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Muudatusettepanek 1135
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 f (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksevahendid
1. Kauplejad peaksid pakkuma tarbijatele 
vähemalt ühe tasuta maksevahendi.
2. Liikmesriigid peaksid kauplejatel 
keelama nõuda tarbijatelt tasu, mis ületab 
kauplejale sellise maksevahendi 
kasutamisest tekkiva kulu.

Or.en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei näe ette mingeid eeskirju, mis oleksid seotud tasumisega, kuigi see on 
tarbijate üks peamisi muresid. Tarbijad kurdavad, et (eriti internetiturunduses, st kui müüakse 
kontserdi- ja spordiürituste pileteid, lennupileteid jne) puudub võimalus maksta ilma kindla 
maksevahendiga seotud lisakuludeta.

Muudatusettepanek 1136
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavus lepingule välja jäetud
1. Kaupleja tarnib kauba vastavalt 
müügilepingule. 
2. Tarnitud kaup loetakse lepingule 
vastavaks, kui ta vastab järgmistele 
tingimustele: 
a) kaup vastab kaupleja esitatud 
kirjeldusele ning sellel on samad 
omadused nagu kaubal, mille kaupleja on 
esitanud tarbijale näidise või mudelina; 
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b) kaup sobib kasutamiseks konkreetsel 
otstarbel, mida tarbija kaubalt ootab ja 
mille ta on teinud kauplejale teatavaks 
lepingu sõlmimisel ning millega kaupleja 
on nõustunud; 
c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, või
d) kaubal on sama liiki kauba 
tavapärased omadused ja toimivus, mida 
tarbija võib põhjendatult eeldada, 
arvestades kauba laadi ning kaupleja, 
tootja või tootja esindaja poolt eelkõige 
reklaamis või märgistusel üldsusele 
tehtud avaldusi kauba eritunnuste kohta. 
3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik või pidanuks olema teadlik 
lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist. 
4. Lõike 2 punktis d osutatud üldsusele 
tehtud avaldused ei ole kaupleja suhtes 
siduvad, kui ta tõendab, et tegemist on 
olukorraga, kus: 
a) kaupleja ei olnud ega võinud olla 
teadlik kõnealusest avaldusest;

b) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
muudetud;
c) avaldus ei saanud mõjutada kauba 
ostmise otsust.
5. Lepingule mittevastavus, mis tuleneb 
kauba ebaõigest paigaldamisest, loetakse 
samaväärseks lepingule mittevastavusega, 
kui paigaldamine moodustab kauba 
müügilepingu osa ning kaup paigaldati 
kaupleja poolt või tema vastutusel. Sama 
kehtib ka juhul, kui tarbija poolt 
paigaldamiseks ettenähtud kauba 
paigaldab tarbija ning nõuetele 
mittevastav paigaldus tuleneb 
paigaldusjuhendite puudulikkusest.

Or.de
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Muudatusettepanek 1137
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja tarnib kauba vastavalt
müügilepingule.

1. Kaupleja on kohustatud tarnima 
tarbijale kaupa vastavalt lepingule.

Or.de

Justification

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Muudatusettepanek 1138
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja tarnib kauba vastavalt
müügilepingule.

1. Kaupleja vastutab selle eest, et kaup
vastaks müügilepingule.

Or.en

Muudatusettepanek 1139
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja tarnib kauba vastavalt 1. Kaupleja tarnib kauba vastavalt 
müügilepingule. Kaupleja vastutab tarbija 



PE452.545v01-00 6/216 AM\836859ET.doc

ET

müügilepingule. ees, et kaup vastab lepingus sätestatud 
tingimustele.

Or.el

Muudatusettepanek 1140
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tarnitud kaup loetakse lepingule 
vastavaks, kui ta vastab järgmistele 
tingimustele:

2. Tarnitud kaup vastab lepingule juhul, 
kui ta vastab järgmistele tingimustele:

-a) kaubal on lepinguosaliste poolt ühiselt 
kokku lepitud omadused, eelkõige 
kvaliteet ja kogus;

a) kaup vastab kaupleja esitatud 
kirjeldusele ning sellel on samad omadused 
nagu kaubal, mille kaupleja on esitanud 
tarbijale näidise või mudelina;

a) kaup vastab kaupleja esitatud 
kirjeldusele ning sellel on samad omadused 
nagu kaubal, mille kaupleja on esitanud 
tarbijale näidise või mudelina;

b) kaup sobib kasutamiseks konkreetsel
otstarbel, mida tarbija kaubalt ootab ja 
mille ta on teinud kauplejale teatavaks 
lepingu sõlmimisel ning millega kaupleja 
on nõustunud;

b) kaup sobib kasutamiseks otstarbel, mida 
sama liiki kaubalt harilikult oodatakse;

c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, või

c) kaubal on sama liiki kauba tavapärased 
omadused ja toimivus, mida tarbija võib 
põhjendatult eeldada, arvestades kauba 
laadi ning kaupleja, tootja või tootja 
esindaja poolt eelkõige reklaamis või 
märgistusel üldsusele tehtud avaldusi 
kauba eritunnuste kohta.

d) kaubal on sama liiki kauba 
tavapärased omadused ja toimivus, mida 
tarbija võib põhjendatult eeldada, 
arvestades kauba laadi ning kaupleja, 
tootja või tootja esindaja poolt eelkõige 
reklaamis või märgistusel üldsusele 
tehtud avaldusi kauba eritunnuste kohta.

(Uus punkt a lisandub komisjoni ettepaneku praeguse punkti a ette. Vaja on selgitada 
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sõnastust: uued punktid b ja c võtavad veidi muudetud kujul üle komisjoni ettepaneku 
praegused punktid c ja d, sest tegemist on tingimustega, mis peavad olema täidetud kõikidel 

juhtudel.)

Or.fr

Muudatusettepanek 1141
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tarnitud kaup loetakse lepingule
vastavaks, kui ta vastab järgmistele 
tingimustele:

2. Kaup vastab lepingule,

Or.de

Justification

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Muudatusettepanek 1142
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaup vastab kaupleja esitatud 
kirjeldusele ning sellel on samad omadused 
nagu kaubal, mille kaupleja on esitanud 
tarbijale näidise või mudelina;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or.fr
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Muudatusettepanek 1143
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaup vastab kaupleja esitatud 
kirjeldusele ning sellel on samad 
omadused nagu kaubal, mille kaupleja on 
esitanud tarbijale näidise või mudelina;

a) kui kauba olemus vastab 
lepinguosaliste vahel kokkulepitule, 
eelkõige on sellel ka samad omadused 
nagu näidisel või mudelil, mille kaupleja 
on esitanud tarbijale;

Or.de

Justification

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Muudatusettepanek 1144
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt -a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) kui see on asjakohane, peab kaup 
vastama lisaks veel järgmistele 
tingimustele:

(See muudatus tuleb paigutada komisjoni ettepaneku praeguse punkti a ette, selleks et see 
viitaks teksti praegustele punktidele a ja b.)

Or.fr

Selgitus

Sõnastuse selgitus seoses punktidega a ja b: komisjoni praegused punktid a ja b on 
tingimused, mis peavad olema täidetud, „kui see on asjakohane“ (kirjeldus ja näidis või 
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mudel ning konkreetne otstarve).

Muudatusettepanek 1145
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaup sobib kasutamiseks konkreetsel 
otstarbel, mida tarbija kaubalt ootab ja 
mille ta on teinud kauplejale teatavaks 
lepingu sõlmimisel ning millega kaupleja 
on nõustunud;;

b) kaup sobib kasutamiseks konkreetsel 
otstarbel, mida tarbija kaubalt ootab ja mis 
on tehtud kauplejale teatavaks lepingu 
sõlmimisel ning millega kaupleja on 
nõustunud;

Or.fr

Muudatusettepanek 1146
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaup sobib kasutamiseks konkreetsel 
otstarbel, mida tarbija kaubalt ootab ja 
mille ta on teinud kauplejale teatavaks 
lepingu sõlmimisel ning millega kaupleja 
on nõustunud;

b) kui kaup sobib olemust käsitleva 
kokkuleppe puudumisel kasutamiseks 
lepinguosaliste poolt lepingu sõlmimisel 
eesmärgiks seatud otstarbel;

Or.de

Justification

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Muudatusettepanek 1147
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, või

välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Punkti c on veidi muudetud ja see on paigutatud ettepoole (artikli 24 lõike 2 uus punkt b).

Muudatusettepanek 1148
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, või

c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, ja

Or.en

Muudatusettepanek 1149
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, või

c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, ja

Or.en
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Muudatusettepanek 1150
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, või

c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, ja

Or.en

Muudatusettepanek 1151
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaup sobib kasutamiseks eesmärkidel, 
milleks sama liiki kaupa harilikult 
kasutataks, või

c) vastasel juhul: kui kaup sobib 
kasutamiseks eesmärkidel, milleks sellist
liiki kaupa harilikult kasutataks;

Or.de

Justification

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Muudatusettepanek 1152
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaubal on sama liiki kauba 
tavapärased omadused ja toimivus, mida 
tarbija võib põhjendatult eeldada, 
arvestades kauba laadi ning kaupleja, 
tootja või tootja esindaja poolt eelkõige 
reklaamis või märgistusel üldsusele 
tehtud avaldusi kauba eritunnuste kohta.

välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Punkt d on paigutatud ettepoole (artikli 24 lõike 2 uus punkt c).

Muudatusettepanek 1153
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaubal on sama liiki kauba tavapärased 
omadused ja toimivus, mida tarbija võib 
põhjendatult eeldada, arvestades kauba 
laadi ning kaupleja, tootja või tootja 
esindaja poolt eelkõige reklaamis või 
märgistusel üldsusele tehtud avaldusi 
kauba eritunnuste kohta.

d) kaubal on sama liiki kauba tavapärased 
omadused ja toimivus, kaasa arvatud muu 
hulgas kestvus, ohutus ja varuosade 
kättesaadavus, mida tarbija võib 
põhjendatult eeldada, arvestades kauba 
laadi ning kaupleja, tootja või tootja 
esindaja poolt eelkõige reklaamis või 
märgistusel üldsusele tehtud avaldusi 
kauba eritunnuste kohta.

Or.en

Selgitus

Arvestades lepingule vastavuse põhimõtet, tuleks mittevastavuse kriteeriumide loetelu 
tõhustada ja täiustada. Tuleks selgitada, et hinnates kaupade sobivust kasutamiseks 
tavapärasel eesmärgil, arvestatakse ka toote eesmärki, välimust ja viimistlust, pisivigade 
puudumist ja toote kestvust.
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Muudatusettepanek 1154
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaubal on sama liiki kauba tavapärased 
omadused ja toimivus, mida tarbija võib 
põhjendatult eeldada, arvestades kauba 
laadi ning kaupleja, tootja või tootja 
esindaja poolt eelkõige reklaamis või 
märgistusel üldsusele tehtud avaldusi 
kauba eritunnuste kohta.

d) kaubal on sama liiki kauba tavapärased 
omadused ja toimivus, arvestades 
sealhulgas kauba sihtotstarvet, kauba 
välimust ja vormistust, pisivigade 
puudumist ja kauba eeldatavat kestvust, 
müügijärgse teeninduse ja varuosade 
kättesaadavust, kaupade ohutusega 
seotud õigusnõuetele vastavust, mida 
tarbija võib põhjendatult eeldada, 
arvestades kauba laadi ning kaupleja, tootja 
või tootja esindaja poolt eelkõige reklaamis 
või märgistusel üldsusele tehtud avaldusi 
kauba eritunnuste kohta.

