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Muudatusettepanek 213
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 114,

Or.fr

Muudatusettepanek 214
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

toimides asutamislepingu artiklis 251 
sätestatud korras3

toimides seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt,

Or.fr

Muudatusettepanek 215
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et lihtsustada ja ajakohastada 
kohaldatavaid eeskirju, kõrvaldada 
vastuolud ning täita neis eeskirjades 
esinevad soovimatud lüngad, vaadati need 
direktiivid omandatud kogemustest 
lähtudes läbi. Läbivaatamine näitas, et on 
asjakohane asendada need neli direktiivi 

(2) Et lihtsustada ja ajakohastada 
kohaldatavaid eeskirju, kõrvaldada 
vastuolud ning täita neis eeskirjades 
esinevad soovimatud lüngad, vaadati need 
direktiivid omandatud kogemustest 
lähtudes läbi. Läbivaatamine näitas, et on 
asjakohane asendada need neli direktiivi 
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käesoleva üheainsa direktiiviga. Seega 
tuleks käesoleva direktiiviga kehtestada 
tüüpeeskirjad ühiste aspektide suhtes ja 
loobuda minimaalse ühtlustamise 
põhimõttest, mis kehtis endistes 
direktiivides, mille kohaselt liikmesriigid 
võisid säilitada või vastu võtta rangemaid 
riiklikke eeskirju.

käesoleva üheainsa direktiiviga.

Or.fr

Muudatusettepanek 216
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et lihtsustada ja ajakohastada 
kohaldatavaid eeskirju, kõrvaldada 
vastuolud ning täita neis eeskirjades 
esinevad soovimatud lüngad, vaadati need 
direktiivid omandatud kogemustest 
lähtudes läbi. Läbivaatamine näitas, et on 
asjakohane asendada need neli direktiivi 
käesoleva üheainsa direktiiviga. Seega 
tuleks käesoleva direktiiviga kehtestada 
tüüpeeskirjad ühiste aspektide suhtes ja 
loobuda minimaalse ühtlustamise 
põhimõttest, mis kehtis endistes 
direktiivides, mille kohaselt liikmesriigid 
võisid säilitada või vastu võtta rangemaid 
riiklikke eeskirju.

(2) Et lihtsustada ja ajakohastada 
kohaldatavaid eeskirju, kõrvaldada 
vastuolud ning täita neis eeskirjades 
esinevad soovimatud lüngad, vaadati need 
direktiivid omandatud kogemustest 
lähtudes läbi. Läbivaatamine näitas, et on 
asjakohane asendada need neli direktiivi 
käesoleva üheainsa direktiiviga. Seega 
tuleks käesoleva direktiiviga kehtestada 
tüüpeeskirjad ühiste aspektide suhtes,
lubades samas liikmesriikidel säilitada või 
vastu võtta rangemaid riiklikke eeskirju, 
mis tagavad suurema tarbijakaitse;

Or.en

Muudatusettepanek 217
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et lihtsustada ja ajakohastada (2) Et lihtsustada ja ajakohastada 



AM\836026ET.doc 5/232 PE450.954v01-00

ET

kohaldatavaid eeskirju, kõrvaldada 
vastuolud ning täita neis eeskirjades 
esinevad soovimatud lüngad, vaadati need 
direktiivid omandatud kogemustest 
lähtudes läbi. Läbivaatamine näitas, et on 
asjakohane asendada need neli direktiivi 
käesoleva üheainsa direktiiviga. Seega 
tuleks käesoleva direktiiviga kehtestada 
tüüpeeskirjad ühiste aspektide suhtes ja 
loobuda minimaalse ühtlustamise 
põhimõttest, mis kehtis endistes 
direktiivides, mille kohaselt liikmesriigid 
võisid säilitada või vastu võtta rangemaid 
riiklikke eeskirju.

kohaldatavaid eeskirju, kõrvaldada 
vastuolud ning täita neis eeskirjades 
esinevad soovimatud lüngad, vaadati need 
direktiivid omandatud kogemustest 
lähtudes läbi. Läbivaatamine näitas, et on 
asjakohane asendada need neli direktiivi 
käesoleva üheainsa direktiiviga. Seega 
tuleks käesoleva direktiiviga kehtestada
tüüpeeskirjad ühiste aspektide suhtes,
lubades samas liikmesriikidel säilitada või 
vastu võtta rangemaid riiklikke eeskirju, 
mis tagavad suurema tarbijakaitse;

Or.en

Muudatusettepanek 218
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Asutamislepingu artikli 153 lõige 1 ja 
lõike 3 punkt a näevad ette, et ühendus
aitab kaasa kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele meetmetega, mida ta võtab 
vastavalt asutamislepingu artiklile 95.

(3) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 169 lõige 1 ja lõike 2 punkt a
näevad ette, et liit aitab kaasa 
kõrgetasemelise tarbijakaitse saavutamisele 
meetmetega, mida ta võtab vastavalt 
asutamislepingu artiklile 114.

Or.fr

Muudatusettepanek 219
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Direktiivi ei kohaldata teenuste 
suhtes, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu patsiendiõiguste 
kohaldamist piiriüleses tervishoius 
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käsitleva direktiivi ettepaneku (KOM 
(2008)0414 lõplik) reguleerimisalasse.

Or.de

Selgitus

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche 
Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre 
Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen.  Der Richtlinienvorschlag des 
Europäischen Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere 
Situation ab.  Nach diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und 
effiziente grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden.  Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und 
Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner weiteren Regelung von 
Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Muudatusettepanek 220
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Vastavalt asutamislepingu artikli 14 
lõikele 2 hõlmab siseturg sisepiirideta ala, 
mille ulatuses on tagatud kaupade ja 
teenuste vaba liikumine ning 
asutamisvabadus. Tarbijate lepinguliste 
õiguste teatavate aspektide ühtlustamine on 
vajalik toimiva ning tarbijatele suunatud 
siseturu arendamiseks, kus valitseb 
tasakaal kõrgetasemelise tarbijakaitse ja 
ettevõtete konkurentsivõime vahel, järgides 
seejuures subsidiaarsuse põhimõtet.

(4) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 26 hõlmab siseturg 
sisepiirideta ala, mille ulatuses on tagatud 
kaupade ja teenuste vaba liikumine ning 
asutamisvabadus. Tarbijate lepinguliste 
õiguste teatavate aspektide ühtlustamine on 
vajalik toimiva ning tarbijatele suunatud 
siseturu arendamiseks, kus valitseb 
tasakaal kõrgetasemelise tarbijakaitse ja 
ettevõtete konkurentsivõime vahel, järgides 
seejuures subsidiaarsuse põhimõtet.

Or.fr
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Muudatusettepanek 221
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Vastavalt asutamislepingu artikli 14 
lõikele 2 hõlmab siseturg sisepiirideta ala, 
mille ulatuses on tagatud kaupade ja 
teenuste vaba liikumine ning 
asutamisvabadus. Tarbijate lepinguliste 
õiguste teatavate aspektide ühtlustamine 
on vajalik toimiva ning tarbijatele 
suunatud siseturu arendamiseks, kus 
valitseb tasakaal kõrgetasemelise 
tarbijakaitse ja ettevõtete 
konkurentsivõime vahel, järgides 
seejuures subsidiaarsuse põhimõtet.

(4) Vastavalt asutamislepingu artikli 14 
lõikele 2 hõlmab siseturg sisepiirideta ala, 
mille ulatuses on tagatud kaupade ja 
teenuste vaba liikumine ning 
asutamisvabadus.

Or.en

Muudatusettepanek 222
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Tarbijakaitse kõrge taseme 
tagamiseks ning seeläbi tarbijate 
kindlustustunde ja aktiivsuse tõstmiseks 
ühtsel turul sätestatakse käesolevas 
direktiivis minimaalsed 
ühtlustamisnõuded, välja arvatud sätete 
osas, mille puhul on osutatud, et need 
tuleb täielikult ühtlustada. 

Or.en

Selgitus

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law.  Full 
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harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the 
abrogation of previously existing higher levels of consumer protection currently provided for 
by some Member States.  Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from 
the principle of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Muudatusettepanek 223
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tarbijad ei ole kaugmüügi piiriülest 
potensiaali täies ulatuses ära kasutanud, 
kuigi see võiks olla üks siseturu esmastest 
käegakatsutavatest tulemustest. Võrreldes 
riigisisese kaugmüügi olulise kasvuga 
viimastel aastatel, on piiriülese 
kaugmüügi kasv olnud piiratud. See 
erinevus on märgatav just Interneti teel 
toimuva müügi puhul, kus kasvuruum on 
eriti suur. Väljaspool äriruume 
(otsemüük) sõlmitavate lepingute 
piiriülese potensiaali ärakasutamist 
takistavad mitmed tegurid, sealhulgas 
tootmisharudele kehtestatud riiklike 
tarbijakaitse-eeskirjade erinevus.
Võrreldes riigisisese otsemüügi kasvuga 
viimastel aastatel, on just teenuste sektoris 
(nt avalikud teenused) selliste tarbijate 
arv, kes seda piiriülese ostu-müügi kanalit 
kasutavad, püsinud madal. Vastukajana 
paljudes riikides kasvanud 
ärivõimalustele peaksid väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted (sealhulgas 
üksiküritajad) või otsemüügiga tegelevate 
ettevõtete agendid olema enam huvitatud 
ärivõimaluste leidmisest teistes 
liikmesriikides, seda eelkõige piirialadel. 
Seetõttu aitab tarbijatele esitatava teabe 
ning kauglepingutest ja väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingutest 
taganemise täielik ühtlustamine kaasa 
ettevõtja ja tarbija vahelise siseturu 
paremale toimimisele.

välja jäetud
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Or.en

Muudatusettepanek 224
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tarbijad ei ole kaugmüügi piiriülest
potensiaali täies ulatuses ära kasutanud, 
kuigi see võiks olla üks siseturu esmastest 
käegakatsutavatest tulemustest. Võrreldes 
riigisisese kaugmüügi olulise kasvuga 
viimastel aastatel, on piiriülese kaugmüügi 
kasv olnud piiratud. See erinevus on 
märgatav just Interneti teel toimuva müügi 
puhul, kus kasvuruum on eriti suur.
Väljaspool äriruume (otsemüük) 
sõlmitavate lepingute piiriülese potensiaali
ärakasutamist takistavad mitmed tegurid, 
sealhulgas tootmisharudele kehtestatud 
riiklike tarbijakaitse-eeskirjade erinevus.
Võrreldes riigisisese otsemüügi kasvuga 
viimastel aastatel, on just teenuste sektoris
(nt avalikud teenused) selliste tarbijate arv, 
kes seda piiriülese ostu-müügi kanalit 
kasutavad, püsinud madal. Vastukajana 
paljudes riikides kasvanud ärivõimalustele 
peaksid väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted (sealhulgas üksiküritajad) või 
otsemüügiga tegelevate ettevõtete agendid 
olema enam huvitatud ärivõimaluste 
leidmisest teistes liikmesriikides, seda 
eelkõige piirialadel. Seetõttu aitab 
tarbijatele esitatava teabe ning 
kauglepingutest ja väljaspool äriruume
sõlmitavate lepingutest taganemise täielik 
ühtlustamine kaasa ettevõtja ja tarbija 
vahelise siseturu paremale toimimisele.

(5) Kaugmüügi piiriülest potentsiaali ei ole 
täies ulatuses ära kasutatud, kuigi see 
võiks olla üks siseturu esmastest 
käegakatsutavatest tulemustest. Võrreldes 
riigisisese kaugmüügi olulise kasvuga 
viimastel aastatel, on piiriülese kaugmüügi 
kasv olnud piiratud. See erinevus on 
märgatav just Interneti teel toimuva müügi 
puhul, kus kasvuruum on eriti suur.
Väljaspool äriruume (otsemüük) 
sõlmitavate lepingute piiriülese
potentsiaali ärakasutamist takistavad 
mitmed tegurid, sealhulgas 
tootmisharudele kehtestatud riiklike 
tarbijakaitse-eeskirjade erinevus. Võrreldes 
riigisisese otsemüügi kasvuga viimastel 
aastatel, on just teenuste sektoris (nt 
avalikud teenused) selliste tarbijate arv, kes 
seda piiriülese ostu-müügi kanalit 
kasutavad, püsinud madal. Vastukajana 
paljudes riikides kasvanud ärivõimalustele 
peaksid väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted (sealhulgas üksiküritajad) või 
otsemüügiga tegelevate ettevõtete agendid 
olema enam huvitatud ärivõimaluste 
leidmisest teistes liikmesriikides, seda 
eelkõige piirialadel. Seetõttu aitab 
tarbijatele esitatava teabe ning 
kauglepingutest ja väljaspool äriruume
sõlmitavatest lepingutest taganemise
teatavate aspektide täielik ühtlustamine 
kaasa tarbijate paremale kaitsmisele ning
ettevõtja ja tarbija vahelise siseturu 
paremale toimimisele.

Or.fr
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Muudatusettepanek 225
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tarbijalepinguid käsitlevad 
liikmesriikide õigusaktid erinevad 
üksteisest oluliselt, mis võib märgatavalt 
moonutada konkurentsi ning takistada 
siseturu tõrgeteta toimimist. Ühenduse 
õigustik, mis kehtib kauglepingute või 
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
valdkonnas tarbekaupade ja nende 
garantiide kohta, samuti ebaõiglaste 
lepingutingimuste kohta, sätestab 
õigusaktide ühtlustamise minimaalsed 
standardid ja annab liikmesriikidele 
võimaluse säilitada või kehtestada 
rangemaid meetmeid, et tagada oma 
territooriumil kõrgemal tasemel 
tarbijakaitse. Lisaks on paljud küsimused 
eri direktiivides vastuoluliselt reguleeritud 
või jäetud lahendamata. Neid küsimusi on 
liikmesriigid erinevalt lahendanud. Selle 
tulemusena erinevad tarbijate lepingulisi 
õigusi käsitlevate direktiivide 
rakendamiseks kehtestatud riiklikud 
eeskirjad suuresti.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 226
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tarbijalepinguid käsitlevad 
liikmesriikide õigusaktid erinevad 
üksteisest oluliselt, mis võib märgatavalt 
moonutada konkurentsi ning takistada 
siseturu tõrgeteta toimimist. Ühenduse 

välja jäetud
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õigustik, mis kehtib kauglepingute või 
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
valdkonnas tarbekaupade ja nende 
garantiide kohta, samuti ebaõiglaste 
lepingutingimuste kohta, sätestab 
õigusaktide ühtlustamise minimaalsed 
standardid ja annab liikmesriikidele 
võimaluse säilitada või kehtestada 
rangemaid meetmeid, et tagada oma 
territooriumil kõrgemal tasemel 
tarbijakaitse. Lisaks on paljud küsimused 
eri direktiivides vastuoluliselt reguleeritud 
või jäetud lahendamata. Neid küsimusi on 
liikmesriigid erinevalt lahendanud. Selle 
tulemusena erinevad tarbijate lepingulisi 
õigusi käsitlevate direktiivide 
rakendamiseks kehtestatud riiklikud 
eeskirjad suuresti.

Or.fr

Muudatusettepanek 227
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tarbijalepinguid käsitlevad 
liikmesriikide õigusaktid erinevad 
üksteisest oluliselt, mis võib märgatavalt 
moonutada konkurentsi ning takistada 
siseturu tõrgeteta toimimist. Ühenduse 
õigustik, mis kehtib kauglepingute või 
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
valdkonnas tarbekaupade ja nende 
garantiide kohta, samuti ebaõiglaste 
lepingutingimuste kohta, sätestab 
õigusaktide ühtlustamise minimaalsed 
standardid ja annab liikmesriikidele 
võimaluse säilitada või kehtestada 
rangemaid meetmeid, et tagada oma 
territooriumil kõrgemal tasemel 
tarbijakaitse. Lisaks on paljud küsimused 
eri direktiivides vastuoluliselt reguleeritud 
või jäetud lahendamata. Neid küsimusi on 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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liikmesriigid erinevalt lahendanud. Selle 
tulemusena erinevad tarbijate lepingulisi 
õigusi käsitlevate direktiivide 
rakendamiseks kehtestatud riiklikud 
eeskirjad suuresti.

Or.de

Muudatusettepanek 228
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Need erinevused kujutavad endast 
olulist takistust siseturu toimimisele, 
kahjustades nii ettevõtjaid kui ka 
tarbijaid. Erinevused suurendavad 
eeskirjade täitmiseks tehtavaid kulutusi 
ettevõtjate jaoks, kes tahavad müüa oma 
tooteid või osutada teenuseid välismaal. 
Samuti kahjustab killustatus tarbijate 
usaldust siseturu suhtes. Tarbijate 
usaldamatust suurendab veelgi 
tarbijakaitse ebaühtlane tase ühenduse 
piires. See probleem on eriti aktuaalne 
uute turuarengute taustal.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 229
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Need erinevused kujutavad endast 
olulist takistust siseturu toimimisele, 
kahjustades nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid.
Erinevused suurendavad eeskirjade 
täitmiseks tehtavaid kulutusi ettevõtjate 

(7) Teatavad erinevused tarbijatega 
sõlmitavaid lepinguid, eelkõige 
kauglepinguid ja väljaspool äriruume 
sõlmitavaid lepinguid käsitlevates 
liikmesriikide õigusaktides kujutavad 
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jaoks, kes tahavad müüa oma tooteid või 
osutada teenuseid välismaal. Samuti 
kahjustab killustatus tarbijate usaldust 
siseturu suhtes. Tarbijate usaldamatust 
suurendab veelgi tarbijakaitse ebaühtlane 
tase ühenduse piires. See probleem on 
eriti aktuaalne uute turuarengute taustal.

endast olulist takistust siseturu toimimisele, 
kahjustades nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid.
Erinevused suurendavad eeskirjade 
täitmiseks tehtavaid kulutusi ettevõtjate 
jaoks, kes tahavad müüa oma tooteid või 
osutada teenuseid välismaal. Samuti 
kahjustab ülemäärane killustatus tarbijate 
usaldust siseturu suhtes.

Or.fr

Muudatusettepanek 230
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Need erinevused kujutavad endast 
olulist takistust siseturu toimimisele, 
kahjustades nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid. 
Erinevused suurendavad eeskirjade 
täitmiseks tehtavaid kulutusi ettevõtjate 
jaoks, kes tahavad müüa oma tooteid või 
osutada teenuseid välismaal. Samuti 
kahjustab killustatus tarbijate usaldust 
siseturu suhtes. Tarbijate usaldamatust 
suurendab veelgi tarbijakaitse ebaühtlane 
tase ühenduse piires. See probleem on eriti 
aktuaalne uute turuarengute taustal.

(7) Need erinevused kujutavad endast 
olulist takistust siseturu toimimisele, 
kahjustades nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid.
Erinevused suurendavad eeskirjade 
täitmiseks tehtavaid kulutusi ettevõtjate 
jaoks, kes tahavad müüa oma tooteid või 
osutada teenuseid välismaal. Samuti 
kahjustab killustatus tarbijate usaldust 
siseturu suhtes. Tarbijate usaldamatust 
suurendab veelgi tarbijakaitse ebaühtlane 
tase ühenduse piires. See probleem on eriti 
aktuaalne uute turuarengute ja 
internetituru arengu taustal, nagu 
allalaadimine ja voogedastus;

Or.en

Muudatusettepanek 231
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Mõnede peamiste regulatiivsete 
aspektide ühtlustamine suurendab 

välja jäetud
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tunduvalt nii tarbijate kui ettevõtjate 
õiguskindlust. Nii tarbijad kui ka 
ettevõtjad saavad lähtuda ühtsest, selgelt 
määratletud õiguslikel printsiipidel 
rajanevast regulatiivraamistikust, mis 
reguleerib ettevõtjate ja tarbijate vahel 
sõlmitavate lepingute teatavaid aspekte 
kogu ühenduses. Selle tulemusena 
kõrvaldatakse eeskirjade killustatusest 
põhjustatud takistused ja muudetakse 
siseturg selles valdkonnas paremini 
toimivaks. Neid takistusi saab kõrvaldada 
üksnes ühtsete ühenduse tasandi 
eeskirjade kehtestamisega. Lisaks sellele 
tagatakse nende eeskirjadega tarbijate 
jaoks ühtlaselt kõrge tarbijakaitse tase 
kogu ühenduse territooriumil.

Or.en

Muudatusettepanek 232
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Mõnede peamiste regulatiivsete 
aspektide ühtlustamine suurendab 
tunduvalt nii tarbijate kui ettevõtjate 
õiguskindlust. Nii tarbijad kui ka 
ettevõtjad saavad lähtuda ühtsest, selgelt 
määratletud õiguslikel printsiipidel 
rajanevast regulatiivraamistikust, mis 
reguleerib ettevõtjate ja tarbijate vahel 
sõlmitavate lepingute teatavaid aspekte 
kogu ühenduses. Selle tulemusena 
kõrvaldatakse eeskirjade killustatusest 
põhjustatud takistused ja muudetakse 
siseturg selles valdkonnas paremini 
toimivaks. Neid takistusi saab kõrvaldada 
üksnes ühtsete ühenduse tasandi 
eeskirjade kehtestamisega. Lisaks sellele 
tagatakse nende eeskirjadega tarbijate 
jaoks ühtlaselt kõrge tarbijakaitse tase 

välja jäetud
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kogu ühenduse territooriumil.

Or.en

Muudatusettepanek 233
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Mõnede peamiste regulatiivsete 
aspektide ühtlustamine suurendab 
tunduvalt nii tarbijate kui ettevõtjate
õiguskindlust. Nii tarbijad kui ka 
ettevõtjad saavad lähtuda ühtsest, selgelt
määratletud õiguslikel printsiipidel
rajanevast regulatiivraamistikust, mis 
reguleerib ettevõtjate ja tarbijate vahel 
sõlmitavate lepingute teatavaid aspekte 
kogu ühenduses. Selle tulemusena 
kõrvaldatakse eeskirjade killustatusest 
põhjustatud takistused ja muudetakse 
siseturg selles valdkonnas paremini 
toimivaks. Neid takistusi saab kõrvaldada 
üksnes ühtsete ühenduse tasandi 
eeskirjade kehtestamisega. Lisaks sellele 
tagatakse nende eeskirjadega tarbijate 
jaoks ühtlaselt kõrge tarbijakaitse tase 
kogu ühenduse territooriumil.

(8) Kui ei ole sätestatud teisiti, ja 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 169 ei takista käesoleva 
direktiiviga kehtestatud meetmed 
liikmesriike säilitamast või kehtestamast 
rangemaid eeskirju, et tagada 
tarbijakaitse kõrgem tase. Mõnede 
peamiste regulatiivsete aspektide täielik
ühtlustamine on siiski õigustatud 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul ühtse 
tarbijakaitse raamistiku tagamiseks kogu 
Euroopa Liidus ning nii tarbijate kui 
ettevõtjate õiguskindluse oluliseks 
suurendamiseks. Nii tarbijad kui ka 
ettevõtjad saavad ühtlustatud 
valdkondades lähtuda selgemast 
regulatiivraamistikust, mis rajaneb täpselt
määratletud õiguslikel printsiipidel ja mis 
reguleerib ettevõtjate ja tarbijate vahel 
sõlmitavate kauglepingute ja väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute teatavaid 
aspekte kogu liidus.

Or.fr

Muudatusettepanek 234
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Mõnede peamiste regulatiivsete 
aspektide ühtlustamine suurendab
tunduvalt nii tarbijate kui ettevõtjate 
õiguskindlust. Nii tarbijad kui ka ettevõtjad
saavad lähtuda ühtsest, selgelt määratletud 
õiguslikel printsiipidel rajanevast 
regulatiivraamistikust, mis reguleerib 
ettevõtjate ja tarbijate vahel sõlmitavate 
lepingute teatavaid aspekte kogu 
ühenduses. Selle tulemusena 
kõrvaldatakse eeskirjade killustatusest 
põhjustatud takistused ja muudetakse 
siseturg selles valdkonnas paremini 
toimivaks. Neid takistusi saab kõrvaldada 
üksnes ühtsete ühenduse tasandi 
eeskirjade kehtestamisega. Lisaks sellele
tagatakse nende eeskirjadega tarbijate 
jaoks ühtlaselt kõrge tarbijakaitse tase kogu 
ühenduse territooriumil.

(8) Käesoleva direktiivi sätted ei takista 
liikmesriikidel kehtestamast või 
säilitamast Euroopa Liidu lepingu artikli 
159 kohaseid tarbijakaitset parandavaid 
täiendavaid eeskirju, välja arvatud juhul, 
kui on sätestatud teisiti. Mõnede peamiste 
regulatiivsete aspektide täielik
ühtlustamine on siiski õigustatud, et 
tagada ühtne tarbijakaitse 
regulatiivraamistik ja tunduvalt
suurendada nii tarbijate kui ka ettevõtjate 
õiguskindlust piiriüleses äritegevuses. Sel 
juhul saavad nii tarbijad kui ka ettevõtjad 
lähtuda ühtsest, selgelt määratletud 
õiguslikel printsiipidel rajanevast 
regulatiivraamistikust, mis reguleerib 
ettevõtjate ja tarbijate vahel sõlmitavate 
lepingute teatavaid aspekte kogu 
ühenduses. Seega tagatakse nende 
eeskirjadega tarbijate jaoks ühtlaselt kõrge 
tarbijakaitse tase kogu ühenduse 
territooriumil. Lisaks sellele kõrvaldatakse 
ühtsete eeskirjade kehtestamisega liidu 
tasandil eeskirjade ebaproportsionaalsest 
killustatusest põhjustatud takistused ja 
muudetakse siseturg selles valdkonnas 
paremini toimivaks.

Or.en

Muudatusettepanek 235
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Mõnede peamiste regulatiivsete 
aspektide ühtlustamine suurendab 
tunduvalt nii tarbijate kui ettevõtjate 
õiguskindlust. Nii tarbijad kui ka ettevõtjad 
saavad lähtuda ühtsest, selgelt määratletud 
õiguslikel printsiipidel rajanevast 

(8) Mõnede peamiste regulatiivsete 
aspektide ühtlustamine suurendab 
tunduvalt nii tarbijate kui ettevõtjate 
õiguskindlust. Nii tarbijad kui ka ettevõtjad 
saavad lähtuda ühtsest, selgelt määratletud 
õiguslikel printsiipidel rajanevast 
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regulatiivraamistikust, mis reguleerib 
ettevõtjate ja tarbijate vahel sõlmitavate 
lepingute teatavaid aspekte kogu 
ühenduses. Selle tulemusena kõrvaldatakse 
eeskirjade killustatusest põhjustatud 
takistused ja muudetakse siseturg selles 
valdkonnas paremini toimivaks. Neid 
takistusi saab kõrvaldada üksnes ühtsete 
ühenduse tasandi eeskirjade 
kehtestamisega. Lisaks sellele tagatakse 
nende eeskirjadega tarbijate jaoks ühtlaselt 
kõrge tarbijakaitse tase kogu ühenduse 
territooriumil.

regulatiivraamistikust, mis reguleerib 
ettevõtjate ja tarbijate vahel sõlmitavate 
lepingute teatavaid aspekte kogu 
ühenduses. Selle tulemusena kõrvaldatakse 
eeskirjade killustatusest põhjustatud 
takistused ja muudetakse siseturg selles 
valdkonnas paremini toimivaks. Neid 
takistusi saab kõrvaldada üksnes ühtsete 
ühenduse tasandi eeskirjade 
kehtestamisega. Lisaks sellele tagatakse 
nende eeskirjadega tarbijate jaoks ühtlaselt 
kõrge tarbijakaitse tase kogu ühenduse 
territooriumil. Regulatiivsed aspektid 
puudutavad siiski vaid kauplejate ja 
tarbijate vahel sõlmitud lepinguid. 
Seetõttu tuleks käesolevast direktiivist 
muu hulgas välja jätta töö, pärimisõiguse, 
perekonnaõiguse ning äriühingute 
asutamise ja korraldusega seotud 
lepingud ja partnerluslepingud. 

Or.en

Muudatusettepanek 236
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Tarbija uus määratlus peaks 
hõlmama olukordi, milles tarbija ostab 
kauba või tellib teenuse osaliselt isiklikul 
ja osaliselt kutsealasel eesmärgil 
(ühendatud eesmärk).
Paljud liikmesriigid on otsustanud 
tarbijakaitse eeskirju kohaldada ka 
muudele isikutele või üksustele, nagu 
VVOd, alustavad äriühingud või 
väikeettevõtted, kes on läbirääkimisjõu ja 
kogemuste vähesuse poolest tarbijaga 
sarnases olukorras.  Seetõttu on vaja 
liikmesriikidel lubada säilitada või 
laiendada kaitseeeskirju ka muudele 
juriidilistele või füüsilistele isikutele, kes 
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ei ole tarbijad.
Järjest rohkem kaupu ostetakse või 
laaditakse alla mittemateriaalsel 
digitaalkujul. Seetõttu on vajalik „kauba” 
määratlusse lisada mittemateriaalsed 
kaubad. See tagab, et tarbijad on võrdselt 
kaitstud nii interneti- kui ka 
internetivälise ostu puhul.
Kauba määratlus peaks hõlmama vett, 
gaasi ja elektrit. Nende sektorite lisamine 
direktiivi rakendusalasse on vajalik seoses 
sellega, kui kaotatakse traditsioonilised 
riiklikud monopolid ja nendes sektorites 
hakkavad osalema eraettevõtjad.

Or.en

Muudatusettepanek 237
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Tarbija uus määratlus peaks 
hõlmama olukordi, milles tarbija ostab 
kauba või tellib teenuse osaliselt isiklikul 
ja osaliselt kutsealasel eesmärgil 
(ühendatud eesmärk).
Paljud liikmesriigid on otsustanud 
tarbijakaitse eeskirju kohaldada ka 
muudele isikutele või üksustele, nagu 
VVOd, alustavad äriühingud või 
väikeettevõtted, kes on läbirääkimisjõu ja 
kogemuste vähesuse poolest tarbijaga 
sarnases olukorras.  Seetõttu on vaja 
liikmesriikidel lubada säilitada või 
laiendada kaitseeeskirju ka muudele 
juriidilistele või füüsilistele isikutele, kes 
ei ole tarbijad.

Or.en
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Muudatusettepanek 238
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Tänapäeval ostetakse või laaditakse 
alla järjest rohkem kaupu 
mittemateriaalsel digitaalkujul. Seetõttu 
on vajalik „kauba” määratlusse lisada 
mittemateriaalsed kaubad. See tagab, et 
tarbijad on võrdselt kaitstud nii interneti-
kui ka internetivälise ostu puhul.

Or.en

Muudatusettepanek 239
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Kauba määratlus peaks hõlmama 
vett, gaasi ja elektrit. Nende sektorite 
lisamine direktiivi rakendusalasse on 
vajalik seoses sellega, kui kaotatakse 
traditsioonilised riiklikud monopolid ja 
nendes sektorites hakkavad osalema 
eraettevõtjad.

Or.en

Muudatusettepanek 240
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiiviga ühtlustatud 
valdkond peaks hõlmama ettevõtjate ja 

(9) Käesoleva direktiiviga ühtlustatud 
valdkond peaks hõlmama ettevõtjate ja 
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tarbijate vahel sõlmitavate lepingute 
teatavaid aspekte. Need on eeskirjad selle 
kohta, millist teavet tuleb esitada enne 
lepingu sõlmimist ning lepingu kehtimise 
ajal, millised on kauglepingutest või 
väljaspool äriruume sõlmitavatest 
lepingutest taganemise õigused ja
müügilepingutega seonduvad tarbijate 
õigused ning ebaõiglased 
lepingutingimused tarbijalepingutes.

tarbijate vahel sõlmitavate lepingute 
teatavaid aspekte. Need on eeskirjad selle 
kohta, millist teavet tuleb esitada enne
kauglepingu või väljaspool äriruume 
sõlmitava lepingu sõlmimist ning nende 
lepingute kehtimise ajal, millised on 
kauglepingutest või väljaspool äriruume 
sõlmitavatest lepingutest taganemise 
õigused; teatavad müügilepingutega 
seonduvad tarbijate õigused ning teatavad 
sätted ebaõiglaste lepingutingimuste 
kohta tarbijalepingutes tuleb samuti 
ühtlustada.

Or.fr

Muudatusettepanek 241
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kuna lepingueelse teabe andmine
äriruumides ei kuulu käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, jääb liikmesriikidele 
võimalus säilitada või kehtestada 
siseriiklikke eeskirju tarbijatele 
müügikohtades teabe andmise kohta, mis 
käsitleb eelkõige:
– kauba või teenuse põhiomadusi;
– kauba või teenuse hinda;
– konkreetseid müügi- või teenuse 
osutamise tingimusi; ja
– kaupleja vastutuse võimalikke 
piiranguid.

Or.fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse tarbijate teavitamist ja taganemisõigust käsitleva II ja III 
peatüki rõhuasetuse muutust kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
osas.



AM\836026ET.doc 21/232 PE450.954v01-00

ET

Muudatusettepanek 242
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kehtiv ühenduse õigustik tarbijatele 
osutatavate finantsteenuste valdkonnas 
sisaldab mitmeid tarbijakaitse eeskirju. 
Seetõttu hõlmavad käesoleva direktiivi 
sätted finantsteenustega seonduvaid 
lepinguid vaid ulatuses, mis on vajalik 
regulatiivsete tühimike täitmiseks.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 243
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kehtiv ühenduse õigustik tarbijatele 
osutatavate finantsteenuste valdkonnas 
sisaldab mitmeid tarbijakaitse eeskirju. 
Seetõttu hõlmavad käesoleva direktiivi 
sätted finantsteenustega seonduvaid 
lepinguid vaid ulatuses, mis on vajalik 
regulatiivsete tühimike täitmiseks.

(11) Kuigi kehtiv ühenduse õigustik 
tarbijatele osutatavate finantsteenuste 
valdkonnas sisaldab mitmeid tarbijakaitse 
eeskirju, peaksid finantsteenuste 
valdkonna tarbijaid saama kasu 
käesolevast direktiivist ulatuses, mis on 
vajalik regulatiivsete tühimike täitmiseks.

Or.en

Muudatusettepanek 244
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kehtiv ühenduse õigustik tarbijatele 
osutatavate finantsteenuste valdkonnas 
sisaldab mitmeid tarbijakaitse eeskirju. 
Seetõttu hõlmavad käesoleva direktiivi
sätted finantsteenustega seonduvaid 
lepinguid vaid ulatuses, mis on vajalik 
regulatiivsete tühimike täitmiseks.

(11) Kehtiv ühenduse õigustik tarbijatele 
osutatavate finantsteenuste valdkonnas 
sisaldab mitmeid tarbijakaitse eeskirju. 
Seetõttu kohaldatakse käesolevat direktiivi
finantsteenuste suhtes üksnes niivõrd, 
kuivõrd on tegemist ebaõiglaste 
lepingutingimustega.

Or.de

Muudatusettepanek 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kehtiv ühenduse õigustik tarbijatele 
osutatavate finantsteenuste valdkonnas 
sisaldab mitmeid tarbijakaitse eeskirju.
Seetõttu hõlmavad käesoleva direktiivi 
sätted finantsteenustega seonduvaid 
lepinguid vaid ulatuses, mis on vajalik 
regulatiivsete tühimike täitmiseks.

