, näiteks raha 
tagastamise skeemid või muud 
investeerimisskeemid; teave lepingust 
taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 45.

Muudatusettepanek 69
I lisa punkt p

p) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;

p) kas ettevõtja on tegevusjuhendiga 
ühinenud;

Selgitus

Komisjoni ettepanekus nõuti ettevõtjalt mahuka teabe avaldamist tarbijale seoses 
tegevusjuhenditega. Tarbijale ebaolulise teabe maht võib tarbijale olla koormav. See oleks 
sama, kui nõuda ettevõtjalt, et ta esitaks tarbijale osaajalise kasutamise õiguse seadused ja 
muud asjakohased seadused ning nõuda ettevõtjale nende lisamist lepingusse.

Tegelikult vajab tarbija teavet, mis aitab tal aru saada, kas ettevõtja on tegevusjuhendile alla 
kirjutanud ja kust sellist teavet saada.
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Muudatusettepanek 70
II lisa pealkiri

Ehitusjärgus majutuskohale esitatavad 
lisanõuded vastavalt artiklile 3

Ehitusjärgus vallas- või kinnisvarale
esitatavad lisanõuded vastavalt artiklile 3

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 26.

Muudatusettepanek 71
II lisa punkt a

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

a) Vallas- või kinnisvara valmimisjärk 
ning selle kasutamiseks vajalike 
kommunaalteenuste (gaasi-, elektri-, vee-
ja telefoniühendused) väljakujundamise 
seis;

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 26.

Muudatusettepanek 72
II lisa punkt b

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

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

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 26.

Muudatusettepanek 73
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 

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

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 26.

Muudatusettepanek 74
III lisa punkt a

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

a) Lepinguosaliste nimed ja ametlikud 
tegevuskohad, kes vastutavad vallas- või 
kinnisvara, reisi- või sellega seotud 
toodete ja teenuste tarnimise eest, millele 
tarbijal on juurdepääs põhilepingu alusel; 

Selgitus

Tarbija peab teadma, kellega ta lepingu sõlmib ja kes talle lõpuks allahindlused annab.

Muudatusettepanek 75
III lisa punkt b

b) lepingu objektiks oleva õiguse täpne 
olemus;

b) põhilepingu objektiks oleva õiguse 
täpne olemus;

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 37.

Muudatusettepanek 76
III lisa punkt c a (uus)

c a) tulevastes reserveerimisteks 
ettenähtud vallas-või kinnisvara 
asjakohane ja täpne kirjeldus, 
allahindluse määra märge ja tagatis ning 
ajavahemikud, millal seda saab kasutada;

Selgitus

Kuna pikaajaliste puhkusetoodete puhul tihti väidetakse, et kasutada saab mitmesuguseid 
majutuskohti ja lennuliine, peavad tarbijad täpselt teadma, kes on teenusteosutajad. Lisaks 
sellele peavad tarbijad aru saama pikaajaliste puhkusetoodete ja nende tarnijate vahelise 
suhte laadist (kas firmal on kahe firma vaheline leping või üksnes standardleping, mida tuleb 
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igal aastal uuendada, mis omakorda võib tähendada, et vallas- või kinnisvara kasutamine 
ja/või lennud võidakse loetelust välja jätta).

Muudatusettepanek 77
III lisa punkt d a (uus)

d a) vajadusel võimalike allahindluste 
täpne laad võrreldes asjaomase vallas- või 
kinnisvara, reisi- või muude reisiga 
seotud toodete täishinnaga;

Selgitus

Komisjoni ettepanekust on välja jäetud oluline teave, mida tarbija vajab teadliku ostuotsuse 
tegemiseks. Selle hõlmab teavet nende allahindluste täpse laadi kohta võrreldes nn 
ametliku/jaehinnaga, eriti juhul, kui tarbijale pakutakse allahindlust.

Muudatusettepanek 78
III lisa punkt d b (uus)

d b) selgitus selle kohta, kuidas saab 
õigusi säilitavaid tasusid muuta ja 
tulevaste tasude hinnang;

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 77.

Muudatusettepanek 79
III lisa punkt d c (uus)

d c) andmed kõikide muude kulude kohta, 
mida tarbija võib oodata tekkivat tema 
õigusest kasutada majutuskohta, reisi- või 
sellega seotud muid määratletud tooteid ja 
teenuseid;

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 77.

Muudatusettepanek 80
III lisa punkt g
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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;

m) teave lepingust taganemise õiguse ning 
lepingust taganemise tagajärgede kohta;
vajadusel teave põhilepinguga seotud mis 
tahes laenulepingute ja muude
lisalepingute tühistamise korra kohta, juhul 
kui tarbija lepingust taganeb, näiteks raha 
tagastamise skeemid või muud 
investeerimisskeemid; teave lepingust 
taganemise õiguslike tagajärgede kohta;

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekuga 45.

Muudatusettepanek 81
III lisa punkt j

p) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;

j) kas ettevõtja on tegevusjuhendiga 
ühinenud;

Muudatusettepanek 82
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 edasimüügilepingust taganemise 
õiguse ning selle kasutamise õiguslike 
tagajärgede kohta;

Selgitus

Viib teksti vastavusse muudatusettepanekutega 28 ja 45.