Or.en

Muudatusettepanek 1155
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaubal on sama liiki kauba tavapärased 
omadused ja toimivus, mida tarbija võib 
põhjendatult eeldada, arvestades kauba 
laadi ning kaupleja, tootja või tootja 
esindaja poolt eelkõige reklaamis või 
märgistusel üldsusele tehtud avaldusi 
kauba eritunnuste kohta.

d) kaubal on sama liiki kauba tavapärased 
omadused ja toimivus, arvestades 
sealhulgas toote otstarvet, välimust ja 
viimistlust, pisivigade puudumist ja toote 
kestvust, müügijärgse teeninduse ja 
varuosade kättesaadavust, kaupade 
ohutusega seotud õigusnõuetele vastavust, 
mida tarbija võib põhjendatult eeldada, 
arvestades kauba laadi ning kaupleja, tootja 
või tootja esindaja poolt eelkõige reklaamis 
või märgistusel üldsusele tehtud avaldusi 
kauba eritunnuste kohta.

Or.en
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Selgitus

Selle muudatusega soovitakse anda täiendav juhend, kuidas kauplejad ja tarbijad peaksid 
välja selgitama, kas kaupadel on eeldatavad omadused ja toimivus olemas. Praegu 
kavandatuna on komisjoni ettepanek liiga ebamäärane ning selle tähenduse pinnalt võivad 
tekkida tarbetud vaidlused, põhjustades lisakulutusi ettevõtetele ja võimalikke kahjusid 
tarbijatele.

Muudatusettepanek 1156
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kaubal on sama liiki kauba tavapärased 
omadused ja toimivus, mida tarbija võib 
põhjendatult eeldada, arvestades kauba 
laadi ning kaupleja, tootja või tootja 
esindaja poolt eelkõige reklaamis või 
märgistusel üldsusele tehtud avaldusi 
kauba eritunnuste kohta.

d) kaubal on sellist liiki kauba tavapärased 
omadused, mida tarbija võib eeldada 
pärast kaupleja, tootja või tootja esindaja 
poolt eelkõige reklaamis või märgistusel 
üldsusele tehtud avaldusi kauba eritunnuste 
kohta, välja arvatud juhul, kui kaupleja ei 
olnud ega võinud olla teadlik kõnealusest 
avaldusest, lepingu sõlmimise ajaks oli 
avaldust muudetud või avaldus ei saanud 
mõjutada kauba ostmise otsust.

Or.de

Justification

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Muudatusettepanek 1157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kaup on pakendatud viisil, mis 
muudab ilmseks kauba kahjustused.

Or.pl

Selgitus

Kauba nõuetekohane pakendamine (eelkõige kergesti puruneva kauba puhul) kahandab selle 
kahjustumise tõenäosust transpordi ajal. Täielikult ühtlustatud lähenemisviis.

Muudatusettepanek 1158
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) kaup on nõuetekohaselt pakendatud, 
mis muudab ilmseks kauba võimaliku 
kahjustuse.

Or.pl

Selgitus

Nõuetekohane pakend, mis on eriti oluline kauba transpordil, peaks olema nende asjaolude 
hulgas, mis on lepingule vastavuse eelduseks.

Muudatusettepanek 1159
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik või pidanuks olema teadlik 
lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist.

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Käesolev lõige viidi süstemaatilisuse huvides artikli 24 lõikest 3 üle eraldi artiklisse.

Muudatusettepanek 1160
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik või pidanuks olema teadlik 
lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist.

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
lepingule mittevastavusest teadlik või ta ei 
olnud sellest teadlik äärmise hooletuse 
tõttu või kui lepingule mittevastavus 
tuleneb tarbija tarnitud materjalist.

Or.de

Muudatusettepanek 1161
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
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teadlik või pidanuks olema teadlik
lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist.

teadlik või ei saanud olla mitteteadlik
lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist.

Or.en

Muudatusettepanek 1162
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik või pidanuks olema teadlik
lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist.

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik või ei saanud olla mitteteadlik
lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist.

Or.en

Muudatusettepanek 1163
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik või pidanuks olema teadlik
lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist.

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist.

Or.el
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Muudatusettepanek 1164
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik või pidanuks olema teadlik
lepingule mittevastavusest või kui 
lepingule mittevastavus tuleneb tarbija 
tarnitud materjalist.

3. Käesoleva artikli kohaldamisel ei ole 
tegemist lepingule mittevastavusega juhul, 
kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik lepingule mittevastavusest.

Or.el

Muudatusettepanek 1165
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis d osutatud üldsusele 
tehtud avaldused ei ole kaupleja suhtes 
siduvad, kui ta tõendab, et tegemist on 
olukorraga, kus:

välja jäetud

a) kaupleja ei olnud ega võinud olla 
teadlik kõnealusest avaldusest;
b) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
muudetud;
c) avaldus ei saanud mõjutada kauba 
ostmise otsust.

Or.de

Justification

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
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gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Muudatusettepanek 1166
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
muudetud;

b) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
eelnevalt muudetud samade vahenditega 
ja õigeaegselt;

Or.en

Selgitus

Käsitledes kaupleja vastutust seoses üldsusele tehtavate avaldustega, on ettepaneku klausel 
liiga lai, näiteks kohaldades seda olukorras, kus tootja telereklaami algset avaldust on 
muudetud üks päev enne väikeses ajalehekuulutuses.

Muudatusettepanek 1167
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
muudetud;

b) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
muudetud õigeaegselt, kasutades samu 
sidevahendeid;

Or.en

Muudatusettepanek 1168
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
muudetud;

b) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
lepingudokumendis samaväärsel viisil või 
vähemalt esiletõstetud vormis muudetud;

Or.de

Muudatusettepanek 1169
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) avaldus ei saanud mõjutada kauba 
ostmise otsust.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1170
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingule mittevastavus, mis tuleneb 
kauba ebaõigest paigaldamisest, loetakse 
samaväärseks lepingule mittevastavusega, 
kui paigaldamine moodustab kauba 
müügilepingu osa ning kaup paigaldati 
kaupleja poolt või tema vastutusel. Sama 
kehtib ka juhul, kui tarbija poolt 
paigaldamiseks ettenähtud kauba 
paigaldab tarbija ning nõuetele 
mittevastav paigaldus tuleneb 
paigaldusjuhendite puudulikkusest.

välja jäetud

Or.de
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Selgitus

Süstemaatilisuse huvides tuleks lõikest teha eraldi artikkel (sama koostaja artikkel 24 a uus).

Muudatusettepanek 1171
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingule mittevastavus, mis tuleneb 
kauba ebaõigest paigaldamisest, loetakse 
samaväärseks lepingule mittevastavusega, 
kui paigaldamine moodustab kauba 
müügilepingu osa ning kaup paigaldati 
kaupleja poolt või tema vastutusel. Sama 
kehtib ka juhul, kui tarbija poolt 
paigaldamiseks ettenähtud kauba 
paigaldab tarbija ning nõuetele 
mittevastav paigaldus tuleneb 
paigaldusjuhendite puudulikkusest.

5. Kaupleja vastutab mittevastavuste eest, 
mis tulenevad pakendist, 
paigaldusjuhenditest ja paigaldamisest, 
kui see on lepingu kohaselt tema
kohustus.

Or.fr

Muudatusettepanek 1172
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.de
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Muudatusettepanek 1173
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad 
lõigetega 1 ja 2 kehtestatust, sealhulgas 
rangemaid ja vähem rangeid eeskirju, 
millega tagataks tarbijakaitse erinev tase.

Or.fr

Muudatusettepanek 1174
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Liikmesriigid võivad tarbijakaitse 
parema taseme tagamiseks vajaduse 
korral riiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.el

Muudatusettepanek 1175
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingule mittevastavus
Tarnitud kaup ei vasta lepingule ka juhul, 
kui
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a) paigaldamine moodustab kauba 
müügilepingu osa ning kaup paigaldati 
nõuetele mittevastavalt kaupleja poolt või 
tema vastutusel;
b) tarbija poolt paigaldamiseks ettenähtud 
kauba paigaldab tarbija ning nõuetele 
mittevastav paigaldus tuleneb 
paigaldusjuhendite puudulikkusest;
c) tarniti ettenähtud kaubast erinev kaup 
või liiga väike kogus.

Or.de

Justification

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Muudatusettepanek 1176
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seaduslikud õigused – vastutus 
mittevastavuse eest

välja jäetud

Kaupleja vastutab tarbija ees kõigi 
lepingule mittevastavuste eest, mis 
esinevad riski tarbijale ülekandumise ajal.

Or.de

Muudatusettepanek 1177
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seaduslikud õigused – vastutus 
mittevastavuse eest

Vastutuse välistamine tarbija teadlikkuse 
korral

Or.de

Selgitus

Tarbija teadlikkus lepingule mittevastavusest ei muuda seda olematuks. Seetõttu muudeti 
artikli 24 lõikes 3 sätestatu eraldi artikliks (artikkel 25).

Muudatusettepanek 1178
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaupleja vastutab tarbija ees kõigi 
lepingule mittevastavuste eest, mis 
esinevad riski tarbijale ülekandumise ajal.

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Kõnealune tekst tuleks lisada artiklisse 26, et oleks selge, et see puudutab ainult artiklis 26 
nimetatud erinõudeid ja tegemist ei ole süüst sõltumatu vastutusnõudega.

Muudatusettepanek 1179
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaupleja vastutab tarbija ees kõigi 
lepingule mittevastavuste eest, mis 
esinevad riski tarbijale ülekandumise ajal.

Tarbijal ei ole õigust tugineda kauba 
lepingule mittevastavusele, kui ta oli 
lepingu sõlmimise ajal teadlik lepingule 
mittevastavusest või ta ei olnud sellest 
teadlik äärmise hooletuse tõttu ja kaupleja 
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ei varjanud lepingule mittevastavust 
tahtlikult või kui lepingule mittevastavus 
tuleneb tarbija tarnitud materjalist.

Or.de

Selgitus

Tarbija teadlikkus lepingule mittevastavusest ei muuda seda olematuks. Seetõttu muudeti 
artikli 24 lõikes 3 sätestatu eraldi artikliks (artikkel 25).

Muudatusettepanek 1180
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaupleja vastutab tarbija ees kõigi 
lepingule mittevastavuste eest, mis 
esinevad riski tarbijale ülekandumise ajal.