(11) Kehtiv liidu õigustik selliste teatavate 
erisektorite või -lepingute valdkonnas
nagu finantsteenused või reispaketid
sisaldab mitmeid tarbijakaitse eeskirju.
Seetõttu kohaldatakse nendes 
valdkondades käesolevat direktiivi, ilma et 
see piiraks kehtivates liidu õigusaktides 
sisalduvaid sätteid.

Or.fr

Selgitus

Finantsteenuste sektor ei ole ainus, mis kuulub tarbija õigusi käsitlevate konkreetsete 
ühenduse õigusaktide reguleerimisalasse. Tarbijaõiguste direktiivi tuleb seega kohaldada 
nende konkreetsete valdkondade suhtes, ilma et see piiraks ELi tasemel kehtestatud eeskirju.

Muudatusettepanek 246
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kehtiv ühenduse õigustik tarbijatele 
osutatavate finantsteenuste valdkonnas 
sisaldab mitmeid tarbijakaitse eeskirju. 
Seetõttu hõlmavad käesoleva direktiivi 
sätted finantsteenustega seonduvaid 
lepinguid vaid ulatuses, mis on vajalik 
regulatiivsete tühimike täitmiseks.

(11) Kehtiv liidu õigustik tarbijatele 
osutatavate finantsteenuste valdkonnas 
sisaldab mitmeid tarbijakaitse eeskirju. 
Seetõttu hõlmavad käesoleva direktiivi 
sätted finantsteenustega seonduvaid 
lepinguid vaid küsimustes, mis on seotud 
ebaõiglaste tingimustega sellistes 
tarbijalepingutes ning lubavad kohaldada 
selles valdkonnas rangemaid siseriiklikke 
eeskirju.

Or.en

Muudatusettepanek 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide õigusaktide nende sätete 
kohaldamist, mis puudutavad kinnisvara 
omandamist ja kinnisasjaga seotud 
tagatisi või kinnisvaraga seotud 
asjaõiguse loomist või üleandmist. See 
hõlmab nimetatud õigusaktidega seotud 
lepinguid, näiteks veel arendamata 
kinnisvara müük ja üürimine-ostmine.

Or.en

Selgitus

Direktiivi ettepanekus on direktiivi reguleerimisalast õigesti välja jäetud kinnisvara müük, et 
vältida vastuolu liikmesriikide asjaõigust käsitlevate õigusaktidega (artikli 20 lõige 1 a). 
Tuleks siiski täpsustada, et nimetatud väljajätmine reguleerimisalast kehtib ka lepingutele, 
mis on kinnisvara müügiga lahutamatult seotud, tingimusel et mitmeotstarbelised lepingud 
kuuluvad reeglina direktiivi reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 248
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Euroopa Liit peaks seadma 
eesmärgiks finantsteenuste valdkonda 
käsitleva Euroopa tarbijaõiguste harta. 
Harta peaks ühtlustama ja lihtsustama 
kõiki olemasolevaid eeskirju. Selles tuleks 
täpsustada tarbija õigused, nagu 
juurdepääs teabele, kontroll isiklike 
finantsandmete üle ja nende haldamine, 
asjakohane nõustamine ja 
tarbijakaitsealane harimine.  Lisaks 
tuleks edendada finantsalast kaasamist, 
lisada liikmesriikide parimad tavad, 
hõlbustada kollektiivset õiguskaitset ja 
julgustada sidusrühmade osalemist. 
Lisaks tuleks iga-aastases aruandes 
hinnata hartas sätestatud meetmete 
täitmist.

Or.en

Muudatusettepanek 249
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Käesoleva direktiivi ja direktiivi 
2006/123/EÜ või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ osalise 
kattuvuse korral peaks ülimuslik olema 
käesolev direktiiv.

Or.en
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Muudatusettepanek 250
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 d) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada ainult niivõrd, kuivõrd liidu 
muudes kehtivates või tulevastes 
õigusaktides, näiteks transpordi või 
energiavarustuse valdkonnas, puuduvad 
sama eesmärgi, iseloomu või mõjuga 
erisätted. Käesoleva direktiivi vastavaid 
sätteid ei tuleks seega nende erisätetega 
hõlmatud valdkondades kohaldada.

Or.en

Muudatusettepanek 251
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 e) Käesolev direktiiv ei tohiks 
mõjutada liikmesriikide võimalust võtta 
vastu või säilitada siseriiklikke sätteid 
liidu muude minimaalse ühtlustamise 
aktide kohaselt.

Or.en

Muudatusettepanek 252
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 f) Tarbija on füüsiline isik, kes 
käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
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lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
ei ole seotud tema kaubandus-, majandus-
, käsitööndusliku või kutsetegevusega; 
liikmesriigid võivad säilitada või 
laiendada käesoleva direktiivi eeskirjade 
kohaldamist juriidilistele või füüsilistele 
isikutele, kes ei ole eelmise lause 
tähenduses tarbijad, nt VVOdele, 
alustavatele äriühingutele jne.

Or.en

Muudatusettepanek 253
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 g) Kaup on mis tahes materiaalne või 
mittemateriaalne vara, sealhulgas vesi, 
gaas ja elekter, välja arvatud kaup, mida 
müüakse sundkorras või muul seadusest 
tuleneval viisil. 

Or.en

Muudatusettepanek 254
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 h) Kaupleja on füüsiline või 
juriidiline isik või kaupleja nimel või eest 
tegutsev isik, olenemata sellest, kas ta on 
era- või riigiomanduses, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema 
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku 
või kutsetegevusega, ning olenemata 
sellest, kas ta taotleb oma tegevusega 
kasumit.
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Or.en

Muudatusettepanek 255
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 i) Digitaalses formaadis tarbijani 
toimetatavat kaupa, mida tarbija saab 
kasutada alaliselt või sarnaselt füüsiliselt 
oma valduses oleva kaubaga, omades 
võimalust salvestada see oma arvutisse, 
tuleks käsitada kui kaupa, millele 
kohaldatakse müügilepingule kehtivaid 
sätteid. Formaat, milles toodet esitletakse 
või ostetakse, ei tohiks olla tarbijakaitse 
seisukohalt oluline ja tarbijad peaksid
olema nii võrgus olles kui ühenduseta 
võrdselt kaitstud.

Or.en

Muudatusettepanek 256
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 j) Käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide selliste sätete kohaldamist, 
mis käsitlevad kinnisvara ostmist ja 
soetamist või kinnisvaraga seotud õiguste 
sõnastamist või ülekandmist. See hõlmab 
ka selliste õiguslike toimingutega seotud 
lepingud, nagu lepingud arendajaga või 
rendilepingud.

Or.de
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Muudatusettepanek 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 k (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 k) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide õigusaktide nende sätete 
kohaldamist, mis käsitlevad kinnisvara 
omandamist ja kinnisvaraga seotud 
tagatisi või kinnisvaraga seotud 
asjaõiguse loomist või üleandmist. See 
hõlmab nimetatud õigusaktidega seotud 
lepinguid, näiteks veel arendamata 
kinnisvara müük ja üürimine-ostmine.

Or.en

Muudatusettepanek 258
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 l) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide õigusaktide nende sätete 
kohaldamist, mis käsitlevad kinnisvara 
omandamist ja kinnisvaraga seotud 
tagatisi või kinnisvaraga seotud 
asjaõiguse loomist või üleandmist. See 
hõlmab nimetatud õigusaktidega seotud 
lepinguid, näiteks veel arendamata
kinnisvara müük ja üürimine-ostmine.

Or.en

Selgitus

Direktiivi ettepanekus on direktiivi reguleerimisalast õigesti välja jäetud kinnisvara müük, et 
vältida vastuolu liikmesriikide asjaõigust käsitlevate õigusaktidega (artikli 20 lõige 1 a). 
Tuleks siiski täpsustada, et nimetatud väljajätmine reguleerimisalast kehtib ka lepingutele, 
mis on kinnisvara müügiga lahutamatult seotud, tingimusel et mitmeotstarbelised lepingud 
kuuluvad reeglina direktiivi reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 259
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Uus kauglepingu mõiste hõlmaks 
kõiki juhtumeid, kus müügi- või 
teenusleping sõlmitakse üksnes ühe või 
mitme sidevahendi vahendusel (nt 
tellimuskiri, Internet, telefon või faks). See 
looks ühtlase mänguruumi kõigile 
kaugmüügiga tegelejatele. See parandaks 
ka õiguskindlust, võrreldes praegu kehtiva 
mõistega, mille kohaselt nõutakse 
organiseerunud kaugmüügiskeemi 
olemasolu, mida kasutades kaupleja 
lepingu sõlmib.

(12) Uus kauglepingu mõiste hõlmaks 
kõiki juhtumeid, kus müügi- või 
teenusleping sõlmitakse lepinguosaliste 
üheaegse füüsilise kohalviibimiseta ja
üksnes ühe või mitme sidevahendi 
vahendusel (nt tellimuskiri, Internet, 
telefon või faks). See looks ühtlase 
mänguruumi kõigile kaugmüügiga 
tegelejatele. See parandaks ka 
õiguskindlust, võrreldes praegu kehtiva 
mõistega, mille kohaselt nõutakse 
organiseerunud kaugmüügiskeemi 
olemasolu, mida kasutades kaupleja 
lepingu sõlmib.

Or.fr

Muudatusettepanek 260
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa turgudel kasutatakse üha 
rohkem digitaalset võrgusisu ja üha 
sagedamini on uutes toodetes ühitatud 
füüsiline toode, digitaalne infosisu ja 
teenused; seepärast tuleks täpsustada, et 
käesolevas direktiivis osutatud tooted 
hõlmavad ka digitaalseid tooteid, nagu 
allalaetavad tooted ja tarkvara, kui 
tarbijal on võimalus kasutada neid 
püsivalt või toote füüsilise omamisega 
sarnasel viisil.
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Or.fr

Muudatusettepanek 261
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Hasartmängud, sealhulgas loteriid 
ja kihlveod, ei kuulu oma eripära tõttu 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, 
mistõttu peavad liikmesriigid suutma 
kehtestada muid või rangemaid 
tarbijakaitsemeetmeid.

Or.de

Selgitus

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on liikmesriikidel hasartmängude 
valdkonnas õigus määratleda oma kodanike kaitse ja kehtestada konkreetsed tarbijakaitse 
eeskirjad. Euroopa Parlament (9. märtsi 2009. aasta resolutsioon)  ja nõukogu (praegu 
tarbijakaitse töörühmas toimuv arutelu) on seda seisukohta alati jaganud.

Muudatusettepanek 262
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Hasartmängud, sealhulgas loteriid 
ja kihlveotehingud, tuleks käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta, 
arvestades nende tegevuste väga erilist 
laadi, mis nõuab liikmesriikidelt muude ja 
rangemate tarbijakaitsemeetmete 
rakendamist, mille eesmärk ei ole siseturu 
väljakujundamine.

Or.en
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Muudatusettepanek 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Hasartmängud, sealhulgas loteriid 
ja kihlveotehingud, tuleks käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta, 
arvestades nende tegevuste väga erilist 
laadi, mis nõuab liikmesriikidelt muude ja 
rangemate tarbijakaitsemeetmete 
rakendamist.

Or.en

Selgitus

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Muudatusettepanek 264
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Hasartmängud, sealhulgas loteriid 
ja kihlveotehingud, tuleks käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta, 
arvestades nende tegevuste väga erilist 
laadi, mis nõuab liikmesriikidelt muude ja 
rangemate tarbijakaitsemeetmete 
rakendamist, mille eesmärk ei ole siseturu 
väljakujundamine.

Or.en
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Selgitus

Liikmesriikide siseriikliku õigusega on kehtestatud erisätted, mille eesmärk on kaitsta 
tarbijaid hasartmängudega kaasnevate võimalike ohtude eest. Hasartmängudega seotud 
tegevuste lisamine käesoleva direktiivi reguleerimisalasse takistaks liikmesriikidel säilitada 
või võtta vastu mitmeid tarbijakaitset käsitlevaid sätteid, mida nad asjaomases valdkonnas 
vajalikeks peavad.

Muudatusettepanek 265
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Konkreetsed asjaolud, mille alusel
pakkumine on tehtud või leping sõlmitud, 
ei peaks kauglepingu mõistes kajastuma. 
See, kas kaupleja on juhuslik kaugmüüja 
või kasutab organiseeritud skeemi, mida 
haldab kolmas isik, nagu näiteks mõni 
Interneti-portaal, ei peaks tarbijakaitset 
mõjutama. Samuti peaks tehingu puhul, 
milles kaupleja ja tarbija lepivad kokku 
silmast silma ja väljaspool äriruume, 
olema tegemist kauglepinguga, juhul kui 
leping sõlmitakse seejärel üksnes 
sidevahendi abil, nagu näiteks Interneti 
või telefoni teel. Kauplejate jaoks peaks 
kauglepingu mõiste lihtsustamine 
parandama õiguskindlust ja kaitsma 
kauplejat ebaõiglase konkurentsi eest.

(13) Konkreetsed asjaolud, mille alusel
luuakse kauglepingu sõlmimise  süsteem, 
ei peaks kauglepingu mõistes kajastuma. 
See, kas kaupleja kasutab organiseeritud 
skeemi, mida haldab kolmas isik, näiteks  
mõni Interneti-portaal, ei peaks 
tarbijakaitset mõjutama.

Or.de

Selgitus

Otsustav ei ole mitte ainult lepingu sõlmimine ilma üheaegse isikliku kohaviibimiseta ja ainult 
sidevahendeid kasutades, vaid sellele ei pea eelnema ka individuaalne nõustamine. Eriti 
töönduse valdkonna väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad sõlmivad sageli lepinguid ilma 
üheaegse isikliku kohalviibimiseta ja ainult sidevahendeid kasutades.
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Muudatusettepanek 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Konkreetsed asjaolud, mille alusel 
pakkumine on tehtud või leping sõlmitud, 
ei peaks kauglepingu mõistes kajastuma. 
See, kas kaupleja on juhuslik kaugmüüja 
või kasutab organiseeritud skeemi, mida 
haldab kolmas isik, nagu näiteks mõni 
Interneti-portaal, ei peaks tarbijakaitset 
mõjutama. Samuti peaks tehingu puhul, 
milles kaupleja ja tarbija lepivad kokku 
silmast silma ja väljaspool äriruume, olema 
tegemist kauglepinguga, juhul kui leping 
sõlmitakse seejärel üksnes sidevahendi 
abil, nagu näiteks Interneti või telefoni teel. 
Kauplejate jaoks peaks kauglepingu mõiste 
lihtsustamine parandama õiguskindlust ja 
kaitsma kauplejat ebaõiglase konkurentsi 
eest.

(13) Konkreetsed asjaolud, mille alusel 
pakkumine on tehtud või leping sõlmitud, 
ei peaks kauglepingu mõistes kajastuma. 
See, kas ettevõtja on juhuslik kaugmüüja 
või kasutab organiseeritud skeemi, mida 
haldab kolmas isik, nagu näiteks mõni 
Interneti-portaal, ei peaks tarbijakaitset 
mõjutama. Samuti peaks tehingu puhul, 
milles ettevõtja ja tarbija lepivad kokku 
silmast silma ja väljaspool äriruume, olema 
tegemist kauglepinguga, juhul kui leping 
sõlmitakse seejärel üksnes sidevahendi 
abil, nagu näiteks Interneti või telefoni teel. 
Ettevõtjate jaoks peaks kauglepingu mõiste 
lihtsustamine parandama õiguskindlust ja 
kaitsma kauplejat ebaõiglase konkurentsi 
eest.

Or.de

Muudatusettepanek 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal.
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad 
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal.
Lepinguid, mis sõlmitakse väljaspool
kaupleja äriruume, iseloomustab asjaolu, 
et tarbijad ei ole lepingu üle 
läbirääkimiseks valmis ning on
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
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lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

Lepingud, mille liikmesriigi sätete 
kohaselt on kinnitanud avaliku võimu 
esindaja, ei tekita siiski olukorda, milles 
tarbijale avaldataks sellist erilist 
psühholoogilist survet. Selliseid lepingud 
ei loeta seetõttu käesoleva lepingu 
tähenduses ei väljaspool äriruume 
sõlmitud lepinguks ega kauglepinguks.

Or.en

Selgitus

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the participation of a public 
official in the conclusion procedure, already ensure that the objectives envisaged by the 
directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing 
that he/she is provided with detailed information, are fully fulfilled. Such participation of a 
public official bound by the law to be impartial and to provide detailed information for the 
parties comprehensively guarantees that the consumer will only conclude a contract after due 
reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to 
include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds 
to the EC acquis.

Muudatusettepanek 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
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sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtja valdustest väljaspool on tarbijad
ajutiselt erilises olukorras, mis erineb 
poes valitsevast olukorrast näiteks 
psühholoogilisest seisukohast vaadatuna 
ning kaupade ja hindade võrdlemise 
võimaluste poolest. Seejuures ei ole 
oluline, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes. Eespool toodud määratluse alla ei 
kuulu lepingud, mille puhul ei ületa 
tarbija tasumisele kuuluv summa 20 
eurot, et näiteks tänaval kauplejaid, kes 
tarnivad kauba koheselt, ei koormataks 
liigselt teavitamiskohustusega. Sellistel 
juhtudel ei ole vaja ka taganemisõigust, 
sest sellise kaubanduse mõju on selgelt 
nähtav.

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 3.

Muudatusettepanek 269
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal.

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal.



PE450.954v01-00 36/232 AM\836026ET.doc

ET

Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad 
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

Ootamatult toimuv külaskäik tarbija koju 
või töökohta tekitab tarbija jaoks 
üllatusmomendi, mis võib kaasa tuua 
psühholoogilise ostusunni. Lisaks ei ole 
tarbijal selles olukorras võimalik võrrelda 
teiste toodete hindu ja kvaliteeti. Kõiki 
eelpool nimetatud asjaolusid ei eksisteeri 
ühelt poolt poes toimuva tehingu puhul ja 
teiselt poolt juhul, kui tarbija algatas 
lepingu sõlmimise. Seepärast ei tohiks 
sellistel juhtudel (näiteks juhul, kui 
tarbija on kutsunud kaupleja koju) 
kohaldada ka konkreetseid 
kaitsemeetmeid. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume (näiteks tänaval), kuid
leping sõlmitakse poes, või leping, mis 
sõlmitakse reklaami tegemise eesmärgil 
toimuva sõidu ajal.

Or.de

Selgitus

Kõrvalekaldumine lepinguõiguse peamisest põhimõttest, et lepingust tuleb taganemisõiguse 
andmisega kinni pidada, on õigustatud teatud juhtudel, näiteks elukohta ootamatult toimuva
üllatusvisiidi korral. Sellist üllatusmomenti ei teki, kui tarbija kutsub kaupleja ise enda 
juurde.

Muudatusettepanek 270
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool – s.t muuks 
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psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

otstarbeks kui müügiks ette nähtud kohas 
– võivad tarbijad müügi eesmärgil 
lähenemise korral sattuda ootamatusse 
olukorda, olenemata sellest, kas nad on
seda soovinud või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

Or.it

Muudatusettepanek 271
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool, muuks 
otstarbeks kui müügiks ette nähtud kohas 
võivad tarbijad müügi eesmärgil 
lähenemise korral sattuda ootamatusse 
olukorda, olenemata sellest, kas nad on 
soovinud kaupleja kohaletulekut või ei. 
Selleks et vältida eeskirjadest 
kõrvalehoidmist, tuleks siiski pidada 
väljaspool äriruume sõlmitud lepinguks ka 
sellises olukorras sõlmitud lepingut, kus 
tarbija poole pöördutakse väljaspool 
äriruume, lepingut arutatakse näiteks 
tarbija kodus, kuid see sõlmitakse poes.

Or.it
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Muudatusettepanek 272
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal.
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal.
Väljaspool kaupleja äriruume sõlmitud 
lepingutele on iseloomulik, et tarbijad ei 
ole ette valmistunud 
lepinguläbirääkimisteks ja nad on 
ajutiselt psühholoogilisest ning toodete ja 
hindade võrdlemise seisukohast erilises 
olukorras, olenemata sellest, kas nad on 
soovinud kaupleja kohaletulekut või ei.
Selleks et vältida eeskirjadest 
kõrvalehoidmist, tuleks siiski pidada 
väljaspool äriruume sõlmitud lepinguks ka 
sellises olukorras sõlmitud lepingut, kus 
tarbija poole pöördutakse väljaspool 
äriruume, lepingut arutatakse näiteks 
tarbija kodus, kuid see sõlmitakse poes.

Or.fr

Muudatusettepanek 273
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad 
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad 
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
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kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus kaupleja külastab tarbijat 
kokku leppimata väljaspool äriruume ning
lepingut arutatakse näiteks tarbija kodus, 
kuid see sõlmitakse poes.

Or.en

Muudatusettepanek 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad 
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad 
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

Lepingud, mille kinnitamisel osaleb 
vastavalt liikmesriikide siseriiklikele 
õigusaktidele avaliku võimu esindaja, ei 
kujuta endast psühholoogilises mõttes 
erilist olukorda. Selliseid lepinguid ei tohi 
käsitleda käesoleva direktiivi tähenduses 
väljaspool äriruume sõlmitud lepingutena 
ega kauglepingutena.

Or.fr
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Selgitus

Seaduse kohaselt erapooletu ja osapoolte juriidilisi õigusi põhjalikult tundva avaliku võimu 
esindaja osalemine kindlustab kõrgel tasemel tarbijakaitse ja annab tarbijale võimaluse teha 
teadlik otsus ilma psühholoogilise surveta. Seega ei ole põhjendatud sellist tüüpi lepingute 
kaasamine käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 275
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal.
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad 
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja 
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski 
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Väljaspool kaupleja äriruume sõlmitud 
lepingute puhul on tarbija lepingute 
sõlmimiseks tavaliselt halvasti ette 
valmistunud ning psühholoogilise surve 
all, olenemata sellest, kas ta on soovinud 
kaupleja kohaletulekut või ei. Selleks et 
vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks 
siiski pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes. Sellele vastandina ei eksisteeri sellist 
psühholoogilist eriolukorda lepingute 
puhul, mille liikmesriikide eeskirjade 
kohaselt kinnitab avaliku võimu kandja. 
Sellised lepingud ei ole käesoleva 
direktiivi tähenduses ei väljaspool 
äriruume sõlmitavad lepingud ega 
kauglepingud.

Or.de
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Muudatusettepanek 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal. 
Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad 
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on soovinud kaupleja
kohaletulekut või ei. Selleks et vältida 
eeskirjadest kõrvalehoidmist, tuleks siiski
pidada väljaspool äriruume sõlmitud 
lepinguks ka sellises olukorras sõlmitud 
lepingut, kus tarbija poole pöördutakse 
väljaspool äriruume, lepingut arutatakse 
näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse 
poes.

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut 
tuleks määratleda lepinguna, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija samaaegsel 
füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, 
näiteks kas tarbija kodus või töökohal, kui
kaupleja külastus on kokku leppimata. 
Selleks et vältida eeskirjadest 
kõrvalehoidmist, tuleks pidada väljaspool 
äriruume sõlmitud lepinguks ka sellises 
olukorras sõlmitud lepingut, kus tarbija 
poole pöördutakse väljaspool äriruume, 
lepingut arutatakse näiteks tarbija kodus, 
kuid see sõlmitakse poes. Lepingut, mille 
liikmesriigi sätete kohaselt on kinnitanud 
avaliku võimu esindaja, ei loeta käesoleva 
direktiivi tähenduses väljaspool äriruume 
sõlmitud lepinguks ega kauglepinguks. 

Or.en

Muudatusettepanek 277
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14  a) Et äritegevust mitte 
põhjendamatult takistada, ei tohiks 
käesolevat direktiivi kohaldata lepingute 
suhtes, mis sõlmitakse tavaliselt väljaspool 
äriruume, või juhtudel, kui ettevõtja ei 
tegutse oma äritegevuse laadi tõttu 
alalises asukohas, kui mõlema 
lepinguosalise teenuse osutamine toimub 
viivitamata ja teenustasu ei ületa 50 eurot, 
näiteks spordi- ja vabaajaüritustel 
toimuva jookide ja toiduainete müügi, 
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meelelahutusüritustel töötajatele 
kohapeal makstavate tasude, 
mittestatsionaarsete lillede müügipunktide 
või eri transpordivahenditega tehtavate 
ringsõitude jne puhul;

Or.de

Selgitus

Viitamisega ainult väljaspool äriruume sõlmitavatele lepingutele ja mitte viibimisele tarbija 
kodus või töökohal laiendatakse direktiivi reguleerimisala märkimisväärselt ka seni 
probleeme mittepõhjustanud väikeettevõtjatega toimuvatele tavatehingutele. Kooskõlas 
Euroopa väikeettevõtlusalgatusega „Small Business Act” on vaja teha paindlik erand.

Muudatusettepanek 278
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ettevõtte äriruumideks tuleks pidada 
mistahes liiki valdusi (näiteks pood või
veoauto), mida kaupleja kasutab pideva 
äritegevuse kohana. Müügikioskeid ja -
laudu tuleks käsitada äriruumidena, kuigi 
kaupleja kasutab neid võib-olla ajutiselt. 
Muid valdusi, mis on üüritud ainult 
lühikeseks ajaks ja kus ei ole kaupleja 
asukoht (näiteks hotellid, restoranid, 
konverentsikeskused, kinod, mille on 
üürinud kauplejad, kelle asukoht ei ole 
seal), ei tuleks vaadelda äriruumidena. 
Samuti ei vaadeldaks äriruumidena 
avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

(15) Ettevõtte äriruumideks tuleks pidada 
mistahes liiki valdusi (näiteks pood,
veoauto või takso), mida kaupleja kasutab 
pideva äritegevuse kohana. Kaasa arvata 
tuleb ka ühistransport. Müügikioskeid ja -
laudu tuleks käsitada äriruumidena, kuigi 
kaupleja kasutab neid võib-olla ajutiselt. 
Muid valdusi, mis on üüritud ainult 
lühikeseks ajaks ja kus ei ole kaupleja 
asukoht (näiteks hotellid, restoranid, 
konverentsikeskused, kinod, mille on 
üürinud kauplejad, kelle asukoht ei ole 
seal), ei tuleks vaadelda äriruumidena. 
Samuti ei vaadeldaks äriruumidena 
avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

Or.en
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Muudatusettepanek 279
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ettevõtte äriruumideks tuleks pidada 
mistahes liiki valdusi (näiteks pood või 
veoauto), mida kaupleja kasutab pideva 
äritegevuse kohana. Müügikioskeid ja -
laudu tuleks käsitada äriruumidena, kuigi 
kaupleja kasutab neid võib-olla ajutiselt. 
Muid valdusi, mis on üüritud ainult 
lühikeseks ajaks ja kus ei ole kaupleja 
asukoht (näiteks hotellid, restoranid, 
konverentsikeskused, kinod, mille on 
üürinud kauplejad, kelle asukoht ei ole 
seal), ei tuleks vaadelda äriruumidena. 
Samuti ei vaadeldaks äriruumidena 
avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

(15) Ettevõtja äriruumideks tuleks pidada 
mistahes liiki valdusi (näiteks pood või 
veoauto), mida kaupleja kasutab pideva 
tegevuskohana. Müügikioskeid ja -laudu 
tuleks käsitada äriruumidena, kuigi 
kaupleja kasutab neid võib-olla ajutiselt. 
Muid valdusi, mis on üüritud ainult 
lühikeseks ajaks ja kus ei ole kaupleja 
asukoht (näiteks hotellid, restoranid, 
konverentsikeskused, kinod, mille on 
üürinud kauplejad, kelle asukoht ei ole 
seal), ei tuleks vaadelda äriruumidena. 
Samuti ei vaadeldaks äriruumidena 
avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

Or.de

Muudatusettepanek 280
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ettevõtte äriruumideks tuleks pidada 
mistahes liiki valdusi (näiteks pood või 
veoauto), mida kaupleja kasutab pideva 
äritegevuse kohana. Müügikioskeid ja -
laudu tuleks käsitada äriruumidena, kuigi 
kaupleja kasutab neid võib-olla ajutiselt. 
Muid valdusi, mis on üüritud ainult 
lühikeseks ajaks ja kus ei ole kaupleja 
asukoht (näiteks hotellid, restoranid, 
konverentsikeskused, kinod, mille on 
üürinud kauplejad, kelle asukoht ei ole 
seal), ei tuleks vaadelda äriruumidena. 

(15) Ettevõtte „äriruumi” määratlus 
peaks hõlmama igasuguseid jaemüügiks 
kasutatavaid kinnis- ja vallasruume,
sealhulgas hooajalisi jaemüügiks 
kasutatavaid ruume, mida kaupleja 
kasutab pideva äritegevuse kohana. 
Müügikioskeid ja -laudu ei tuleks käsitada 
äriruumidena, kuigi kaupleja kasutab neid 
võib-olla ajutiselt. Muid valdusi, mis on 
üüritud ainult lühikeseks ajaks ja kus ei ole 
kaupleja asukoht (näiteks hotellid, 
restoranid, konverentsikeskused, kinod, 
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Samuti ei vaadeldaks äriruumidena 
avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

mille on üürinud kauplejad, kelle asukoht 
ei ole seal), ei tuleks vaadelda 
äriruumidena. Samuti ei vaadeldaks 
äriruumidena avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

Or.en

Muudatusettepanek 281
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ettevõtte äriruumideks tuleks pidada 
mistahes liiki valdusi (näiteks pood või 
veoauto), mida kaupleja kasutab pideva 
äritegevuse kohana. Müügikioskeid ja -
laudu tuleks käsitada äriruumidena, kuigi 
kaupleja kasutab neid võib-olla ajutiselt.
Muid valdusi, mis on üüritud ainult 
lühikeseks ajaks ja kus ei ole kaupleja 
asukoht (näiteks hotellid, restoranid, 
konverentsikeskused, kinod, mille on 
üürinud kauplejad, kelle asukoht ei ole 
seal), ei tuleks vaadelda äriruumidena.
Samuti ei vaadeldaks äriruumidena 
avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

(15) Ettevõtte äriruumideks tuleks pidada 
mistahes liiki valdusi (näiteks pood, takso
või veoauto), mida kaupleja kasutab pideva 
äritegevuse kohana. Müügikioskeid tuleks 
käsitada äriruumidena, kuigi kaupleja 
kasutab neid võib-olla ajutiselt. Muid 
valdusi, mis on üüritud ainult lühikeseks 
ajaks ja kus ei ole kaupleja asukoht
(näiteks hotellid, restoranid, 
konverentsikeskused, kinod, mille on 
üürinud kauplejad, kelle asukoht ei ole 
seal), ei tuleks vaadelda äriruumidena.
Samuti ei vaadeldaks äriruumidena 
avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

Or.fr

Selgitus

Teisaldatavate äriruumide mõiste hõlmab ka taksosid, mille võib lisada esitatud näidete 
loetellu. Müügilaudade osas tuleks kindlustada kooskõla äriruumide mõiste kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 282
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ettevõtte äriruumideks tuleks pidada 
mistahes liiki valdusi (näiteks pood või 
veoauto), mida kaupleja kasutab pideva 
äritegevuse kohana. Müügikioskeid ja -
laudu tuleks käsitada äriruumidena, kuigi 
kaupleja kasutab neid võib-olla ajutiselt.
Muid valdusi, mis on üüritud ainult 
lühikeseks ajaks ja kus ei ole kaupleja 
asukoht (näiteks hotellid, restoranid, 
konverentsikeskused, kinod, mille on 
üürinud kauplejad, kelle asukoht ei ole 
seal), ei tuleks vaadelda äriruumidena. 
Samuti ei vaadeldaks äriruumidena 
avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

(15) Ettevõtte äriruumideks tuleks pidada 
mistahes liiki valdusi (näiteks pood või 
veoauto), mida kaupleja kasutab pideva 
äritegevuse kohana. Muid valdusi, mis on 
üüritud ainult lühikeseks ajaks ja kus ei ole 
kaupleja asukoht (näiteks hotellid, 
restoranid, konverentsikeskused, kinod, 
mille on üürinud kauplejad, kelle asukoht 
ei ole seal), ei tuleks vaadelda 
äriruumidena. Samuti ei vaadeldaks 
äriruumidena avalikke kohti, sealhulgas 
ühistranspordivahendeid, rajatisi, kodusid 
ega töökohti.

Or.en

Muudatusettepanek 283
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Digitaalses formaadis tarbijani 
toimetatavat kaupa, mida tarbija saab 
kasutada alaliselt, tuleks käsitada kui 
kaupa, millele kohaldatakse 
müügilepingule kehtivaid sätted.

Or.en
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Muudatusettepanek 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama kirjalikult esitatud teadaandeid,
eelkõige paberil dokumente, USB-pulki, 
CD-ROMe, DVDsid, mälukaarte ja arvuti 
kõvaketast, millele on salvestatud e-kiri või 
pdf-dokument. Elektrooniliselt edastatud 
teave, mida on võimalik püsival 
andmekandjal alaliselt säilitada, 
võrdsustatakse kirjalikult esitatud 
teabega.

Or.de

Selgitus

E-kirja loetakse püsivalt säilitava (tekstivormis) teabe esitamiseks. See tuleks määratluses 
selgeks teha, et võimaldada direktiivi muutmist vastavalt ajakohastele tehnoloogilistele ja 
üldistele tavadele. Vastasel korral tuleksid teabe edastamiseks kõne alla ainult CD-ROM, 
DVD-plaadid, mälupulgad jms. See ei vastaks praegusele tavale, kus teabe edastamisel e-
kirja teel  on paberkandja kõrval oluline roll.

Muudatusettepanek 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente,
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele 
on salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsivate andmekandjate hulka 
peaksid kuuluma eelkõige paberil
dokumendid, USB-pulgad, CD-ROMid, 
DVDd, mälukaardid ja arvutite 
kõvakettad, millele on salvestatud e-kiri 
või muutmatul kujul failid. E-kirjad ja 
veebisaidid kui sellised ei peaks olema 
püsivad andmekandjad.
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Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 4.

Muudatusettepanek 286
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsiv andmekandja peaks hõlmama 
eelkõige paberil dokumente, USB-pulki, 
CD-ROMe, DVDsid, mälukaarte ja arvuti 
kõvaketast, millele on salvestatud e-kiri või
või muutmist mittevõimaldavas vormis 
salvestatud dokument. E-kirjad ja 
veebisaidid kui sellised ei peaks olema 
püsivad andmekandjad. Elektrooniliselt 
edastatud teave, mida on võimalik püsival 
andmekandjal alaliselt säilitada, 
võrdsustatakse kirjalikult esitatud 
teabega.

Or.de

Selgitus

Kirjalikkuse mõiste määratluses võetakse arvesse asjaolu, et e-postil on teabe kirjalikus 
vormis paberil esitamise kõrval oluline koht. Selline lähenemine vastab kohtualluvust 
reguleeriva nõukogu määruse 44/2001 artikli 23 lõikes 2 esitatud lahendusele.

Muudatusettepanek 287
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberdokumente, USB-
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USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

pulki, CD-ROMe, DVDsid, mälukaarte ja
arvutite kõvakettaid, millele on salvestatud
failid või e-kirjad üksnes lugemist
võimaldaval kujul. Veebisaite ei tuleks 
lugeda püsivateks andmekandjateks, välja 
arvatud juhul, kui nad vastavad eespool 
loetletud kriteeriumidele.