Muudatusettepanek 83
IV lisa punkt f

(f) teave ettemaksete keelustamise kohta 
kuni müügi tegeliku toimumiseni või 
edasimüügilepingu muul viisil 
lõpetamiseni;

f) teave artikli 6 lõike 3 kohaselt 
määratletud ettemaksete keelustamise 
kohta kuni müügi tegeliku toimumiseni või 
edasimüügilepingu muul viisil 
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lõpetamiseni;

Muudatusettepanek 84
IV lisa punkt h

h) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;

h) kas ettevõtja on tegevusjuhendiga 
ühinenud;

Muudatusettepanek 85
V lisa punkt c

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

c) vahetussüsteemile lisatud kinnisasjade 
loetelu ja nende asukoht; kui lepingus 
käsitletakse kinnisvara, siis selle ja selle 
juurde kuuluvate rajatiste nõuetekohane 
kirjeldus;

Selgitus

Tegelikult ei viita vahetus konkreetsele majutuskohale. Seoses väga suure arvu kinnistutega 
(tavaliselt tuhandetega), mis on liidetud vahetussüsteemiga, oleks ebamõistlik nõuda 
vahetusega tegelevatelt ettevõtjatelt kõikide kinnistute kirjeldusi esialgse liikmesuse lepingule 
allakirjutamise ajal. Lihtne puhkekohtade ja nende asukoha loetelu ja viide näiteks 
veebisaidile, kust võib leida üksikasjalikumat teavet nende puhkekohtade kohta, oleks 
tarbijatele parem võimalus.

Muudatusettepanek 86
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;

i) tarbija makstav hind, hinnanguline 
summa, mis tarbijal tuleb maksta 
liikmesuse vahetuse ja individuaalsete 
vahetustehingute eest;

Selgitus

Tundub, et komisjoni ettepanek teenib rohkem osaajalise kasutamise õiguse või pikaajaliste 
puhkusetoodete müüjate huve. Teabe esitamise nõuded, mis võivad olla asjakohased 
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osaajalise kasutamise õiguse lepingute puhul, ei sobi teenuste puhul, mida tavaliselt osutavad 
vahetusega tegelevad ettevõtjad. Vahetusega tegelevatelt ettevõtjatelt tuleks nõuda konkreetse 
teabe esitamist oma tegevuse kohta.

Vahetuskülaline ei peaks vastutama haldus- või hooldustasu eest, kuna need maksab osalise 
kasutamise õigust omav tarbija, kes on võimaldanud vahetuse.

Muudatusettepanek 87
V lisa punkt h

(h) vahetussüsteemi toimimise selgitus; 
vahetamise võimalused ja viisid, samuti 
andmed olemasolevate puhkekohtade arvu 
ja vahetussüsteemi liikmete arvu kohta
ning konkreetsete vahetusvõimaluste 
näited;

(h) vahetussüsteemi toimimise selgitus;
vahetamise võimalused ja viisid, samuti 
andmed olemasolevate puhkekohtade arvu 
ja vahetussüsteemi liikmete arvu kohta;

Selgitus

Näidete esitamine tarbijatele võib anda tarbijale väära ettekujutuse, nagu oleks tal alati 
võimalus kasutada näites kirjeldatud majutuskohta. Vahetusega tegelev ettevõtja ei saa 
tagada konkreetsete vahetustaotluste täitmist, sest vahetusmajutuskohad sõltuvad sellest, 
mida teised tarbijad annavad vahetuseks kasutusse. Vahetused sõltuvad samuti teguritest, 
mille hulka kuuluvad ajavahemik, üksuse suurus, nõutud majutuskoha kvaliteedi tase 
võrreldes vahetuseks antud majutuskoha kvaliteediga, reserveerimise tegemise aeg.

Muudatusettepanek 88
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 tagajärgede kohta;

i) teave vahetuslepingu automaatse 
lõpetamise kohta, kui tarbija taganeb 
põhilepingust taganemistähtaja jooksul;

Selgitus

Vahetusleping tuleb lõpetada, kui tarbija kasutab oma õigust osaajalise kasutamise õiguse 
lepingust taganeda. Vahetusega tegelevad ettevõtjad peavad selle teabe lisama oma 
lepingutesse. Vahetuslepingu puhul ei ole eraldi lepingust taganemise tähtaeg vajalik, sest see 
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ajab tarbija segadusse.

Muudatusettepanek 89
V lisa punkt j

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 90
V lisa punkt k

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 91
V lisa punkt l

l) toimimistavade olemus, sisu, kontroll ja 
jõustamine;

1) kas ettevõtja on tegevusjuhendiga 
ühinenud; 
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SELETUSKIRI

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
Enamik 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.

Reguleerimine
Oma olemusest tingituna on osaajalise kasutamise õigustega kauplev majandusharu peamiselt 
seotud piiriülese tegevusega. Seetõttu on täielik ühtlustamine hädavajalik. Raportöör teeb 
ettepaneku muuta käesoleva direktiivi õiguslik alus määruseks, et tarbijad ja ettevõtjad kogu 
Euroopa Liidus saaksid nii selge teabe kui võimalik.

Kontroll-leht
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Direktiiv annab tarbijale kõrgetasemelise kaitse. Tarbijatele kõige tähtsamast teabest selge ja 
lühikese ülevaate andmiseks teeb raportöör ettepaneku standardvormidel põhineva kontroll-
lehe loomiseks.

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.

Registreerimissüsteem
Raportöör teeb ettepaneku luua Euroopa registreerimissüsteem. See 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.