Kaupleja ja tootja vastutavad võrdselt
tarbija ees kõigi lepingule mittevastavuste 
eest, mis esinevad riski tarbijale 
ülekandumise ajal.

Or.en

Muudatusettepanek 1181
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a

Õigus hüvitusele

1. Kui lõppmüüjale tekib tarbija ees 
vastutus tootja, sama lepinguahela 
eelmise müüja või mõne muu vahendaja 
tegevusest või tegevusetusest tuleneva 
lepingule mittevastavuse tõttu, on 
lõppmüüjal õigus nõuda hüvitist isikutelt, 
kellel on vastutus lepinguahelas.
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2. Vastutav isik või vastutavad isikud, 
kellelt müüja võib parandusmeetmeid 
nõuda, ning asjaomased meetmed ja
nende kasutamise kord selle õiguse 
rakendamiseks määratakse kindlaks 
riiklike õigusaktide alusel.
3. Isik, kelle vastutus on eelmise lõigu 
tähenduses kindlaksmääratud, peab 
tõendama, et mittevastavus ei olnud 
tekkinud tema süül või et hüvitus, mille 
lõppmüüja tarbijale maksis, ei kuulunud 
tegelikult maksmisele.

Or.it

Muudatusettepanek 1182
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 b

Tootja otsene vastutus

Liikmesriigid, austades lepinguvabaduse 
põhimõtet ning teisi riikliku õiguse 
sätteid, mis reguleerivad müüja või mis 
tahes muu vahendaja ja tarbija suhteid,
näevad müüjale või muule vahendajale 
omistatava mittevastavuse korral ette 
nende otsese vastutuse tarbija ees.

Or.it

Muudatusettepanek 1183
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittevastavuse kõrvaldamine välja jäetud
1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt 
õigus nõuda: 
a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel; 
b) hinna alandamist;
c) lepingu tühistamist.
2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise 
või selle asendamise. 
3. Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või 
asendamise teel on ebaseaduslik, võimatu 
või põhjustab kauplejale 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi, võib 
tarbija valida kas alandatud hinna või 
lepingu tühistamise. Kaupleja 
jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks 
lepingutingimustele, ja seda, kui suures 
osas kaup ei vasta lepingutingimustele. 
Tarbija võib tühistada lepingu, kui selle 
mittevastavus ei ole tühine.
4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest: 
a) kaupleja on otseselt või kaudselt 
keeldunud mittevastavuse kõrvaldamisest; 
b) kaupleja ei ole suutnud mõistliku aja 
jooksul mittevastavust kõrvaldada; 
c) kaupleja on mittevastavuse 
kõrvaldamist üritades põhjustanud 
tarbijale olulisi ebamugavusi;
d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.
5. Tarbijale põhjustatud olulisi 
ebamugavusi ja mõistlikku aega, mida 
kaupleja vajab mittevastavuse 
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kõrvaldamiseks, hinnatakse, võttes 
arvesse kauba laadi ja eesmärki, milleks 
tarbija kauba omandas, nagu ette nähtud 
artikli 24 lõike 2 punktis b.

Or.de

Muudatusettepanek 1184
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittevastavuse kõrvaldamine Õigused mittevastavuse korral

Or.de

Selgitus

Peatüki keskne säte muudab garantiiga seotud õigused astmeliseks. Kauba mittevastavuse 
korral võib tarbija nõuda esmalt mittevastavuse kõrvaldamist (parandamist või asendamist), 
millele seab piirangu ebaproportsionaalsuse kriteerium (lõige 3).

Muudatusettepanek 1185
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt 
õigus nõuda:

välja jäetud

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel;
b) hinna alandamist;
c) lepingu tühistamist.

Or.fr
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Muudatusettepanek 1186
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijatel
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
valida järgmiste hüvitiste vahel:

Or.en

Muudatusettepanek 1187
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
valida järgmiste hüvitiste hulgast:

Or.en

Muudatusettepanek 1188
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt 
õigus nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, võib tarbija 
lõigetes 2–5 esitatud tingimustel valida, 
kas ta nõuab:

Or.fr

Selgitus

Õiguskaitsevahendite hierarhia põhimõtte väljajätmine.
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Muudatusettepanek 1189
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt 
õigus nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, võib tarbija 
lõigetes 2–5 esitatud tingimustel nõuda:

a) kauba parandamist;
b) kauba asendamist;
c) hinna alandamist;
d) lepingu tühistamist.
Tarbija võib tühistada lepingu siiski 
üksnes juhul, kui selle mittevastavus ei ole 
tühine.

Or.fr

Selgitus

Õiguskaitsevahendite hierarhia on jäetud välja, selleks et tagada, et tarbijale on konkreetses 
olukorras tagatud kõige sobivam valik. Asjaolu, et lepingut ei ole võimalik tühistada tühise 
mittevastavuse korral, tagab siiski vahendi tasakaalu.

Muudatusettepanek 1190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigetes 2–5 kehtestatud 
tingimuste kohaselt õigus nõuda:

Liikmesriigid võivad tarbijakaitse parema 
taseme tagamiseks vajaduse korral 
riiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
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käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.el

Muudatusettepanek 1191
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
omal valikul nõuda:

Or.fr

Selgitus

Vahendi valik peab jääma tarbijale.

Muudatusettepanek 1192
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt 
õigus nõuda:

1. Kui tarnitud kaup ei vasta riski tarbijale 
ülekandumise ajal lepingule, on tarbijal
garantiiga seotud õigused vastavalt 
järgmistele sätetele:

Or.de

Selgitus

Peatüki keskne säte muudab garantiiga seotud õigused astmeliseks. Kauba mittevastavuse 
korral võib tarbija nõuda esmalt mittevastavuse kõrvaldamist (parandamist või asendamist), 
millele seab piirangu ebaproportsionaalsuse kriteerium (lõige 3).
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Muudatusettepanek 1193
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda:

1. Kaupleja vastutab tarbija ees kõigi 
lepingule mittevastavuste eest, mis 
esinevad riski tarbijale ülekandumise ajal.
Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda:

Or.de

Muudatusettepanek 1194
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijatel
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
valida järgmiste hüvitiste vahel:

Or.en

Muudatusettepanek 1195
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
tarbija valikul nõuda:

Or.en
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Selgitus

Selle muudatusega soovitakse sisse viia õigus keelduda, võimaldades tarbijatel saada 
puudustega kauba ostu korral hüvitust.

Muudatusettepanek 1196
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt õigus 
nõuda omal valikul:

Or.pl

Selgitus

Tarbijal peaks olema õigus valida, milline parandusmeede võetakse.

Muudatusettepanek 1197
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
käesoleva artikli lõigete 2–5 kohaselt
õigus nõuda:

1. Kui kaup ei vasta lepingule, on tarbijal 
õigus mittevastavuse heastamiseks nõuda:

Or.en

Muudatusettepanek 1198
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 



PE452.545v01-00 34/216 AM\836859ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel;

välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Vt artikli 26 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekut, millega jäetakse välja 
õiguskaitsevahendite hierarhia.

Muudatusettepanek 1199
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel;

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Peatüki keskne säte muudab garantiiga seotud õigused astmeliseks. Kauba mittevastavuse 
korral võib tarbija nõuda esmalt mittevastavuse kõrvaldamist (parandamist või asendamist), 
millele seab piirangu ebaproportsionaalsuse kriteerium (lõige 3).

Muudatusettepanek 1200
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel;

a) parandamist;

Or.en
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Muudatusettepanek 1201
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel;

a) parandamist;

Or.en

Muudatusettepanek 1202
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel;

a) kauba parandamist;

Or.fr

Muudatusettepanek 1203
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel;

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise teel;

liikmesriigid võivad tarbijakaitse parema 
taseme tagamiseks vajaduse korral 
riiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.el
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Muudatusettepanek 1204
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel;

a) parandamist;

Or.en

Muudatusettepanek 1205
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mittevastavuse kõrvaldamist 
parandamise või asendamise teel;

a) parandamist või asendamist;

Or.en

Muudatusettepanek 1206
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) asendamist;

Or.en

Muudatusettepanek 1207
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) asendamist;

Or.en

Muudatusettepanek 1208
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) kauba asendamist;

Or.fr

Muudatusettepanek 1209
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) mittevastavuse kõrvaldamist 
asendamise teel;
liikmesriigid võivad tarbijakaitse parema 
taseme tagamiseks vajaduse korral 
riiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.el

Muudatusettepanek 1210
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hinna alandamist; välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Vt artikli 26 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekut, millega jäetakse välja 
õiguskaitsevahendite hierarhia.

Muudatusettepanek 1211
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hinna alandamist; välja jäetud

Or.de

Selgitus

Peatüki keskne säte muudab garantiiga seotud õigused astmeliseks. Kauba mittevastavuse 
korral võib tarbija nõuda esmalt mittevastavuse kõrvaldamist (parandamist või asendamist), 
millele seab piirangu ebaproportsionaalsuse kriteerium (lõige 3).

Muudatusettepanek 1212
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hinna alandamist; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or.en
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Muudatusettepanek 1213
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hinna alandamist; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or.en

Muudatusettepanek 1214
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hinna alandamist; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or.fr

Muudatusettepanek 1215
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hinna alandamist; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or.en

Muudatusettepanek 1216
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hinna alandamist; (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or.en

Muudatusettepanek 1217
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) asendamist;

Or.en

Muudatusettepanek 1218
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lepingu tühistamist. välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Vt artikli 26 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekut, millega jäetakse välja 
õiguskaitsevahendite hierarhia.

Muudatusettepanek 1219
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lepingu tühistamist. välja jäetud

Or.de
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Selgitus

Peatüki keskne säte muudab garantiiga seotud õigused astmeliseks. Kauba mittevastavuse 
korral võib tarbija nõuda esmalt mittevastavuse kõrvaldamist (parandamist või asendamist), 
millele seab piirangu ebaproportsionaalsuse kriteerium (lõige 3).

Muudatusettepanek 1220
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lepingu tühistamist. c) lepingu tühistamist. Leping tühistatakse 
liigse viivituseta ja mitte hiljem kui 30 
päeva jooksul pärast tarbija nõuet leping 
tühistada.

Or.en

Muudatusettepanek 1221
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lepingu tühistamist. c) lepingust loobumist 30 päeva jooksul 
alates kaupade kättesaamise päevast.
Mitmeotstarbelise lepingu korral on 
tarbijal seadusjärgne õigus loobuda 
lepingust, kui lepingu põhiosaks ei ole 
teenuste osutamine.

Or.en

Muudatusettepanek 1222
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lepingu tühistamist. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or.fr

Muudatusettepanek 1223
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lepingu tühistamist. c) lepingu tühistamist 30 päeva jooksul 
alates kaupade kättesaamise päevast.

Or.en

Muudatusettepanek 1224
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lepingu tühistamist. c) lepingu lõpetamist ja makstud hinna 
tagasisaamist täies ulatuses.