Or.it

Muudatusettepanek 288
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama spetsiaalseid paberdokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvutite kõvakettaid, millele 
on salvestatud failid või e-kirjad üksnes 
lugemist võimaldaval kujul. E-kirju, 
veebisaite ning teksti- ja 
multimeediasõnumeid võib lugeda 
püsivateks andmekandjateks, kui tarbija 
ja kaupleja vahelise suhtluse sisu saavad 
asjaosalised salvestada.

Or.it

Selgitus

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ porterebbe alla 
conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta. 
Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire 
informazioni prima della conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il 
consumatore, che si troverebbe costretto a informare il commerciante tramite un supporto 
durevole, qualora non desideri ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, 
preferira’ infatti usare una e-mail in buona parte dei casi.
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Muudatusettepanek 289
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente,
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente ja eri 
massmäluseadmeid (näiteks USB-pulki, 
CD-ROMe, mälukaarte ja arvuti 
kõvaketast), millele on salvestatud
muutmiskindlalt e-kirjad või andmed.

Or.fr

Muudatusettepanek 290
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente,
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele 
on salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsivate andmekandjate hulka 
peaksid kuuluma eelkõige paber, USB-
pulgad, CD-ROMid, DVDd, mälukaardid 
ja arvutite kõvakettad, millele on 
salvestatud e-kiri, veebisaidid või failid.

Or.en

Muudatusettepanek 291
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või muutmist 
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mittevõimaldavas vormis salvestatud 
failid, mida on edaspidi võimalik 
kasutada.

Or.en

Muudatusettepanek 292
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsiv andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või muutmist 
mittevõimaldavas vormis salvestatud 
failid, mida on edaspidi võimalik 
kasutada. Veebisaite endid ei tuleks 
lugeda püsivaks andmekandjaks, välja 
arvatud kui nad vastavad eespool loetletud 
kriteeriumidele.

Or.en

Selgitus

Selleks et direktiiv vastaks ka edaspidi tehnoloogia arengule, tuleks sätestada, et püsiv 
andmekandja peab võimaldama mittemuudetavas vormis salvestatud andmeid tulevikus 
kasutada, sest see annab võimaluse säilitada teavet turvaliselt nii tarbijate kui ka kauplejate 
huvides. 

Muudatusettepanek 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 

(16) Püsiv andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
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USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või muutmist 
mittevõimaldavas vormis salvestatud 
failid, mida on edaspidi võimalik 
kasutada. Veebisaite endid ei tuleks 
lugeda püsivaks andmekandjaks, välja 
arvatud kui nad vastavad eespool loetletud 
kriteeriumidele.

Or.en

Selgitus

Püsiva andmekandja mõiste peab hõlmama andmekandja kaasaskäimist tehnoloogia 
arenguga ning andma võimaluse säilitada teavet turvaliselt nii tarbijate kui ka kauplejate 
huvides. Täielik ühtlustamine.

Muudatusettepanek 294
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.
„Parema reguleerimise” poliitika 
järgimiseks ja tõendamiskohustuse 
küsimusele piisava lahenduse 
pakkumiseks vaidluste korral peab 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluma ka e-kiri.

Or.en

Muudatusettepanek 295
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente, 
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele on 
salvestatud e-kiri või arvutifail. See, kui 
kaua on sõnumi säilitamiseks piisav aeg, 
sõltub asjaomase kauba või teenuse 
iseloomust. Kui kauplejal või tarbijal on 
kohustus anda teavet püsival 
andmekandjal, on teabe püsival 
andmekandjal edastamise nõue täidetus 
siis, kui teave edastatakse e-kirjaga 
asjaomasele aadressile.

Or.en

Muudatusettepanek 296
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriigid võivad säilitada või 
laiendada käesoleva direktiivi eeskirjade 
kohaldamist juriidilistele või füüsilistele 
isikutele, kes ei ole artikli 1 lõike 2 
tähenduses tarbijad, nt VVOdele, 
alustavatele äriühingutele või VKEdele.

Or.en

Muudatusettepanek 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne lepingu sõlmimist. Siiski ei 

(17) Tarbija peab saama õigeaegselt enne
kauglepingu, väljaspool äriruume
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pea kaupleja esitama teavet, mis on 
kontekstist ilmne. Näiteks ettevõtte 
äriruumides toimuva tehingu puhul 
võivad toote peamised omadused, kaupleja 
identiteet ja tarnekorraldus olla selgelt 
näha. Kaugtehingute ja väljaspool 
äriruume tehtavate tehingute puhul peaks 
kaupleja esitama teavet maksekorra, 
tarnetingimuste, tarne toimumise ja 
kaebuste lahendamise põhimõtete kohta, 
sest need ei pruugi igas olukorras selged 
olla.

sõlmitava lepingu või samalaadse lepingu 
sõlmimist piisavalt teavet.

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 5.

Muudatusettepanek 298
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne lepingu sõlmimist. Siiski ei pea 
kaupleja esitama teavet, mis on 
kontekstist ilmne. Näiteks ettevõtte 
äriruumides toimuva tehingu puhul 
võivad toote peamised omadused, kaupleja 
identiteet ja tarnekorraldus olla selgelt 
näha. Kaugtehingute ja väljaspool 
äriruume tehtavate tehingute puhul peaks 
kaupleja esitama teavet maksekorra, 
tarnetingimuste, tarne toimumise ja 
kaebuste lahendamise põhimõtete kohta, 
sest need ei pruugi igas olukorras selged 
olla.

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne lepingu sõlmimist, et nad 
saaksid anda lepingule siduva kinnituse.

Or.en
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Muudatusettepanek 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne lepingu sõlmimist. Siiski ei pea 
kaupleja esitama teavet, mis on 
kontekstist ilmne. Näiteks ettevõtte 
äriruumides toimuva tehingu puhul 
võivad toote peamised omadused, kaupleja 
identiteet ja tarnekorraldus olla selgelt 
näha. Kaugtehingute ja väljaspool 
äriruume tehtavate tehingute puhul peaks 
kaupleja esitama teavet maksekorra, 
tarnetingimuste, tarne toimumise ja 
kaebuste lahendamise põhimõtete kohta, 
sest need ei pruugi igas olukorras selged 
olla.

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet piisavalt varakult enne lepingu 
sõlmimist.

Or.en

Muudatusettepanek 300
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne lepingu sõlmimist. Siiski ei pea 
kaupleja esitama teavet, mis on 
kontekstist ilmne. Näiteks ettevõtte 
äriruumides toimuva tehingu puhul 
võivad toote peamised omadused, kaupleja 
identiteet ja tarnekorraldus olla selgelt 
näha. Kaugtehingute ja väljaspool 
äriruume tehtavate tehingute puhul peaks 
kaupleja esitama teavet maksekorra, 
tarnetingimuste, tarne toimumise ja 
kaebuste lahendamise põhimõtete kohta, 
sest need ei pruugi igas olukorras selged 
olla.

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne lepingu sõlmimist.
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Or.fr

Muudatusettepanek 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne lepingu sõlmimist. Siiski ei pea 
kaupleja esitama teavet, mis on kontekstist 
ilmne. Näiteks ettevõtte äriruumides 
toimuva tehingu puhul võivad toote 
peamised omadused, kaupleja identiteet ja 
tarnekorraldus olla selgelt näha. 
Kaugtehingute ja väljaspool äriruume 
tehtavate tehingute puhul peaks kaupleja 
esitama teavet maksekorra, 
tarnetingimuste, tarne toimumise ja 
kaebuste lahendamise põhimõtete kohta, 
sest need ei pruugi igas olukorras selged 
olla.

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne lepingu sõlmimist neile 
arusaadavas keeles. Siiski ei pea kaupleja 
esitama teavet, mis on kontekstist ilmne, 
vaid ta peaks juhtima tarbijate tähelepanu 
sellisele teabele ja vastama küsimustele 
või andma seletusi. Näiteks ettevõtte 
äriruumides toimuva tehingu puhul võivad 
toote peamised omadused, kaupleja 
identiteet ja tarnekorraldus olla selgelt 
näha. Kaugtehingute ja väljaspool äriruume 
tehtavate tehingute puhul peaks kaupleja 
esitama teavet maksekorra, 
tarnetingimuste, tarne toimumise ja 
kaebuste lahendamise põhimõtete kohta, 
sest need ei pruugi igas olukorras selged 
olla.

Or.el

Muudatusettepanek 302
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kasutades olemasolevaid vahendeid 
ja tehes selleks koostööd asjaomaste 
asutuste, riiklike ametiasutuste, 
reguleerivate asutuste ja 
tarbijaorganisatsioonidega peaksid 
liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu 
sellele, et vältida selliste ettevõtjate 
äritehinguid, kes kasutavad internetti 
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vahendina, et varjata pikaajalisi 
lepingulisi suhteid selliste pakkumiste 
taga, mis näiliselt sisaldavad tasuta 
allalaaditavat sisu nende veebisaidilt 
pärast kasutaja registreerumist, kuna 
sellised tavad kahjustavad oluliselt 
tarbijate usaldust ELi siseturu suhtes.  

Or.it

Muudatusettepanek 303
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Avalike oksjonite puhul ning 
tulenevalt sellise müügivõtte olemusest ja 
traditsioonidest võib oksjoni korraldaja 
selle isiku aadressi ja isikuandmed, kelle 
kaupa ta müüb, asendada iseenda 
kontaktandmetega.

välja jäetud

Or.fr

Muudatusettepanek 304
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kauglepingute puhul tuleks 
kohandada teavitamisnõudeid nii, et 
arvesse võetaks teatavate meediakanalite 
puhul ette tulevaid tehnilisi piiranguid, 
näiteks teatavate mobiiltelefonide 
ekraanidel kuvatavate tähemärkide piiratud 
arv või telepoodide reklaami piiratud 
kestus. Neil juhtudel peaks kaupleja täitma 
teavitamise miinimumnõudeid ja andma 
tarbijale viite muude teabeallikate kohta, 
näiteks pakkuma välja maksuvaba 

(21) Kauglepingute puhul tuleks 
kohandada teavitamisnõudeid nii, et 
arvesse võetaks teatavate meediakanalite 
puhul ette tulevaid tehnilisi piiranguid, 
näiteks teatavate mobiiltelefonide 
ekraanidel kuvatavate tähemärkide piiratud 
arv või telepoodide reklaami piiratud 
kestus. Neil juhtudel peaks kaupleja täitma 
teavitamise miinimumnõudeid ja andma 
tarbijale viite muude teabeallikate kohta, 
näiteks pakkuma välja maksuvaba 
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telefoninumbri või kaupleja veebilehe 
aadressi, kus asjakohane teave on vahetult 
ja hõlpsasti kättesaadav.

telefoninumbri või kaupleja veebilehe 
aadressi, kus kogu asjakohane teave on 
vahetult ja hõlpsasti kättesaadav.

Or.it

Muudatusettepanek 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kauglepingute puhul tuleks 
kohandada teavitamisnõudeid nii, et 
arvesse võetaks teatavate meediakanalite 
puhul ette tulevaid tehnilisi piiranguid, 
näiteks teatavate mobiiltelefonide 
ekraanidel kuvatavate tähemärkide piiratud 
arv või telepoodide reklaami piiratud 
kestus. Neil juhtudel peaks kaupleja täitma 
teavitamise miinimumnõudeid ja andma 
tarbijale viite muude teabeallikate kohta, 
näiteks pakkuma välja maksuvaba 
telefoninumbri või kaupleja veebilehe 
aadressi, kus asjakohane teave on vahetult 
ja hõlpsasti kättesaadav.

(21) Kauglepingute puhul tuleks 
kohandada teavitamisnõudeid nii, et 
arvesse võetaks teatavate meediakanalite 
puhul ette tulevaid tehnilisi piiranguid, 
näiteks teatavate mobiiltelefonide 
ekraanidel kuvatavate tähemärkide piiratud 
arv või telepoodide reklaami piiratud 
kestus. Neil juhtudel peaks kaupleja täitma 
teavitamise miinimumnõudeid ja andma 
tarbijale viite muude teabeallikate kohta, 
näiteks pakkuma välja maksuvaba 
telefoninumbri või kaupleja veebilehe 
aadressi, kus asjakohane teave on vahetult 
ja hõlpsasti kättesaadav, selge ning keeles, 
millest tarbija aru saab.

Or.el

Muudatusettepanek 306
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuna kaugmüügi puhul puudub 
tarbijal võimalus kaupa enne lepingu 
sõlmimist näha, peaks tarbijal olema 
lepingust taganemise õigus, mis annaks 
talle võimaluse veenduda kauba olemuses 
ja toimimises.

(22) Kuna kaugmüügi puhul puudub 
tarbijal võimalus kaupa enne lepingu 
sõlmimist näha, peaks tarbijal olema kuni 
tagastamisperioodi lõpuni lepingust 
taganemise õigus, mis annaks talle 
võimaluse veenduda kauba olemuses ja
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kvaliteedis ning selles, et kaup 
nõuetekohaselt toimib.

Or.it

Selgitus

Hea usu põhimõtet võib kohaldada üksikutel juhtudel (nt kindlustuspoliisid). Sellistel juhtudel 
kohaldatakse antud põhimõtet isegi siis, kui tekstis ei ole seda mainitud.

Muudatusettepanek 307
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuna kaugmüügi puhul puudub 
tarbijal võimalus kaupa enne lepingu 
sõlmimist näha, peaks tarbijal olema 
lepingust taganemise õigus, mis annaks 
talle võimaluse veenduda kauba olemuses 
ja toimimises.

(22) Kuna kaugmüügi puhul puudub 
tarbijal võimalus kaupa enne lepingu 
sõlmimist näha, peaks tarbijal olema 
lepingust taganemise õigus, mis annaks 
talle võimaluse veenduda kauba olemuses, 
kvaliteedis ja toimimises.

Or.fr

Muudatusettepanek 308
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuna kaugmüügi puhul puudub 
tarbijal võimalus kaupa enne lepingu 
sõlmimist näha, peaks tarbijal olema 
lepingust taganemise õigus, mis annaks
talle võimaluse veenduda kauba olemuses 
ja toimimises.

(22) Kuna kaugmüügi puhul puudub 
tarbijal võimalus kaupa enne lepingu 
sõlmimist näha, peaks tarbijal olema 
lepingust taganemise õigus, andes talle
taganemisperioodi lõpuni võimaluse
otsustada kauba liigi ja olemuse üle ning 
kontrollida selle toimimist.

Or.de
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 7.

Muudatusettepanek 309
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuna kaugmüügi puhul puudub 
tarbijal võimalus kaupa enne lepingu 
sõlmimist näha, peaks tarbijal olema 
lepingust taganemise õigus, mis annaks 
talle võimaluse veenduda kauba olemuses 
ja toimimises.

(22) Kuna kaugmüügi ja väljaspool 
äriruume toimuvate tehingute puhul 
puudub tarbijal võimalus kaupa enne 
lepingu sõlmimist näha, peaks tarbijal 
olema lepingust taganemise õigus, mis 
annaks talle võimaluse veenduda kauba 
olemuses ja toimimises.

Or.en

Muudatusettepanek 310
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Järelemõtlemisaja alguspunkt 
peaks olema seotud teavitamisnõuete 
täitmisega kaupleja poolt, vastasel juhul 
võib leping kesta ka siis, kui tarbijat ei 
teavitatud korralikult tema õigustest; 
siiski on sel kauplejale tema 
teavitamiskohustuste täitmisel pärssiv 
mõju. Süsteem peaks samuti võimaldama 
tarbijal kaupu taganemisperioodi jooksul 
proovida.

Or.en
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Muudatusettepanek 311
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Praegune taganemisperioodi pikkuse 
varieerumine nii liikmesriigiti kui sõltuvalt 
sellest, kas tegemist on kauglepingu või 
väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga, 
toob kaasa õigusliku ebakindluse ja 
eeskirjade järgimise kulud. Nii 
kauglepingute kui ka väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes peaks kehtima 
ühesugune lepingust taganemise tähtaeg.

(23) Praegune taganemisperioodi pikkuse 
varieerumine nii liikmesriigiti kui sõltuvalt 
sellest, kas tegemist on kauglepingu või 
väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga, 
toob kaasa õigusliku ebakindluse ja 
eeskirjade järgimise kulud. Nii 
kauglepingute kui ka väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes peaks kehtima 
ühesugune lepingust taganemise tähtaeg.

Üldiselt peaks taganemisperiood lõppema 
neliteist päeva pärast lepingu sõlmimist. 
Kauba müügiks sõlmitud kauglepingu 
puhul peaks taganemisperiood lõppema 
siiski neliteist päeva pärast seda, kui 
tarbija saab kauba oma valdusse.

Or.it

Muudatusettepanek 312
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Praegune taganemisperioodi pikkuse 
varieerumine nii liikmesriigiti kui sõltuvalt 
sellest, kas tegemist on kauglepingu või
väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga,
toob kaasa õigusliku ebakindluse ja
eeskirjade järgimise kulud. Nii 
kauglepingute kui ka väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes peaks kehtima 
ühesugune lepingust taganemise tähtaeg.

(23) Praegune taganemisperioodi pikkuse 
varieerumine liikmesriigiti nii kauglepingu
kui ka väljaspool äriruume sõlmitava
lepingu osas toob kaasa õigusliku 
ebakindluse ja ebavajalikud kulud. Nii 
kauglepingute kui ka väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes peaks kehtima 
ühesugune lepingust taganemise tähtaeg.
Üldiselt peaks taganemisperiood lõppema 
neliteist päeva pärast lepingu sõlmimise 
kuupäeva. Kauba müügiks sõlmitud 
kauglepingu puhul peaks 
taganemisperiood lõppema siiski neliteist 
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päeva pärast seda, kui tarbija saab kauba 
oma valdusse.

Or.it

Muudatusettepanek 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kauglepinguid käsitlevad eeskirju 
tuleks kohaldada, ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ
(infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta)) artiklites 9 ja 11 
sätestatud e-lepingute sõlmimist ja e-
tellimusi käsitlevate sätete kohaldamist.

(25) Kauglepinguid käsitlevad eeskirju 
tuleks kohaldada, ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ
(infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike 
aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse 
kohta siseturul (direktiiv elektroonilise 
kaubanduse kohta)) artiklites 9 ja 11 
sätestatud e-lepingute sõlmimist ja e-
tellimusi käsitlevate sätete kohaldamist ja 
leping ei tohiks mingil juhul olla tarbija 
jaoks siduv, kui ta ei ole saanud kogu 
teavet, mis on ette nähtud käesoleva 
direktiivi artikliga 5.

Or.el

Muudatusettepanek 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kui tarbija tellib samalt kauplejalt 
rohkem kui ühe kaubaartikli, peab 
tarbijal olema taganemisõigus iga eseme 
suhtes. Kui kaubaartiklid tarnitakse eraldi,
siis tuleks konkreetse taganemisperioodi 
alguseks lugeda hetke, mil tarbija saab 
tegelikult kätte selle konkreetse eseme. 
Kui kaup tarnitakse mitme saadetisena

(26) Kui sarnaseid kaupu tarnitakse
korduvalt, peaks taganemisõigus kehtima 
alates päevast, mil tarbija või tema poolt 
määratud kolmas isik, kes ei ole kauba
lepinguline vedaja, saab osa tellitud 
kaubast oma valdusse.
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või osade kaupa, siis tuleks konkreetse 
taganemisperioodi alguseks lugeda hetke, 
kui tarbija või tema poolt määratud kolmas 
isik saab kätte viimase saadetise või kauba
osa.

Or.de

Muudatusettepanek 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest, tuleks 
taganemisperioodi pikendada. Ent 
õiguskindluse tagamiseks seoses 
ajavahemikega tuleks kehtestada 
taganemisperioodi suhtes kolme kuu
pikkune ajaline piirang, tingimusel, et 
kaupleja on täitnud oma lepingulised 
kohustused täies ulatuses. Kaupleja 
kohustused loetakse täielikult täidetuks, 
kui ta on kauba tarbijale tarninud või 
tarbija tellitud teenuse täielikult osutanud.

(27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest, tuleks 
taganemisperioodi pikendada. Ent 
õiguskindluse tagamiseks tuleks kehtestada 
taganemisperioodi suhtes ühe aasta
pikkune ajaline piirang.

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 9.

Muudatusettepanek 316
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest, tuleks 
taganemisperioodi pikendada. Ent 
õiguskindluse tagamiseks seoses 
ajavahemikega tuleks kehtestada 
taganemisperioodi suhtes kolme kuu 
pikkune ajaline piirang, tingimusel, et 
kaupleja on täitnud oma lepingulised 
kohustused täies ulatuses. Kaupleja 
kohustused loetakse täielikult täidetuks, 
kui ta on kauba tarbijale tarninud või 
tarbija tellitud teenuse täielikult osutanud.

(27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest, tuleks 
taganemisperioodi pikendada. Ent 
õiguskindluse tagamiseks tuleks kehtestada
taganemisperioodi suhtes kuue kuu 
pikkune ajaline piirang.

Or.de

Selgitus

Kavandatud ajavahemiku planeeritud algus säilitaks liiga kaua ebaselget olukorda ja annaks 
nii teenuste osutamise kui müügilepingute puhul tarbijatele lubamatult pika kasutusaja. See 
põhjustaks ka eelkõige teenuste puhul keerulisi tagasivõtmisi.

Muudatusettepanek 317
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest, tuleks 
taganemisperioodi pikendada. Ent 
õiguskindluse tagamiseks seoses 
ajavahemikega tuleks kehtestada 
taganemisperioodi suhtes kolme kuu 
pikkune ajaline piirang, tingimusel, et 
kaupleja on täitnud oma lepingulised 
kohustused täies ulatuses. Kaupleja 
kohustused loetakse täielikult täidetuks, 

(27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest või selle puudumisest, 
tuleks taganemisperioodi pikendada 12 
kuu võrra.
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kui ta on kauba tarbijale tarninud või 
tarbija tellitud teenuse täielikult osutanud.

Or.fr

Muudatusettepanek 318
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest, tuleks 
taganemisperioodi pikendada. Ent 
õiguskindluse tagamiseks seoses 
ajavahemikega tuleks kehtestada 
taganemisperioodi suhtes kolme kuu 
pikkune ajaline piirang, tingimusel, et 
kaupleja on täitnud oma lepingulised 
kohustused täies ulatuses. Kaupleja 
kohustused loetakse täielikult täidetuks, 
kui ta on kauba tarbijale tarninud või 
tarbija tellitud teenuse täielikult osutanud.

(27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest, tuleks 
taganemisperioodi pikendada ühe aastani.

Or.en

Selgitus

Paljud liikmesriigid annavad sellistel puhkudel praegu pikema või isegi piiramatu tähtaja. 
Seetõttu peaks liikmesriikidel olema lubatud minimaalset üheaastast tähtaega säilitada või 
pikendada.

Muudatusettepanek 319
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu (27) Kui kaupleja ei ole enne kauglepingu 
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või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest, tuleks 
taganemisperioodi pikendada. Ent 
õiguskindluse tagamiseks seoses 
ajavahemikega tuleks kehtestada 
taganemisperioodi suhtes kolme kuu 
pikkune ajaline piirang, tingimusel, et 
kaupleja on täitnud oma lepingulised 
kohustused täies ulatuses. Kaupleja 
kohustused loetakse täielikult täidetuks, 
kui ta on kauba tarbijale tarninud või 
tarbija tellitud teenuse täielikult osutanud.

või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist teavitanud tarbijat 
taganemisõigustest, tuleks 
taganemisperioodi pikendada ühe aastani.
Liikmesriikidel peaks siiski olema lubatud 
minimaalset üheaastast tähtaega säilitada 
või pikendada.

Or.en

Muudatusettepanek 320
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Erinevused viisides, kuidas 
liikmesriigid taganemisõigusi teostavad, on 
põhjustanud piiriülese müügiga 
tegelevatele ettevõtjatele kulusid. 
Ühtlustatud taganemisvormi näidise 
kasutuselevõtt tarbijate jaoks peaks 
lihtsustama lepingust taganemist ja 
suurendama õiguskindlust. Seetõttu ei 
tohiks liikmesriigid kehtestada kogu 
ühenduse piires kehtivale tüüpvormile 
mingeid nõudeid selle välise kuju kohta
(näiteks seoses tähemärgi suurusega).

(28) Erinevused viisides, kuidas 
liikmesriigid taganemisõigusi teostavad, on 
põhjustanud piiriülese müügiga 
tegelevatele ettevõtjatele kulusid. 
Ühtlustatud taganemisvormi näidise 
kasutuselevõtt tarbijate jaoks nende endi 
ametlikus ELi keeles peaks lihtsustama 
lepingust taganemist ja suurendama 
õiguskindlust. Seetõttu ei tohiks 
liikmesriigid kehtestada kogu ühenduse 
piires kehtivale tüüpvormile mingeid 
nõudeid selle välise kuju kohta (näiteks 
seoses tähemärgi suurusega).

Or.en

Muudatusettepanek 321
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Erinevused viisides, kuidas 
liikmesriigid taganemisõigusi teostavad, on 
põhjustanud piiriülese müügiga 
tegelevatele ettevõtjatele kulusid.
Ühtlustatud taganemisvormi näidise 
kasutuselevõtt tarbijate jaoks peaks 
lihtsustama lepingust taganemist ja 
suurendama õiguskindlust. Seetõttu ei 
tohiks liikmesriigid kehtestada kogu 
ühenduse piires kehtivale tüüpvormile 
mingeid nõudeid selle välise kuju kohta
(näiteks seoses tähemärgi suurusega).

(28) Erinevused viisides, kuidas 
liikmesriigid taganemisõigusi teostavad, on 
põhjustanud piiriülese müügiga 
tegelevatele ettevõtjatele kulusid.
Taganemise ELi tüüpvormi näidise 
kasutuselevõtt tarbijate jaoks peaks 
lihtsustama lepingust taganemist ja 
suurendama õiguskindlust. Seetõttu ei 
tohiks liikmesriigid kehtestada ELi
tüüpvormile mingeid nõudeid selle välise 
kuju kohta (näiteks seoses tähemärgi 
suurusega).

Or.fr

Muudatusettepanek 322
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Erinevused viisides, kuidas 
liikmesriigid taganemisõigusi teostavad, on 
põhjustanud piiriülese müügiga 
tegelevatele ettevõtjatele kulusid. 
Ühtlustatud taganemisvormi näidise 
kasutuselevõtt tarbijate jaoks peaks 
lihtsustama lepingust taganemist ja 
suurendama õiguskindlust. Seetõttu ei 
tohiks liikmesriigid kehtestada kogu 
ühenduse piires kehtivale tüüpvormile 
mingeid nõudeid selle välise kuju kohta 
(näiteks seoses tähemärgi suurusega).

(28) Erinevused viisides, kuidas 
liikmesriigid taganemisõigusi teostavad, on 
põhjustanud piiriülese müügiga 
tegelevatele ettevõtjatele kulusid. 
Ühtlustatud taganemisvormi näidise 
kasutuselevõtt tarbijate jaoks lihtsustaks
lepingust taganemist ja suurendama 
õiguskindlust.

Or.en

Muudatusettepanek 323
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kogemuste põhjal on teada, et paljud 
tarbijad ja kauplejad eelistavad suhtlemist 
kaupleja veebilehe kaudu, ning seetõttu 
peaks kauplejal olema võimalik anda 
tarbijale võimalus täita lepingust 
taganemise vorm veebipõhiselt. Sel juhul 
peaks kaupleja tarbijat viivitamatult 
taganemisvormi kättesaamisest e-kirja 
vahendusel teavitama.

(29) Kogemuste põhjal on teada, et paljud 
tarbijad ja kauplejad eelistavad suhtlemist 
kaupleja veebilehe kaudu, ning seetõttu 
peaks kauplejal olema võimalik anda 
tarbijale võimalus täita lepingust 
taganemise vorm veebipõhiselt. Sel juhul 
peaks kaupleja tarbijat viivitamatult 
taganemisvormi kättesaamisest e-kirja 
vahendusel teavitama, tehes seda mitte 
mingil juhul hiljem kui üks tööpäev 
pärast lepingust taganemise vormi 
esitamist.

Or.en

Selgitus

Mõistet „viivitamatult” võib iga liikmesriik tõlgendada erinevalt.

Muudatusettepanek 324
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Lepingust taganemise korral peaks 
kaupleja tagastama kogu tarbijalt saadud
raha, sealhulgas summa, mis katab 
kaupleja kulutused seoses kauba 
tarnimisega tarbijale.

(30) Lepingust taganemise korral peaks 
kaupleja tagastama kogu raha, mille tarbija 
on põhjendatult tasunud.

Or.it

Muudatusettepanek 325
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõned tarbijad kasutavad 
taganemisõigust, olles kaupa kasutanud 
kauem, kui see on vajalik kauba olemuses 
ja toimimises veendumiseks. Sel juhul 
peaks tarbija vastutama mistahes kauba 
väärtuse vähenemise eest. Et veenduda 
kauba olemuses ja toimimises, peaks 
tarbija kasutama või proovima kaupa 
üksnes nii, nagu tal lubataks seda teha 
poes. Näiteks peaks tarbija rõivast ainult 
selga proovima, mitte aga ei tohiks seda 
rõivast kanda. Et tagada taganemisõiguse 
tõhusus teenuslepingute puhul, eelkõige 
muude kui kiireloomuliste remonditööde 
korral, mille puhul tarbijale võidakse 
avaldada suurt ostusurvet tema oma kodus 
ning teenus osutatakse otsekohe, enne 
taganemisperioodi lõppu, ei peaks tarbijad 
teenuse eest maksma.

(31) Tarbijal on õigus kaupa kasutada või 
proovida, et veenduda selle olemuses ja 
toimimises. Mõned tarbijad kasutavad 
taganemisõigust, olles kaupa kasutanud 
kauem, kui see on vajalik kauba olemuses 
ja toimimises veendumiseks. Sel juhul 
peaks tarbija vastutama mistahes kauba 
väärtuse vähenemise eest. Näiteks peaks 
tarbija rõivast ainult selga proovima, mitte
aga ei tohiks seda rõivast kanda. Et tagada 
taganemisõiguse tõhusus teenuslepingute 
puhul, eelkõige muude kui kiireloomuliste 
remonditööde korral, mille puhul tarbijale 
võidakse avaldada suurt ostusurvet tema 
oma kodus ning teenus osutatakse 
otsekohe, enne taganemisperioodi lõppu, ei 
peaks tarbijad teenuse eest maksma.

Or.en

Muudatusettepanek 326
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõned tarbijad kasutavad 
taganemisõigust, olles kaupa kasutanud 
kauem, kui see on vajalik kauba olemuses 
ja toimimises veendumiseks. Sel juhul 
peaks tarbija vastutama mistahes kauba 
väärtuse vähenemise eest. Et veenduda 
kauba olemuses ja toimimises, peaks 
tarbija kasutama või proovima kaupa
üksnes nii, nagu tal lubataks seda teha 
poes. Näiteks peaks tarbija rõivast ainult 
selga proovima, mitte aga ei tohiks seda 
rõivast kanda. Et tagada taganemisõiguse 
tõhusus teenuslepingute puhul, eelkõige 
muude kui kiireloomuliste remonditööde 

(31) Et veenduda kauba olemuses ja 
toimimises, peaks tarbija saama kaupa
järelemõtlemisaja jooksul kontrollida ja 
proovida. Tarbija ei peaks kauba 
kahjustumise eest vastutama, kui ta 
kandis mõistlikku hoolt sellise 
kahjustumise ennetamiseks. Tarbijal 
peaks olema taganemisõigus ka 
teenuslepingute puhul. Et tagada 
taganemisõiguse tõhusus, eelkõige muude 
kui kiireloomuliste remonditööde korral, 
mille puhul tarbijale võidakse avaldada 
suurt ostusurvet tema oma kodus ning 
teenus osutatakse otsekohe, enne 
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korral, mille puhul tarbijale võidakse 
avaldada suurt ostusurvet tema oma kodus 
ning teenus osutatakse otsekohe, enne 
taganemisperioodi lõppu, ei peaks tarbijad 
teenuse eest maksma.

taganemisperioodi lõppu, ei peaks tarbijad 
teenuse eest maksma.

Or.en

Muudatusettepanek 327
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Taganemisõiguse puhul peaksid 
kehtima teatavad erandid, nagu näiteks 
juhtudel, kus taganemisõigus ei ole kauba 
olemust silmas pidades asjakohane. Erandit 
kohaldataks näiteks veini puhul, mida 
tarnitakse pika ajavahemiku järel pärast 
spekulatiivset laadi lepingu sõlmimist ning 
kus sellise veini väärtus sõltub turu 
kõikumisest (vin en primeur).

(33) Taganemisõiguse puhul peaksid 
kehtima teatavad erandid, nagu näiteks 
juhtudel, kus taganemisõigus ei ole kauba 
olemust silmas pidades asjakohane ja 
taganemisõiguse kasutamine seaks 
ettevõtja ebaõiglaselt ebasoodsasse 
olukorda. Erandit kohaldataks eelkõige 
toiduainete ja muude hügieeni 
seisukohast tundlike või kergriknevate 
kaupade ning veini puhul, mida tarnitakse 
pika ajavahemiku järel pärast 
spekulatiivset laadi lepingu sõlmimist ning 
kus sellise veini väärtus sõltub turu 
kõikumisest (vin en primeur).
Taganemisõigust ei peaks kasutama ka 
teatavate muude kaupade ja teenuste 
suhtes, mille hind sõltub finantsturu 
kõikumisest, nagu toorained.

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 13.
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Muudatusettepanek 328
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Taganemisõiguse puhul peaksid 
kehtima teatavad erandid, nagu näiteks 
juhtudel, kus taganemisõigus ei ole kauba 
olemust silmas pidades asjakohane. Erandit 
kohaldataks näiteks veini puhul, mida 
tarnitakse pika ajavahemiku järel pärast 
spekulatiivset laadi lepingu sõlmimist 
ning kus sellise veini väärtus sõltub turu 
kõikumisest (vin en primeur).

(33) Taganemisõiguse puhul peaksid 
kehtima teatavad erandid, nagu näiteks 
juhtudel, kus taganemisõigus ei ole kauba 
olemust silmas pidades asjakohane ja 
taganemisõiguse kasutamine seaks 
kaupleja või tootja ebaõiglaselt 
ebasoodsasse olukorda. Erandit 
kohaldataks eelkõige toiduainete või 
muude hügieeni seisukohast tundlike 
kaupade suhtes, nagu kehahoolduseks 
mõeldud elektriseadmed või toiduainetega 
kokku puutuvad elektriseadmed.

Or.de

Muudatusettepanek 329
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Samuti, kui teenuse osutamiseks on 
sõlmitud kaugleping ning teenuse 
osutamine algab taganemisperioodi jooksul
(nt tarbija laeb selle aja jooksul alla 
andmeid), oleks ebaõiglane, kui tarbijal 
oleks taganemisõigus pärast seda, kui ta on 
teenust kas täielikult või osaliselt 
kasutanud. Seepärast ei peaks tarbija
omama taganemisõigust, kui teenuse 
osutamine algab tarbija selgel nõusolekul.