Or.en

Muudatusettepanek 1225
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) mitmeotstarbelise lepingu korral kogu 
lepingu tühistamist, kui lepingu valdavaks 
osaks ei ole teenuse osutamine.
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Or.en

Muudatusettepanek 1226
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) kui digitaalteenuste korral 
põhjustavad tehnilised probleemid 
allalaadimise viivituse või mõistliku aja 
jooksul edastamata jätmise või takistavad 
allalaadimist, on tarbijal õigus digitaalse 
infosisu asendamisele või hüvitamisele.

Or.de

Muudatusettepanek 1227
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kahjude hüvitamine.

Or.de

Selgitus

Pärast mittevastavuse kõrvaldamise ebaõnnestumist, sellest keeldumist või kui see osutub 
mittevajalikuks, jääb tarbijale õigus nõuda ettevõtjalt teise võimalusena võrdses tähtsuse 
järjekorras hinna alandamist, lepingu tühistamist või kahjude hüvitamist.

Muudatusettepanek 1228
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Tarbija võib tühistada lepingu siiski 
üksnes juhul, kui selle mittevastavus ei ole 
tühine.

Or.fr

Muudatusettepanek 1229
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Kui on tegu digitaalsete kaupadega, 
mille puhul allalaadimine võib tehnilistest 
probleemidest tingituna edasi lükkuda, 
mitte teostuda mõistliku aja jooksul või 
olla takistatud, on tarbijal õigus nõuda 
digitaalse infosisu asendamist või 
hüvitamist.

Or.en

Muudatusettepanek 1230
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Kui on tegu digitaalteenustega, mille 
puhul allalaadimine võib tehnilistest 
probleemidest tingituna edasi lükkuda, 
mitte teostuda mõistliku aja jooksul või 
olla takistatud, on tarbijal õigus nõuda 
digitaalse infosisu asendamist või 
hüvitamist.

Or.en
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Selgitus

Ühtlustamine täies ulatuses.

Muudatusettepanek 1231
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Kui tehnilised probleemid võivad 
digitaalteenuste puhul põhjustada viivitusi 
allalaadimisel või kui seetõttu teenuseid ei 
osutata mõistliku aja jooksul või teenuseid 
ei saa alla laadida, on tarbijal õigus 
asendusteenustele või õigus saada 
digitaalse infosisu eest makstud raha 
tagasi.

Or.es

Muudatusettepanek 1232
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise 
või selle asendamise.

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 1233
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise 
või selle asendamise.

välja jäetud

Or.fr

Muudatusettepanek 1234
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise 
või selle asendamise.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1235
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise 
või selle asendamise.

välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Vahendi valik peab jääma tarbija ja mitte kaupleja otsustada.



AM\836859ET.doc 47/216 PE452.545v01-00

ET

Muudatusettepanek 1236
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise 
või selle asendamise.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1237
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise 
või selle asendamise.

välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Vt artikli 26 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekut, millega jäetakse välja 
õiguskaitsevahendite hierarhia.

Muudatusettepanek 1238
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise või 
selle asendamise.

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks tarbija valikul kas kauba 
parandamise või selle asendamise.
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Liikmesriigid võivad tarbijakaitse parema 
taseme tagamiseks vajaduse korral 
riiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.el

Muudatusettepanek 1239
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise 
või selle asendamise.

2. Kaupleja täidab oma kohustuse seoses 
lepingule mittevastavusega vastavalt 
tarbija valikule, eeldusel, et see on 
teostatav ning sellega ei kaasne kauplejale 
ebaproportsionaalselt suuri kulusid.

Or.el

Muudatusettepanek 1240
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise või 
selle asendamise.

2. Kaupleja kõrvaldab lepingule 
mittevastavuse tarbija valikul kas kauba 
parandamise või selle asendamisega.
Kolmekümne päeva jooksul alates riski 
tarbijale ülekandumise päevast võib 
tarbija selle asemel lepingu lõpetada ja
saada täieliku hüvituse, välja arvatud 
juhul, kui lepingule mittevastavus on 
tühine. Kolmekümnepäevast 
ajavahemikku lühendatakse juhul, kui
a) kaubad riknevad kiiresti või
b) tarbija pidanuks avastama lepingule 
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mittevastavuse enne kaupade 
tagastamisega vastuolus olevat toimingut.

Or.en

Muudatusettepanek 1241
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – taane 1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seoses digitaalteenustega kõrvaldab 
kaupleja mittevastavuse parandamise või 
asendamise teel omal valikul.

Or.de

Muudatusettepanek 1242
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui tarbija nõustub lepingule 
mittevastavuse kõrvaldamisel kauba 
parandamise või asendamisega, peatub 
lõikes 2 osutatud aja arvestamine seniks, 
kuni parandamine õnnestub või osutub 
võimatuks või kuni tarbija on saanud oma 
valdusse asenduskauba.

Or.en

Muudatusettepanek 1243
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või 
asendamise teel on ebaseaduslik, võimatu 
või põhjustab kauplejale 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi, võib 
tarbija valida kas alandatud hinna või 
lepingu tühistamise. Kaupleja 
jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks 
lepingutingimustele, ja seda, kui suures 
osas kaup ei vasta lepingutingimustele.

välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Vt artikli 26 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekut, millega jäetakse välja 
õiguskaitsevahendite hierarhia.

Muudatusettepanek 1244
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või asendamise 
teel on ebaseaduslik, võimatu või 
põhjustab kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi, võib tarbija valida kas 
alandatud hinna või lepingu tühistamise. 
Kaupleja jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks lepingutingimustele, 

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või asendamise 
teel on ebaseaduslik, võimatu või 
põhjustab kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi, võib tarbija valida kas 
alandatud hinna, lepingu tühistamise või 
kahjude hüvitamise. Kaupleja 
jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
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ja seda, kui suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

juhul, kui see vastaks lepingutingimustele, 
ja seda, kui suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

Or.de

(vt artikli 26 lõige 1)

Muudatusettepanek 1245
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või asendamise 
teel on ebaseaduslik, võimatu või 
põhjustab kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi, võib tarbija valida kas 
alandatud hinna või lepingu tühistamise. 
Kaupleja jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks lepingutingimustele, 
ja seda, kui suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

Kui tarbija valib kauba parandamise või 
asendamise, peab kaupleja viivitamata 
oma kohustuse täitma, välja arvatud 
juhul, kui ta tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või asendamise 
teel on ebaseaduslik, võimatu või 
põhjustab kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi. Kaupleja jõupingutused 
loetakse ebaproportsionaalseks, kui need 
toovad talle kaasa kulusid, mis võrreldes 
hinna alandamise või lepingu 
tühistamisega on liiga suured, kui 
arvestada kauba väärtust juhul, kui see 
vastaks lepingutingimustele, ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

Or.fr

Muudatusettepanek 1246
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või asendamise 
teel on ebaseaduslik, võimatu või 

Tarbijal pole õigust nõuda lepingule 
mittevastavuse kõrvaldamist parandamise 
või asendamise teel, kui kaupleja tõestab, 
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põhjustab kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi, võib tarbija valida kas 
alandatud hinna või lepingu tühistamise. 
Kaupleja jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks lepingutingimustele, 
ja seda, kui suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

et mittevastavuse kõrvaldamine 
parandamise või asendamise teel on 
ebaseaduslik, võimatu või põhjustab 
kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi. Kaupleja jõupingutused 
loetakse ebaproportsionaalseks, kui need 
toovad talle kaasa kulusid, mis võrreldes 
mis tahes muu tarbijale kättesaadava 
hüvitisega on liiga suured, kui arvestada 
kauba väärtust juhul, kui see vastaks 
lepingutingimustele, ja seda, kui suures 
osas kaup ei vasta lepingutingimustele.

Or.en

Selgitus

Tarbijate usaldust suurendatakse, kui neil lubatakse valida parandamise, asendamise, 
lõpetamise ja hinna alandamise vahel, kui see ei nõua kauplejalt ebaproportsionaalset 
jõupingutust.

Muudatusettepanek 1247
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või asendamise 
teel on ebaseaduslik, võimatu või 
põhjustab kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi, võib tarbija valida kas 
alandatud hinna või lepingu tühistamise. 
Kaupleja jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks lepingutingimustele, 
ja seda, kui suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

Tarbijal pole õigust nõuda lepingule 
mittevastavuse kõrvaldamist parandamise 
või asendamise teel, kui kaupleja tõestab, 
et mittevastavuse kõrvaldamine 
parandamise või asendamise teel on 
ebaseaduslik, võimatu või põhjustab 
kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi. Kaupleja jõupingutused 
loetakse ebaproportsionaalseks, kui need 
toovad talle kaasa kulusid, mis võrreldes 
hinna alandamise või lepingu 
tühistamisega on liiga suured, kui 
arvestada kauba väärtust juhul, kui see 
vastaks lepingutingimustele, ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.
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Or.en

Muudatusettepanek 1248
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või asendamise 
teel on ebaseaduslik, võimatu või 
põhjustab kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi, võib tarbija valida kas 
alandatud hinna või lepingu tühistamise. 
Kaupleja jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks lepingutingimustele, 
ja seda, kui suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

Tarbija ei või nõuda kauba parandamist 
või asendamist juhul, kui kaupleja tõestab, 
et mittevastavuse kõrvaldamine 
parandamise või asendamise teel on 
ebaseaduslik, võimatu või põhjustab 
kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi. Kaupleja jõupingutused 
loetakse ebaproportsionaalseks, kui need 
toovad talle kaasa kulusid, mis võrreldes 
hinna alandamise või lepingu 
tühistamisega on liiga suured, kui 
arvestada kauba väärtust juhul, kui see 
vastaks lepingutingimustele, ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

Or.fr

Muudatusettepanek 1249
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või 
asendamise teel on ebaseaduslik, võimatu 
või põhjustab kauplejale 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi, võib 
tarbija valida kas alandatud hinna või 
lepingu tühistamise. Kaupleja 
jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 

Mittevastavuse kõrvaldamine loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui see toob 
kauplejale kaasa kulusid, mis
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alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks lepingutingimustele,
ja seda, kui suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

a) võttes arvesse kauba väärtust juhul, kui 
see vastaks lepingutingimustele, 
a) võttes arvesse seda, kui suures osas kaup 
ei vasta lepingutingimustele ja
b) kaaludes, kas teist mittevastavuse 
kõrvaldamise võimalust saaks kasutada 
nii, et see ei põhjusta tarbijale olulisi 
ebamugavusi,
on teise kõne alla tuleva mittevastavuse 
kõrvaldamise võimalusega võrreldes 
põhjendamatult suured.
Kauba parandamine või asendamine peab 
toimuma mõistliku aja jooksul ning see ei 
tohi tarbijale põhjustada olulisi 
ebamugavusi.

Or.de

Selgitus

Kooskõla saavutamine kehtiva tarbekaupade müügi direktiiviga, millega ettevõtted ja tarbijad 
alles paar aastat tagasi kohanema pidid. Ebaproportsionaalsuse kindlakstegemine peab 
olema võimalik ka näiteks parandamise ja lepingu tühistamise võrdlemise alusel. Vastasel 
juhul jääb loomata asjakohane tasakaal tarbija ja müüja huvide vahel.

Muudatusettepanek 1250
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või asendamise 
teel on ebaseaduslik, võimatu või 
põhjustab kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi, võib tarbija valida kas 
alandatud hinna või lepingu tühistamise. 

Tarbijal pole õigust nõuda lepingule 
mittevastavuse kõrvaldamist parandamise 
või asendamise teel, kui kaupleja tõestab, 
et mittevastavuse kõrvaldamine 
parandamise või asendamise teel on 
ebaseaduslik, võimatu või põhjustab 
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Kaupleja jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks lepingutingimustele, 
ja seda, kui suures osas kaup ei vasta 
lepingutingimustele.

kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi. Kaupleja jõupingutused 
loetakse ebaproportsionaalseks, kui need 
toovad talle kaasa kulusid, mis võrreldes 
mis tahes muu tarbijale kättesaadava 
hüvitisega on liiga suured, kui arvestada 
kauba väärtust juhul, kui see vastaks 
lepingutingimustele, ja seda, kui suures 
osas kaup ei vasta lepingutingimustele.

Or.en

Muudatusettepanek 1251
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse 
kõrvaldamine parandamise või 
asendamise teel on ebaseaduslik, võimatu 
või põhjustab kauplejale
ebaproportsionaalseid jõupingutusi, võib 
tarbija valida kas alandatud hinna või 
lepingu tühistamise. Kaupleja 
jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna 
alandamise või lepingu tühistamisega on 
liiga suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks 
lepingutingimustele, ja seda, kui suures 
osas kaup ei vasta lepingutingimustele.

Kui tarbija on valinud hüvitiseks 
parandamise või asendamise ja kaupleja 
tõestab, et mittevastavuse kõrvaldamine 
vastavalt tarbija valikule on ebaseaduslik, 
võimatu või põhjustab kauplejale 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi,
pakutakse tarbijale muid hüvitisi kui need 
kaks.

Or.en

Muudatusettepanek 1252
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaupleja jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes muu 
hüvitisega on liiga suured, kui arvestada 
kauba väärtust juhul, kui see vastaks 
lepingutingimustele, ja seda, kui suures 
osas kaup ei vasta lepingutingimustele.

Or.en

Muudatusettepanek 1253
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui need mõlemad hüvitised on
ebaseaduslikud, võimatud või põhjustavad 
kauplejale ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi, võib tarbija valida kas 
alandatud hinna või lepingu lõpetamise.

Or.en

Muudatusettepanek 1254
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija võib tühistada lepingu, kui selle 
mittevastavus ei ole tühine.

välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Vt artikli 26 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekut, millega jäetakse välja 
õiguskaitsevahendite hierarhia.
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Muudatusettepanek 1255
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija võib tühistada lepingu, kui selle 
mittevastavus ei ole tühine.

välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Juba sätestatud artikli 26 lõikes 1 a.

Muudatusettepanek 1256
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija võib tühistada lepingu, kui selle 
mittevastavus ei ole tühine.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

„Tühise” määratlemisega seotud raskused põhjustaksid kohtuasju ja toetumist järgnevale 
pretsedendiõigusele.

Muudatusettepanek 1257
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija võib tühistada lepingu, kui selle 
mittevastavus ei ole tühine.

Tarbija võib tühistada lepingu, kui 
kaupleja ei suuda tõestada, et selle 
mittevastavus on tühine.

Or.en

Muudatusettepanek 1258
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija võib tühistada lepingu, kui selle 
mittevastavus ei ole tühine.

Tarbija võib tühistada lepingu, välja 
arvatud juhul, kui selle mittevastavus on 
tühine ega mõjuta toote toimimist, ohutust 
või välimust. Juhul kui kaupleja keeldub 
lepingut tühistamast, lasub 
tõendamiskohustus temal.

Or.el

Muudatusettepanek 1259
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui tarbija valib parandamise, 
asendamise või hinna alandamise ning 
see valik osutub võimatuks, 
ebaseaduslikuks või põhjustaks kauplejale 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi, võib 
kaupleja nõuda tarbijalt, et ta saaks 
mittevastavuse kõrvaldada parandamise 
või asendamise teel vastavalt tarbija 
esialgsele valikule. Kaupleja 
jõupingutused loetakse 
ebaproportsionaalseks, kui need toovad 
talle kaasa kulusid, mis võrreldes 
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parandamise või asendamisega on liiga 
suured, kui arvestada kauba väärtust 
juhul, kui see vastaks 
lepingutingimustele, ja seda, kui suures 
osas kaup ei vasta lepingutingimustele.

Or.fr

Selgitus

Selle lõike sõnastuse ühtlustamine lõigetega 1 ja 2.

Muudatusettepanek 1260
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

välja jäetud

a) kaupleja on otseselt või kaudselt 
keeldunud mittevastavuse kõrvaldamisest;
b) kaupleja ei ole suutnud mõistliku aja 
jooksul mittevastavust kõrvaldada;
c) kaupleja on mittevastavuse 
kõrvaldamist üritades põhjustanud 
tarbijale olulisi ebamugavusi;
d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

Or.fr

(Vt Liem Hoang Ngoci poolt artikli 26 lõike 1 sissejuhatava osa ja lõike 2 kohta tehtud 
muudatusettepanekuid.)

Selgitus

Õiguskaitsevahendi valik peab jääma tarbijale kõikidel ja mitte ainult selles lõikes loetletud 
juhtudel.
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Muudatusettepanek 1261
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

välja jäetud

a) kaupleja on otseselt või kaudselt 
keeldunud mittevastavuse kõrvaldamisest;

b) kaupleja ei ole suutnud mõistliku aja 
jooksul mittevastavust kõrvaldada;

c) kaupleja on mittevastavuse 
kõrvaldamist üritades põhjustanud 
tarbijale olulisi ebamugavusi;

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

Or.el

Muudatusettepanek 1262
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui tegemist 
on ühega järgmistest olukordadest:

4. Välja arvatud lõige 1 e, võib tarbija
valida mis tahes käesoleva artikli lõikes 1 
esitatud nõude, kui tegemist on ühega 
järgmistest olukordadest:

Or.en
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Muudatusettepanek 1263
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui tegemist 
on ühega järgmistest olukordadest:

4. Erandina lõikest 1 d võib tarbija valida 
mis tahes käesoleva artikli lõikes 1 esitatud 
nõude, kui tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

Or.en

Muudatusettepanek 1264
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

4. Kui valitud nõue on parandamine või 
asendamine, võib tarbija siiski nõuda 
lepingu tühistamist või hinna alandamist, 
kui tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

Or.fr

Muudatusettepanek 1265
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

4. Kui tarbija valib kauba parandamise või 
asendamise või kui seda nõuab kaupleja, 
võib tarbija siiski nõuda lepingu 
tühistamist või hinna alandamist, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:
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Or.fr

Selgitus

Tegemist on sissejuhtava osa selgemaks muutmisega.

Muudatusettepanek 1266
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

4. Ilma et see piiraks lõike 5 b 
kohaldamist, võib tarbija nõuda hinna 
asjakohast alandamist või lepingu 
tühistamist, kui tegemist on ühega 
järgmistest olukordadest:

Or.de

Selgitus

Õiguskaitsevahendite hierarhia peab säilima. Kooskõla saavutamine kehtiva tarbekaupade 
müügi direktiiviga, millega ettevõtted ja tarbijad alles paar aastat tagasi kohanema pidid.

Muudatusettepanek 1267
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

4. Ilma et see piiraks lõike 5 b 
kohaldamist, võib tarbija nõuda hinna 
asjakohast alandamist või lepingu 
tühistamist, kui tegemist on ühega 
järgmistest olukordadest:

a) tarbijal ei ole õigust nõuda kauba 
parandamist ega asendamist;
aa) ettevõtja on otseselt või järjekindla 
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käitumisega keeldunud mittevastavuse 
kõrvaldamisest;
b) kaupleja ei ole suutnud mõistliku aja 
jooksul mittevastavust kõrvaldada;
c) kaupleja on mittevastavuse 
kõrvaldamist üritades põhjustanud 
tarbijale olulisi ebamugavusi;
d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

Or.de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab eelmise muudatusettepaneku 141.

Muudatusettepanek 1268
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

4. Kui tarbija võib valida kauba 
parandamise ja kauplejal ei õnnestu seda 
määratud tähtaja jooksul teha, võib 
tarbija kauba ise parandada ja nõuda 
kauplejalt vajalike kulude hüvitamist. 
Tähtaega ei ole vaja määrata, kui 
kaupleja on parandamisest keeldunud või 
kui on tegemist eriliste asjaoludega, mis 
mõlema poole huve kaaludes õigustavad 
kauba kohest tarbija teostatud 
parandamist.

Or.de

Justification

Die zentrale Vorschrift des Kapitels stellt ein Stufenverhältnis der Gewährleistungsrechte her. 
Primär kann der Verbraucher bei Vertragswidrigkeit der Ware Abhilfe (Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung) verlangen, begrenzt durch das Kriterium der Verhältnismäßigkeit (Absatz 3). 
Der neue Absatz 4 normiert in Anknüpfung an den Nachbesserungsanspruch einen weiteren 
Rechtsbehelf für den Verbraucher: Nach erfolgloser Fristsetzung zur Nachbesserung hat 
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dieser das Recht zur Selbstvornahme und kann dann Ersatz seiner erforderlichen 
Aufwendungen vom Gewerbetreibenden verlangen.