(34) Samuti, kui teenuse osutamiseks on 
sõlmitud kaugleping või väljaspool 
äriruume sõlmitav leping ning teenuse 
osutamine algab taganemisperioodi jooksul
(nt tarbija laeb selle aja jooksul alla 
andmeid), oleks ebaõiglane, kui tarbijal 
oleks taganemisõigus pärast seda, kui ta on 
teenust kas täielikult või osaliselt 
kasutanud. Tarbija kaotab 
taganemisõiguse, kui teenuse osutamine 
algab tarbija selgel nõusolekul, tingimusel 
et see on teadlik nõusolek, st tarbijat on 
teavitatud otsusega kaasnevast 
taganemisõiguse kaotusest.

Or.fr
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Muudatusettepanek 330
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Samuti, kui teenuse osutamiseks on 
sõlmitud kaugleping ning teenuse 
osutamine algab taganemisperioodi jooksul
(nt tarbija laeb selle aja jooksul alla 
andmeid), oleks ebaõiglane, kui tarbijal 
oleks taganemisõigus pärast seda, kui ta on 
teenust kas täielikult või osaliselt
kasutanud. Seepärast ei peaks tarbija 
omama taganemisõigust, kui teenuse 
osutamine algab tarbija selgel nõusolekul.

(34) Samuti, kui teenuse osutamiseks on 
sõlmitud kaugleping ning teenuse 
osutamine algab taganemisperioodi jooksul
(nt tarbija laeb selle aja jooksul alla 
andmeid), oleks ebaõiglane, kui tarbijal 
oleks taganemisõigus pärast seda, kui ta on 
teenust täielikult kasutanud.

Or.en

Muudatusettepanek 331
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Samuti, kui teenuse osutamiseks on 
sõlmitud kaugleping ning teenuse 
osutamine algab taganemisperioodi jooksul 
(nt tarbija laeb selle aja jooksul alla 
andmeid), oleks ebaõiglane, kui tarbijal 
oleks taganemisõigus pärast seda, kui ta on 
teenust kas täielikult või osaliselt 
kasutanud. Seepärast ei peaks tarbija 
omama taganemisõigust, kui teenuse 
osutamine algab tarbija selgel nõusolekul.

(34) Samuti, kui teenuse osutamiseks on 
sõlmitud kaugleping ning teenuse 
osutamine algab taganemisperioodi jooksul 
(nt tarbija laeb selle aja jooksul alla 
andmeid), oleks ebaõiglane, kui tarbijal 
oleks taganemisõigus pärast seda, kui ta on 
teenust kas täielikult või osaliselt 
kasutanud. Seepärast ei peaks tarbija 
omama taganemisõigust, kui teenuse 
osutamine algab tarbija selgel nõusolekul.
Kuid psühholoogilise surve võimaluse 
tõttu juhul, kui teenuste osutamise leping 
sõlmitakse väljaspool äriruume 
(sealhulgas juhul, kui tehingu osana 
tarnitakse kaupu), peaks tarbija säilitama 
taganemisõiguse juhul, kui teenuse 
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osutamine algab taganemisperioodi 
jooksul tarbija poolt püsival 
andmekandjal esitatud erisoovi alusel. 
Oleks siiski ebaõiglane lubada tarbijal 
taganeda, ilma et tal oleks kohustus 
tasuda kauplejale mõistlik summa 
taganemisele eelnenud tehingu osa 
jooksul juba osutatud teenuste ja 
kättetoimetatud kaupade eest, tingimusel 
et kaupleja teavitab tarbijat 
tasumiskohustusest püsival andmekandjal 
enne lepingu sõlmimist.

Or.en

Muudatusettepanek 332
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) 3. peatükis sätestatud eeskirju oleks 
ebaproportsionaalne kohaldada 
väljaspool äriruume sõlmitud väga 
väikese väärtusega lepingutele.

Or.en

Muudatusettepanek 333
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Taganemisõiguse kohaldamine võib 
olla asjakohatu teatavate teenuste puhul, 
mis on seotud majutuse, transpordi ja 
vaba aja veetmisega. Seesuguste lepingute 
sõlmimine tähendab kaupleja jaoks teatud 
vahendite reserveerimist ning kui tarbijale 
kehtestataks taganemisõigus, võiks 
kauplejal olla raske uut tarbijat leida. 

välja jäetud
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Seetõttu ei peaks tarbija teavitamis- ja 
taganemisõigusi käsitlevad sätted 
hõlmama selliseid kauglepinguid.

Or.en

Muudatusettepanek 334
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Taganemisõiguse kohaldamine võib 
olla asjakohatu teatavate teenuste puhul, 
mis on seotud majutuse, transpordi ja vaba 
aja veetmisega. Seesuguste lepingute 
sõlmimine tähendab kaupleja jaoks teatud 
vahendite reserveerimist ning kui tarbijale 
kehtestataks taganemisõigus, võiks 
kauplejal olla raske uut tarbijat leida. 
Seetõttu ei peaks tarbija teavitamis- ja 
taganemisõigusi käsitlevad sätted 
hõlmama selliseid kauglepinguid.

(36) Taganemisõiguse kohaldamine võib 
olla asjakohatu teatavate teenuste puhul, 
mis on seotud majutuse, transpordi ja vaba 
aja veetmisega. Kui teenuse osutamine 
algab taganemisperioodi jooksul, oleks 
ebaõiglane, kui tarbijal oleks 
taganemisõigus pärast seda, kui ta on 
teenust kas täielikult või osaliselt 
kasutanud. Seepärast ei peaks tarbija
omama taganemisõigust, kui teenuse 
osutamine algab tarbija poolt eelnevalt 
püsival andmekandjal antud selgesõnalise 
nõusoleku kohaselt.

Or.el

Muudatusettepanek 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kui kaupleja ei täida võetud 
tarnimiskohustust, peaks tarbija esitama 
kauplejale püsival andmekandjal nõude 
toimetada kaup kohale vähemalt seitsme 
päeva jooksul ning teavitama kauplejat 
oma kavatsusest lepingust taganeda, kui 
kaupa ei tarnita. Kui selle ajavahemiku 
jooksul ei ole võetud mingeid 
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kauplejapoolseid meetmeid, võib tarbija 
lepingust taganeda. Ilma et see piiraks 
tarbija õigust nõuda kahjude hüvitamist, 
peaks tarbijal olema õigus saada seitsme 
päeva jooksul raha tagasi juhul, kui 
summa on juba makstud. Liikmesriikidel 
peaks tarbija parema kaitse tagamiseks 
olema võimalus tarbija sätestatud 
ajavahemiku jooksul vastu võtta või 
säilitada siseriiklikke õigusakte teiste 
õiguskaitsevahendite kohta juhul, kui 
kaup jäetakse kohale toimetamata.

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 17.

Muudatusettepanek 336
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kui kaupleja ei täida võetud 
tarnimiskohustust, peaks tarbija esitama 
kauplejale püsival andmekandjal nõude 
toimetada kaup kohale mõistliku tähtaja 
jooksul ning teavitama kauplejat oma 
kavatsusest lepingust taganeda, kui kaupa 
ei tarnita. Tarbijal peaks olema õigus 
saada seitsme päeva jooksul raha tagasi 
juhul, kui summa on juba makstud. 
Liikmesriikidel peaks tarbija parema 
kaitse tagamiseks olema võimalus tarbija 
sätestatud ajavahemiku jooksul vastu 
võtta või säilitada siseriiklikke õigusakte 
teiste õiguskaitsevahendite kohta juhul, 
kui kaup jäetakse kohale toimetamata.

Or.de



AM\836026ET.doc 75/232 PE450.954v01-00

ET

Selgitus

Siseriiklike õigusaktidega võidakse kehtestada hüvitamisnõue tarnimisega viivitamise korral. 
Selguse huvides tuleks seda aspekti väljendada artikli 22 ühtlustatud lõike 2 asemel artikli 22 
uues lõikes 2a.

Muudatusettepanek 337
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Tarbijale suunatud müügi korral võib 
kauba kohaletoimetamine toimuda mitmel 
viisil. Ainult eeskirjad, millest saab 
hõlpsasti erandeid teha, võimaldavad 
vajalikku paindlikkust, et neid erinevusi 
arvesse võtta. Tarbijaid tuleks kaitsta 
igasuguse riski eest seoses kauba 
kaotsimineku või kahjustumisega 
transpordi ajal, mida korraldab või teostab 
kaupleja. Riski ülekandmist käsitlevat 
eeskirja ei tohiks kohaldada olukorras, kus 
tarbija ilma põhjuseta viivitab kauba oma 
valdusse võtmisega (näiteks kui tarbija ei 
too kaupa postkontorist viimase 
kehtestatud tähtaja jooksul ära). Sel juhul 
peaks kauba kaotsimineku või 
kahjustumise risk pärast kauplejaga 
kokkulepitud tarneaja möödumist jääma 
tarbija kanda.

(38) Tarbijale suunatud müügi korral võib 
kauba kohaletoimetamine toimuda mitmel 
viisil, kas kohe või hiljem, seega peaks 
kaupleja teatama tähtaja, mille jooksul ta 
kohustub hiljem kohale toimetatava 
kauba tarnima. Tarbijaid tuleks kaitsta 
igasuguse riski eest seoses kauba 
kaotsimineku või kahjustumisega 
transpordi ajal, mida korraldab või teostab 
kaupleja. Riski ülekandmist käsitlevat 
eeskirja ei tohiks kohaldada olukorras, kus 
tarbija ilma põhjuseta viivitab kauba oma 
valdusse võtmisega (näiteks kui tarbija ei 
too kaupa postkontorist viimase 
kehtestatud tähtaja jooksul ära). Sel juhul 
peaks kauba kaotsimineku või 
kahjustumise risk pärast kauplejaga 
kokkulepitud tarneaja möödumist jääma 
tarbija kanda.

Or.fr

Muudatusettepanek 338
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Tarnimise osas tuleks sätestada, et 
kui kaupleja ületab tarnimiseks ette 
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nähtud tähtaja rohkem kui seitse päeva, 
peab tarbijal olema võimalus lepingust 
taganeda ja nõuda lepingu alusel makstud 
summade täisulatuses tagasimaksmist. 
Sellisel juhul loetakse leping lõpetatuks 
alates hetkest, mil kaupleja saab tarbijalt 
kirja, milles ta teavitab kauplejat oma 
otsusest, juhul kui kaupa ei ole vahepeal 
tarnitud. Kaupleja on kohustatud 
tagastama tarbijale kõik tarbija poolt 
lepingu alusel makstud maksed 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt seitsme 
päeva jooksul sellest päevast arvates, mil 
ta saab lepingu lõpetamist käsitleva kirja.

Or.fr

Muudatusettepanek 339
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Üks ühtne lepingule vastavuse 
põhimõte, millega nähakse ette kõrgel 
tasemel tarbijakaitse, annab kauplejatele 
ja tarbijatele suurema õiguskindluse.

Or.fr

Muudatusettepanek 340
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Paljude tehingute puhul ei anta 
tarbijatele piisavalt võimalusi 
maksmisvahendi valimiseks või neilt 
võetakse tasu, kui nad keelduvad teatud 
maksevahendi kasutamisest. Seda 
olukorda tuleb kajastada sättes, mis 
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tagaks, et kaupleja pakub tarbijale valikut 
eri maksevahendite vahel, kusjuures 
kauglepingute puhul peavad need 
hõlmama nii elektroonilisi kui ka 
mitteelektroonilisi maksevahendeid. 
Mitteelektrooniline maksesüsteem oleks 
näiteks võimalus trükkida 
maksekorraldus kaupleja veebisaidilt ja 
tasuda see sularahas pangas või muus 
kaupleja kontaktpunktis.

Or.en

Muudatusettepanek 341
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbija saama kõigepealt 
võimaluse nõuda kauplejalt kauba
parandamist või selle asendamist, olenevalt 
kaupleja eelistusest – seda siiski vaid
juhul, kui kaupleja ei tõesta, et sellised 
nõudmised on ebaseaduslikud, osutuvad 
võimatuks või nõuavad kauplejalt
ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
Kaupleja jõupingutused tuleks määrata 
objektiivselt, võttes arvesse kaupleja 
kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade 
puudumine ei tohiks olla põhjuseks, mis 
õigustab kaupleja suutmatust kõrvaldada 
kauba mittevastavuse mõistliku 
ajavahemiku jooksul või 
ebaproportsionaalsete jõupingutusteta.

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbija saama vabalt valida eri 
hüvitamise võimaluste vahel 
(parandamine, asendamine, 
hinnaalandus või lepingu tühistamine). 
Tarbija võib siiski lepingu tühistada, kui, 
kui selle mittevastavus ei ole tühine. 
Lisaks ei saa tarbija nõuda toote
parandamist või asendamist juhul, kui 
kaupleja tõestab, et see on ebaseaduslik, 
võimatu või põhjustab kauplejale
ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
Varuosade puudumine ei tohiks olla 
põhjuseks, mis õigustab kaupleja 
suutmatust kõrvaldada kauba 
mittevastavuse mõistliku ajavahemiku 
jooksul või ebaproportsionaalsete 
jõupingutusteta.

Or.fr
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Muudatusettepanek 342
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbija saama kõigepealt 
võimaluse nõuda kauplejalt kauba 
parandamist või selle asendamist, olenevalt
kaupleja eelistusest – seda siiski vaid 
juhul, kui kaupleja ei tõesta, et sellised 
nõudmised on ebaseaduslikud, osutuvad 
võimatuks või nõuavad kauplejalt 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
Kaupleja jõupingutused tuleks määrata 
objektiivselt, võttes arvesse kaupleja 
kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade puudumine 
ei tohiks olla põhjuseks, mis õigustab 
kaupleja suutmatust kõrvaldada kauba 
mittevastavuse mõistliku ajavahemiku 
jooksul või ebaproportsionaalsete 
jõupingutusteta.

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbija saama õiguse valida 
kauba parandamise, asendamise, 
hinnaalanduse ja lepingu tühistamise 
vahel. Kui tarbija nõuab kauplejalt kauba 
parandamist või selle asendamist, peab
kaupleja tegema seda võimalikult kiiresti, 
kui ta ei tõesta, et sellised nõudmised on 
ebaseaduslikud, osutuvad võimatuks või 
nõuavad kauplejalt ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi. Kaupleja jõupingutused 
tuleks määrata objektiivselt, võttes arvesse 
kaupleja kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade puudumine 
ei tohiks olla põhjuseks, mis õigustab 
kaupleja suutmatust kõrvaldada kauba 
mittevastavuse mõistliku ajavahemiku 
jooksul või ebaproportsionaalsete 
jõupingutusteta.

Or.fr

Selgitus

Heastamisviisi peaks valima tarbija, mitte kaupleja.

Muudatusettepanek 343
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui kaup ei vasta 
lepingutingimustele, siis peaks tarbija
saama kõigepealt võimaluse nõuda 

(40) Tarbija võib nõuda kauplejalt eelkõige
kauba parandamist või asendamist, välja 
arvatud juhul, kui kõnealused nõuded
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kauplejalt kauba parandamist või selle
asendamist, olenevalt kaupleja eelistusest 
– seda siiski vaid juhul, kui kaupleja ei 
tõesta, et sellised nõudmised on 
ebaseaduslikud, osutuvad võimatuks või
nõuavad kauplejalt ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi. Kaupleja jõupingutused
tuleks määrata objektiivselt, võttes arvesse 
kaupleja kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade 
puudumine ei tohiks olla põhjuseks, mis 
õigustab kaupleja suutmatust kõrvaldada
kauba mittevastavuse mõistliku 
ajavahemiku jooksul või 
ebaproportsionaalsete jõupingutusteta.

osutuvad võimatuks või on 
ebaproportsionaalsed. See, kas nõue on 
ebaproportsionaalne, tuleks kindlaks
määrata objektiivselt. Nõuded tuleks 
lugeda ebaproportsionaalseks juhul, kui
need tooks muude nõuetega võrreldes 
kaasa põhjendamatuid kulusid. Selle 
võrdluse võib näiteks teha ka kauba
parandamise ja lepingu lõpetamise 
vahelise suhte alusel. Selleks et teha 
kindlaks, kas kulud on põhjendamatud, 
peaksid ühe nõude täitmisega kaasnevad 
kulud olema tunduvalt suuremad kui teise 
nõudega kaasnevad kulud.

Or.de

Selgitus

Praegune tagamisvahendite hierarhia peaks säilima. Kauba lepingutingimustele vastamist 
võib hinnata ka kauba parandamise ja lepingu lõpetamise vahelise suhte alusel.

Muudatusettepanek 344
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbija saama kõigepealt 
võimaluse nõuda kauplejalt kauba 
parandamist või selle asendamist, olenevalt 
kaupleja eelistusest – seda siiski vaid 
juhul, kui kaupleja ei tõesta, et sellised 
nõudmised on ebaseaduslikud, osutuvad 
võimatuks või nõuavad kauplejalt 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
Kaupleja jõupingutused tuleks määrata 
objektiivselt, võttes arvesse kaupleja 
kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbijal alati olema võimalus 
valida käesolevas direktiivis sätestatud eri 
õiguskaitsevahendite vahel. Tarbijal 
peaks olema õigus nõuda kauplejalt kauba 
parandamist või selle asendamist, hinna 
alandamist või lepingu tühistamist.
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suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade 
puudumine ei tohiks olla põhjuseks, mis 
õigustab kaupleja suutmatust kõrvaldada 
kauba mittevastavuse mõistliku 
ajavahemiku jooksul või 
ebaproportsionaalsete jõupingutusteta.

Or.en

Muudatusettepanek 345
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbija saama kõigepealt 
võimaluse nõuda kauplejalt kauba 
parandamist või selle asendamist, 
olenevalt kaupleja eelistusest – seda siiski 
vaid juhul, kui kaupleja ei tõesta, et sellised 
nõudmised on ebaseaduslikud, osutuvad 
võimatuks või nõuavad kauplejalt 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 
Kaupleja jõupingutused tuleks määrata 
objektiivselt, võttes arvesse kaupleja 
kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade puudumine 
ei tohiks olla põhjuseks, mis õigustab 
kaupleja suutmatust kõrvaldada kauba 
mittevastavuse mõistliku ajavahemiku 
jooksul või ebaproportsionaalsete 
jõupingutusteta.

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbija saama kõigepealt 
võimaluse valida toote parandamise või 
asendamise, hinna alandamise või 
lepingu tühistamise vahel – seda siiski 
vaid juhul, kui kaupleja ei tõesta, et sellised 
nõudmised on ebaseaduslikud, osutuvad 
võimatuks või nõuavad kauplejalt 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 
Kaupleja jõupingutused tuleks määrata 
objektiivselt, võttes arvesse kaupleja 
kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade puudumine 
ei tohiks olla põhjuseks, mis õigustab 
kaupleja suutmatust kõrvaldada kauba 
mittevastavuse mõistliku ajavahemiku 
jooksul või ebaproportsionaalsete 
jõupingutusteta.

Or.el

Selgitus

Igal juhul peaks tarbija olema see, kes valib, kuidas toote mittevastavus hüvitatakse.
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Muudatusettepanek 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbija saama kõigepealt 
võimaluse nõuda kauplejalt kauba 
parandamist või selle asendamist, olenevalt 
kaupleja eelistusest – seda siiski vaid juhul, 
kui kaupleja ei tõesta, et sellised 
nõudmised on ebaseaduslikud, osutuvad 
võimatuks või nõuavad kauplejalt 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 
Kaupleja jõupingutused tuleks määrata 
objektiivselt, võttes arvesse kaupleja 
kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade puudumine 
ei tohiks olla põhjuseks, mis õigustab 
kaupleja suutmatust kõrvaldada kauba 
mittevastavuse mõistliku ajavahemiku 
jooksul või ebaproportsionaalsete 
jõupingutusteta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or.el

Muudatusettepanek 347
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele,
siis peaks tarbija saama kõigepealt 
võimaluse nõuda kauplejalt kauba 
parandamist või selle asendamist, olenevalt 
kaupleja eelistusest – seda siiski vaid 
juhul, kui kaupleja ei tõesta, et sellised 
nõudmised on ebaseaduslikud, osutuvad 
võimatuks või nõuavad kauplejalt 

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele,
on tarbijal õigus nõuda vabal valikul
kauplejalt kauba parandamist või selle 
asendamist – seda siiski vaid juhul, kui 
kaupleja ei tõesta, et sellised nõudmised on 
ebaseaduslikud, osutuvad võimatuks või 
nõuavad kauplejalt ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi Lisaks võib tarbija 
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ebaproportsionaalseid jõupingutusi. 
Kaupleja jõupingutused tuleks määrata 
objektiivselt, võttes arvesse kaupleja 
kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade puudumine 
ei tohiks olla põhjuseks, mis õigustab 
kaupleja suutmatust kõrvaldada kauba 
mittevastavuse mõistliku ajavahemiku 
jooksul või ebaproportsionaalsete 
jõupingutusteta.

tavapäraselt 30 päeva jooksul alates 
kaupade kättetoimetamisest lepingu 
lõpetada ja tasutud hinna tagasi saada. 
Kaupleja jõupingutused tuleks määrata 
objektiivselt, võttes arvesse kaupleja 
kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade puudumine 
ei tohiks olla põhjuseks, mis õigustab 
kaupleja suutmatust kõrvaldada kauba 
mittevastavuse mõistliku ajavahemiku 
jooksul või ebaproportsionaalsete 
jõupingutusteta.

Or.en

Muudatusettepanek 348
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbija saama kõigepealt 
võimaluse nõuda kauplejalt kauba 
parandamist või selle asendamist, olenevalt 
kaupleja eelistusest – seda siiski vaid 
juhul, kui kaupleja ei tõesta, et sellised 
nõudmised on ebaseaduslikud, osutuvad 
võimatuks või nõuavad kauplejalt 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
Kaupleja jõupingutused tuleks määrata 
objektiivselt, võttes arvesse kaupleja 
kulusid kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele. Varuosade 
puudumine ei tohiks olla põhjuseks, mis 
õigustab kaupleja suutmatust kõrvaldada 
kauba mittevastavuse mõistliku 
ajavahemiku jooksul või 
ebaproportsionaalsete jõupingutusteta.

(40) Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, 
siis peaks tarbijal alati olema võimalus 
valida käesolevas direktiivis sätestatud eri 
õiguskaitsevahendite vahel. Tarbijal 
peaks olema õigus nõuda kauplejalt kauba 
parandamist või selle asendamist, hinna 
alandamist või lepingu tühistamist.

Or.en
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Muudatusettepanek 349
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Tarbija ei peaks kandma mingeid 
kulusid seoses kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisega, eelkõige postitamise, 
tööjõu ja materjalide osas. Samuti ei pea 
tarbija kompenseerima kauplejale 
puudustega kauba kasutamist.

(41) Tarbija ei peaks kandma mingeid 
kulusid seoses kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisega, eelkõige postitamise, 
tööjõu ja materjalide osas, ega ka mingeid 
kulusid mittevastavuse kõrvaldamisega 
seoses, kui mittevastavuse kõrvaldab 
tehniliselt pädev kaupleja, kes ei ole 
lõppmüüja või määratud hooldusesindaja. 
Samuti ei pea tarbija kompenseerima 
kauplejale puudustega kauba kasutamist.

Or.cs

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kaitsta tarbijaid garantii tühistamise eest seoses 
toote remondi või kohandamisega asjatundmatu tarbija poolt.

Muudatusettepanek 350
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Tarbija ei peaks kandma mingeid 
kulusid seoses kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisega, eelkõige postitamise, 
tööjõu ja materjalide osas. Samuti ei pea 
tarbija kompenseerima kauplejale 
puudustega kauba kasutamist.

(41) Tarbija ei peaks kandma mingeid 
kulusid seoses kauba vastavusseviimisega 
lepingus sätestatud tingimustega. See 
kehtib eelkõige postitamise, tööjõu ja 
materjalide osas. Liikmesriigid võivad ette 
näha, et tarbijale makstavat hüvitist võib 
vähendada, et võtta arvesse kauba 
kasutamist tarbija poolt pärast kauba 
kättesaamist.
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Or.de

Selgitus

Kaupade kasutamisest tekkinud kasust ilmajätmine oleks igal juhul ebaõiglane ning 
võimaldaks kuritarvitusi. Lisaks tekitaks see karistuselemendi, mida ei tohi võtta üle ei 
üldisesse tsiviilõigusesse ega eelkõige garantiiõigusesse.

Muudatusettepanek 351
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud 
mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal korduvalt 
õnnestunud neid täita, peaks tarbijal 
olema õigus vabalt valida mistahes 
õiguskaitsevahendit. Kaupleja keeldumine 
võib olla kas otsene või kaudne, viimasel 
juhul peetakse silmas olukorda, kui 
kaupleja ei vasta või ignoreerib tarbija 
nõuet mittevastavus kõrvaldada.

välja jäetud

Or.fr

(Vt Hoang Ngoci esitatud muudatusettepanekut põhjenduse 40 kohta.)

Selgitus

Tarbija peab valima hüvitamisviisi alati, mitte ainult juhul, kui kaupleja on keeldunud 
mittevastavust kõrvaldamast või jätnud selle tegemata.

Muudatusettepanek 352
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud välja jäetud
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mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal korduvalt 
õnnestunud neid täita, peaks tarbijal 
olema õigus vabalt valida mistahes 
õiguskaitsevahendit. Kaupleja keeldumine 
võib olla kas otsene või kaudne, viimasel 
juhul peetakse silmas olukorda, kui 
kaupleja ei vasta või ignoreerib tarbija 
nõuet mittevastavus kõrvaldada.

Or.el

Muudatusettepanek 353
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud
mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal korduvalt õnnestunud 
neid täita, peaks tarbijal olema õigus vabalt 
valida mistahes õiguskaitsevahendit. 
Kaupleja keeldumine võib olla kas otsene 
või kaudne, viimasel juhul peetakse silmas 
olukorda, kui kaupleja ei vasta või 
ignoreerib tarbija nõuet mittevastavus 
kõrvaldada.

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud 
mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal õnnestunud neid täita, 
peaks tarbijal olema õigus vabalt valida 
mistahes õiguskaitsevahendit. Kaupleja 
keeldumine võib olla kas otsene või 
kaudne.  Keeldumine on kaudne, kui 
kaupleja ei vasta või ignoreerib tarbija 
nõuet mittevastavus kõrvaldada.
Liikmesriigid määravad kindlaks 
õiguskaitsevahendid, mida tarbijad 
saaksid kasutada olukorras, kus kaupleja 
keeldub või ei suuda mittevastavust 
kõrvaldada.

Or.it

Muudatusettepanek 354
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud (42) Kui mittevastavuse kõrvaldamise 
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mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal korduvalt 
õnnestunud neid täita, peaks tarbijal 
olema õigus vabalt valida mistahes 
õiguskaitsevahendit. Kaupleja keeldumine 
võib olla kas otsene või kaudne, viimasel 
juhul peetakse silmas olukorda, kui 
kaupleja ei vasta või ignoreerib tarbija 
nõuet mittevastavus kõrvaldada.

viisiks on valitud parandamine või 
asendamine, tuleb siiski määrata täpselt 
kindlaks juhud, mille korral tarbija võib 
siiski nõuda lepingu tühistamist või 
hinnaalandust.

Or.fr

Muudatusettepanek 355
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud 
mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal korduvalt 
õnnestunud neid täita, peaks tarbijal 
olema õigus vabalt valida mistahes
õiguskaitsevahendit. Kaupleja keeldumine 
võib olla kas otsene või kaudne, viimasel 
juhul peetakse silmas olukorda, kui
kaupleja ei vasta või ignoreerib tarbija 
nõuet mittevastavus kõrvaldada.

(42) Tarbijal peaks olema õigus vabalt 
valida mis tahes õiguskaitsevahendit, kui
tal ei ole õigust nõuda kauba parandamist 
või asendamist. Liikmesriikidel on 
tarbijate parema kaitse tagamiseks 
võimalus vastu võtta või säilitada 
siseriiklikke õigusakte, millega 
sätestatakse õigus kauba mittevastavuse 
korral õiguskaitsevahendeid vabalt valida. 
Siseriiklikud õigusaktid peavad olema 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepinguga ja ei tohi takistada direktiivis 
seatud eesmärgi saavutamist, milleks on 
tagada siseturu nõuetekohane toimimine  
ning vältida konkurentsi moonutamist 
Euroopa Liidus. Siseriiklikud õigusaktid 
peavad olema taotletavate eesmärkide 
saavutamiseks sobivad ja 
proportsionaalsed.

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 22.
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Muudatusettepanek 356
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud 
mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal korduvalt õnnestunud 
neid täita, peaks tarbijal olema õigus vabalt 
valida mistahes õiguskaitsevahendit. 
Kaupleja keeldumine võib olla kas otsene 
või kaudne, viimasel juhul peetakse silmas 
olukorda, kui kaupleja ei vasta või 
ignoreerib tarbija nõuet mittevastavus 
kõrvaldada.

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud 
mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal vähemalt kaks korda
õnnestunud neid täita, peaks tarbijal olema 
õigus vabalt valida mistahes 
õiguskaitsevahendit. Kaupleja keeldumine 
võib olla kas otsene või kaudne, viimasel 
juhul peetakse silmas olukorda, kui 
kaupleja ei vasta või ignoreerib tarbija 
nõuet mittevastavus kõrvaldada.

Or.de

Muudatusettepanek 357
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud 
mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal korduvalt õnnestunud 
neid täita, peaks tarbijal olema õigus 
vabalt valida mistahes 
õiguskaitsevahendit. Kaupleja keeldumine 
võib olla kas otsene või kaudne, viimasel 
juhul peetakse silmas olukorda, kui 
kaupleja ei vasta või ignoreerib tarbija 
nõuet mittevastavus kõrvaldada.

(42) Mitmete asjaolude asjakohasuse 
puhul peaks tarbijal olema võimalik 
valida ükskõik milline olemasolev 
õiguskaitsevahend. See kehtib eelkõige 
siis, kui kaupleja on kas keeldunud 
mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal korduvalt õnnestunud
ega õnnestu neid täita või kaupleja on vea 
parandamisel tekitanud või tekitab olulisi 
ebamugavusi. Kaupleja keeldumine võib 
olla kas otsene või kaudne, viimasel juhul 
peetakse silmas olukorda, kui kaupleja ei 
vasta või ignoreerib tarbija nõuet 
mittevastavus kõrvaldada. Seda, kas 
kaupleja tekitab vea parandamisel olulisi 
ebamugavusi või mitte või tõenäoliselt ei 
suuda seda parandada, tuleb hinnata 
objektiivselt, nt tarbijale osutatud 
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müügijärgse teeninduse halb kvaliteet.

Or.en

Muudatusettepanek 358
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Tuleks sätestada, et teatavatel 
juhtudel võib pidada kauplejat 
vastutavaks lepingule mittevastavuse eest, 
mis esineb tarbijale riski ülekandmise 
ajal, isegi kui lepingule mittevastavus 
ilmneb pärast seda.

Or.fr

Muudatusettepanek 359
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 b) Tarbijale tuleks kauba 
mittevastavuse kindlakstegemiseks ette 
näha kaheaastane garantiiaeg. Tarbija 
huvides peaks olema võimalik eeldada, et 
kui kauba mittevastavus tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esines see juba 
riski ülekandmise hetkel. Liikmesriikidel 
peaks tarbijate parema kaitse tagamiseks 
olema võimalus vastu võtta või säilitada 
siseriiklikke õigusakte garantiiaja, 
tõendamiskohustuse ümberpööramise 
kestuse või erieeskirjade kohta, mis 
käsitlevad pärast garantiiaja lõppemist 
ilmnenud olulisi lepingule mittevastavusi. 
Siseriiklikud õigusaktid peavad olema 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
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lepinguga ja ei tohi takistada direktiivis 
seatud eesmärgi saavutamist, milleks on 
tagada siseturu nõuetekohane toimimine  
ning vältida konkurentsi moonutamist 
Euroopa Liidus. Siseriiklikud õigusaktid 
peavad olema taotletavate eesmärkide 
saavutamiseks sobivad ja 
proportsionaalsed.

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 24.

Muudatusettepanek 360
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 b) Tuleks sätestada, et liikmesriigid 
võivad soovi korral säilitada oma 
siseriiklikes õigusaktides käesoleva 
direktiivi jõustumise hetkel kehtivad 
sätted, millega nähakse ette, et kaupleja 
on vastutav alates hetkest, kui tarbija 
avastab lepingule mittevastavuse.

Or.fr

Muudatusettepanek 361
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Direktiivis 1999/44/EÜ antakse 
liikmesriikidele võimalus kehtestada 
ajavahemik kestusega vähemalt kaks 
kuud, mille jooksul tarbija peab 

välja jäetud
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kauplejale mis tahes mittevastavusest 
teatama. Ülevõtmisõigusaktides 
kehtestatud erinevused on tekitanud 
kaubandustõkkeid. Seetõttu on vaja 
selline regulatiivne võimalus kõrvaldada 
ja parandada õiguskindlust, kohustades 
tarbijaid teatama kauplejale kauba 
mittevastavusest kahe kuu jooksul selle 
avastamise kuupäevast.

Or.en

Muudatusettepanek 362
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Selle valdkonna õigusaktid ja 
kohtupraktika eri liikmesriikides 
väljendavad kasvavaid nõudeid tagada 
tarbijakaitse kõrge tase. Seda arengut 
ning eelmise direktiivi (direktiiv 
1999/44/EÜ) rakendamisel saadud 
kogemusi silmas pidades võib osutuda 
asjakohaseks näha ette tootja otsene 
vastutus tema vastutusel olevate vigade 
eest.  

Or.it

Muudatusettepanek 363
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) Puudusega toodete eest tuleb 
kehtestada otsene tootja vastutus. Tootja 
otsene vastutus puudusega toodete eest 
aitaks suuresti kaasa eesmärgile 
edendada ja suurendada tarbija usaldust 
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piiriüleste ostude tegemise suhtes.

Or.en

Muudatusettepanek 364
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Mõned kauplejad või tootjad pakuvad 
tarbijatele kauba garantiid. Tagamaks, et 
tarbijaid ei eksitata, peaks kauba garantii 
sisaldama teatavat teavet, sealhulgas 
garantii kestuse ja territoriaalse 
kohaldamisala kohta, ning kinnitust, et 
kõnealune garantii ei mõjuta tarbija 
seaduslikke õigusi.

(44) Mõned kauplejad või tootjad pakuvad 
tarbijatele kauba garantiid. Tagamaks, et 
tarbijaid ei eksitata, peaks kauba garantii 
sisaldama teatavat teavet, sealhulgas 
garantii kestuse ja territoriaalse 
kohaldamisala kohta, ning kinnitust, et 
kõnealune garantii ei mõjuta kehtivates 
siseriiklikes õigusaktides ja käesolevas 
direktiivis sätestatud tarbija seaduslikke 
õigusi.

Or.fr

Selgitus

Tarbija seaduslikud õigused tulenevad nii kehtivate siseriiklike õigusaktide kui ka käesoleva 
direktiivi sätetest.