Muudatusettepanek 1269
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui tegemist 
on ühega järgmistest olukordadest:

4. Olenemata lõikest 1 d võib tarbija
valida mis tahes käesoleva artikli lõikes 1 
esitatud nõude, kui tegemist on ühega 
järgmistest olukordadest:

Or.en

Muudatusettepanek 1270
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

4. Tarbija võib nõuda hinna mõistlikku 
alandamist või lepingu tühistamist, kui 
tegemist on ühega järgmistest
olukordadest:

Or.en

Muudatusettepanek 1271
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 

4. Ilma et see piiraks lõike 5 b 
kohaldamist, võib tarbija nõuda hinna 
mõistlikku alandamist või lepingu 
tühistamist, kui tegemist on ühega 
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olukordadest: järgmistest olukordadest:

a) tarbija ei oma õigust parandamisele 
ega asendamisele või

Or.en

Muudatusettepanek 1272
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaupleja on otseselt või kaudselt 
keeldunud mittevastavuse kõrvaldamisest;

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Sama koostaja artikli 26 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 1273
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaupleja on otseselt või kaudselt 
keeldunud mittevastavuse kõrvaldamisest;

a) tarbijal ei ole õigust nõuda kauba 
parandamist ega asendamist;

Or.de

Selgitus

Kooskõla saavutamine kehtiva tarbekaupade müügi direktiiviga, millega ettevõtted ja tarbijad 
alles paar aastat tagasi kohanema pidid.
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Muudatusettepanek 1274
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaupleja on otseselt või kaudselt 
keeldunud mittevastavuse kõrvaldamisest;

a) tarbija ei oma õigust parandamisele 
ega asendamisele või

Or.en

Muudatusettepanek 1275
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaupleja on otseselt või kaudselt
keeldunud mittevastavuse kõrvaldamisest;

a) kaupleja on selgelt väljendades või
otsustava käitumisega keeldunud 
mittevastavuse kõrvaldamisest;

Or.en

Muudatusettepanek 1276
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kaupleja on keeldunud 
mittevastavuse kõrvaldamisest;

Or.en

Muudatusettepanek 1277
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaupleja ei ole suutnud mõistliku aja 
jooksul mittevastavust kõrvaldada;

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Sama koostaja artikli 26 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 1278
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaupleja ei ole suutnud mõistliku aja 
jooksul mittevastavust kõrvaldada;

b) kaupleja ei ole suutnud või objektiivsete 
asjaolude tõttu tõenäoliselt ei suuda 
mõistliku aja jooksul mittevastavust 
kõrvaldada;

Or.en

Muudatusettepanek 1279
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaupleja on mittevastavuse 
kõrvaldamist üritades põhjustanud 
tarbijale olulisi ebamugavusi;

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Sama koostaja artikli 26 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 1280
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaupleja on mittevastavuse 
kõrvaldamist üritades põhjustanud 
tarbijale olulisi ebamugavusi;

c) parandamine ja asendamine 
põhjustaksid tarbijale olulisi ebamugavusi;

Or.de

Selgitus

Komisjoni ettepanek tähendaks, et mittevastavus kõrvaldati, tarbijal oleks aga sellele 
vaatamata veel õigus hinna alandamisele / lepingu tühistamisele. See viiks karistamiseni, mis 
on garantiivaldkonnas kohatu.

Muudatusettepanek 1281
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaupleja on mittevastavuse 
kõrvaldamist üritades põhjustanud
tarbijale olulisi ebamugavusi;

c) kaupleja on kõrvaldanud 
mittevastavuse, põhjustades tarbijale 
olulisi ebamugavusi;

Or.en

Muudatusettepanek 1282
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaupleja on mittevastavuse 
kõrvaldamist üritades põhjustanud
tarbijale olulisi ebamugavusi;

c) kaupleja on kõrvaldanud 
mittevastavuse, põhjustades tarbijale 
olulisi ebamugavusi;
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Or.en

Muudatusettepanek 1283
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaupleja on mittevastavuse kõrvaldamist 
üritades põhjustanud tarbijale olulisi 
ebamugavusi;

c) kaupleja on kõrvaldanud 
mittevastavuse, põhjustades tarbijale 
olulisi ebamugavusi, või kui kaupleja ei 
ole objektiivsetest asjaoludest tingituna 
võimeline mittevastavusi kõrvaldama ilma 
tarbijale olulisi ebamugavusi 
põhjustamata;

Or.en

Muudatusettepanek 1284
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Sama koostaja artikli 26 muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 1285
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

d) sama viga või muu viga ilmneb pärast 
kauba parandamist või asendamist.

Or.en

Muudatusettepanek 1286
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

d) sama või uus viga ilmneb pärast seda,
kui kaup on korra parandatud või 
asendatud.

Or.en

Muudatusettepanek 1287
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

d) sama või uus viga ilmneb kauba esmase 
parandamise või asendamise järel.

Or.fr

Muudatusettepanek 1288
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

d) sama või muu sarnane viga ilmneb 
pärast kauba parandamist või asendamist.
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Or.en

Muudatusettepanek 1289
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda ja kaupleja on juba vähemalt 
kaks korda parandamist üritanud.

Or.de

Muudatusettepanek 1290
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul
mitu korda.

d) sama või muu viga ilmneb lühikese aja 
jooksul pärast kauba esmast parandamist 
või asendamist.

Or.en

Muudatusettepanek 1291
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

d) sama viga ilmneb kaks korda.

Or.en
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Muudatusettepanek 1292
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul
mitu korda.

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul
rohkem kui kaks korda.

Or.en

Muudatusettepanek 1293
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

d) viga ilmneb lühikese aja jooksul pärast 
parandamist;

Or.en

Muudatusettepanek 1294
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tarbijal on põhjust pidada kaupa 
ohtlikuks.

Or.en

Muudatusettepanek 1295
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarbijale põhjustatud olulisi 
ebamugavusi ja mõistlikku aega, mida 
kaupleja vajab mittevastavuse 
kõrvaldamiseks, hinnatakse, võttes 
arvesse kauba laadi ja eesmärki, milleks
tarbija kauba omandas, nagu ette nähtud 
artikli 24 lõike 2 punktis b.

välja jäetud

Or.fr

(Vt Liem Hoang Ngoci poolt artikli 26 lõike 4 kohta tehtud muudatusettepanekuid.)

Muudatusettepanek 1296
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarbijale põhjustatud olulisi 
ebamugavusi ja mõistlikku aega, mida 
kaupleja vajab mittevastavuse 
kõrvaldamiseks, hinnatakse, võttes 
arvesse kauba laadi ja eesmärki, milleks 
tarbija kauba omandas, nagu ette nähtud 
artikli 24 lõike 2 punktis b.

välja jäetud

Or.fr

Selgitus

Ühtlustamine ülejäänud muudetud artikliga.

Muudatusettepanek 1297
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarbijale põhjustatud olulisi 5. Kui mittevastavuse kõrvaldamine on 
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ebamugavusi ja mõistlikku aega, mida 
kaupleja vajab mittevastavuse
kõrvaldamiseks, hinnatakse, võttes 
arvesse kauba laadi ja eesmärki, milleks 
tarbija kauba omandas, nagu ette nähtud 
artikli 24 lõike 2 punktis b.

võimatu või põhjendamatult kulukas või 
ei ole õnnestunud seda asjakohase tähtaja 
jooksul teha, võib tarbija nõuda hinna 
asjakohast alandamist või lepingu 
tühistamist. Lepingu tühistamise õigus 
puudub, kui lepingule mittevastavus ei ole 
tühine.

Or.de

Selgitus

Peatüki keskne säte muudab garantiiga seotud õigused astmeliseks. Kauba mittevastavuse 
korral võib tarbija nõuda esmalt mittevastavuse kõrvaldamist (parandamist või asendamist), 
millele seab piirangu ebaproportsionaalsuse kriteerium (lõige 3). Kui mittevastavuse 
kõrvaldamine osutub tarbija jaoks teostamatuks, peab talle jääma õigus hinna alandamisele 
või lepingu tühistamisele (lõige 5).

Muudatusettepanek 1298
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad tarbijate parema 
kaitse tagamiseks säilitada või vastu võtta 
riikliku õiguse sätteid, mis võimaldavad 
tarbijatel kauba mittevastavuse korral 
lõikes 1 sätestatud võimaluste vahel 
vabamalt valida.

Or.fr

Muudatusettepanek 1299
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid võivad tarbijate parema 
kaitse tagamiseks vastu võtta või säilitada 
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riiklikke õigusakte, mis võimaldavad 
tarbijatel kauba mittevastavuse korral 
lõikes 1 sätestatud võimaluste vahel 
vabamalt valida. Riiklikud õigusaktid 
peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepinguga ja ei tohi eelkõige 
olla vastuolus direktiivi soovitud eesmärgi 
saavutamisega, milleks on siseturu 
tõrgeteta toimimise tagamine ja 
konkurentsimoonutuste ärahoidmine 
Euroopa Liidus. Riiklikud õigusaktid 
peavad nendega taotletavate eesmärkide 
saavutamist silmas pidades olema sobivad 
ja proportsionaalsed.

Or.de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab eelmise muudatusettepaneku 144.

Muudatusettepanek 1300
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Liikmesriigid võivad tarbijakaitse 
parema taseme tagamiseks vajaduse 
korral riiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.el

Muudatusettepanek 1301
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 d (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 d. Tarbija parema kaitse tagamiseks 
võivad liikmesriigid vastu võtta ja 
säilitada riikliku õiguse sätteid, andes 
tarbijatele õiguse mittevastavuse korral 
leping lühikese aja jooksul lõpetada ja 
saada täielik hüvitus või teha vaba valik 
lõikes 1 osutatud nõuete hulgast.

Or.en

Muudatusettepanek 1302
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulud ja kahjud välja jäetud
1. Tarbijal on õigus lasta kauba 
mittevastavus kõrvaldada tarbija jaoks 
tasuta.
2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 
kohaldamist, võib tarbija nõuda kõigi 
kahjude hüvitamist, mida ei ole vastavalt 
artiklile 26 heastatud.

Or.de

Justification

Die Vorschrift kann aus hiesiger Sicht vollständig entfallen. Dass einer Vertragswidrigkeit 
unentgeltlich abgeholfen werden muss, ergibt sich nunmehr bereits aus Art. 26 Abs. 2 n.F 
derselben Verfasserin. Der Anspruch auf Erstattung der Selbstvornahmekosten ergibt sich 
nunmehr aus Art. 26 Abs. 4 n.F derselben Verfasserin. Die Regelung zum Schadensersatz in 
Art. 27 Abs. 3 greift ohne ersichtlichen Grund in das allgemeine Vertragsrecht der 
Mitgliedstaaten über. In der gewählten Fassung ist die Norm auch unbrauchbar, weil der 
Richtlinienvorschlag in Art. 26 a.F. abhilfefähige Schäden überhaupt nicht regelt.
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Muudatusettepanek 1303
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijal on õigus lasta kauba 
mittevastavus kõrvaldada tarbija jaoks 
tasuta.

1. Tarbijal on õigus lasta kauba 
mittevastavus kõrvaldada tarbija jaoks 
tasuta.

Kaupleja, kes on kauba lõppmüüja, peab 
tarbijale hüvitama kauba mittevastavuse 
kõrvaldamise maksumuse juhul, kui 
mittevastavuse kõrvaldab tehniliselt pädev 
kaupleja, kes ei ole määratud 
teenusepakkuja.

Or.cs

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse kaitsta tarbijaid garantiide kehtetuks 
tunnistamise eest, mis on tingitud toote mittekvalifitseeruvatest remonditöödest või 
muudatuste tegemisest.

Muudatusettepanek 1304
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijal on õigus lasta kauba 
mittevastavus kõrvaldada tarbija jaoks 
tasuta.

1. Tarbija ei peaks kandma mingeid 
kulusid seoses kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisega.

Or.fr

Selgitus

Tarbija ei peaks mingil juhul kandma kõiki kulusid ega osa kuludest seoses kauba 
mittevastavuse kõrvaldamisega.
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Muudatusettepanek 1305
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijal on õigus lasta kauba 
mittevastavus kõrvaldada tarbija jaoks 
tasuta.

1. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or.de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 1306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijal on õigus lasta kauba 
mittevastavus kõrvaldada tarbija jaoks 
tasuta.

1. Tarbijal on õigus lasta kauba 
mittevastavus kõrvaldada tarbija jaoks 
tasuta, mis tähendab eelkõige kulusid, mis 
on seotud demonteerimisega, tarnimisega, 
tööjõuga, materjalidega, 
tagasipaigaldamisega ning 
taaskäivitamisega.

Or.pl

Muudatusettepanek 1307
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijal on õigus lasta kauba 
mittevastavus kõrvaldada tarbija jaoks 
tasuta.

1. Tarbijal on õigus lasta kauba 
mittevastavus kõrvaldada parandamise teel 
tarbija jaoks tasuta. Kui mittevastavus 
hüvitatakse asendamise või lepingu 
tühistamise teel, on tarbijal õigus 
puudustega kauba hüvitamisele sellise 
arvestusliku väärtuse ulatuses, mis oli 
kaubal ajal, kui tarbija kauplejale 
mittevastavusest teatas.

Or.en

Muudatusettepanek 1308
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kaupleja kõrvaldab 
mittevastavuse asendamise teel või tarbija 
taganeb lepingust mittevastavuse tõttu, 
siis on kaupleja kohustatud lisaks lõikele 
1 hüvitama tarbijale lepingule 
mittevastava kauba paigaldus- ja 
eemalduskulud, kui kauba nõuetekohane 
kasutamine eeldab paigaldamist.

Or.de

Selgitus

Vastavalt komisjoni ettepaneku artikli 27 lõikele 1 tuleb mittevastavus tasuta kõrvaldada. 
Lisaks tuleks kehtestada kord, et asendamise ja lepingu tagasipööramise korral taganemise 
tõttu on kaupleja kohustatud hüvitama lepingule mittevastava kauba paigaldus- ja 
eemalduskulud, kui kauba nõuetekohane kasutamine eeldab paigaldamist (keraamilised 
plaadid, parkett jne). Teised kulutused kuuluksid sarnaselt kahjudega hüvitamisele ainult süü 
olemasolul.
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Muudatusettepanek 1309
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui tarbija ei anna kauplejale 
võimalust kauba mittevastavuse 
kõrvaldamiseks asjakohase tähtaja 
jooksul, siis hüvitab kaupleja tarbija 
teostatud kauba mittevastavuse 
kõrvaldamise kulud ainult enda 
kokkuhoitud kulude ulatuses ja juhul, kui 
tarbija kohe teostatud mittevastavuse 
kõrvaldamise põhjuseks olid 
kiireloomulised asjaolud. 

Or.de

Selgitus

Kulude hüvitamise kohustus tarbija teostatud parandamise korral ei tohi viia parandamise 
asjakohase esmatähtsuse muutumiseni. Kui ostja seab müüja kõikidel juhtudel võimaliku ise 
teostamisega toimunud faktide ette, on paljudel juhtudel raske tõestada, kas garantiinõue on 
õigustatud või mitte.

Muudatusettepanek 1310
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Ühtlasi hüvitab kaupleja mõistlikus 
ulatuses tarbijale kauba mittevastavuse 
tarbijapoolse kõrvaldamise maksumuse. 
Mittevastavuse mis tahes kõrvaldamine 
tarbija poolt toimub kaupleja nõusolekul.

Or.pl
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse selgitada raportööri lisatud sätet. Selle 
eesmärgiks on vältida olukordi, kus tarbija kahjustab kaupa veelgi, püüdes mittevastavust ise 
kõrvaldada. Täielikult ühtlustatud lähenemisviis.

Muudatusettepanek 1311
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 
kohaldamist, võib tarbija nõuda kõigi 
kahjude hüvitamist, mida ei ole vastavalt 
artiklile 26 heastatud.

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 1312
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 
kohaldamist, võib tarbija nõuda kõigi 
kahjude hüvitamist, mida ei ole vastavalt 
artiklile 26 heastatud.

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 1313
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 2. Tarbija võib nõuda kõigi kahjude 
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kohaldamist, võib tarbija nõuda kõigi 
kahjude hüvitamist, mida ei ole vastavalt 
artiklile 26 heastatud.

hüvitamist, mida ei ole vastavalt artiklile 
26 heastatud, arvates sinna hulka kõik 
mittevastavusest tingitud mitterahalised 
kahjud niivõrd, kuivõrd tarbijal on õigus 
sellise mitterahalise kahju hüvitamisele 
lepingule rakendatava seaduse järgi.

Or.en

Selgitus

Kahjutasuküsimuste jätmine suurel määral riikliku õiguse reguleerimisalasse on õiguse 
praeguses seisus lubatav, sest liikmeriigiti esineb suuri erinevusi, eelkõige on erinev 
lähenemisviis mitterahalisele kahjule (nimetatud ka „moraalseks kahjuks”). Siiski tuleks seda 
selgesõnaliselt kinnitada.

Muudatusettepanek 1314
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 
kohaldamist, võib tarbija nõuda kõigi 
kahjude hüvitamist, mida ei ole vastavalt 
artiklile 26 heastatud.

2. Tarbija võib nõuda kõigi kahjude 
hüvitamist, mida ei ole vastavalt artiklile 
26 heastatud. See hõlmab ka 
mittevastavusest tingitud mitterahalist 
kahju niivõrd, kuivõrd tarbijal on õigus 
nõuda isiklike kannatuste hüvitamist.

Or.en

Muudatusettepanek 1315
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 
kohaldamist, võib tarbija nõuda kõigi 
kahjude hüvitamist, mida ei ole vastavalt 
artiklile 26 heastatud.

2. Käesolev peatükk ei hõlma 
liikmesriikide lepingulist ja lepinguvälist 
vastutust käsitlevaid õigusakte ja 
põhimõtteid. Käesolev peatükk ei hõlma 
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seetõttu mittevastavuse korral tekkivaid 
võimalikke kahjuhüvitisnõudeid ja nende 
puhul võetakse aluseks vastavalt 
kohaldamisele kuuluv riiklik õigus.

Or.de

Selgitus

Kahjude hüvitamise kehtestamisega seotud õiguskindlusetus on ebasoovitav, kuna ei ole 
selge, millist liiki kahjud ja milliste kriteeriumide alusel kuuluvad hüvitamisele. Kõnealuse 
direktiiviga ei ole võimalik kahjude hüvitamist käsitlevaid õigusakte kogu Euroopa Liidus 
tõsiselt võetavalt ühtlustada.

Muudatusettepanek 1316
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 
kohaldamist, võib tarbija nõuda kõigi 
kahjude hüvitamist, mida ei ole vastavalt 
artiklile 26 heastatud.

2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 
kohaldamist, võib tarbija kohaldamisele 
kuuluva riikliku õiguse alusel nõuda kõigi 
kahjude hüvitamist, mida ei ole vastavalt 
artiklile 26 heastatud.

Or.de

Muudatusettepanek 1317
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 
kohaldamist, võib tarbija nõuda kõigi 
kahjude hüvitamist, mida ei ole vastavalt 
artiklile 26 heastatud.

2. Ilma et see piiraks käesoleva peatüki 
kohaldamist, võib tarbija riiklike 
õigusaktide kohaselt nõuda kõigi kahjude 
hüvitamist, mida ei ole vastavalt artiklile 
26 heastatud.

Or.el
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Muudatusettepanek 1318
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarbija võib lisaks lepingust 
taganemise õigusele nõuda kauplejalt 
kahjude hüvitamist.

Or.de

Muudatusettepanek 1319
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajalised piirangud ja tõendamiskohustus välja jäetud
1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel 
juhul, kui lepingule mittevastavus ilmneb 
kahe aasta jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale.
2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 
kes ei ole kauba kättetoimetaja, on
asemele antud kauba oma valdusse 
saanud.
3. Kasutatud kauba puhul võivad kaupleja 
ja tarbija kokku leppida lühemas 
vastutusperioodis, mis siiski ei või olla 
lühem kui aasta.
4. Artiklis 25 ette nähtud õiguste 
kasutamiseks peab tarbija teatama 
kauplejale kauba mittevastavusest kahe 
kuu jooksul alates päevast, mil ta sellise 
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mittevastavuse avastas.
5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba 
laadi või mittevastavuse laadiga.

Or.de

Muudatusettepanek 1320
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus selgub kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.de

Selgitus

Tagada tuleb objektiivne teadasaamise võimalus.

Muudatusettepanek 1321
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kolme
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.de
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Muudatusettepanek 1322
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kolme
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.en

Selgitus

Paljud liikmesriigid annavad kahest aastast pikema garantiiaja. Käesolev direktiivi ettepanek 
vähendaks tarbijate kaitset liikmesriikides, kus tarbijatel on praegu võimalus esitada kaebus 
pikema aja jooksul.

Muudatusettepanek 1323
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kolme
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.en

Muudatusettepanek 1324
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
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aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale. Siiski võib kaupleja vastutada 
lepingule mittevastavuse eest, mis ilmneb 
pärast esimeses lauses osutatud kahe 
aasta möödumist, kui kauplejal puudub 
mõistlik alus osutatud aegumistähtaja 
esitamiseks, arvestades sama liiki kauba 
tavapäraseid omadusi ja toimivust, mida 
tarbija võib põhjendatult eeldada, 
arvestades kauba laadi ja võttes arvesse 
kõiki kauba eriomadusi käsitlevaid 
kaubanduslikke teadaandeid.
Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad artikliga 28 kehtestatust, 
sealhulgas ei rangemaid ega vähem 
rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

Or.en

Muudatusettepanek 1325
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale. Kui riiklikes õigusaktides on 
kehtestatud artikli 26 lõike 1 alusel 
esitatavatele nõuetele aegumistähtaeg, siis 
kestab see vähemalt kaks aastat pärast 
riski ülekandumist.

Or.de

Selgitus

Komisjoni ettepanek tähendaks lõpuks määramata tähtaega, sest lähtutakse ainult sellest, et 
mittevastavus ilmneb kahe aasta jooksul. Juhul kui artikli 26 alusel esitatavatele nõuetele 
kehtestatakse riiklike õigusaktide alusel aegumistähtaeg, on vaja selgitust kehtiva 
tarbekaupade müügi direktiivi tähenduses.
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Muudatusettepanek 1326
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kolme
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.el

Muudatusettepanek 1327
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale. Kui liikmesriigid seda soovivad, 
võivad nad sellegipoolest säilitada oma 
riiklikes õigusaktides sätteid, mis kehtivad 
käesoleva direktiivi vastuvõtmise ajal ja 
millega nähakse ette, et kaupleja vastutab 
artikli 25 alusel alates hetkest, mil tarbija 
avastas mittevastavuse.

Or.fr

Muudatusettepanek 1328
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 



AM\836859ET.doc 89/216 PE452.545v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb ühe
aasta jooksul alates päevast, mil tarbija 
mittevastavuse avastas.