Muudatusettepanek 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Mõned kauplejad või tootjad pakuvad 
tarbijatele kauba garantiid. Tagamaks, et 
tarbijaid ei eksitata, peaks kauba garantii 
sisaldama teatavat teavet, sealhulgas
garantii kestuse ja territoriaalse 
kohaldamisala kohta, ning kinnitust, et 
kõnealune garantii ei mõjuta tarbija 

(44) Mõned kauplejad või tootjad pakuvad 
tarbijatele kauba garantiid. Tagamaks, et 
tarbijaid ei eksitata, peaks kauba garantii 
sisaldama teatavat teavet, sealhulgas 
garantii kestuse ja territoriaalse 
kohaldamisala kohta, ning kinnitust, et 
kõnealune garantii ei mõjuta tarbija 
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seaduslikke õigusi. seaduslikke õigusi. See teave peaks olema 
esitatud keeles, millest tarbija aru saab.

Or.el

Muudatusettepanek 366
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Tarbijat on vaja kaitsta ebaõiglaste 
lepingutingimuste eest, mille üle ei peeta 
individuaalseid läbirääkimisi, näiteks 
nagu tüüplepingutingimused. Ebaõiglasi 
lepingutingimusi käsitlevaid eeskirju ei 
tohiks kohaldada lepingutingimuste 
puhul, millega tarbija on läbirääkimise 
alusel nõustunud. Kaupleja või kaupleja 
volitatud kolmanda isiku koostatud 
erinevate lepingutingimuste vahel 
valimise võimalust ei tohiks käsitada 
läbirääkimisena.

(45) Tarbijat on vaja kaitsta ebaõiglaste 
lepingutingimuste eest.

Kaitset ebaõiglaste lepingutingimuste eest 
tuleks  laiendada lepingutingimustele, 
mille suhtes tarbijaga on eraldi kokku 
lepitud, sest tarbijal puuduvad sageli 
läbirääkimisjõud ja teadmised, mis on 
vajalikud lepingutingimuste sisu 
mõjutamiseks nende üle eraldi 
läbirääkimiste pidamisel.

Or.en

Muudatusettepanek 367
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Ebaõiglaste lepingutingimuste sätteid 
ei kohaldataks lepingutingimuste suhtes, 

välja jäetud
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mis kajastavad otseselt või kaudselt 
liikmesriikides kehtivaid kohustuslikke 
põhikirjasätteid või õigusnorme, mis on 
vastavuses ühenduse õigusega. Samuti ei 
kontrollita ebaõiglaste tingimuste suhtes 
selliseid lepingutingimusi, mis põhinevad 
nende rahvusvaheliste konventsioonide 
sätetel või põhimõtetel, millega ühendus 
või liikmesriigid on ühinenud, seda 
eelkõige transpordi valdkonnas.

Or.en

Muudatusettepanek 368
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad
olema hästi loetavad. Kauplejal peaks 
olema võimalus valida lepingutingimuste 
kavandi kirjamärgi tüüpi ja suurust. 
Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist 
anda võimalus lepingutingimusi lugeda. 
Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas 
nii, et tarbijale esitatakse tema nõudmise 
korral lepingutingimused (ettevõtte 
äriruumides sõlmitava lepingu puhul) või 
tehakse need lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule. 
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles, sama tähemärgi 
suurusega ja need peaksid olema hästi 
loetavad. Kauplejal peaks olema võimalus 
valida lepingutingimuste kavandi 
kirjamärgi tüüpi ja suurust. Tarbijale tuleb 
enne lepingu sõlmimist anda võimalus 
lepingutingimusi lugeda. Tarbija peaks 
saama sellise võimaluse kas nii, et tarbijale 
esitatakse tema nõudmise korral 
lepingutingimused (ettevõtte äriruumides 
sõlmitava lepingu puhul) või tehakse need 
lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule. 
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
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olema keelatud.

Or.cs

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitan lisada ettepanekusse kohustus esitada 
lepingutingimused sama tähemärgi suurusega, sest suurim probleem praeguse tavaga mõnes 
ELi liikmesriigis on see, et tähtsaim teave on lepingus esitatud erakordselt väikeses kirjas, 
mis piirab eelkõige eakate kodanike õigusi kõnealusele teabele juurdepääsul.

Muudatusettepanek 369
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad olema
hästi loetavad. Kauplejal peaks olema 
võimalus valida lepingutingimuste 
kavandi kirjamärgi tüüpi ja suurust. 
Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist 
anda võimalus lepingutingimusi lugeda.
Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas 
nii, et tarbijale esitatakse tema nõudmise 
korral lepingutingimused (ettevõtte 
äriruumides sõlmitava lepingu puhul) või 
tehakse need lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule.
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad olema
kinnitatud tekstilises vormis püsival 
andmekandjal. Tarbijale tuleb enne 
lepingu sõlmimist anda võimalus 
lepingutingimusi lugeda. Tarbija peaks 
saama sellise võimaluse kas nii, et tarbijale 
esitatakse tema nõudmise korral 
lepingutingimused või tehakse need 
lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks kohas, kust tarbija võib 
põhjendatult mõelda, et ta need leiab 
(näiteks kauglepingu korral kaupleja 
veebilehel nähtavale kohale paigutatud),
või lisatakse tellimislehele lepingu 
tüüptingimused (väljaspool äriruume 
sõlmitava lepingu puhul). Kaupleja peaks 
taotlema tarbija eelnevat nõusolekut mis 
tahes lisatasu kohta, mis lisandub 
kauplejale peamise lepingulise kohustuse 
täitmise eest makstavale tasule. Nõusoleku 
eeldamine nn opt-out-valikusüsteemi 
kasutamise näol, näiteks eelnevalt 
märgistatud kastikeste kasutamine kaupleja 
veebilehel, peaks olema keelatud.

Or.fr
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Muudatusettepanek 370
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad olema 
hästi loetavad. Kauplejal peaks olema
võimalus valida lepingutingimuste 
kavandi kirjamärgi tüüpi ja suurust.
Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist 
anda võimalus lepingutingimusi lugeda.
Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas 
nii, et tarbijale esitatakse tema nõudmise 
korral lepingutingimused (ettevõtte 
äriruumides sõlmitava lepingu puhul) või 
tehakse need lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule. 
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad olema 
hästi loetavad. Lepingutingimused peavad
olema kõik sama kirjamärgi suurusega. 
Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist 
anda võimalus lepingutingimusi lugeda. 
Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas 
nii, et tarbijale esitatakse tema nõudmise 
korral lepingutingimused (ettevõtte 
äriruumides sõlmitava lepingu puhul) või 
tehakse need lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule. 
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

Or.en

Muudatusettepanek 371
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas (47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
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ja arusaadavas keeles ja need peavad olema 
hästi loetavad. Kauplejal peaks olema 
võimalus valida lepingutingimuste 
kavandi kirjamärgi tüüpi ja suurust.
Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist 
anda võimalus lepingutingimusi lugeda.
Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas 
nii, et tarbijale esitatakse tema nõudmise 
korral lepingutingimused (ettevõtte 
äriruumides sõlmitava lepingu puhul) või 
tehakse need lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule. 
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

ja arusaadavas keeles ja need peavad olema 
hästi loetavad ning hõlpsasti ja alaliselt 
kättesaadavad keeles, milles leping 
sõlmiti. Tarbijale tuleb enne lepingu 
sõlmimist anda võimalus lepingutingimusi 
lugeda. Tarbija peaks saama sellise 
võimaluse kas nii, et tarbijale esitatakse 
tema nõudmise korral lepingutingimused
(ettevõtte äriruumides sõlmitava lepingu 
puhul) või tehakse need lepingutingimused 
muul viisil kättesaadavaks seal, kus tarbija 
mõistlikult eeldab neid leidvat (näiteks 
kauglepingu korral selgelt esitatuna
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija
eelnevat nõusolekut mistahes lisatasu 
kohta, mis lisandub kauplejale peamise 
lepingulise kohustuse täitmise eest 
makstavale tasule. Nõusoleku eeldamine 
nn opt-out-valikusüsteemi kasutamise näol, 
näiteks eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

Or.en

Muudatusettepanek 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad olema 
hästi loetavad. Kauplejal peaks olema 
võimalus valida lepingutingimuste 
kavandi kirjamärgi tüüpi ja suurust. 
Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist 
anda võimalus lepingutingimusi lugeda.
Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas 
nii, et tarbijale esitatakse tema nõudmise 
korral lepingutingimused (ettevõtte 
äriruumides sõlmitava lepingu puhul) või 

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad olema 
hästi loetavad. Tarbijale tuleb enne lepingu 
sõlmimist anda võimalus lepingutingimusi 
lugeda. Tarbija peaks saama sellise 
võimaluse kas nii, et tarbijale esitatakse 
tema nõudmise korral lepingutingimused
(ettevõtte äriruumides sõlmitava lepingu 
puhul) või tehakse need lepingutingimused 
muul viisil kättesaadavaks (näiteks 
kauglepingu korral kaupleja veebilehel) või 
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tehakse need lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule.
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

lisatakse tellimislehele lepingu 
tüüptingimused (väljaspool äriruume 
sõlmitava lepingu puhul). Kaupleja peaks 
taotlema tarbija nõusolekut mistahes 
lisatasu kohta, mis lisandub kauplejale 
peamise lepingulise kohustuse täitmise eest 
makstavale tasule. Nõusoleku eeldamine 
nn opt-out-valikusüsteemi kasutamise näol, 
näiteks eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

Or.fr

Selgitus

Ei tundu olevat asjakohane jätta kauplejatele vabadus valida kirjamärgi tüüp ja -suurus, isegi 
kui eeldada, et nad teeksid valiku lugemishõlpsusest, arusaadavusest ja selgusest lähtudes. 
Uurimused on näidanud, et kui kirjamärgi suurus on alla 8 punkti, ei ole paljud lepingud 
enam loetavad.

Muudatusettepanek 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad 
olema hästi loetavad. Kauplejal peaks 
olema võimalus valida lepingutingimuste 
kavandi kirjamärgi tüüpi ja suurust. 
Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist 
anda võimalus lepingutingimusi lugeda. 
Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas 
nii, et tarbijale esitatakse tema nõudmise 
korral lepingutingimused (ettevõtte 
äriruumides sõlmitava lepingu puhul) või 
tehakse need lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse 

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles, need peavad olema 
hästi loetavad ja igal juhul olema 
kättesaadavad vähemalt tarbija 
emakeeles. Kauplejal peaks olema 
võimalus valida lepingutingimuste kavandi 
kirjamärgi tüüpi ja suurust, tingimusel, et 
need vastavad eespool nimetatud 
tingimustele ja liikmesriikide poolt 
kehtestatavatele mis tahes nõuetele.
Lisaks peaksid lepingutingimused olema 
lepingus selgelt nähtaval kohal ja 
kättesaadavad selles keeles, milles leping 
on sõlmitud. Liikmesriigid võivad oma 
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tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule. 
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada täiendavaid nõudeid, mis on 
seotud tingimuste parema esitamisega.
Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist 
anda võimalus lepingutingimusi lugeda. 
Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas 
nii, et tarbijale esitatakse tema nõudmise 
korral lepingutingimused (ettevõtte 
äriruumides sõlmitava lepingu puhul) või 
tehakse need lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule. 
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

Or.el

Muudatusettepanek 374
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad olema 
hästi loetavad. Kauplejal peaks olema 
võimalus valida lepingutingimuste 
kavandi kirjamärgi tüüpi ja suurust.
Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist 
anda võimalus lepingutingimusi lugeda.
Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas 
nii, et tarbijale esitatakse tema nõudmise 
korral lepingutingimused (ettevõtte 
äriruumides sõlmitava lepingu puhul) või 
tehakse need lepingutingimused muul viisil 
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas 
ja arusaadavas keeles ja need peavad olema 
hästi loetavad ning hõlpsasti ja alaliselt 
kättesaadavad keeles, milles leping 
sõlmiti. Tarbijale tuleb enne lepingu 
sõlmimist anda võimalus lepingutingimusi 
lugeda. Tarbija peaks saama sellise 
võimaluse kas nii, et tarbijale esitatakse 
tema nõudmise korral lepingutingimused
(ettevõtte äriruumides sõlmitava lepingu 
puhul) või tehakse need lepingutingimused 
muul viisil kättesaadavaks seal, kus tarbija 
mõistlikult eeldab neid leidvat (näiteks 
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kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija 
nõusolekut mistahes lisatasu kohta, mis 
lisandub kauplejale peamise lepingulise 
kohustuse täitmise eest makstavale tasule. 
Nõusoleku eeldamine nn opt-out-
valikusüsteemi kasutamise näol, näiteks 
eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

kauglepingu korral selgelt esitatuna
kaupleja veebilehel) või lisatakse 
tellimislehele lepingu tüüptingimused
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija
eelnevat nõusolekut mistahes lisatasu 
kohta, mis lisandub kauplejale peamise 
lepingulise kohustuse täitmise eest 
makstavale tasule. Nõusoleku eeldamine
nn opt-out-valikusüsteemi kasutamise näol, 
näiteks eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

Or.en

Muudatusettepanek 375
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) See ei puuduta lepingu 
sõlmimisega seotud siseriiklikke 
vorminõudeid või muid vorminõudeid, 
nagu lepingu keel või sisule esitatavad 
nõuded või konkreetsetes valdkondades 
sõlmitavate lepingute tingimustele 
esitavad nõuded.

Or.de

Selgitus

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt saama rakendada või koostada üldise lepinguõiguse 
vorminõudeid, näiteks lepingu sõlmimisega seotud vorminõudeid, mida ei loeta esitamisega 
seotud nõueteks.

Muudatusettepanek 376
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Hinna tõstmise tingimused on 
eeldatavalt ebaõiglased, kui tarbija ei saa 
lepingust taganeda ning lõplik hind on 
võrreldes kokkulepitud hinnaga liiga 
kõrge. See ei peaks aga reisikorraldajat 
takistama muutmast lepingus sätestatud 
hinda nõukogu direktiivis 90/314/EÜ 
artikli 4 lõigetes 4, 5 ja 6 esitatud 
tingimuste kohaselt.

Or.de

Muudatusettepanek 377
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Õiguskindluse tagamiseks ja siseturu 
parema toimimise huvides peaks direktiiv 
sisaldama kahte ebaõiglaste 
lepingutingimuste nimekirja. II lisas on 
esitatud selliste lepingutingimuste 
nimekiri, mida peetakse igal juhul 
ebaõiglaseks. III lisas on lepingutingimuste 
nimekiri, mida tuleks pidada ebaõiglaseks 
juhul, kui kaupleja ei tõesta vastupidist.
Need nimekirjad peaksid kehtima kõigis 
liikmesriikides.

(50) Õiguskindluse tagamiseks ja siseturu 
parema toimimise huvides peaks direktiiv 
sisaldama kahte ebaõiglaste 
lepingutingimuste mittetäielikku
nimekirja: II lisas on esitatud selliste 
lepingutingimuste nimekiri, mida peetakse 
igal juhul ebaõiglaseks. III lisas on 
lepingutingimuste nimekiri, mida tuleks 
pidada ebaõiglaseks juhul, kui kaupleja ei 
tõesta vastupidist. Need nimekirjad peaksid 
kehtima kõigis liikmesriikides. Kuna 
kõnealused nimekirjad on mittetäielikud, 
võivad liikmesriigid neid täiendada, nad 
võivad säilitada või kehtestada tarbija 
huve paremini kaitsvaid sätteid, et 
määrata kindlaks lepingutingimused, mis 
on ebaõiglased igas olukorras, või mille 
puhul eeldatakse, et need võivad 
ebaõiglased olla.

Or.fr
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Muudatusettepanek 378
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Õiguskindluse tagamiseks ja siseturu 
parema toimimise huvides peaks direktiiv 
sisaldama kahte ebaõiglaste 
lepingutingimuste nimekirja. II lisas on 
esitatud selliste lepingutingimuste 
nimekiri, mida peetakse igal juhul 
ebaõiglaseks. III lisas on lepingutingimuste 
nimekiri, mida tuleks pidada ebaõiglaseks 
juhul, kui kaupleja ei tõesta vastupidist.
Need nimekirjad peaksid kehtima kõigis 
liikmesriikides.

(50) Õiguskindluse tagamiseks ja siseturu 
parema toimimise huvides peaks direktiiv 
sisaldama kahte ebaõiglaste 
lepingutingimuste mittetäielikku nimekirja. 
II lisas on esitatud selliste 
lepingutingimuste nimekiri, mida peetakse 
igal juhul ebaõiglaseks. III lisas on 
lepingutingimuste nimekiri, mida tuleks 
pidada ebaõiglaseks juhul, kui kaupleja ei 
tõesta vastupidist.

Or.en

Muudatusettepanek 379
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Õiguskindluse tagamiseks ja siseturu 
parema toimimise huvides peaks direktiiv 
sisaldama kahte ebaõiglaste 
lepingutingimuste nimekirja. II lisas on 
esitatud selliste lepingutingimuste 
nimekiri, mida peetakse igal juhul 
ebaõiglaseks. III lisas on lepingutingimuste 
nimekiri, mida tuleks pidada ebaõiglaseks 
juhul, kui kaupleja ei tõesta vastupidist.
Need nimekirjad peaksid kehtima kõigis 
liikmesriikides.

(50) Õiguskindluse tagamiseks ja siseturu 
parema toimimise huvides peaks direktiiv 
sisaldama kahte ebaõiglaste 
lepingutingimuste mittetäielikku nimekirja. 
II lisas on esitatud selliste 
lepingutingimuste nimekiri, mida peetakse 
igal juhul ebaõiglaseks. III lisas on 
lepingutingimuste nimekiri, mida tuleks 
pidada ebaõiglaseks juhul, kui kaupleja ei 
tõesta vastupidist.

Or.en
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Muudatusettepanek 380
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50 a) Tarbijalt põhilepingu hinnas mitte 
mainitud kõrvalteenuste ostmise nõudmist 
tuleks pidada ebaõiglaseks. Täiendavaid  
tasusid, näiteks trahve lepingu 
tingimustest mitte kinni pidamise eest, 
tuleks pidada ebaõiglasteks, kui need on 
kaupleja kuludega võrreldes selgelt 
ebaproportsionaalsed.

Or.en

Muudatusettepanek 381
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
õigus muuta II ja III lisa, kus on esitatud 
lepingutingimused, mida peetakse 
ebaõiglaseks või mis võivad seda olla. 
Kuna need on üldmeetmed ja nende 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
õigus muuta II ja III lisa, kus on esitatud 
lepingutingimused, mida peetakse 
ebaõiglaseks või mis võivad seda olla. 
Kuna need on üldmeetmed ja nende 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or.el

Muudatusettepanek 383
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
õigus muuta II ja III lisa, kus on esitatud 
lepingutingimused, mida peetakse 
ebaõiglaseks või mis võivad seda olla. 
Kuna need on üldmeetmed ja nende 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 384
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Komisjoni õigust muuta II ja III lisa välja jäetud
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tuleks kasutada selleks, et tagada 
ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevate 
eeskirjade järjekindel rakendamine, 
täiendades neid lisasid 
lepingutingimustega, mida tuleks pidada 
ebaõiglaseks igas olukorras või mida 
tuleks pidada ebaõiglaseks juhul, kui 
kaupleja ei tõesta vastupidist.

Or.en

Muudatusettepanek 385
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Komisjoni õigust muuta II ja III lisa 
tuleks kasutada selleks, et tagada 
ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevate 
eeskirjade järjekindel rakendamine, 
täiendades neid lisasid 
lepingutingimustega, mida tuleks pidada 
ebaõiglaseks igas olukorras või mida 
tuleks pidada ebaõiglaseks juhul, kui 
kaupleja ei tõesta vastupidist.

välja jäetud

Or.fr

Muudatusettepanek 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Komisjoni õigust muuta II ja III lisa 
tuleks kasutada selleks, et tagada 
ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevate 
eeskirjade järjekindel rakendamine, 
täiendades neid lisasid 
lepingutingimustega, mida tuleks pidada 
ebaõiglaseks igas olukorras või mida 

välja jäetud
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tuleks pidada ebaõiglaseks juhul, kui 
kaupleja ei tõesta vastupidist.

Or.el

Muudatusettepanek 387
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Komisjoni õigust muuta II ja III lisa 
tuleks kasutada selleks, et tagada 
ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevate 
eeskirjade järjekindel rakendamine, 
täiendades neid lisasid 
lepingutingimustega, mida tuleks pidada 
ebaõiglaseks igas olukorras või mida 
tuleks pidada ebaõiglaseks juhul, kui 
kaupleja ei tõesta vastupidist.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kohtute või haldusasutuste käsutuses on 
piisavad ja tõhusad vahendid, millega 
tõkestada ebaõiglaste lepingutingimuste 
jätkuvat kohaldamist tarbijalepingutes.

(55) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kohtute või haldusasutuste käsutuses on 
piisavad ja tõhusad vahendid, millega 
tõkestada ebaõiglaste lepingutingimuste 
kohaldamist tarbijalepingutes.

Or.el
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Muudatusettepanek 389
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
nende riigiasutused teeksid vajalikul 
määral koostööd Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustikuga, et reageerida piiriülestele 
juhtumitele, eelkõige kui Euroopa 
tarbijakeskustes on lahendamisel vastavad 
taotlused.

Or.en

Muudatusettepanek 390
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Isikutele ja organisatsioonidele, kellel 
on vastavalt riiklikele õigusaktidele 
õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi 
õigusi, tuleks võimaldada 
õiguskaitsevahendeid menetluste 
algatamiseks kas kohtus või 
haldusasutuses, mis on pädev kaebuste üle 
otsustama või asjakohast kohtumenetlust 
algatama.

(57) Isikutele ja organisatsioonidele, kellel 
on vastavalt riiklikele õigusaktidele 
õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi 
õigusi, tuleks võimaldada 
õiguskaitsevahendeid, sealhulgas 
võimalust algatada kollektiivse 
õiguskaitse menetlust kas kohtus või 
haldusasutuses, mis on pädev kaebuste üle 
otsustama või asjakohast kohtumenetlust 
algatama.

Or.en

Muudatusettepanek 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Isikutele ja organisatsioonidele, 
kellel on vastavalt riiklikele õigusaktidele 
õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi 
õigusi, tuleks võimaldada 
õiguskaitsevahendeid menetluste 
algatamiseks kas kohtus või 
haldusasutuses, mis on pädev kaebuste üle 
otsustama või asjakohast kohtumenetlust 
algatama.

(57) Isikutel ja organisatsioonidel, kellel 
on vastavalt riiklikele õigusaktidele 
õigustatud huvi kaitsta tarbijate lepingulisi 
õigusi, peaks olema võimalus algatada 
kollektiivset õiguskaitse menetlust ja neile
tuleks võimaldada õiguskaitsevahendeid 
menetluste algatamiseks kas kohtus või 
haldusasutuses, mis on pädev kaebuste üle 
otsustama või asjakohast kohtumenetlust 
algatama.

Or.el

Muudatusettepanek 392
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Komisjonil palutakse esitada 
ettepanekud tarbijate kollektiivsete 
õiguskaitsevahendite kohta

Or.en

Muudatusettepanek 393
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Euroopa Komisjon püüab leida kõige 
sobivama viisi, kuidas teavitada tarbijaid 
põhilistest õigustest, mis neil on ostu 
sooritades.

(60) Euroopa Komisjon püüab pärast 
liikmesriikide ja huvitatud isikutega 
konsulteerimist leida kõige sobivama viisi, 
kuidas teavitada tarbijaid põhilistest 
õigustest, mis neil on ostu sooritades.

Or.de
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Selgitus

Et tarbijate teavitamine oma õigustest kuulub suure tõenäosusega kauplejate 
vastutusvaldkonda, tuleks nii neid kui direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise eest 
vastutavaid liikmesriike kindlasti kaasata kõige sobivamate ja praktilisemate 
teavitamisvahendite valimisse.

Muudatusettepanek 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Euroopa Komisjon püüab leida kõige 
sobivama viisi, kuidas teavitada tarbijaid 
põhilistest õigustest, mis neil on ostu 
sooritades.

(60) Euroopa Komisjon püüab leida kõige 
sobivama viisi, kuidas teavitada tarbijaid 
põhilistest õigustest, mis neil on ostu 
sooritades või mujal nii palju kui 
võimalik.

Or.el

Muudatusettepanek 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 63 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) On asjakohane vaadata käesolev 
direktiiv läbi, kui ilmnevad mingid tõkked 
siseturu toimimisel. Läbivaatamise 
tulemusena võib komisjon koostada 
ettepaneku käesoleva direktiivi 
muutmiseks, mis võib sisaldada muudatusi 
teistes tarbijakaitset käsitlevates 
õigusaktides, mis kajastavad komisjoni 
tarbijapoliitika strateegiaga võetud 
kohustust ühenduse õigustik ühtse kõrge 
tarbijakaitse taseme saavutamiseks läbi 
vaadata.

(63) On asjakohane vaadata käesolev 
direktiiv läbi, kui ilmnevad tarbijakaitsega 
seotud probleemid ja mingid tõkked 
siseturu toimimisel. Läbivaatamise 
tulemusena võib komisjon koostada 
ettepaneku käesoleva direktiivi 
muutmiseks, mis võib sisaldada muudatusi 
teistes tarbijakaitset käsitlevates 
õigusaktides, mis kajastavad komisjoni 
tarbijapoliitika strateegiaga võetud 
kohustust ühenduse õigustik ühtse kõrge 
tarbijakaitse taseme saavutamiseks läbi 
vaadata.
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Or.el

Muudatusettepanek 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 65 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva 
direktiivi eesmärke piisavalt saavutada 
ning seetõttu on neid parem saavutada 
ühenduse tasandil, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Vastavalt nimetatud artiklis 
sätestatud proportsionaalsuspõhimõttele ei 
lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, 
mis on vajalik siseturu toimimise tõkete 
kõrvaldamiseks ja ühtse kõrge tarbijakaitse 
taseme saavutamiseks.

(65) Kuna liikmesriigid üksi ei suuda 
käesoleva direktiivi eesmärke piisavalt 
saavutada ning seetõttu on neid mõnel 
juhul parem saavutada ühenduse tasandil, 
võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Vastavalt 
nimetatud artiklis sätestatud 
proportsionaalsuspõhimõttele ei lähe 
käesolev direktiiv kaugemale sellest, mis 
on vajalik siseturu toimimise tõkete 
kõrvaldamiseks ja ühtse kõrge tarbijakaitse 
taseme saavutamiseks.

Or.el

Muudatusettepanek 397
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata 
kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja kõrge tarbijakaitse taseme 
saavutamisele, ühtlustades tarbijate ja 
kauplejate vahelisi lepinguid käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
teatavaid aspekte.

Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata 
kaasa kõrge tarbijakaitse taseme 
saavutamisele ja siseturu nõuetekohasele 
toimimisele, ühtlustades tarbijate ja 
kauplejate vahelisi lepinguid käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
teatavaid aspekte.

Or.fr
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Muudatusettepanek 398
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata 
kaasa siseturu nõuetekohasele 
toimimisele ja kõrge tarbijakaitse taseme 
saavutamisele, ühtlustades tarbijate ja 
kauplejate vahelisi lepinguid käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide
teatavaid aspekte.

Käesoleva direktiivi eesmärk on saavutada 
kõrgem tarbijakaitse tase, tugevdades 
selleks tarbijate usaldust siseturu vastu. 
Samal ajal peaks nelja olemasoleva 
direktiivi asendamine käesoleva ühe 
direktiiviga aitama tarbijate õigusi 
täpsustada. Lisaks ühtlustatakse tarbijate
ja kauplejate vahelisi lepinguid käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide
teatavad aspektid.

Or.en

Muudatusettepanek 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata 
kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja kõrge tarbijakaitse taseme 
saavutamisele, ühtlustades tarbijate ja 
kauplejate vahelisi lepinguid käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
teatavaid aspekte.

Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata 
kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja kõrge tarbijakaitse taseme 
saavutamisele, ühtlustades tarbijate ja 
ettevõtjate vahelisi lepinguid käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
teatavaid aspekte.

Or.de

Muudatusettepanek 400
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata 
kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele
ja kõrge tarbijakaitse taseme 
saavutamisele, ühtlustades tarbijate ja 
kauplejate vahelisi lepinguid käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
teatavaid aspekte.

Käesoleva direktiivi eesmärk on saavutada 
kõrge tarbijakaitse tase ja aidata kaasa 
siseturu nõuetekohasele toimimisele, 
ühtlustades tarbijate ja kauplejate vahelisi 
lepinguid käsitlevate liikmesriikide õigus-
ja haldusnormide teatavaid aspekte.

Or.en

Selgitus

Käesoleva direktiivi esmane eesmärk on saavutada kõrgem tarbijakaitse tase.

Muudatusettepanek 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesolevas peatükis 
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 
leebemaid eeskirju, mille eesmärk on 
tagada tarbijakaitse erinev tase.

Or.fr

Selgitus

Määratlusi tuleb võimalikult palju ühtlustada, et tagada ettevõtjatele suurem õiguskindlus.

Muudatusettepanek 402
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku
või kutsetegevusega;

(1) tarbija – füüsiline isik, kes
õigustoimingute raames tegutseb 
eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus- ja majandustegevusega, 
tegevusega füüsilisest isikust ettevõtjana
või kutsetegevusega;

Or.de

Selgitus

Õigustoimingu mõiste on laiem kui lepingu mõistem, sest see tähendab lisaks kahepoolsele 
õiguslikule tegevusele ka ühepoolset õiguslikku tegevust.

Muudatusettepanek 403
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku 
või kutsetegevusega;

(1) a) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb peamiselt eesmärgil, mis ei ole 
seotud tema kaubandus-, majandus-,
käsitööndusliku või kutsetegevusega;

b) liikmesriigid võivad säilitada või 
laiendada käesoleva direktiivi eeskirjade 
kohaldamist juriidilistele või füüsilistele 
isikutele, kes ei ole alapunkti a 
tähenduses tarbijad.

Or.en

Selgitus

Määratlus peaks hõlmama, nii nagu see mitmes liikmesriigis juba on, olukordi, milles tarbija 
ostab kauba või tellib teenuse osaliselt isiklikul ja osaliselt kutsealasel eesmärgil (ühendatud 
eesmärk), samuti isikuid ja üksusi, kes on läbirääkimisjõu ja kogemuste vähesuse poolest 
tarbijaga sarnases olukorras. 
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Muudatusettepanek 404
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku 
või kutsetegevusega;

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb peamiselt eesmärgil, mis ei ole 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega;

liikmesriigid võivad laiendada käesoleva 
direktiivi eeskirjade kohaldamisala 
füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes 
ei ole selle direktiivi mõistes tarbijad.

Or.fr

Selgitus

Tarbija mõiste peab hõlmama ka olukordi, kus tarbija ostab toote või sõlmib teenuslepingu 
osaliselt isiklikuks otstarbeks ja osaliselt tööalastel põhjustel. Lisaks on paljud liikmesriigid 
otsustanud kohaldada tarbijakaitse eeskirju muude üksuste korral (VVOd, väikeettevõtted jne) 
ja neil tuleb lubada neid edasi kohaldada.

Muudatusettepanek 405
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku 
või kutsetegevusega;

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb peamiselt eesmärgil, mis ei ole 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega;

Liikmesriigid võivad säilitada või 
laiendada käesoleva direktiivi eeskirjade 
kohaldamist juriidilistele või füüsilistele 
isikutele, kes ei ole eelmise lõigu 
tähenduses tarbijad.



PE450.954v01-00 114/232 AM\836026ET.doc

ET

Or.en

Muudatusettepanek 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku 
või kutsetegevusega;

1) tarbija – füüsiline või juriidiline isik,
kellele turul pakutavad kaubad või 
teenused on ette nähtud või kes neid 
kaupu või teenuseid kasutab niivõrd, 
kuivõrd ta on nende lõplik vastuvõtja. Ka 
reklaamsõnumite saaja on tarbija.
Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesolevas artiklis 
kehtestatutest, sealhulgas ei rangemaid 
ega vähem rangeid eeskirju, millega 
tagataks tarbijakaitse erinev tase;

Or.el

Muudatusettepanek 407
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku 
või kutsetegevusega;

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb peamiselt eesmärgil, mis ei ole 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega;

Liikmesriigid võivad säilitada või 
laiendada käesoleva direktiivi eeskirjade 
kohaldamist juriidilistele või füüsilistele 
isikutele, kes ei ole eelmise lõigu 
tähenduses tarbijad.

Or.en
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Muudatusettepanek 408
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku 
või kutsetegevusega;

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb peamiselt eesmärgil, mis ei ole 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega;

Liikmesriigid võivad säilitada või 
laiendada käesoleva direktiivi eeskirjade 
kohaldamist juriidilistele või füüsilistele 
isikutele, kes ei ole eelmise lõigu 
tähenduses tarbijad.

Or.en

Selgitus

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes 
(mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a 
person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays 
games or watches films on it) will not be considered a consumer and thus will not receive the 
protection provided by consumer legislation. The extension of consumer protection rules to 
such kind of “mixed purpose” contracts is however a reality in a number of member states 
(DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed 
broaden the protection to such “mixed purpose” transaction. In addition, many Member 
States currently extend consumer protection rules to other persons or entities that are in a 
similar position as consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, 
start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.

Muudatusettepanek 409
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku 
või kutsetegevusega;

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
tegutseb peamiselt eesmärgil, mis ei ole 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega;

Or.en

Muudatusettepanek 410
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema
kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku 
või kutsetegevusega;

(1) tarbija – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames 
ei tegele kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega;

Or.de

Selgitus

Tarbija rollis tegutsemine ei tohiks kaduda juhul, kui leping seostub kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega. Näitena võib tuua tööriiete muretsemise või 
kohvimasina ostmise kontorisse eravahenditest. Seega tuleks nii tarbija kui kaupleja mõiste 
määratluses asendada sõna „eesmärgil” sõnaga „tegele”.

Muudatusettepanek 411
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ebasoodsas olukorras olev tarbija –
tarbija, kes äritava või sellega seotud toote 
suhtes on eriti ebasoodsas positsioonis 
muu hulgas oma vaimse või füüsilise 
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puude, vanuse või kergeusklikkuse tõttu, 
mille ettenägemist kauplejalt tuleks 
mõistlikult eeldada.

Or.en

Selgitus

Arvesse tuleks võtta ebasoodsas olukorras olevate tarbijate erivajadusi.

Muudatusettepanek 412
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-,
käsitööndusliku või kutsetegevusega, ning 
sellise kaupleja nimel või volitusel tegutsev 
isik;

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, või 
kutsetegevusega või tegevusega füüsilistest 
isikust ettevõtjana, ning sellise kaupleja 
nimel või volitusel tegutsev isik;

Or.de

(vt artikli 2 lõiget 1)

Selgitus

Paljud käsitööga tegelevad ettevõtted kuuluvad füüsilisest isikust ettevõtjatele. Füüsilisest 
isikust ettevõtjate ja muude ettevõtjate eristamine on selgem kui käsitöö määratluse 
kasutamine, sest see võib hõlmata ka vabakutselisi, kes ei pruugi tingimata käsitööga 
tegeleda.

Muudatusettepanek 413
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega, ning
sellise kaupleja nimel või volitusel 
tegutsev isik;

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik
või kaupleja nimel või eest tegutsev isik,
olenemata sellest, kas ta on era- või 
riigiomanduses, kes käesoleva direktiiviga 
hõlmatavate lepingute raames tegutseb 
eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, 
majandus-, käsitööndusliku või 
kutsetegevusega, ning olenemata sellest, 
kas ta taotleb oma tegevusega kasumit või 
mitte.

Or.en

Selgitus

Kaupleja määratlus peaks hõlmama avalik-õiguslikke isikuid.

Muudatusettepanek 414
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega, ning 
sellise kaupleja nimel või volitusel tegutsev 
isik;

(2) kaupleja – füüsiline või era- või 
riigiomandisse kuuluv juriidiline isik, kes 
käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega, ning 
sellise kaupleja nimel või volitusel tegutsev 
isik;

Or.fr

Muudatusettepanek 415
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega, ning 
sellise kaupleja nimel või volitusel tegutsev 
isik;

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik,
olenemata sellest, kas ta on era- või 
riigiomanduses, kes käesoleva direktiiviga 
hõlmatavate lepingute raames tegutseb 
eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, 
majandus-, käsitööndusliku või 
kutsetegevusega, ning sellise kaupleja 
nimel või volitusel tegutsev isik;

Or.en

Muudatusettepanek 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega, ning 
sellise kaupleja nimel või volitusel 
tegutsev isik;

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega, seda 
ka avalik-õiguslikus valdkonnas;

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 35.

Muudatusettepanek 417
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik
või kaupleja nimel või eest tegutsev isik,
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lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega, ning
sellise kaupleja nimel või volitusel 
tegutsev isik;

olenemata sellest, kas ta on era- või 
riigiomanduses, kes käesoleva direktiiviga 
hõlmatavate lepingute raames tegutseb 
eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, 
majandus-, käsitööndusliku või 
kutsetegevusega, ning olenemata sellest, 
kas ta taotleb oma tegevusega kasumit või 
mitte.

Or.en

Selgitus

Erinevalt kehtivast ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivist ja finantsteenuste kaugturustuse 
direktiivist näib, et käesolevas ettepanekus ei hõlma „kaupleja” mõiste avaliku sektori 
asutusi. Vastupidi, ühise tugiraamistiku kavandis selgitatakse, et avaliku sektori asutused 
võivad olla ka ettevõtted ning nende soov kasumit teenida ei ole asjakohane.

Muudatusettepanek 418
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega, ning 
sellise kaupleja nimel või volitusel 
tegutsev isik;

(2) kaupleja – füüsiline isik, kes käesoleva 
direktiiviga hõlmatavate lepingute raames
ei tegele kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega;

Or.de

Selgitus

Tarbija rollis tegutsemine ei tohiks kaduda juhul, kui leping seostub kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega. Näitena võib tuua tööriiete muretsemise või 
kohvimasina ostmise kontorisse eravahenditest. Seega tuleks nii tarbija kui kaupleja mõiste 
määratluses asendada sõna „eesmärgil” sõnaga „tegele”.

Muudatusettepanek 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
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Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) kaup– mis tahes materiaalne 
vallasvara, välja arvatud vara, mida 
müüakse sundkorras või muul seadusest 
tuleneval viisil. Käesoleva direktiivi 
tähenduses loetakse kaubaks ka vesi ja 
gaas, kui neid ei panda müüki piiratud 
mahus või kindlaksmääratud koguses;

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 36. Vt artikli 2 punkti 4 
kohta esitatud  muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) teenus – kaupleja poolt tarbijale tasu 
eest tehtav töö või muu teenuse 
osutamine;

Or.de

Muudatusettepanek 421
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) müügileping – mistahes leping kauba 
müügi kohta kauplejalt tarbijale,

(3) müügileping – mis tahes leping,
millega kauba omandiõigus antakse üle 
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sealhulgas mistahes mitmeotstarbeline 
leping, mille objektiks on nii kaubad kui 
ka teenused;

kas kohe lepingu sõlmimisel või hiljem 
ning millega kaupleja kohustub tarnima 
kauba tarbijale ja tarbija kohustub 
maksma kauba hinna.

Or.fr

Muudatusettepanek 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) müügileping – mistahes leping kauba 
müügi kohta kauplejalt tarbijale,
sealhulgas mistahes mitmeotstarbeline 
leping, mille objektiks on nii kaubad kui 
ka teenused;

(3) müügileping – mistahes leping, mille
alusel kaupleja annab kooskõlas 
siseriiklike õigusaktidega tarbijale üle 
kauba omandiõiguse või võtab kohustuse 
anda kauba omandiõigus tarbijale üle ja 
mille alusel kohustub tarbija tasuma 
kauba hinna. Käesoleva direktiivi 
tähenduses loetakse müügilepinguteks ka 
lepingud, milles käsitletakse sellise kauba 
tarnimist, mis tuleb alles valmistada või 
toota;

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 38. (Artikli 2 punkti 3 
teise lause kohta vt artikli 21 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekut; teksti on veidi 
muudetud.)

Muudatusettepanek 423
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) müügileping – mistahes leping kauba (3) müügileping – mistahes leping kauba
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müügi kohta kauplejalt tarbijale, sealhulgas 
mistahes mitmeotstarbeline leping, mille 
objektiks on nii kaubad kui ka teenused;

või teenuste müügi kohta kauplejalt 
tarbijale, sealhulgas mistahes 
mitmeotstarbeline leping, mille objektiks 
on nii kaubad kui ka teenused;

Or.en

Selgitus

Teenuste osutamise korral on õiguskaitsevahendid kaupade müügist erinevad. Seetõttu peaks 
kõikehõlmav ja tulevikku arvestav raamdirektiiv hõlmama kõiki müügilepingu tüüpe, 
sealhulgas teenuslepinguid.

Muudatusettepanek 424
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) kaup – mistahes materiaalne vallasvara, 
välja arvatud:

(4) kaup – mistahes materiaalne vallasvara, 
samuti esemed, millega ei saa kaubelda 
arvu, mõõtmete või kaalu alusel, ja 
digitaalsed tooted;

Or.de

Selgitus

Digitaalsete toodete lisamine annab võimaluse lisada tarkvaraga kauplemine selgelt 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ja avada reguleerimisala ostuõiguse jaoks.

Muudatusettepanek 425
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) kaup – mistahes materiaalne
vallasvara, välja arvatud:

(4) kaup – mis tahes materiaalne või 
mittemateriaalne vara, sealhulgas vesi, 
gaas ja elekter, välja arvatud kaup, mida 
müüakse sundkorras või muul seadusest 
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tuleneval viisil. 

Or.en

Selgitus

„Kauba” määratlus peaks hõlmama mittemateriaalset vara, nagu digitaalsisutooted 
(tarkvara, muusika jms). Lisada tuleks ka gaas, elekter ja vesi, sest nende väljajätmine ei ole 
õigustatud olukorras, kus riigimonopole kaotatakse ja nendele turgudele sisenevad 
eraettevõtjad.

Muudatusettepanek 426
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) kaup – mistahes materiaalne vallasvara,
välja arvatud:

(4) kaup – mis tahes materiaalne 
vallasvara, kas:

– mittemateriaalne, kui tarbijal on 
võimalus kasutada seda püsivalt või toote 
füüsilise omamisega sarnasel viisil;
– või materiaalne, välja arvatud:

Or.fr

Muudatusettepanek 427
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) kaup – mistahes materiaalne
vallasvara, välja arvatud:

(4) kaup – mistahes materiaalne või 
mittemateriaalne vara, välja arvatud:

Or.en
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Muudatusettepanek 428
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) kaup – mistahes materiaalne
vallasvara, välja arvatud:

(4) kaup – mis tahes materiaalne või 
mittemateriaalne vara, sealhulgas vesi, 
gaas ja elekter, välja arvatud kaup, mida 
müüakse sundkorras või muul seadusest 
tuleneval viisil. 

Or.en

Muudatusettepanek 429
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) kaup – mistahes materiaalne
vallasvara, välja arvatud:

(4) kaup – mistahes materiaalne või 
mittemateriaalne vara, välja arvatud:

Or.en

Selgitus

Kauba määratlus peaks hõlmama mittemateriaalset vara, nii et nõuetele mittevastavuse 
tagatist käsitlevaid sätteid saaks kohaldada digitaalsisuga toodetele. Enamiku püsiva 
kasutusele digitaalkaupade allalaadimine on ühekordne tasuline tehing, mille käigus tarbija 
saab digitaalfailid püsivaks kasutamiseks. Formaat, milles toodet esitletakse või ostetakse, ei 
tohiks olla tarbijakaitse seisukohalt oluline, ja tarbijad peaksid olema nii võrgus olles kui 
ühenduseta võrdselt kaitstud.

Muudatusettepanek 430
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) kaup – mistahes materiaalne
vallasvara, välja arvatud:

(4) kaup – mis tahes materiaalne või 
mittemateriaalne vara, sealhulgas vesi, 
gaas ja elekter, välja arvatud kaup, mida 
müüakse sundkorras või muul seadusest 
tuleneval viisil. 

Or.en

Muudatusettepanek 431
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaup, mida müüakse sundkorras või 
muul seadusest tuleneval viisil,

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 432
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaup, mida müüakse sundkorras või 
muul seadusest tuleneval viisil,

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 433
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaup, mida müüakse sundkorras või 
muul seadusest tuleneval viisil,

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 434
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaup, mida müüakse sundkorras või 
muul seadusest tuleneval viisil,

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 435
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaup, mida müüakse sundkorras või 
muul seadusest tuleneval viisil,

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 436
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vesi ja gaas, kui neid ei panda müüki 
piiratud mahus või kindlaksmääratud 
koguses,

välja jäetud
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Or.en

Selgitus

Vesi ja gaas tuleks lisada, sest nende väljajätmine ei ole õigustatud olukorras, kus 
riigimonopole kaotatakse ja nendele turgudele sisenevad eraettevõtjad.

Muudatusettepanek 437
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vesi ja gaas, kui neid ei panda müüki 
piiratud mahus või kindlaksmääratud 
koguses,

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 438
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vesi ja gaas, kui neid ei panda müüki 
piiratud mahus või kindlaksmääratud 
koguses,

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 439
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) elekter; välja jäetud
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Or.de

Muudatusettepanek 440
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) elekter; välja jäetud

Or.en

Selgitus

Elekter tuleks lisada, sest selle väljajätmine ei ole õigustatud olukorras, kus riigimonopole 
kaotatakse ja nendele turgudele sisenevad eraettevõtjad.

Muudatusettepanek 441
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) elekter; välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 442
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) elekter; välja jäetud

Or.en
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Muudatusettepanek 443
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) elekter; välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) teenusleping – mistahes leping, välja 
arvatud müügileping, mille alusel 
kaupleja osutab tarbijale teenust;

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 40.

Muudatusettepanek 445
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) teenusleping – mistahes leping, välja 
arvatud müügileping, mille alusel kaupleja 
osutab tarbijale teenust;

(5) teenusleping – mis tahes leping, mille 
alusel kaupleja osutab tarbijale teenust;

Or.fr
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Selgitus

Võrdlemine müügilepinguga on liiga laiaulatuslik.

Muudatusettepanek 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) mitmeotstarbeline leping – mis tahes 
leping, mille objektiks on nii teenuste 
osutamine kui kaupade tarnimine;

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 41.

Muudatusettepanek 447
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) tarneleping – gaasi- ja veetarne 
müügi- ning teenuslepingud, kui vett ja 
gaasi ei panda müüki piiratud mahus või 
kindlaksmääratud koguses, ja 
elektritarnelepingud;

Or.de

Selgitus

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
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neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Muudatusettepanek 448
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) kaugleping – mistahes müügi- või 
teenusleping, mille sõlmimiseks kaupleja 
kasutab eranditult kas üht või mitut 
sidevahendit;

(6) kaugleping – mistahes müügi- või 
teenusleping, mille sõlmimiseks kaupleja 
kasutab eranditult kas üht või mitut 
sidevahendit, või sellise lepingu sõlmimise 
algatamine;

Or.en

Selgitus

Täpsustamise huvides tuleks lisada, et ka lepingu algatamist tuleks pidada kauglepinguks (st 
kui tarbija tellib toote telefoni teel, aga läheb sellele hiljem kauplusse järele).

Muudatusettepanek 449
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) kaugleping – mistahes müügi- või 
teenusleping, mille sõlmimiseks kaupleja 
kasutab eranditult kas üht või mitut 
sidevahendit;

(6) kaugleping – mis tahes müügi- või 
teenusleping, mis on sõlmitud kaupleja ja 
tarbija vahel lepinguosaliste üheaegse 
füüsilise kohalviibimiseta ja mille 
sõlmimiseks nad kasutavad eranditult kas 
üht või mitut sidevahendit

Or.fr
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Muudatusettepanek 450
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) kaugleping – mistahes müügi- või 
teenusleping, mille sõlmimiseks kaupleja
kasutab eranditult kas üht või mitut 
sidevahendit;

(6) kaugleping – kaupleja ja tarbija vahel 
sõlmitav mistahes leping, mille alusel 
tarnitakse kaupa või osutatakse teenust 
ning mis sõlmitakse kaugmüügi- või 
teenuste osutamise skeemi alusel, 
kusjuures kaupleja ja tarbija ei viibi 
lepingu sõlmimisel samaaegselt füüsiliselt 
kohal ning kasutavad eranditult kas üht 
või mitut sidevahendit;

Or.de

Selgitus

Otsustav ei ole mitte ainult lepingu sõlmimine ilma üheaegse isikliku kohalviibimiseta ja 
ainult sidevahendeid kasutades, vaid sellele ei pea eelnema ka individuaalne kontakt või 
nõustamine. Lepingu sõlmimine ise toimub sageli ilma osaliste üheaegse füüsilise 
kohalviibimiseta ja sidevahendite kasutamise abil.

Muudatusettepanek 451
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) kaugleping – mistahes müügi- või 
teenusleping, mille sõlmimiseks kaupleja
kasutab eranditult kas üht või mitut 
sidevahendit;

(6) kaugleping – kaupleja ja tarbija vahel 
sõlmitav mis tahes leping, mille alusel 
tarnitakse kaupa või osutatakse teenust 
ning mis sõlmitakse kaugmüügi- või 
teenuste osutamise skeemi alusel, 
kusjuures kaupleja ja tarbija ei viibi 
lepingu sõlmimisel samaaegselt füüsiliselt 
kohal, vaid kasutavad eranditult kas üht 
või mitut sidevahendit;

Or.en
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Muudatusettepanek 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) sidevahendid – mistahes vahendid,
mida ilma kaupleja ja tarbija üheaegse 
füüsilise kohalviibimiseta saab kasutada 
nendevahelise lepingu sõlmimiseks;

(7) sidevahendid – mistahes vahendid, 
mida saab kasutada lepingu sõlmimise 
ajal, ilma et kaupleja ja tarbija peaksid 
üheaegselt füüsiliselt kohal viibima;

Or.de

Selgitus

Määratlust tuleks täpsustada, et sidevahendi kasutamine toimub seoses lepingu sõlmimisega, 
et võtta arvesse asjaolu, et sidevahendi abil lepingu heakskiitmine toimub tavaliselt tarnimise 
hetkel.

Muudatusettepanek 453
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) väljaspool äriruume sõlmitav leping – 8) väljaspool alalisi äriruume sõlmitav 
leping –
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or.cs

Selgitus

Soovitan lisada sõna „äriruumid” juurde sõna „alaline” kogu teksti ulatuses. Sel viisil saaks 
vältida levinud tava, mille kohaselt pädevale registreerimisasutusele teatatakse tegevuskoht, 
mis on kasutusel ainult ühe või paar päeva, mil tegevus toimub (nt restoranid, kruiisilaevad 
või olukorrad, kus kaupa pakutakse müügiks kaubanduskeskuste fuajeedes).
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Muudatusettepanek 454
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 8 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) väljaspool äriruume sõlmitav leping – (8) väljaspool äriruume sõlmitav leping –
kaupleja ja tarbija vahel sõlmitav kauba 
tarnimist või teenuse osutamist käsitlev 
mistahes leping,
a) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljapool äriruume 
või mille sõlmimiseks on tarbija samas 
olukorras teinud ettepaneku välja arvatud 
juhul, kui tarbija ise ei ole otsinud 
lepingu sõlmimise eesmärgil kontakti 
kauplejaga, või
b) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljapool äriruume 
või mille sõlmimiseks on tarbija teinud 
äriruumides ettepaneku pärast seda, kui 
ta on tänaval toimunud isikliku ja 
individuaalse vestluse põhjal kokku 
leppinud, et ta tuleb äriruumidesse, või
c) mis on sõlmitud tarbija ja kaupleja 
üheaegsel füüsilisel kohalviibimisel 
ettevõtja või temaga kooskõlastatult 
tegutsevate kolmandate isikute 
korraldatud ja kaupade turustamisele 
ning müümisele suunatud väljasõidu ajal 
kaupleja äriruumides või mille kohta on 
tarbija teinud pakkumise samadel 
tingimustel.

Or.de

Selgitus

Kõrvalekaldumine lepinguõiguse peamisest põhimõttest, et lepingust tuleb taganemisõiguse 
andmisega kinni pidada, on õigustatud teatud juhtudel, näiteks elukohta ootamatult toimuva 
külastuse või tänaval läbiviidava küsitluse puhul. Sellist üllatusmomenti ei teki, kui tarbija ise 
kutsub kaupleja enda juurde või algatab tehingu.
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Muudatusettepanek 455
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 8 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) väljaspool äriruume sõlmitav leping – (8) väljaspool äriruume sõlmitav leping  –
kaupleja ja tarbija vahel sõlmitav kauba 
tarnimist või teenuse osutamist käsitlev 
mistahes leping;

Or.de

Muudatusettepanek 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) väljaspool äriruume sõlmitav leping – (8) väljaspool äriruume sõlmitav leping –
kaupleja ja tarbija vahel sõlmitav kauba 
tarnimist või teenuse osutamist käsitlev 
mis tahes leping,

Or.en

Muudatusettepanek 457
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, või 
mistahes müügi-või teenusleping, mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või b)

(a) mis tahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, isegi kui 
tarbija on teinud eelnevalt pakkumise; või

Or.fr
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Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse muuta tekst selgemaks ja lihtsamaks.

Muudatusettepanek 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, või 
mistahes müügi-või teenusleping, mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või

(a) mis tahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, isegi kui 
tarbija on teinud eelnevalt pakkumise;

Or.fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada komisjoni ettepanekut.

Muudatusettepanek 459
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, või 
mistahes müügi-või teenusleping, mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või

a) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool äriruume, 
või mistahes müügi-või teenusleping, mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või

Or.de

Selgitus

Muudatusettepanekuga asendatakse ainult artikli 2 punkti 8 alapunkt a. Ülejäänud osas jääb 
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kehtima varasem muudatusettepanek 44.

Muudatusettepanek 460
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, või 
mistahes müügi-või teenusleping, mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse väljaspool kaupleja äriruume
tema korraldatud ringkäigu vältel või 
kaupleja külaskäigu ajal tarbija või mõne 
teise tarbija koju või külaskäigu ajal 
tarbija töökohta, kui külastus ei toimu 
tarbija erisoovi alusel.

Or.en

Selgitus

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating 
with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business 
contact in the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope 
and the associated information and formal requirements would especially burden the street 
sale of individual magazines and newspapers. Against this background the current definition 
of ‘off-premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Muudatusettepanek 461
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, või 
mistahes müügi-või teenusleping, mille
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või

a) mistahes leping, mis sõlmitakse kaupleja 
ja tarbija vahel kauba tarnimise või 
teenuse osutamise kohta, mille sõlmimise 
aluseks tarbijaga on läbirääkimised, mida 
kaupleja algatas või pidas tarbijaga 
väljaspool äriruume või vabaajaüritusel 
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tarbija juuresolekul;

Or.de

Selgitus

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. 
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Muudatusettepanek 462
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, või
mistahes müügi-või teenusleping, mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või

a) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool äriruume
ühes järgnevatest olukordadest või mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes;

Or.de

Muudatusettepanek 463
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, või 
mistahes müügi-või teenusleping, mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse ettevõtja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume kas tarbija 
töökohas või tema või mõne teise tarbija 
korteris, kui külaskäik ei toimu tarbija 
selgesõnalisel soovil; selle määratluse alla 
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ei kuulu lepingud, mis liikmesriikide 
eeskirjade kohaselt kinnitatakse niisuguse 
avaliku võimu kandja poolt, kes on 
seadusega kohustatud olema sõltumatu ja 
erapooletu ning kes peab ulatusliku 
õigusalase selgitustööga tagama, et tarbija 
sõlmib lepingu üksnes põhjaliku 
kaalutluse alusel ja selle õiguslikust 
ulatusest teadlik olles;

Or.de

Muudatusettepanek 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, või 
mistahes müügi-või teenusleping, mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või

a) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool äriruume,
välja arvatud kui tarbija on ise võtnud 
kauplejaga või tema esindajaga lepingu 
sõlmimise eesmärgil ühendust, või

Or.en

Muudatusettepanek 465
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse kaupleja ja tarbija üheaegsel 
viibimisel väljaspool äriruume, või 
mistahes müügi-või teenusleping, mille 
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 
tingimustes; või

a) mistahes müügi-või teenusleping, mis 
sõlmitakse:

– väljaspool kaupleja äriruume tema 
korraldatud ringkäigu vältel, või



AM\836026ET.doc 141/232 PE450.954v01-00

ET

– kaupleja külaskäigu ajal tarbija või 
mõne teise tarbija koju või külaskäigu 
ajal tarbija töökohta, kui külastus ei 
toimu tarbija erisoovi alusel;

Or.en

Selgitus

Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu määratlusest (artikli 1 esimese lõigu punkti 8 
alapunktid a, b, c ja d) jääksid välja renoveerimine jms teenused, mille puhul tarbija on 
kutsunud kaupleja oma koju, et hinnata ja kavandada renoveerimistöid, ning leping 
sõlmitakse seal.  Taganemisõigust, mida tavaliselt väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul kohaldatakse, oleks siin ebamõistlik kohaldada.

Muudatusettepanek 466
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a – alapunkt i (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mis sõlmitakse tarbija töö- või elukohas, 
kui tarbija ei ole omal algatusel kutsunud 
kauplejat enda juurde;

Or.de

Muudatusettepanek 467
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a – alapunkt ii (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) mis sõlmitakse kaupleja või kaupleja 
huvides tegutseva kolmanda isiku 
korraldatud vabaajaüritusel, või

Or.de



PE450.954v01-00 142/232 AM\836026ET.doc

ET

Muudatusettepanek 468
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) mis sõlmitakse ühistranspordis või 
avalikkusele avatud liiklusteedel;

Or.de

Muudatusettepanek 469
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt a – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) igapäevased tehingud –
müügi- või teenusleping, kui lepingutel 
põhinevaid teenuseid osutatakse tavaliselt 
kohe pärast lepingu sõlmimist.

Or.de

Muudatusettepanek 470
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mistahes müügi- või teenusleping, mis 
sõlmitakse äriruumides, kuid mille üle 
peetakse läbirääkimisi väljaspool 
äriruume olukorras, kus kaupleja ja 
tarbija viibivad mõlemad kohal;

välja jäetud

Or.de
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Selgitus

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. 
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Muudatusettepanek 471
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mistahes müügi- või teenusleping, mis 
sõlmitakse äriruumides, kuid mille üle 
peetakse läbirääkimisi väljaspool 
äriruume olukorras, kus kaupleja ja 
tarbija viibivad mõlemad kohal;

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mistahes müügi- või teenusleping, mis 
sõlmitakse äriruumides, kuid mille üle 
peetakse läbirääkimisi väljaspool äriruume 
olukorras, kus kaupleja ja tarbija viibivad 
mõlemad kohal;

b) mistahes müügi- või teenusleping, mis 
sõlmitakse äriruumides, kuid mille üle 
peetakse läbirääkimisi väljaspool äriruume 
olukorras, kus kaupleja ja tarbija viibivad 
mõlemad kohal, välja arvatud lepingud, 
mille on liikmesriikide eeskirjade kohaselt 
kinnitanud avaliku võimu esindaja, kes 
peab seadusest lähtuvalt olema iseseisev 
ja sõltumatu ning tagama üksikasjaliku 
õigusliku teabe andmise kaudu selle, et 
tarbija sõlmib lepingu alles pärast 
järelemõtlemist ning täieliku 
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teadlikkusega selle õiguslikust ulatusest 
(ametlik juriidiline dokument).

Or.en

Selgitus

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the specific context in which they 
are concluded, given the participation of a public official, guarantee to reach the objectives 
envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and 
guaranteeing that he/she is provided with detailed information. Consequently, it is not 
appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach 
on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment 
also corresponds to the EC acquis.

Muudatusettepanek 473
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mistahes müügi- või teenusleping, mis 
sõlmitakse äriruumides, kuid mille üle 
peetakse läbirääkimisi väljaspool 
äriruume olukorras, kus kaupleja ja 
tarbija viibivad mõlemad kohal;

b) mis sõlmitakse äriruumides, kuid mille
sõlmimiseks mõjutati tarbijat punktis a 
nimetatud asjaoludel peetud 
läbirääkimiste käigus;

Or.de

Muudatusettepanek 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mistahes müügi- või teenusleping, mis 
sõlmitakse äriruumides, kuid mille üle 

b) mis sõlmitakse äriruumides, kuid mille
põhikomponendid määratakse kindlaks
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peetakse läbirääkimisi väljaspool äriruume 
olukorras, kus kaupleja ja tarbija viibivad 
mõlemad kohal;

väljaspool äriruume olukorras, kus 
kaupleja ja tarbija viibivad mõlemad kohal;

Siia ei kuulu lepingud, mis vastavalt 
liikmesriigi sätetele on kinnitatud avaliku 
võimu esindaja poolt.

Or.en

Muudatusettepanek 475
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mistahes müügi- või teenusleping, mis
sõlmitakse äriruumides, kuid mille üle 
peetakse läbirääkimisi väljaspool 
äriruume olukorras, kus kaupleja ja
tarbija viibivad mõlemad kohal;

b) mis tahes kaupade või teenuste 
tarneleping peale lepingute, mille puhul
tarbija on ise palunud kauplejal end 
külastada;

Or.en

Selgitus

Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu määratlusest (artikli 1 esimese lõigu punkti 8 
alapunktid a, b, c ja d) jääksid välja renoveerimine jms teenused, mille puhul tarbija on 
kutsunud kaupleja oma koju, et hinnata ja kavandada renoveerimistöid, ning leping 
sõlmitakse seal.  Taganemisõigust, mida tavaliselt väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul kohaldatakse, oleks siin ebamõistlik kohaldada.

Muudatusettepanek 476
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) mis tahes müügi- või teenusleping, 
mille suhtes tarbija tegi pakkumine 
samadel tingimustel, mida on kirjeldatud 
alapunktis a või b, kuigi see pakkumine ei 
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ole tarbija jaoks siduv enne, kui kaupleja 
selle vastu võtab. 

Or.enSelgitus

Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu määratlusest (artikli 1 esimese lõigu punkti 8 
alapunktid a, b, c ja d) jääksid välja renoveerimine jms teenused, mille puhul tarbija on 
kutsunud kaupleja oma koju, et hinnata ja kavandada renoveerimistöid, ning leping 
sõlmitakse seal.  Taganemisõigust, mida tavaliselt väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul kohaldatakse, oleks siin ebamõistlik kohaldada.

Muudatusettepanek 477
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) mis tahes tarbija poolt lepingu vormis 
tehtud pakkumine samadel tingimustel, 
mida on kirjeldatud alapunktides a või b, 
kui see pakkumine on tarbija jaoks siduv.

Or.enSelgitus

Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu määratlusest (artikli 1 esimese lõigu punkti 8 
alapunktid a, b, c ja d) jääksid välja renoveerimine jms teenused, kui tarbija on kutsunud 
kaupleja oma koju, et hinnata ja kavandada renoveerimistöid ja leping sõlmitakse seal.  
Taganemisõigust, mida tavaliselt väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul kohaldatakse, 
oleks siin ebamõistlik kohaldada.

Muudatusettepanek 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) mis tahes müügi- või teenusleping, 
mis sõlmitakse mis tahes vahendeid 
kasutades pärast alapunktide a või b 
alusel sõlmitud  müügi- või 
teenuslepingut sama kaupleja ja sama 
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tarbija vahel samade toodete kohta.

Or.en

Muudatusettepanek 479
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) mis sõlmitakse kaupleja ringkäigu 
ajal eesmärgiga reklaamida ja müüa 
tarbija poolt omandatavaid kaupu või 
teenuseid.

Or.en

Muudatusettepanek 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lepingud, mille kinnitamisel osaleb 
liikmesriikide sätete kohaselt avaliku 
võimu esindaja, jäetakse käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast välja.

Or.fr

Selgitus

Vt põhjenduse 14 selgitust.

Muudatusettepanek 481
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) seda ei kohaldata lepingute suhtes, 
mis seostuvad kuni 60 eurose väärtusega 
igapäevaste tehingutega, mille puhul 
osutab kaupleja teenused kohe pärast 
lepingu sõlmimist;

Or.de

Selgitus

Väikese väärtusega igapäevaste tehingute puhul põhjustaks avalikustamiskohustus kauplejale 
märkimisväärset koormust, ilma et see suurendaks tarbija kaitset.

Muudatusettepanek 482
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) äriruum – (9)  „äriruum” – igasugused jaemüügiks 
kasutatavad kinnis- ja vallasruumid, 
sealhulgas hooajalised jaemüügiks 
kasutatavad ruumid, mida kaupleja 
kasutab pideva äritegevuse kohana.

Or.en

Selgitus

Väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute eeskirju tuleks kohaldada müügikioskite ja 
müügilaudade suhtes eeskätt seetõttu, et tarbijatele avaldatakse sageli psühholoogilist survet 
ja kaupleja kasutab veenmist, pakkudes „kohapealseid” eritingimusi.

Muudatusettepanek 483
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) jaemüügiks kasutatav äriruum vallas-
või kinnisvara kujul, sealhulgas 
hooajaliseks jaemüügiks kasutatav 
äriruum, kus kaupleja regulaarselt 
tegutseb;

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 484
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügikioskid ja müügilauad, kus 
kaupleja tegutseb regulaarselt või 
ajutiselt;

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 485
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügikioskid ja müügilauad, kus 
kaupleja tegutseb regulaarselt või 
ajutiselt;

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute eeskirju tuleks kohaldada müügikioskite ja 
müügilaudade suhtes eeskätt seetõttu, et tarbijatele avaldatakse sageli psühholoogilist survet 
ja kaupleja kasutab veenmist, pakkudes „kohapealseid” eritingimusi.
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Muudatusettepanek 486
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügikioskid ja müügilauad, kus 
kaupleja tegutseb regulaarselt või 
ajutiselt;

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 487
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügikioskid ja müügilauad, kus 
kaupleja tegutseb regulaarselt või 
ajutiselt;

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 488
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügikioskid ja müügilauad, kus 
kaupleja tegutseb regulaarselt või 
ajutiselt;

välja jäetud

Or.en
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Muudatusettepanek 489
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügikioskid ja müügilauad, kus 
kaupleja tegutseb regulaarselt või ajutiselt;

b) müügikioskid, kus kaupleja tegutseb 
regulaarselt või ajutiselt;

Or.fr

Muudatusettepanek 490
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) tellimisvorm – vahend, milles on 
sätestatud lepingutingimused ja mille 
tarbija peab allkirjastama, et sõlmida 
väljaspool äriruume sõlmitav leping;

(11) kirjalik vorm – teadete või teabe 
edastamine paberil. Elektrooniliselt 
edastatud teave, mida on võimalik püsival 
andmekandjal alaliselt säilitada, 
võrdsustatakse kirjalikult esitatud 
teabega.
(Kõigis direktiivi sätetes, kus praegu 
viidatakse püsivatele andmekandjatele, 
viidatakse edaspidi kirjalikule vormile.)

Or.de

Selgitus

Kirjalikkuse mõiste määratluses võetakse arvesse asjaolu, et e-postil on teabe kirjalikus 
vormis paberil esitamise kõrval oluline koht. Selline lähenemine vastab kohtualluvust 
reguleeriva nõukogu määruse 44/2001 artikli 23 lõikes 2 esitatud lahendusele.

Muudatusettepanek 491
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) toode – mistahes kaup või teenus, 
sealhulgas kinnisvara ning õigused ja 
kohustused;

(12) toode – mistahes kaup või teenus;

Or.en

Muudatusettepanek 492
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) avalik enampakkumine –
müügimeetod, kus kaupleja pakub
enampakkuja poolt juhitava
võistupakkumise korras kaupa tarbijale, 
kes viibib enampakkumise juures või 
kellele on antud võimalus seal juures
viibida, ning kus kõrgeima pakkumise 
tegija on kohustatud kauba ostma;

(16) avalik enampakkumine –
müügimeetod, kus kaupleja nimel tegutsev 
kolmas isik pakub kaupa või teenust 
läbipaistva võistupakkumise korras, mille 
juures tarbija viibib või mille juures talle
on antud võimalus viibida. Volitatud 
kolmas isik osaleb müügi- või 
teenuslepingu sõlmimisel, määrates kauba
või teenuse protsessi lõpuks kõige enam 
pakkunule.

Or.fr

Muudatusettepanek 493
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) avalik enampakkumine –
müügimeetod, kus kaupleja pakub 
enampakkuja poolt juhitava 
võistupakkumise korras kaupa tarbijale, 
kes viibib enampakkumise juures või 
kellele on antud võimalus seal juures 
viibida, ning kus kõrgeima pakkumise 
tegija on kohustatud kauba ostma;

(16) avalik enampakkumine –
müügimeetod, kus kaupleja pakub 
enampakkuja poolt juhitava 
võistupakkumise korras kaupa või 
teenuseid tarbijale, kes viibib 
enampakkumise juures või kellele on antud 
võimalus seal juures viibida, ning kus 
kõrgeima pakkumise tegija on kohustatud 
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kauba ostma;

Or.en

Muudatusettepanek 494
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) kauba garantii – kaupleja või tootja
(garandi) poolt tarbija ees võetud kohustus 
hüvitada tarbijale kauba või teenuse eest 
makstud hind või asendada või parandada 
kaup või teenus mistahes moel, kui kaup 
või teenus ei vasta garantiikirjas sätestatud 
kirjeldusele või lepingu sõlmimise ajal või 
selle eel kättesaadavale reklaamile;

(18) kauba garantii – kaupleja või tootja
(garandi) poolt tarbija ees võetud kohustus
lisaks oma juriidiliste kohustuste 
täitmisele vastavuse tagamise osas
hüvitada tarbijale kauba või teenuse eest 
makstud hind või asendada või parandada 
kaup või teenus mis tahes moel, kui kaup 
või teenus ei vasta garantiikirjas sätestatud 
kirjeldusele või mis tahes vastavusega 
mitteseotud nõudele või lepingu sõlmimise 
ajal või selle eel kättesaadavale reklaamile;

Or.fr

Selgitus

Komisjoni määratlus ei ole esitatud viisil vastuvõetav, sest selles aetakse segamini kauba 
garantii ja vastavuse tagamine, kuigi kauba garantii on leping, millega kaupleja  võtab 
endale tarbija suhtes kohustused lisaks kohustustele vastavuse tagamise osas. Kauba garantii 
võib seega hõlmata ka muid müügiga seotud aspekte, nagu tarnimine, teatavatest tasudest 
vabastamine jne. 

Muudatusettepanek 495
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) lisaleping – leping, mille alusel tarbija 
omandab kauba või teenuse, mis on seotud 
kauglepingu või väljaspool äriruume 

(20) lisaleping – leping, mille alusel tarbija 
omandab kauba või teenuse, mis on seotud 
kauglepingu või väljaspool äriruume 



PE450.954v01-00 154/232 AM\836026ET.doc

ET

sõlmitud lepinguga, ning kus kauba tarnib 
või teenuse osutab kaupleja või kolmas isik 
nimetatud kolmanda isiku ja kaupleja vahel 
sõlmitud kokkuleppe alusel.

sõlmitud põhilepinguga, ning kus kauba 
tarnib või teenuse osutab kaupleja või 
kolmas isik nimetatud kolmanda isiku ja 
kaupleja vahel sõlmitud kokkuleppe alusel.

Or.fr

Selgitus

Määratlust on kasutatakse paljude liikmesriikide õigusaktides. Lisalepingu mõistet 
kasutatakse ka osaajalise kasutamise direktiivis.

Muudatusettepanek 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) lisaleping – leping, mille alusel tarbija 
omandab kauba või teenuse, mis on seotud
kauglepingu või väljaspool äriruume 
sõlmitud lepinguga, ning kus kauba tarnib 
või teenuse osutab kaupleja või kolmas isik 
nimetatud kolmanda isiku ja kaupleja vahel 
sõlmitud kokkuleppe alusel.

(20) lisaleping – leping, mille alusel tarbija 
omandab kauba või teenuse, mis on seotud
müügi või teenuse osutamise 
põhilepinguga, ning kus kauba tarnib või 
teenuse osutab kaupleja või kolmas isik 
nimetatud kolmanda isiku ja kaupleja vahel 
sõlmitud kokkuleppe alusel.

Or.fr

Selgitus

Määratlust on kasutatakse paljude liikmesriikide õigusaktides. Lisalepingu mõistet 
kasutatakse ka osaajalise kasutamise direktiivis.

Muudatusettepanek 497
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) lisaleping – leping, mille alusel tarbija 
omandab kauba või teenuse, mis on seotud 

(20) lisaleping – leping, mille alusel tarbija 
omandab kauplejalt kauba või teenuse, mis 



AM\836026ET.doc 155/232 PE450.954v01-00

ET

kauglepingu või väljaspool äriruume 
sõlmitud lepinguga, ning kus kauba tarnib 
või teenuse osutab kaupleja või kolmas isik 
nimetatud kolmanda isiku ja kaupleja vahel 
sõlmitud kokkuleppe alusel.

on seotud kauglepingu või väljaspool 
äriruume sõlmitud lepinguga, ning kus 
kauba tarnib või teenuse osutab kaupleja 
või kolmas isik nimetatud kolmanda isiku 
ja kaupleja vahel sõlmitud kokkuleppe 
alusel.

Or.de

Muudatusettepanek 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) tarbija nõuete kohaselt valmistatud 
või individualiseeritud kaup – igasugune 
kaup, mis ei ole veel valmis ja mille puhul 
peab tarbija enne kauba lõplikku 
valmimist tegema kauba värvi, suuruse, 
materjali ja kujundamisega seotud 
individuaalseid valikuid, mistõttu seda 
kaupa ei ole tarbija tehtud valikutega 
arvestamise tõttu võimalik müüa või on 
võimalik müüa ebamõistliku hindade 
langetamise abil ning mille puhul on 
kaupleja teinud tarbijale selgeks, et 
tegemist on tellimustööna valminud 
tootega;

Or.de

Selgitus

Tarbija nõuete kohaselt toodetud kauba erikategooria on vaja määratleda. Vastasel korral 
tekiks õiguslik lünk, sest tegelikult ei ole sellised individuaalsete soovide kohaselt 
valmistatavad kaubad haruldased.

Muudatusettepanek 499
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud kohustus 
anda teavet püsival andmekandjal on 
täidetud, kui tarbija või kaupleja on 
saatnud teabe e-posti aadressi omavale 
teisele poolele sellel e-posti aadressil.

Or.en

Muudatusettepanek 500
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selles 
sätestatud tingimustel ja ulatuses kaupleja 
ja tarbija vahel sõlmitud müügi- ja 
teenuslepingute suhtes.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selles 
sätestatud tingimustel ja ulatuses kaupleja 
ja tarbija vahel sõlmitud müügi- ja 
teenuslepingute suhtes. Käesoleva 
direktiivi teenuste osutamise kohta 
käivaid sätteid kohaldatakse artikli 2 lõike 
5  punktis a osutatud tarnelepingute 
suhtes, sõltumata sellest, kas tegemist on 
müügi- või teenuslepinguga.

Or.de

Selgitus

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.
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Muudatusettepanek 501
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
avaliku enampakkumise alusel sõlmitud 
lepingutele.

Or.fr

Muudatusettepanek 502
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
notari või samaväärse ametiisiku 
juuresolekul sõlmitud lepingutele.

Or.fr

Muudatusettepanek 503
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
tervishoiu- ja farmaatsiateenustele.

Or.fr
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Muudatusettepanek 504
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 8–
20 sätestatud teatavate väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute, artiklites 
30–39 sätestatud ebaõiglaste 
lepingutingimuste ja artiklites 40–46 
sätestatud üldeeskirjade suhtes ning 
koostoimes artikliga 4, mis käsitleb 
täielikku ühtlustamist.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 505
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 8–
20 sätestatud teatavate väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute, artiklites 
30–39 sätestatud ebaõiglaste 
lepingutingimuste ja artiklites 40–46 
sätestatud üldeeskirjade suhtes ning 
koostoimes artikliga 4, mis käsitleb 
täielikku ühtlustamist.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 506
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 8–
20 sätestatud teatavate väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute, artiklites 
30–39 sätestatud ebaõiglaste 
lepingutingimuste ja artiklites 40–46 
sätestatud üldeeskirjade suhtes ning 
koostoimes artikliga 4, mis käsitleb 
täielikku ühtlustamist.

2. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira liidu õigusaktides sisalduvaid sätteid 
konkreetsete valdkondade või lepingute 
osas.

Or.fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 11 kohta.

Muudatusettepanek 507
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 8–
20 sätestatud teatavate väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute, artiklites
30–39 sätestatud ebaõiglaste 
lepingutingimuste ja artiklites 40–46 
sätestatud üldeeskirjade suhtes ning 
koostoimes artikliga 4, mis käsitleb 
täielikku ühtlustamist.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 30–
39 sätestatud ebaõiglaste lepingutingimuste 
ja artiklites 40–46 sätestatud üldeeskirjade 
suhtes ning koostoimes artikliga 4, mis 
käsitleb täielikku ühtlustamist.

Or.it

Selgitus

Kavandatavat direktiivi tuleks kohaldada finantsteenustele üksnes niivõrd, kuivõrd see on 
seotud I ja V peatükiga. Erinevate juba jõus olevate direktiivide (näiteks tarbijakrediidi 
direktiiv, finantsteenuste kaugturustuse direktiiv, finantsinstrumentide turgude direktiiv, 
makseteenuste direktiiv, prospektidirektiiv jne) tõttu suurendaks veel ühe õigusakti lisamine 
asjade keerukust ning takistaks õiguskindluse loomist.
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Muudatusettepanek 508
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 8–
20 sätestatud teatavate väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute, artiklites 
30–39 sätestatud ebaõiglaste 
lepingutingimuste ja artiklites 40–46 
sätestatud üldeeskirjade suhtes ning 
koostoimes artikliga 4, mis käsitleb 
täielikku ühtlustamist.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 40–
46 sätestatud üldeeskirjade suhtes ning 
koostoimes artikliga 4, mis käsitleb 
täielikku ühtlustamist.

Or.de

Muudatusettepanek 509
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 8–
20 sätestatud teatavate väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute, artiklites
30–39 sätestatud ebaõiglaste 
lepingutingimuste ja artiklites 40–46 
sätestatud üldeeskirjade suhtes ning 
koostoimes artikliga 4, mis käsitleb 
täielikku ühtlustamist.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 30–
39 sätestatud ebaõiglaste lepingutingimuste 
ja artiklites 40–46 sätestatud üldeeskirjade 
suhtes ning koostoimes artikliga 4, mis 
käsitleb täielikku ühtlustamist.

Or.en

Selgitus

Finantsteenused jaeturul on keerukad tooted ning liikmesriikidel peab seetõttu olema 
võimalik kohaldada kõnealuse sektori suhtes kohandatud teabenõudeid ja lepingust 
taganemise õigusi.
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Muudatusettepanek 510
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 8–
20 sätestatud teatavate väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute, artiklites 
30–39 sätestatud ebaõiglaste 
lepingutingimuste ja artiklites 40–46 
sätestatud üldeeskirjade suhtes ning 
koostoimes artikliga 4, mis käsitleb 
täielikku ühtlustamist.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
finantsteenuste puhul üksnes artiklites 30–
39 sätestatud ebaõiglaste lepingutingimuste 
ja artiklites 40–46 sätestatud üldeeskirjade 
suhtes ning koostoimes artikli 2 
asjaomaste mõistetega. Liikmesriigid 
võivad finantsteenustega seoses oma 
siseriiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada sätted, mis on 
rangemad artiklitega 30–39 
kehtestatutest.

Or.en

Muudatusettepanek 511
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 
piira liidu õigusaktides sisalduvaid sätteid 
konkreetsete valdkondade või lepingute 
osas.

Or.fr

Muudatusettepanek 512
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
suhtes, mille kinnitatab avaliku võimu 
kandja, kes on seadusega kohustatud 
olema sõltumatu ja erapooletu ning kes 
peab ulatusliku õigusalase selgitustööga 
tagama, et tarbija sõlmib lepingu üksnes 
põhjaliku kaalutluse alusel ja selle 
õiguslikust ulatusest teadlik olles.

Or.de

Selgitus

Kui lepingu sõlmimisel osaleb avaliku võimu kandja, kes on seadusega kohustatud olema 
sõltumatu ja erapooletu ning tegema ulatuslikku õiguslikku selgitustööd, tagatakse sellega, et 
tarbija sõlmib lepingu üksnes põhjaliku kaalutluse alusel ja selle õiguslikust ulatusest teadlik
olles. Selliste lepingute lisamine direktiivi reguleerimisalasse ei oleks seega sobiv ning 
mõjutaks liikmesriikide õigussüsteemi.

Muudatusettepanek 513
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
hasartmängudega seotud tegevustele, 
sealhulgas rahalise panusega 
õnnemängudele, kaasa arvatud loteriid, 
hasartmängud kasiinodes ja 
kihlveotehingud.

Or.xm

Selgitus

Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on liikmesriikidel hasartmängude 
valdkonnas õigus määrata oma kodanike kaitse tase ja kehtestada konkreetseid tarbijakaitse-
eeskirju. Euroopa Parlament (9. märtsi 2009. aasta resolutsioon) ja nõukogu (tarbijakaitse 
töörühmas peetavad arutelud) on alati seda seisukohta jaganud. Tarbijate õiguste 
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maksimaalne ühtlustamine muu hulgas ka hasartmängude valdkonnas jätaks liikmesriigid 
otsustusõigusest ilma.

Muudatusettepanek 514
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
niisuguste kauglepingute ja väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute suhtes,
a) mis on seotud kinnisvaraõigustega, 
välja arvatud rendiõigused ja 
kinnisvaraga seonduvad tööd, või
b) finantsteenustega või
c) transporditeenustega.

Or.de

Selgitus

Kehtiv ühenduse õigustik finants- ja transporditeenuste valdkonnas sisaldab mitmeid sätteid 
tarbijakaitse kohta. Transporditeenuste väljajätmisega võetakse arvesse probleemi, mille 
tekitaks väljaspool äriruume sõlmitava lepingu mõiste lai määratlus antud valdkonnas.

Muudatusettepanek 515
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Käesoleva peatüki sätteid ei kohaldata 
väljapool äriruume sõlmitavate lepingute 
suhtes, mille puhul toimub mõlema poole 
teenuse osutamine viivitamata ja teenuse 
väärtus ei ületa 50 eurot, kui ettevõtja 
sõlmib lepingu tavaliselt mujal kui oma 
ruumides või ettevõtja ei tegutse oma 
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tegevuse olemuse tõttu alalises asukohas.

Or.de

Selgitus

Kord hõlmaks isegi roosi ostmist mittestatsionaarsest lillede müügipunktist ja piletite ostmist 
vaatamisväärsustega tutvumiseks tehtava ringsõidu jaoks. Seetõttu on vaja teha praktikas 
sobiv erand. Kohese maksmiskohustuse puhul on tarbija koheselt teadlik teenuse hinnast ja 
käitub seetõttu vastava hoolikusega. Väärtuse hoidmisega teatavates piirides välditakse 
erandi kuritarvitamist.

Muudatusettepanek 516
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Direktiiv ei mõjuta liikmesriikide 
üldist lepinguõigust, kuivõrd see ei ole 
käesoleva direktiivi raames ühtlustatud.

Or.en

Muudatusettepanek 517
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingute suhtes, mis kuuluvad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 94/47/EÜ12  ja nõukogu 
direktiivi 90/314/EMÜ13  
reguleerimisalasse, kohaldatakse üksnes 
artikleid 30–39, mis käsitlevad tarbija 
õigusi ebaõiglaste lepingutingimuste 
puhul, loetuna koostoimes artikliga 4, mis 
käsitleb täielikku ühtlustamist.

välja jäetud

12 EÜT L 280, 29.10.1994, lk 83.
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13 EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59.

Or.en

Muudatusettepanek 518
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingute suhtes, mis kuuluvad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 94/47/EÜ12  ja nõukogu 
direktiivi 90/314/EMÜ13  
reguleerimisalasse, kohaldatakse üksnes 
artikleid 30–39, mis käsitlevad tarbija 
õigusi ebaõiglaste lepingutingimuste 
puhul, loetuna koostoimes artikliga 4, mis 
käsitleb täielikku ühtlustamist.

välja jäetud

12 EÜT L 280, 29.10.1994, lk 83.
13 EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59.

Or.en

Muudatusettepanek 519
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kuna käesolevas direktiivis ei ole 
eeskirju ühtlustatud, ei mõjuta need 
siseriiklikku õigust üldise lepinguõiguse 
valdkonnas.

Or.fr
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Muudatusettepanek 520
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikleid 5, 7, 9 ja 11 kohaldatakse 
ilma, et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivides 2006/123/EÜ14 ja 
2000/31/EÜ15 sätestatud teavitamisnõuete 
kohaldamist.

välja jäetud

14 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
15 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.

Or.en

Muudatusettepanek 521
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikleid 5, 7, 9 ja 11 kohaldatakse 
ilma, et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivides 2006/123/EÜ14 ja 
2000/31/EÜ15 sätestatud teavitamisnõuete 
kohaldamist.

välja jäetud

14 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
15 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.

Or.en

Muudatusettepanek 522
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikleid 5, 7, 9 ja 11 kohaldatakse ilma, 4. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ilma, 
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et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivides 2006/123/EÜ14 ja 
2000/31/EÜ15 sätestatud teavitamisnõuete 
kohaldamist.

et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivides 2006/123/EÜ14 ja 
2000/31/EÜ15 sätestatud teavitamisnõuete 
kohaldamist.

Or.fr

Muudatusettepanek 523
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikleid 5, 7, 9 ja 11 kohaldatakse ilma, 
et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivides 2006/123/EÜ14 ja 
2000/31/EÜ15 sätestatud teavitamisnõuete 
kohaldamist.

4. Käesolevat direktiivi kohaldatakse
lepingutele, mida hõlmavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivid 
2006/123/EÜ ja 2000/31/EÜ.

Or.en

Muudatusettepanek 524
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
hasartmängudega seotud tegevustele, 
sealhulgas rahalise panusega 
õnnemängudele, kaasa arvatud loteriid, 
kasiinomängud ja kihlveotehingud.

Or.en

Muudatusettepanek 525
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei mõjuta selliste 
siseriiklike eeskirjade kohaldamist, mis 
käsitlevad kinnisvara õiguslikku olemust, 
müüki, soetamist või üleandmist ja 
kinnisvaraga seotud õiguste sõnastamist 
ning ülekandmist.

Or.de

Muudatusettepanek 526
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklid 5–29 ei kehti lepingute suhtes, 
mille liikmesriikide eeskirjade kohaselt 
kinnitab avaliku võimu kandja, kes on 
seadusega kohustatud olema sõltumatu ja 
erapooletu ning kes peab ulatusliku 
õigusalase selgitustööga tagama, et tarbija 
sõlmib lepingu üksnes põhjaliku 
kaalutluse alusel ja selle õiguslikust 
ulatusest teadlik olles.

Or.de

Muudatusettepanek 527
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada, et 
käesolevat direktiivi kohaldatakse ainult 
lepingute suhtes, mille puhul ületab 
tarbija makstav tasu teatava 
kindlaksmääratud summa. Summa ei tohi 
ületada 100 eurot.
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Or.de

Muudatusettepanek 528
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 12–19 ei kohaldata 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes, kui tegemist 
on majutus-, transpordi-, 
mootorsõidukirendi-, toitlustus- või 
vabaajaveetmisteenustega ning kui 
lepingutes on ette nähtud, et teenust 
osutatakse konkreetsel kuupäeval või 
ajavahemikul.

Or.de

Muudatusettepanek 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide õigusaktide nende sätete 
kohaldamist, mis puudutavad 
kinnisvaraga seotud asjaõiguse loomist, 
omandamist ja üleandmist või 
kinnisasjaga seotud tagatisi.

Or.en

Selgitus

Selgitatakse, et käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide asjaõiguse sätete kohaldamist 
seoses kinnisvara üleandmise või kinnisvaraga seotud õiguste loomise või ülekandmisega.
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Muudatusettepanek 530
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta selliste 
siseriiklike eeskirjade kohaldamist, mis 
käsitlevad kinnisvara müüki, soetamist või 
üleandmist ja kinnisvaraga seotud õiguste 
sõnastamist ning ülekandmist.

Or.de

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et direktiiv ei mõjuta liikmesriikide asjaõiguskorda 
seoses kinnisvara üleandmisega või kinnisvaraga seotud õiguste sõnastamise või 
ülekandmisega.

Muudatusettepanek 531
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
käesolevat direktiivi kohaldatakse üksnes 
lepingute suhtes, mille puhul tarbija poolt 
makstav tasu ületab teatava 
kindlaksmääratud summa.

Or.en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei sisalda miinimumklauslit, kuigi selline klausel on täiesti põhjendatult 
lisatud rändmüüki käsitlevasse direktiivi 85/577/EMÜ (artikli 3 lõige 1). See tähendab, et 
tekstis esitatud põhjalikke teavet ja vormilisi nõudeid käsitlevaid sätteid kohaldatakse kõigi 
lepingute suhtes, mis muudab lehtede ja ajalehtede tänavamüügi palju raskemaks kui mitte 
lausa võimatuks. Seetõttu ei ole miinimumklausel vajalik mitte üksnes ajalehtede vaba ja 
takistamatu tänavamüügi jaoks, vaid see on ka tarbijate huvides.
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Muudatusettepanek 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
sotsiaalteenuste suhtes, mis on seotud 
sotsiaalkorterite, lastehoolduse ning 
püsivalt või ajutiselt puudustkannatavate 
perede ja isikute toetamisega ning mida 
osutavad riik või riigi volitatud 
teenuseosutajad või riigi tunnustatud 
heategevusorganisatsioonid.

Or.fr

Selgitus

Üldist huvi pakkuvaid sotsiaalabiteenuseid käsitletakse ELi õigusraamistikus eraldi. Need on 
üliolulised selleks, et säilitada sotsiaalse ühtekuuluvuse ja solidaarsuse põhimõtted ning 
käesolev direktiiv ei tohiks neid mõjutada, kuna need erinevad muudest teenustest. 
Muudatusettepanekus korratakse lisaks teenuseid siseturul käsitleva direktiivi 2006/123/EÜ 
artikli 2 lõike 2 punktis j ette nähtud kohaldamisalast väljajätmist.

Muudatusettepanek 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
hasartmängudega seotud tegevustele, 
sealhulgas rahalise panusega 
õnnemängudele, kaasa arvatud loteriid, 
kasiinomängud ja kihlveotehingud.

Or.en
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Selgitus

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Muudatusettepanek 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide õigusaktide nende sätete 
kohaldamist, mis puudutavad 
kinnisvaraga seotud asjaõiguse loomist, 
omandamist ja üleandmist või 
kinnisvaraga seotud tagatisi.

Or.en

Muudatusettepanek 535
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
hasartmängudega seotud tegevustele, 
sealhulgas rahalise panusega 
õnnemängudele, kaasa arvatud loteriid, 
kasiinomängud ja kihlveotehingud.

Or.en

Selgitus

Liikmesriikide siseriikliku õigusega on kehtestatud erisätted, mille eesmärk on kaitsta 
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tarbijaid hasartmängudega kaasnevate võimalike ohtude eest. Hasartmängudega seotud 
tegevuste lisamine käesoleva direktiivi reguleerimisalasse takistaks liikmesriikidel säilitada 
või võtta vastu mitmeid tarbijakaitset käsitlevaid sätteid, mida nad asjaomases valdkonnas 
vajalikeks peavad.

Muudatusettepanek 536
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ilma et see piiraks lõike 4 
kohaldamist, kohaldatakse käesoleva
direktiivi sätteid üksnes juhul, kui liidu 
muudes õigusaktides ei ole sama 
eesmärgiga erisätteid.

Or.en

Muudatusettepanek 537
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liidu õiguse kohaselt võivad 
liikmesriigid säilitada või kehtestada 
sobivaid ja proportsionaalseid teabe või 
esitusega seotud lisanõudeid, mis on vastu 
võetud ühte majandussektorit käsitleva 
uuringu või uurimuse tõttu, mille kohaselt 
asjaomases sektoris tekitatakse tarbijatele 
kahju või esineb konkurentsi rikkumine.

Or.en
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Muudatusettepanek 538
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide õigusaktide nende sätete 
kohaldamist, mis puudutavad 
kinnisvaraga seotud asjaõiguse loomist, 
omandamist ja üleandmist või 
kinnisasjaga seotud tagatisi.

Or.en

Selgitus

Selgitatakse, et käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide asjaõiguse sätete kohaldamist 
seoses kinnisvara üleandmise või kinnisvaraga seotud õiguste loomise või ülekandmisega.

Muudatusettepanek 539
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täielik ühtlustamine Ühtlustamise tase

Or.fr

Muudatusettepanek 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täielik ühtlustamine Minimaalne ühtlustamine

Or.en

Muudatusettepanek 541
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täielik ühtlustamine Ühtlustamise indikaator

Or.el

Muudatusettepanek 542
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 
vähem rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 543
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 ja lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 1. Liikmesriigid võivad kõrgemal tasemel 
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säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva direktiiviga
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 
vähem rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

tarbijakaitse tagamiseks võtta käesoleva 
direktiivi reguleerimisalas vastu või 
säilitada rangemaid eeskirju, välja 
arvatud lõikes 2 sätestatud juhtudel.

1 a. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad 
artiklitega 12–17 kehtestatutest, sealhulgas 
ei rangemaid ega vähem rangeid eeskirju, 
millega tagataks tarbijakaitse erinev tase.

Or.en

Selgitus

Juhtudel, kus täielikku ühtlustamist saab kohaldada üksnes teatavates punktides, kus see on 
võimalik ja mõistlik, tuleks kasutada lähenemisviiside kombineerimist. Selleks et vältida 
piiritlemisega seotud probleeme ja siseriiklike õigusaktide ootamatut mõju, on vältimatult 
vaja vaikimisi reeglit, mis põhineb minimaalsel ühtlustamisel.

Muudatusettepanek 544
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 ja lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 
vähem rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

1. Välja arvatud lõikes 2 võimaldatud 
juhtudel tohivad liikmesriigid käesoleva 
direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 
vastu võtta või säilitada rangemaid 
eeskirju, et tagada tarbijakaitse kõrgem 
tase. Liikmesriigid peavad tagama, et 
nimetatud eeskirjad on kooskõlas 
asutamislepingutega.
1 a. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad käesoleva
direktiivi artiklis 2, artiklis, 3, artiklis 5, 
artikli 12 lõigetes 1–3, artiklites 13–18, 
artiklites 22 ja 23, artikli 24 lõigetes 1 ja 2 
ning artikli 31 lõigetes 1–3 kehtestatust,
sealhulgas ei rangemaid eeskirju, millega 
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tagataks tarbijakaitse erinev tase.

Or.fr

Selgitus

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la 
proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 10 et 11 (obligations 
formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour lesquels les Etats membres 
pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes que 
celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de protection du 
consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour 
permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle 
l'exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du 
chapitre IV ; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V

Muudatusettepanek 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 ja lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva direktiiviga
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 
vähem rangeid eeskirju, millega tagataks
tarbijakaitse erinev tase.

1. Liikmesriigid võivad riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad käesoleva 
direktiiviga kehtestatutest, kui need 
tagavad tarbijakaitse kõrgema taseme.

1 a. Käesolevast direktiivist tulenevaid 
õigusi kasutatakse ilma, et see piiraks 
muude tarbijakaitset käsitlevate ühenduse 
õigusaktide sätete kohaldamist.

Or.en
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Selgitus

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. 
With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that 
consumers benefit from the protection granted to them by consumer protection rules laid 
down in the consumer legislation in force in their Member States and that Member States 
cannot introduce new consumer rights which are to the detriment of the consumers. 
Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
in European laws.

Muudatusettepanek 546
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 
vähem rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

Liikmesriigid võivad kõrgema 
tarbijakaitse taseme tagamiseks riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad käesoleva 
direktiiviga kehtestatust.

Or.el

Selgitus

Täielik ühtlustamine jätaks tarbijad ilma mõnedes ELi liikmesriikides kehtivatest 
soodsamatest sätetest.

Muudatusettepanek 547
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 
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vähem rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

vähem rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase, välja arvatud 
juhul, kui käesoleva direktiiviga on teisiti 
sätestatud.

Or.en

Muudatusettepanek 548
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva direktiivi asjaomaste 
sätetega ei ole teisiti sätestatud, võivad 
liikmesriigid selle direktiivi 
reguleerimisalas kehtestada või säilitada 
asutamislepingule vastavad rangemad 
eeskirjad, et tagada kõrgemal tasemel 
tarbijakaitse.

Or.en

Muudatusettepanek 549
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid säilitavad või 
kehtestavad eeskirju, millega tagatakse 
kõrgemal tasemel tarbijakaitse käesoleva 
direktiiviga ühtlustatud valdkonnas, 
peavad nimetatud eeskirjad vastama 
asutamislepingule ning neist tuleb 
teavitada komisjoni.
Komisjon avalikustab selle teabe 
veebisaidil või mõnel muul kergesti 
ligipääsetaval viisil.

Or.en
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Muudatusettepanek 550
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevast direktiivist tulenevaid õigusi 
kasutatakse ilma, et see piiraks muude 
õiguste kohaldamist, mida tarbija võib 
kasutada lepingulist või lepinguvälist 
vastutust reguleerivate siseriiklike 
eeskirjade alusel.

Or.en

Muudatusettepanek 551
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes.
Käesolevat peatükki ei kohaldata 
kauglepingute ning väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes, kui tegemist 
on:
a) lepingutega, mis käsitlevad kinnisvara 
müüki, soetamist, hüpoteegi seadmist või 
kinnisvaraga seotud õigusi, või
b) lepingutega, mis käsitlevad hoonete 
ehitamist või ulatuslikku ümberehitamist 
või hoone või korteri üürimist.

Or.de

Selgitus

Mõlemad lepinguosalised valmistavad tavaliselt hoolikalt ette lepingud hoone ehitamise või 
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ulatusliku ümberehitamise kohta, mistõttu taganemisõigust ei ole vaja. Tarbija saab 
läbirääkimiste käigus kogu teabe. Käesoleva peatüki kohased teavitamiskohustused ei ole 
eespool kirjeldatud lepingute jaoks sobivad. Üürilepingud on kõigis liikmesriikides juba 
piisavalt ja väga erineval viisil reguleeritud.

Muudatusettepanek 552
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat peatükki ei kohaldata 
kauglepingute ning väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes, mis 
käsitlevad finantsteenuseid.

Or.de

Selgitus

Finantsteenused on keeruline valdkond ja neid reguleeritakse põhjalikult juba teiste 
direktiividega, näiteks tarbijakrediididirektiivi ja finantsteenuste kaugturustamist käsitleva 
direktiiviga. Seetõttu tuleks nii teavitamiskohustused kui tarbijate taganemisõigus 
finantsteenuste valdkonnas kehtestada eespool nimetatud eriõigusaktide raames.

Muudatusettepanek 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Sihtotstarbeline täielik ühtlustamine

Kui käesolevas peatükis ei sätestata teisiti, 
ei tohi liikmesriigid riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva peatükiga 
kehtestatust.

Or.de
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Muudatusettepanek 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 b
Reguleerimisala

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes.
2. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
niisuguste kauglepingute ja väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute suhtes,
a) mis on seotud kinnisvaraõigustega, 
välja arvatud rendiõigused ja 
kinnisvaraga seonduvad tööd, või
b) mis kuuluvad nõukogu direktiivi 
90/314/EMÜ või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2008/122/EÜ 
reguleerimisalasse.
3. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
suhtes, kui tegemist on
a) krediidilepingutega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2008/48/EÜ artikli 3 punkti c tähenduses 
või
b) kahjukindlustuslepingutega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/138/EÜ artikli 2 lõike 2 ja I lisa A. 
osa tähenduses või
c) elukindlustuslepingutega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/138/EÜ artikli 2 lõike 3 ja II lisa 
tähenduses või
d) lepingutega, mille puhul ei ületa tarbija 
tasutav summa 20 eurot.
4. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
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kauglepingute suhtes, kui tegemist on
a) lepingutega, mis on sõlmitud 
müügiautomaate või automatiseeritud 
äriruume kasutades, või
b) lepingutega, mis on sõlmitud 
telesideoperaatoriga avalike taksofonide 
vahendusel taksofonide kasutamiseks, 
seni kuni nad seostuvad nende 
kasutamisega või sõlmitud tarbija loodud 
ühe telefoni-, interneti- või faksiühenduse 
kasutamiseks, või
c) lepingutega, mis kuuluvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/65/EÜ reguleerimisalasse.
5. Artikleid 12–19 ei kohaldata 
kauglepingute suhtes, kui tegemist on 
majutus-, transpordi-, 
mootorsõidukirendi-, toitlustus- või 
vabaajaveetmisteenustega ning kui 
lepingutes on ette nähtud, et teenust 
osutatakse konkreetsel kuupäeval või 
ajavahemikul.

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasemad muudatusettepanekud 65–68.

Muudatusettepanek 555
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Uus ühtlustamine

Kui käesolevas direktiivis ei ole sätestatud 
teisiti, võivad liikmesriigid selle direktiivi 
reguleerimisalas vastu võtta või säilitada 
asutamislepingule vastavad ja artiklite 5–
7 suhtes rangemad eeskirjad, et tagada 
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kõrgemal tasemel tarbijakaitse.
Liikmesriigid ei tohi siseriiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva peatükiga kehtestatust, välja 
arvatud juhul, kui see on ette nähtud 
artiklitega 9, 10, 11, artikli 13 lõikega 2 
ning artiklitega 19 ja 20.

Or.en

Muudatusettepanek 556
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija teavitamine Tarbija teavitamine ning taganemisõigus 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul

Or.fr

Selgitus

Muudatusettepaneku esitamise tingis komisjoni ettepaneku II ja III peatüki (tarbijate 
teavitamine ning taganemisõigus kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
puhul) rõhuasetuse muutus. Viidatakse selle peatüki sätete maksimaalsele ühtlustamise 
üldpõhimõttele ja viiakse sisse iga võimalikult puudutatud artikli kohta minimaalse 
ühtlustamise klausel.

Muudatusettepanek 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija teavitamine Tarbija teavitamine ning taganemisõigus 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul
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Or.fr

Selgitus

Peatükid II ja III tuleks liita, et luua ühtne alus käesoleva direktiivi sätete jaoks, mis 
käsitlevad ühtsel turul toimuva piiriülese kaubanduse põhiküsimusi, nagu raportöör märkis.

Muudatusettepanek 558
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija teavitamine Tarbijate teavitamine ning taganemisõigus 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul

Or.de

Muudatusettepanek 559
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija teavitamine Sihtotstarbeline täielik ühtlustamine

Or.de

Muudatusettepanek 560
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -5

Kui käesolevas peatükis tarbija 
teavitamise ning taganemisõiguse kohta 
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kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul ei ole 
sätestatud teisiti, ei tohi liikmesriigid oma 
riiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesolevas peatükis kehtestatust.

Or.fr

Selgitus

Muudatusettepaneku esitamise tingis komisjoni ettepaneku II ja III peatüki (tarbijate 
teavitamine ning taganemisõigus kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
puhul) rõhuasetuse muutus. Viidatakse selle peatüki sätete maksimaalsele ühtlustamise 
üldpõhimõttele ja viiakse sisse iga võimalikult puudutatud artikli kohta minimaalse 
ühtlustamise klausel.

Muudatusettepanek 561
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel  -5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -5

Kui käesolevas peatükis ei sätestata teisiti, 
ei tohi liikmesriigid riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesolevas peatükis 
kehtestatust ning millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

Or.de

Muudatusettepanek 562
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamise üldnõuded Teavitamise nõuded

Or.en

Muudatusettepanek 563
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või teenuslepingu 
sõlmimist peab kaupleja esitama tarbijale
järgmise teabe, kui selline teave ei ole 
kontekstist niigi selge:

1. Enne mistahes müügi- või teenuslepingu 
sõlmimist esitab kaupleja tarbijale kauba 
või teenuse kohta teabe, mida tarbija võib 
põhjendatult eeldada, võttes arvesse 
lepingu konkreetseid asjaolusid ja 
asjaomast reklaami, sealhulgas järgmist:

Or.en

Muudatusettepanek 564
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või 
teenuslepingu sõlmimist peab kaupleja 
esitama tarbijale järgmise teabe, kui 
selline teave ei ole kontekstist niigi selge:

1. Kaupleja peab esitama õigeaegselt ja 
igal juhul enne kauglepingu või 
väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
sõlmimist tarbijale selgelt, täpselt ja 
arusaadavas keeles järgmise teabe:

Or.fr

Selgitus

Põhimõtet, mille kohaselt tarbijal peab enne lepingu sõlmimist olema teatav hulk teavet, tuleb 
kinnitada selgel ja kindlal viisil.
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Muudatusettepanek 565
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või 
teenuslepingu sõlmimist peab kaupleja 
esitama tarbijale järgmise teabe, kui 
selline teave ei ole kontekstist niigi selge:

1. Kaupleja peab esitama õigeaegselt, et 
tarbija saaks sellega tõhusalt tutvuda, ja 
igal juhul enne kauglepingu või väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu sõlmimist 
tarbijale lihtsal ja arusaadaval viisil
järgmise teabe:

Or.fr

Muudatusettepanek 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või 
teenuslepingu sõlmimist peab kaupleja 
esitama tarbijale järgmise teabe, kui 
selline teave ei ole kontekstist niigi selge:

1. Kaupleja peab esitama õigeaegselt ja 
igal juhul enne kauglepingu või väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu sõlmimist 
tarbijale lihtsal ja arusaadaval viisil
järgmise teabe:

Or.fr

Selgitus

Põhimõtet, mille kohaselt tarbijal peab enne lepingu sõlmimist olema teatav hulk teavet, tuleb 
kinnitada selgel ja kindlal viisil.

Muudatusettepanek 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või 
teenuslepingu sõlmimist peab kaupleja 
esitama tarbijale järgmise teabe, kui
selline teave ei ole kontekstist niigi selge:

1. Õigeaegselt enne seda, kui tarbija on 
seotud mis tahes kauglepingu, väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu või vastava 
lepingupakkumisega, esitab kaupleja või 
tema nimel või volitusel tegutsev isik  
tarbijale selgel ja mõistetaval viisil 
järgmise teabe:

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 70.

Muudatusettepanek 568
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt – a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või teenuslepingu 
sõlmimist peab kaupleja esitama tarbijale 
järgmise teabe, kui selline teave ei ole 
kontekstist niigi selge:

1. Enne mistahes müügi- või teenuslepingu 
sõlmimist peab kaupleja esitama tarbijale 
järgmise teabe, kui selline teave ei ole 
kontekstist niigi selge:

- a) asjaolu, et tegemist on müügi- või 
teenuslepinguga, mistõttu poolte 
kavatsused tuleb esitada kõnealuse 
õigusliku kokkuleppe alusel; 

Or.it

Muudatusettepanek 569
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või teenuslepingu 1. Enne mistahes müügi- või teenuslepingu 
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sõlmimist peab kaupleja esitama tarbijale
järgmise teabe, kui selline teave ei ole 
kontekstist niigi selge:

sõlmimist esitab kaupleja tarbijale kauba 
või teenuse kohta teabe, mida tarbija võib 
põhjendatult eeldada, võttes arvesse 
lepingu konkreetseid asjaolusid ja 
asjaomast reklaami, sealhulgas järgmist:

Or.en

Muudatusettepanek 570
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või 
teenuslepingu sõlmimist peab kaupleja
esitama tarbijale järgmise teabe, kui selline 
teave ei ole kontekstist niigi selge:

1. Õigeaegselt enne seda, kui tarbija on 
seotud mis tahes kauglepingu, väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu või vastava 
lepingupakkumisega, esitab kaupleja või 
tema nimel või volitusel tegutsev isik 
tarbijale järgmise teabe, kui selline teave ei 
ole kontekstist niigi selge:

Or.de

Selgitus

Tarbija peab saama teabe enne, kui ta ei ole oma tahteavaldusega veel lepinguga seotud.
Tarbija pakkumise ja kaupleja nõustumise ning seega lepingu sõlmimise vahel võib seega 
kuluda aega.

Muudatusettepanek 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või teenuslepingu 
sõlmimist peab kaupleja esitama tarbijale 
järgmise teabe, kui selline teave ei ole 
kontekstist niigi selge:

1. Aegsasti enne mistahes müügi- või 
teenuslepingu sõlmimist esitab kaupleja 
tarbijale järgmise teabe:
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Or.en

Muudatusettepanek 572
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toote põhiomadused sidevahendile ja 
tootele kohases ulatuses;

a) kauba või teenuse nimetus või 
kirjeldus;

Or.de

Muudatusettepanek 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) digitaalsete toodete puhul vajaduse 
korral tehnilised kaitsemeetmed ja 
koostalitlusvõime üldiselt kasutatava riist-
ja tarkvaraga, samuti igasugune teadaolev 
koostalitlusvõime puudumine;

Or.en

Muudatusettepanek 574
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaupleja aadress ja 
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning vajadusel selle kaupleja 
aadress ja identifitseerimisandmed, kelle 
volitusel ta tegutseb;

b) kaupleja tegevuskoha aadress ja 
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning selle kaupleja tegevuskoha
aadress ja identifitseerimisandmed, kelle 
volitusel ta tegutseb;
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Or.en

Selgitus

Aadress peaks viitama kaupleja tegelikule tegevuskohale.

Muudatusettepanek 575
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaupleja aadress ja 
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning vajadusel selle kaupleja 
aadress ja identifitseerimisandmed, kelle 
volitusel ta tegutseb;

b) kaupleja tegevuskoha aadress ja 
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning vajadusel selle kaupleja
tegevuskoha aadress ja 
identifitseerimisandmed, kelle volitusel ta 
tegutseb;

Or.en

Muudatusettepanek 576
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaupleja aadress ja 
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning vajadusel selle kaupleja 
aadress ja identifitseerimisandmed, kelle 
volitusel ta tegutseb;

b) kaupleja tegevuskoha aadress ja 
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning vajadusel selle kaupleja
tegevuskoha aadress ja 
identifitseerimisandmed, kelle volitusel ta 
tegutseb;

Or.fr

Muudatusettepanek 577
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaupleja aadress ja
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning vajadusel selle kaupleja 
aadress ja identifitseerimisandmed, kelle 
volitusel ta tegutseb;

b) kaupleja tegevuskoha aadress ja nimi;

Or.de

Muudatusettepanek 578
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaupleja aadress ja 
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning vajadusel selle kaupleja 
aadress ja identifitseerimisandmed, kelle 
volitusel ta tegutseb;

b) kaupleja tegevuskoha aadress ja 
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning selle kaupleja aadress ja 
identifitseerimisandmed, kelle volitusel ta 
tegutseb;

Or.en

Muudatusettepanek 579
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kontaktandmed, sealhulgas 
telefoninumber ja muud 
kaugsidevahendid, mille abil tarbija saab 
kauplejaga kiiresti ja otse ühendust võtta;

Or.en
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Muudatusettepanek 580
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kontaktandmed, sealhulgas 
telefoninumber ja muud 
kaugsidevahendid (faks, e-post jms), mille 
abil tarbija saab kauplejaga tegelikult 
ühendust võtta ning kiiresti otseselt 
suhelda;

Or.fr

Selgitus

Ei piisa kaupleja telefoninumbri või e-posti aadressi märkimisest. Sageli on vastuse saamine 
on aeglane või kontaktandmed ei toimi. Seega on oluline täpsustada, et kontaktandmed 
peavad võimaldama kauplejaga tegelikult ja kiiresti ühendust võtta ja otseselt suhelda.

Muudatusettepanek 581
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vähemalt veel üks viide selle kohta, 
kuidas tarbija saaks kauplejaga tegelikult 
ja kiiresti ühendust võtta (telefoninumber, 
faksinumber, e-posti aadress);

Or.fr

Selgitus

On oluline, et kaupleja annaks veel vähemalt ühe viite selle kohta, kuidas tarbija saaks 
temaga kiiresti (e-posti aadress ei ole selleks piisav) ja tegelikult (sageli tarbijale antud 
telefoninumbrid ei tööta) ühendust võtta.
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Muudatusettepanek 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kaupleja tegevuskoha aadress ja 
telefoninumber, samuti faksinumber või 
e-posti aadress olemasolu korral, et 
tarbija saaks kauplejaga tegelikult 
ühendust võtta;

Or.fr

Selgitus

Mõnede kauplejate veebilehtedel esitatud telefoninumbrid ei toimi, seega on oluline, et 
ettepanekus võtta vastu direktiiv täpsustataks, et on vaja tegelikku kontakti kaupleja ja tarbija 
vahel. Igal tarbijal peab olema võimalus võtta ühendust kauplejaga, kellega ta on lepingu 
sõlminud, eelkõige probleemide korral toote kohaletoimetamisel või lepingu täitmisel.

Muudatusettepanek 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kaupleja tegevuskoha aadress ja 
telefoni- või faksinumber või e-posti 
aadress olemasolu korral, et tarbija saaks 
kauplejaga kiiresti ühendust võtta ja 
temaga tõhusalt suhelda;

Or.en

Selgitus

Üha enam ettevõtteid ei kasuta enam faksi, kuna see on muutumas vananenud 
kommunikatsioonivahendiks. Täielik ühtlustamine.
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Muudatusettepanek 584
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

c) toote või teenuse lõpphind koos 
maksudega või juhul, kui toote või teenuse 
olemusest tulenevalt ei ole hinda 
põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, 
hinna arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist. Juhul kui 
leping on tähtajatu, tähendab lõpphind 
igakuiste kulude kogusummat;

Or.en

Selgitus

Lepingueelses teabes näidatud hind peaks olema täpselt see, mida tarbijal tuleb maksta.

Muudatusettepanek 585
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

(c) toote või teenuse lõpphind koos 
maksudega või juhul, kui kauba või 
teenuse olemusest tulenevalt ei ole hinda 
põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, 
hinna arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;
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Or.fr

Muudatusettepanek 586
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

c) toote või teenuse lõpphind koos 
maksudega või juhul, kui toote või teenuse 
olemusest tulenevalt ei ole hinda 
põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, 
hinna arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist. Tähtajatu 
lepingu puhul tuleb näidata igakuiste 
kulude kogusummat;

Or.en

Muudatusettepanek 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud ja 
mis tahes muud kulud või, kui neid 
kulusid ei ole põhjendatult võimalik 
eelnevalt arvutada, teave selle kohta, et 
võidakse nõuda selliste täiendavate kulude 
tasumist;

Or.el
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Muudatusettepanek 588
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist. Juhul kui 
teenusleping sisaldab tellimust, tähendab 
hind igakuiste tellimiskulude 
kogusummat.
Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad artikliga 5 kehtestatutest, 
sealhulgas ei rangemaid ega vähem 
rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase;

Or.en

Muudatusettepanek 589
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 

c) toote või teenuse lõpphind koos 
maksudega või juhul, kui toote või teenuse 
olemusest tulenevalt ei ole hinda 
põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, 
hinna arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
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võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist; vajaduse 
korral protsent hinnast, mis tuleb tasuda 
seoses seadmete või tühjade 
andmekandjatega seotud autoritasuga. 
Juhul kui leping on tähtajatu, tähendab 
lõpphind igakuiste kulude kogusummat;

Or.en

Muudatusettepanek 590
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toote või teenuse hind koos maksudega
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

c) toote või teenuse lõpphind koos 
maksudega ja kõik täiendavad veo-, tarne-
või postikulud või, kui neid kulusid ei ole 
põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, 
teave selle kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

Or.el

Selgitus

On äärmiselt oluline, et tarbijad teaksid lõpphinda, mis neil maksta tuleb, sealhulgas kõiki 
täiendavaid kulusid.

Muudatusettepanek 591
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest
või turuhinna kõikumisest, näiteks 
toorainete puhul, tulenevalt ei ole hinda 
põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, 
hinna arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

Or.de

Selgitus

Ettevõtjalt ei saa nõuda, et ta avalikustaks oma kulude arvutamise viisi. On vaja arvesse võtta 
olukordi, kus hinda ei ole ettevõtjast sõltumatu turuhinna kõikumise tõttu võimalik täpselt ette 
määratleda.

Muudatusettepanek 592
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist. Juhul kui 
teenusleping sisaldab tellimust, tähendab 
hind igakuiste tellimiskulude 
kogusummat;

Or.en
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Muudatusettepanek 593
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toote või teenuse hind koos maksudega 
või juhul, kui toote või teenuse olemusest 
tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, hinna 
arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist;

c) toote või teenuse lõpphind koos 
maksudega või juhul, kui toote või teenuse 
olemusest tulenevalt ei ole hinda 
põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, 
hinna arvutamise viis ning vajadusel ka 
täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 
kui neid kulusid ei ole põhjendatult 
võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 
kohta, et võidakse nõuda selliste 
täiendavate kulude tasumist. Juhul kui 
leping on tähtajatu, tähendab lõpphind 
igakuiste kulude kogusummat;

Or.en

Muudatusettepanek 594
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kontaktandmed, sealhulgas 
telefoninumber ja muud 
kaugsidevahendid, mille abil tarbija saab 
kauplejaga kiiresti ja otse ühendust võtta;

Or.en

Muudatusettepanek 595
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 
kaebuste lahendamise kord, kui see erineb 
ametialase hoolikuse nõuetega 
kehtestatust;

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 596
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 
kaebuste lahendamise kord, kui see erineb 
ametialase hoolikuse nõuetega 
kehtestatust;

d) maksmise, tarne ja tellimuse täitmise 
kord;

Or.en

Muudatusettepanek 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 
kaebuste lahendamise kord, kui see erineb 
ametialase hoolikuse nõuetega kehtestatust;

d) maksmise, tarne ja tellimuse täitmise 
kord, kui see erineb ametialase hoolikuse 
nõuetega kehtestatust;

Or.de

Selgitus

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen. 
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über 
derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über 
das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches 
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einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, 
unmittelbar auf deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur 
Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren 
bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend 
informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.

Muudatusettepanek 598
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 
kaebuste lahendamise kord, kui see erineb 
ametialase hoolikuse nõuetega 
kehtestatust;

d) maksmise, tarne ja tellimuse täitmise 
kord;

Or.en

Muudatusettepanek 599
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja
kaebuste lahendamise kord, kui see erineb 
ametialase hoolikuse nõuetega 
kehtestatust;

(d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise,
kaebuste lahendamise kord ja aadress,
kuhu tarbija võib kaebuse korral 
pöörduda;

Or.fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on jätta välja ametialase hoolikuse mõiste, kuna see on liiga 
laialivalguv ja mitmeti tõlgendatav. Lisatakse aadress, kuhu võib kaebuse korral pöörduda.
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Muudatusettepanek 600
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 
kaebuste lahendamise kord, kui see erineb 
ametialase hoolikuse nõuetega 
kehtestatust;

d) maksmise, tarne ja tellimuse täitmise 
kord, kui eesmärk on kokku leppida 
seadusesätetest erinevates tingimustes;

Or.de

Selgitus

Ettevõtjatele ei tohiks teha ülesandeks üldistest õigusaktidest teavitamist. Ettevõtja peaks 
olema kohustatud teavitama ainult sellest, kui ta soovib äritehingute sõlmimisel kokku leppida 
õigusaktidest erinevad tingimused. Kohustuslik teabe esitamine kaebuste esitamiseks oleks 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kahjulik, sest neil ei ole sageli standardiseeritud
kaebuste esitamise süsteemi.

Muudatusettepanek 601
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 
kaebuste lahendamise kord, kui see erineb 
ametialase hoolikuse nõuetega 
kehtestatust;

(d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 
kaebuste lahendamise kord;

Or.fr

Muudatusettepanek 602
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d 



AM\836026ET.doc 205/232 PE450.954v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 
kaebuste lahendamise kord, kui see erineb 
ametialase hoolikuse nõuetega 
kehtestatust;

d) maksmise, tarne ja tellimuse täitmise 
kord;

Or.de

Selgitus

Kaebuste töötlemise korrast teavitamine võib tegelikkuses tähendada seda, et esitatakse ainult 
ebamääraseid ja üldisi tingimusi, millel ei ole tarbija jaoks tegelikku lisandväärtust.

Muudatusettepanek 603
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kaebuste lahendamise kord ning 
kaupleja ja vajadusel selle kaupleja, kelle 
volitusel isik tegutseb, tegevuskoha 
aadress, kuhu tarbija saab kaebusi 
esitada;

Or.en

Muudatusettepanek 604
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) vaidluste sõbraliku lahendamise 
võimalus (kui see on asjakohane);

Or.en
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Muudatusettepanek 605
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tähtaeg, mille jooksul kaupleja on 
kohustatud kauba tarnima või teenuse 
osutama;

Or.fr

Muudatusettepanek 606
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kaebuste lahendamise kord ning 
kaupleja või selle kaupleja, kelle volitusel 
isik tegutseb, aadress ja aadress, kuhu 
tarbijal tuleb oma kaebus esitada;

Or.en

Muudatusettepanek 607
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) võimalus omada juurdepääsu 
asjakohastele kaebuste esitamise 
mehhanismidele, sealhulgas kollektiivse 
kaebuse esitamise võimalusele ja 
alternatiivsetele vaidluste lahendamise 
mehhanismidele;

Or.en
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Muudatusettepanek 608
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

e) lepingust taganemise õigus või selle 
puudumine ning kõnealuse õiguse 
tingimused ja kasutamise kord, sealhulgas 
kauba tagastamise kulud, kooskõlas I 
lisaga;

Or.en

Muudatusettepanek 609
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

(e) lepingust taganemise õigus või selle 
puudumine ja kui see on asjakohane
kõnealuse õiguse kasutamise tingimused 
ja kord vastavalt I lisas sätestatule, 
sealhulgas taganemisperiood ning selle 
kaupleja nimi ja aadress, kellele tuleb 
taganemisest teatada;

Or.fr

Selgitus

On oluline, et tarbijal oleks teave lepingust taganemise õiguse kohta ja selle kasutamise 
tingimuste kohta ning ka kõnealuse õiguse puudumise kohta teatavat liiki toodete või teenuste 
puhul.

Muudatusettepanek 610
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

(e) lepingust taganemise õigus või selle 
puudumine ning kui see on asjakohane
kõnealuse õiguse kasutamise tingimused;

Or.fr

Muudatusettepanek 611
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

e) lepingust taganemise õigus või selle 
puudumine, samuti kõnealuse õiguse 
tingimused ja kasutamise kord, sealhulgas 
(kui see on asjakohane) kauba tagastamise 
võimalikud kulud;

Or.en

Muudatusettepanek 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

e) taganemisõiguse kohaldamisel selle 
õiguse kasutamise tingimised, ajavahemik 
ja kord; kaupleja võib selleks kasutada I 
lisa A ja B osa kohast taganemisjuhendi 
näidist ja taganemisteate näidisvormi või 
muud üheselt mõistetavat kinnitust; kui 
kaupleja teavitab tarbijat I lisa A osa 
kohast taganemisjuhendi näidist 
kasutades, on ta teavitamiskohustuse 
täitnud;

Or.de
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 75.

Muudatusettepanek 613
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

e) lepingust taganemise õigus või selle 
puudumine ning kõnealuse õiguse 
tingimused ja kasutamise kord, sealhulgas 
kauba tagastamise kulud, kooskõlas I 
lisaga;

Or.en

Muudatusettepanek 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane), selle õiguse kasutamise 
tingimused, periood ja kord ning teave 
selle kohta, et tarbijal on kohustus maksta 
kauplejale artikli 17 lõike 2 kohased 
mõistlikud kulud, kui tarbija otsustab 
kasutada taganemisõigust, olles esitanud 
artikli 10 lõike 2 punkti a või artikli 11 
lõike 4 punkti a kohase taotluse;

Or.en
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Muudatusettepanek 615
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

e) taganemisõiguse kohaldamisel selle 
õiguse kasutamise tingimised, ajavahemik 
ja kord; kaupleja võib selleks kasutada I 
lisa A ja B osa kohast taganemisjuhendi 
näidist ja taganemisteate näidisvormi või 
muud üheselt mõistetavat kinnitust; kui 
kaupleja teavitab tarbijat I lisa A osa 
kohast taganemisjuhendi näidist 
kasutades, on ta teavitamiskohustuse 
täitnud;

Or.de

Selgitus

Näidivormi kasutamine on eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele suur 
kergendus ning aitab vältida vaidlusi taganemisjuhendi nõuete üle.  Õiguskindluse 
seisukohalt on oluline, et kaupleja võib olla näidist kasutades kindel selles, et ta on tarbijaid 
nõuetekohaselt teavitanud.

Muudatusettepanek 616
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

e) lepingust taganemise õigus või selle 
puudumine ning kõnealuse õiguse 
tingimused ja kasutamise kord, sealhulgas 
kauba tagastamise kulud, kooskõlas I 
lisaga;

Or.en

Selgitus

Ma ei usu, et tarbijate jaoks oleks piisav see, kui neile lihtsalt öeldakse, et neil on õigus 
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lepingust taganeda. Selle asemel tuleks tarbijaid teavitada ka sellest, mida see praktikas 
tähendab, ja eriti sellest, kuidas seda õigust tulemuslikult kasutada. Paljud tarbijad saavad 
esialgsed nõuanded kauplejalt, seega on oluline, et kauplejal on kohustus anda ostu 
sooritamise hetkel täielikku teavet. Kui seda täiendavat teavet ei anta, on märkimisväärne oht, 
et tarbijad ei tea, kuidas ja/või millal nad peaksid taganemisõigust kasutama. Selle 
tulemusena võib see oluline õigus saada kahjustatud.

Muudatusettepanek 617
Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

e) lepingust taganemise õigus või selle 
puudumine;

Or.en

Muudatusettepanek 618
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) vajadusel selgitus selle kohta, kes 
kannab pärast lepingust taganemist 
kauba tagastamise kulud;

Or.en

Muudatusettepanek 619
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) taganemise või tühistamise korral 
teave finantstagatiste kohta ettemaksete 
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sissenõudmiseks;

Or.en

Muudatusettepanek 620
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kui lepingust taganemise õigus 
puudub, kuna taganemisperioodi jooksul 
on selgesõnaliselt taotletud teenuse 
osutamist vastavalt artiklile 19, teave selle 
kohta, et tarbijal ei ole kõnealuse taotluse 
tõttu taganemisõigust;

Or.fr

Selgitus

Selleks, et tarbija saaks teha teadliku valiku, peab ta enne valiku tegemist teadma, mis juhtub, 
kui ta taotleb selgesõnaliselt teenuse osutamist taganemisperioodi jooksul, nt et ta kaotab 
võimaluse hiljem oma taganemisõigust kasutada.

Muudatusettepanek 621
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tähtaeg, mille jooksul kaupleja on 
kohustatud kauba tarnima või teenuse 
osutama;

Or.fr

Selgitus

Tähtaja esitamine on oluline selleks, et tarbijad oleksid võimalikult hästi teavitatud.
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Muudatusettepanek 622
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) lepingust taganemise või lepingu 
lõpetamise korral teave finantstagatiste 
kohta ettemaksete sissenõudmiseks;

Or.en

Muudatusettepanek 623
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) vajadusel täpsustus selle kohta, kes 
kannab pärast lepingust taganemist 
tagastamise kulud;

Or.en

Muudatusettepanek 624
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kui taganemisõigus puudub vastavalt 
artiklile 19, teave selle kohta, et tarbijal ei 
ole taganemisõigust;

Or.fr
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Selgitus

On oluline, et tarbijal oleks teave lepingust taganemise õiguse kohta ja selle kasutamise 
tingimuste kohta ning ka kõnealuse õiguse puudumise kohta teatavat liiki toodete või teenuste 
puhul.

Muudatusettepanek 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tähtaeg, mille jooksul kaupleja on 
kohustatud kauba tarnima või teenuse 
osutama;

Or.fr

Selgitus

Tähtaja esitamine on oluline selleks, et tarbijad oleksid võimalikult hästi kaitstud. See 
võimaldab ka kohandada tarnet vastavalt kauba või teenuse olemusele.

Muudatusettepanek 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) asjaolu, et tarbija kaotab õiguse
kasutada taganemisõigust, kui ta taotleb 
taganemisperioodi jooksul selgesõnaliselt 
teenuse osutamist;

Or.fr

Selgitus

Täpsustatus, et taganemisõigust ei ole võimalik kasutada, kui tarbija taotleb 
taganemisperioodi jooksul selgesõnaliselt teenuse osutamist, on samuti tarbija jaoks oluline 
teave.
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Muudatusettepanek 627
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) vajadusel selgitus selle kohta, kes 
kannab pärast lepingust taganemist 
kauba tagastamise kulud;

Or.en

Muudatusettepanek 628
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) taganemise või tühistamise korral 
teave finantstagatiste kohta ettemaksete 
sissenõudmiseks;

Or.en

Muudatusettepanek 629
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) käitumisjuhendi olemasolu ja see, 
kust selle juhendi võib vajadusel saada;

Or.en
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Muudatusettepanek 630
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kauba müügijärgse hoolduse ja garantii 
olemasolu ja tingimused (kui see on 
asjakohane);

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 631
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kauba müügijärgse hoolduse ja garantii 
olemasolu ja tingimused (kui see on 
asjakohane);

(f) lisaks kaupade vastavuse õigusliku 
garantii meeldetuletamisele mainitakse
kauba müügijärgse hoolduse ja garantii 
olemasolu ja tingimusi (kui see on 
asjakohane);

Or.fr

Muudatusettepanek 632
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kauba müügijärgse hoolduse ja garantii 
olemasolu ja tingimused (kui see on 
asjakohane);

(f) lisaks kaupade vastavuse õigusliku 
garantii meeldetuletamisele mainitakse
kauba müügijärgse hoolduse ja garantii 
olemasolu ja tingimusi (kui see on 
asjakohane)

Or.fr
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Selgitus

On oluline tuletada meelde kaupade vastavuse õiguslikku garantiid.

Muudatusettepanek 633
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) käitumisjuhendi olemasolu ja see, 
kust selle juhendi võib vajadusel saada;

Or.en

Muudatusettepanek 634
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kauba ostujärgse hoolduse ja garantii 
olemasolu ja tingimused (kui see on 
asjakohane);

Or.en

Muudatusettepanek 635
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) käitumisjuhendi olemasolu ja see, 
kust selle juhendi võib leida (kui see on 
asjakohane);

Or.en
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Muudatusettepanek 636
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu, lepingu 
lõpetamise tingimused;

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu või 
automaatselt pikenev, lepingu lõpetamise 
tingimused;

Or.en

Muudatusettepanek 637
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu, lepingu 
lõpetamise tingimused;

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu või 
automaatselt pikenev, lepingu lõpetamise 
tingimused;

Or.en

Muudatusettepanek 638
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu, lepingu 
lõpetamise tingimused;

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu, lepingu 
lõpetamise tingimused, kui eesmärk on 
kokku leppida seadusesätetest erinevates 
tingimustes;
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Or.de

Selgitus

Ettevõtja ülesanne ei ole teavitada üldistest seadusesätetest, eriti kui võtta arvesse Rooma I 
määruse kohaseid piiriüleseid kokkuleppeid, mille puhul kohaldatakse tarbija elu- või 
asukoha õigust. Ettevõtja peaks olema kohustatud teavitama ainult sellest, kui ta soovib 
äritehingute sõlmimisel kokku leppida õigusaktidest erinevad tingimused.

Muudatusettepanek 639
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu, lepingu 
lõpetamise tingimused;

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu või 
automaatselt pikenev, lepingu lõpetamise 
tingimused;

Or.en

Muudatusettepanek 640
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu, lepingu 
lõpetamise tingimused;

(g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu või 
automaatselt pikenev, lepingu lõpetamise 
tingimused;

Or.fr

Muudatusettepanek 641
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu, lepingu 
lõpetamise tingimused;

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 
või, kui leping on tähtajatu, lepingu 
lõpetamise tingimused ja viis;

Or.en

Muudatusettepanek 642
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) tarbija lepingust tulenevate kohustuste 
minimaalne kestus (kui see on 
asjakohane);

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 643
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) asjaolu, et kaupleja nõudel peab tarbija 
maksma ettemaksu või esitama 
finantstagatise, ning sellise ettemaksu või 
finantstagatise tingimused.

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 644
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) asjaolu, et leping sõlmitakse 
kauplejaga ja sellest tulenevalt kehtib 
tarbija suhtes käesoleva direktiiviga 
ettenähtud kaitse.

Or.en

Muudatusettepanek 645
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) kas vahendaja kaudu sõlmitud 
lepingu teine pool on tarbija.

Or.en

Muudatusettepanek 646
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i c) ajavahemik, mille jooksul pakkumine 
kehtib.

Or.en

Muudatusettepanek 647
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i d) vajadusel digitaalsete toodete 
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tehniliste kaitsemeetmete kasutamine.

Or.en

Selgitus

Tarbijad peavad saama piisavat ja selget teavet ostetud digitaalsete toodete kasutamise 
piirangute kohta.

Muudatusettepanek 648
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i e) digitaalsete toodete koostalitlusvõime 
riist- ja tarkvaraga, vastavalt sellele, mis 
on kauplejale teada või mille puhul võib 
põhjendatult eeldada, et ta seda teab, 
samuti igasugune koostalitlusvõime 
puudumine.

Or.en

Selgitus

Koostalitlusvõime on oluline vahend digitaalses keskkonnas tarbijate heaolu saavutamiseks. 
Digitaalseid tooteid ostes on tarbija huvitatud andmevahetuse võimalustest ühelt tarkvaralt
või riistvaralt teisele, samuti võimalustest kasutada digitaalseid tooteid enda valitud seadmel.

Muudatusettepanek 649
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) vajadusel kasutada digitaalsete 
toodete tehnilisi kaitsemeetmeid ja ka 
digitaalsete toodete koostoimet 
infotehnoloogiaseadmete ja tarkvaraga 
vastavalt sellele, mida kaupleja teab või 
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oleks pidanud teadma (sh koostoime 
puudumine);

Or.fr

Muudatusettepanek 650
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) digitaalsete toodete koostalitlusvõime 
riist- või tarkvaraga niivõrd, kuivõrd see 
asjaolu on kauplejale teada, samuti 
igasugune koostalitlusvõime puudumine.

Or.en

Muudatusettepanek 651
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) asjaolu, et leping sõlmitakse 
kauplejaga ja sellest tulenevalt kehtib 
tarbija suhtes käesoleva direktiiviga 
ettenähtud kaitse.

Or.en

Muudatusettepanek 652
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i c) vajadusel digitaalsete toodete 
tehniliste kaitsemeetmete vastuvõtmine.
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Or.en

Muudatusettepanek 653
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i d) ajavahemik, mille jooksul pakkumine 
kehtib.

Or.en

Muudatusettepanek 654
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i e) täpsustus selle kohta, kas vahendaja 
kaudu sõlmitud lepingu teine pool on 
tarbija.

Or.en

Muudatusettepanek 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) vajaduse korral võimalus kasutada 
ettevõtja suhtes rakendatavat kohtuvälist 
kaebuste ja kahjuhüvitusnõuete 
mehhanismi ning selle 
juurdepääsutingimused;

Or.de
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 77.

Muudatusettepanek 656
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) vajadusel digitaalsete toodete 
tehniliste kaitsemeetmete kasutamine.

Or.en

Muudatusettepanek 657
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) digitaalsete toodete koostalitlusvõime 
riist- ja tarkvaraga, vastavalt sellele, mis
on kauplejale teada või mille puhul võib 
põhjendatult eeldada, et ta seda teab, 
samuti igasugune koostalitlusvõime 
puudumine.

Or.en

Muudatusettepanek 658
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) vajadusel digitaalsete toodete 
tehniliste kaitsemeetmete kasutamine.
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Or.en

Selgitus

Konkreetne viide digitaalsetele toodetele. Tarbijad peavad saama piisavat ja selget teavet 
ostetud digitaalsete toodete kasutamise piirangute kohta, mis võivad olla ette nähtud 
lepinguga ja/või mida kohaldatakse tehnilise süsteemiga ja mis mõjutavad toote kasutamist 
vastupidiselt tarbija ootustele.

Muudatusettepanek 659
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) digitaalsete toodete kokkusobivus 
riist- ja tarkvaraga, vastavalt sellele, mis 
on kauplejale teada või mille puhul võib 
põhjendatult eeldada, et ta seda teab, 
samuti igasugune kokkusobivuse 
puudumine.

Or.en

Selgitus

Konkreetne viide digitaalsetele toodetele. Teabenõudeid käsitlevad sätted ei vasta praegu 
digitaalsete toodete eripärale. Digitaalseid tooteid ostes on tarbija huvitatud teabest 
võimaluse kohta kasutada digitaalseid tooteid enda valitud seadmel, samuti teabest 
andmevahetuse võimaluste kohta ühelt tarkvaralt või riistvaralt teisele.

Muudatusettepanek 660
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kaupleja tagab, et teave tema aadressi 
ja telefoninumbri, makse sisaldava hinna 
ja lepingust taganemise õiguse olemasolu 
kohta antakse nii, et tarbijal on seda 
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lihtne leida.

Or.en

Muudatusettepanek 661
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vajadusel digitaalsete toodete 
tehniliste kaitsemeetmete kasutamine.

Or.en

Muudatusettepanek 662
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Digitaalsete toodete koostalitlusvõime 
riist- ja tarkvaraga, vastavalt sellele, mis 
on kauplejale teada või mille puhul võib 
põhjendatult eeldada, et ta seda teab, 
samuti igasugune koostalitlusvõime 
puudumine.

Or.en

Muudatusettepanek 663
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku enampakkumise korral võib 
asendada lõike 1 punktis b nõutava teabe 
enampakkuja aadressi ja 

välja jäetud
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identifitseerimisandmetega.

Or.fr

Selgitus

Käesolevat direktiivi e tohiks kohaldata avaliku enampakkumise alusel sõlmitud lepingutele.
See on kooskõlas artikli 3 lõike 1 a kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 664
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ei kehtesta muid 
nõudeid ühtlustatud teabele lepingust 
taganemise korral kui need, mis on ette 
nähtud I lisa A ja A a osas.

Or.fr

Muudatusettepanek 665
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõiget 1 ei kohaldata müügi- ja 
teenuslepingutele, mis on seotud 
igapäevaeluga ja mille alusel tuleb 
kauplejal teenust osutada kohe pärast 
lepingu sõlmimist.

Or.en
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Muudatusettepanek 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ei kehtesta I lisa A osa 
kohase taganemisjuhendi näidise vormile 
täiendavaid sisulisi nõudeid.

Or.de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse varasem muudatusettepanek 79.

Muudatusettepanek 667
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud teave peab 
moodustama müügi- või teenuslepingu 
lahutamatu osa.

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 668
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud teave peab
moodustama müügi- või teenuslepingu 
lahutamatu osa.

3. Lõikes 1 osutatud teave peab olema
müügi- või teenuslepingu lahutamatu osa
ja olema esitatud kõikides liikmesriikides 
kättesaadava tüüpvormi kohaselt.
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Or.en

Muudatusettepanek 669
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevas artiklis nõutud teabe 
esitamise tõendamiskohustus on 
kauplejal.

Or.en

Selgitus

Vaja on tõendamiskohustus ümber pöörata.

Muudatusettepanek 670
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesoleva artikli kohaselt antav teave 
esitatakse selges ja arusaadavas keeles 
ning see on loetav.

Or.en

Selgitus

Kõnealune artikkel peaks sisaldama läbipaistvuse nõuet.

Muudatusettepanek 671
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Kui kaupleja sõlmib müügi- või 
teenuslepingu selgelt määratletava 
tarbijarühmaga, kes on kaubandustava 
või konkreetse kauba suhtes eriti 
kaitsetud, esitatakse käesoleva artikli 
alusel nõutud teave selle rühma 
keskmisele liikmele arusaadavas ja lihtsas 
keeles.

Or.enSelgitus

Arvesse tuleks võtta kaitsetus olukorras olevate tarbijate erivajadusi seoses teabe 
esitamisega.

Muudatusettepanek 672
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Käesolev artikkel ei mõjuta 
teavitamisnõudeid, mis on kauplejatele 
kehtestatud ühenduse spetsiaalsete 
õigusaktidega.

Or.en

Muudatusettepanek 673
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Liikmesriigid ei tohi kehtestada või 
säilitada käesoleva direktiivi artikliga 5 
sätestatu piiridest väljuvaid eeskirju, ka 
siis mitte, kui nendega kaasneks 
tarbijakaitse kõrgem või madalam tase.
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Or.de