Or.fr

Selgitus

Ainult siis, kui tarbija on mittevastavusest teadlik, võib ta tõhusalt kaupleja vastu tegutseda. 
Mittevastavus võib ilmneda tükk aega pärast tarnimist või riskide ülekandmist, ilma et see 
oleks kauba vananemise tagajärg. Kestvuskaupade puhul peab tarbija siiski algatama kiiresti 
menetluse: ühe aasta jooksul.

Muudatusettepanek 1329
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Kui mittevastavus on seotud kaubaga, 
mille kasutamist mõjutab kinnisomandil 
tehtavat tööd hõlmav teenus, vastutab 
kaupleja artikli 25 alusel juhul, kui 
lepingule mittevastavus ilmneb kümne 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.en

Muudatusettepanek 1330
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kuue
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.en

Muudatusettepanek 1331
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb 
riiklikes õigusaktides sätestatud perioodi 
jooksul, kuid mitte vähem kui kahe aasta 
jooksul alates riski ülekandmisest tarbijale.

Or.el

Muudatusettepanek 1332
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale. Sellegi poolest võib kaupleja 
vastutada lepingule mittevastavuse eest, 
mis ilmneb pärast esimeses lauses 
osutatud kahe aasta möödumist, kui 
kauplejal pole mõistlikku alust selle 
aegumistähtaja kaitsmiseks, arvestades 
sama liiki kauba tavapäraseid omadusi ja 
toimivust, mida tarbija võib põhjendatult 
eeldada, arvestades kauba laadi ja võttes 
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arvesse kõiki kauba eriomadusi ja 
kestvust käsitlevaid kaubanduslikke 
teadaandeid.

Or.en

Muudatusettepanek 1333
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 28 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kahe
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

1. Kaupleja vastutab artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kuue
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.pl

Selgitus

Kaks aastat on liiga lühike ajavahemik selleks, et leida vigu sellistes keerukates toodetes nagu 
küttesüsteemid.

Muudatusettepanek 1334
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid näevad ette 
ajavahemiku, mille jooksul kaotavad 
kehtivuse tarbijatele artikli 25 kohaselt 
antud õigused.

Or.fr

Selgitus

Selleks et tarbija ja kaupleja vahelised tehingud oleksid õiguskindlad, peab mittevastavusel 
põhinev tarbija algatatud menetlus olema ajaliselt piiratud.
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Muudatusettepanek 1335
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui kaupleja on kõrvaldanud 
mittevastavuse parandamise teel, ei 
arvestata lõikes 1 osutatud perioodi hulka 
aega, kui kaup ei olnud parandamise tõttu 
tarbija füüsilises omanduses.

Or.en

Muudatusettepanek 1336
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid võivad teatavate 
vastupidavate toodete, näiteks 
ehitusmaterjalide või mootorsõidukite 
puhul kehtestada pikema perioodi kui on 
osutatud lõikes 1.

Or.cs

Muudatusettepanek 1337
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba parandanud, ei arvestata lõikes 1 
osutatud perioodi hulka aega alates 
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ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 
kes ei ole kauba kättetoimetaja, on 
asemele antud kauba oma valdusse 
saanud.

hetkest, mil tarbija teavitab kauplejat 
mittevastavusest, kuni hetkeni, mil tarbija
on parandatud kauba uuesti oma valdusse 
saanud.

Or.en

Selgitus

Vastavalt lõigetele 2 ja 3 tuleks asendamise korral garantiiaja arvestust uuesti alustada ja 
parandamise korral garantiiaja arvestus peatada.

Muudatusettepanek 1338
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 
kes ei ole kauba kättetoimetaja, on 
asemele antud kauba oma valdusse 
saanud.

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba parandanud, katkestatakse lõikes 1 
osutatud ajavahemiku arvestamine, kui
tarbija näitab mittevastavust kauplejale,
kuni asendatud kauba uuesti tarbija 
valdusse jõudmiseni.

Or.en

Muudatusettepanek 1339
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, hakatakse lõikes 1 
täpsustatud ajavahemikku arvestama 
uuesti alates päevast, mil tarbija või tema 
määratud kolmas isik, kes ei ole kauba 
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kes ei ole kauba kättetoimetaja, on asemele 
antud kauba oma valdusse saanud.

kättetoimetaja, on asemele antud kauba 
oma valdusse saanud, ning see puudutab 
üksnes asendatud defektseid osasid, välja 
arvatud juhul, kui kaupleja otsustab 
garantiid laiendada tervele 
asenduskaubale.

Or.fr

Selgitus

Selleks et vältida siinkohal kauba piiramatu teoreetilise garantiiaja määratlemist, tuleks 
täpsustada, et kaupleja vastutab üksnes algse kauba defektsete väljavahetatud osade eest, 
välja arvatud juhul, kui kaupleja nõustub garantiiga katma terve asenduskauba.

Muudatusettepanek 1340
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 
kes ei ole kauba kättetoimetaja, on 
asemele antud kauba oma valdusse 
saanud.

2. Kui tarbijal on objektiivsetel põhjustel 
lepingule mittevastavust raske tuvastada 
ning see on artikli 24 lõike 2 punkti c 
kohaselt seotud eesmärgiga, milleks sama 
liiki kaupa harilikult kasutatakse, 
vastutab kaupleja artikli 25 alusel juhul, 
kui lepingule mittevastavus ilmneb kümne
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.el

Muudatusettepanek 1341
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
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alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 
kes ei ole kauba kättetoimetaja, on asemele 
antud kauba oma valdusse saanud.

alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 
kes ei ole kauba kättetoimetaja, on algselt 
ostetud kauba oma valdusse saanud.

Or.de

Selgitus

Kauba asendamine kaupleja poolt ei tohiks kaasa tuua võimaliku lõputult pika nn 
ahelgarantii tekkimist.

Muudatusettepanek 1342
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 
kes ei ole kauba kättetoimetaja, on asemele 
antud kauba oma valdusse saanud.

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb lõikes 1 sätestatud aja jooksul 
alates päevast, mil tarbija või tema 
määratud kolmas isik, kes ei ole kauba 
kättetoimetaja, on asemele antud kauba 
oma valdusse saanud.

Or.el

Muudatusettepanek 1343
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba parandanud või asendanud, ei 
arvestata lõikes 1 osutatud perioodi hulka 
aega alates hetkest, mil tarbija teavitab 
kauplejat mittevastavusest, kuni hetkeni,
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kes ei ole kauba kättetoimetaja, on 
asemele antud kauba oma valdusse saanud.

mil tarbija on asemele antud või 
parandatud kauba uuesti oma valdusse 
saanud.

Or.en

Muudatusettepanek 1344
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 28 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kahe aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 
kes ei ole kauba kättetoimetaja, on asemele 
antud kauba oma valdusse saanud.

2. Kui kaupleja on lepingule mittevastava 
kauba asendanud, vastutab ta artikli 25 
alusel juhul, kui lepingule mittevastavus 
ilmneb kuue aasta jooksul alates päevast, 
mil tarbija või tema määratud kolmas isik, 
kes ei ole kauba kättetoimetaja, on asemele 
antud kauba oma valdusse saanud.

Or.pl

Selgitus

Kuue aasta pikkune periood peaks kehtima ka asendustoodete puhul.

Muudatusettepanek 1345
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kaupleja on mittevastavuse 
kõrvaldanud parandamise teel, pikeneb 
määrava tähtsusega garantiiaeg perioodi 
võrra, mille kestel ei olnud kaup 
parandamise tõttu tarbija valduses.

Or.de
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Selgitus

Asendamise korral algab garantiiaeg ja mittevastavuse eeldamise tähtaeg asemele antud 
kauba tarnimisel uuesti. Parandamise korral pikeneb garantiiaeg asjakohasel viisil. 
Parandamisel kasutatavate varuosade suhtes peaks vastutusperiood kestma kuni ostetud 
kauba garantiiaja lõpuni, kuid vähemalt kuni kuus kuud pärast parandamise lõpuleviimist.

Muudatusettepanek 1346
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui kaupleja kasutab mittevastavuse 
kõrvaldamiseks parandamise teel 
varuosasid, siis vastutab kaupleja 
varuosade mittevastavuse eest kuni 
kaupade määrava tähtsusega garantiiaja 
lõpuni või vähemalt kuus kuud pärast 
parandamise lõpuleviimist.

Or.de

Selgitus

Asendamise korral algab garantiiaeg ja mittevastavuse eeldamise tähtaeg asemele antud 
kauba tarnimisel uuesti. Parandamise korral pikeneb garantiiaeg asjakohasel viisil. 
Parandamisel kasutatavate varuosade suhtes peaks vastutusperiood kestma kuni ostetud 
kauba garantiiaja lõpuni, vähemalt aga kuni kuus kuud pärast parandamise lõpuleviimist.

Muudatusettepanek 1347
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Lõikes 1 osutatud perioodi 
arvestamine peatatakse mittevastavuse 
kõrvaldamise ajaks ning see jätkub uuesti 
hetkel, kui tarbija saab reaalselt kätte 
kauba, mis on muudetud lepingule 



PE452.545v01-00 98/216 AM\836859ET.doc

ET

vastavaks.

Or.pl

Muudatusettepanek 1348
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatud kauba puhul võivad kaupleja 
ja tarbija kokku leppida lühemas 
vastutusperioodis, mis siiski ei või olla 
lühem kui aasta.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1349
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatud kauba puhul võivad kaupleja 
ja tarbija kokku leppida lühemas 
vastutusperioodis, mis siiski ei või olla 
lühem kui aasta.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1350
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatud kauba puhul võivad kaupleja 
ja tarbija kokku leppida lühemas 
vastutusperioodis, mis siiski ei või olla 

välja jäetud
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lühem kui aasta.

Or.en

Muudatusettepanek 1351
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutatud kauba puhul võivad kaupleja 
ja tarbija kokku leppida lühemas 
vastutusperioodis, mis siiski ei või olla 
lühem kui aasta.

3. Kasutatud kauba puhul võivad kaupleja 
ja tarbija kokku leppida lühemas 
vastutusperioodis, mis siiski ei või olla 
lühem kui aasta alates riski ülekandmisest 
tarbijale.

Or.el

Muudatusettepanek 1352
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kaupleja on lepingule 
mittevastava kauba asendanud, algab 
lõikes 1 osutatud perioodi arvestamine 
uuesti hetkest, kui tarbija on asendatud 
kauba oma valdusse saanud.

Or.en

Selgitus

Lõigete 2 ja 3 osas tuleks asendamise korral garantiiaja arvestust uuesti alustada ja 
parandamise korral garantiiaja arvestus peatada.
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Muudatusettepanek 1353
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 25 ette nähtud õiguste 
kasutamiseks peab tarbija teatama 
kauplejale kauba mittevastavusest kahe 
kuu jooksul alates päevast, mil ta sellise 
mittevastavuse avastas.

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 1354
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 25 ette nähtud õiguste 
kasutamiseks peab tarbija teatama 
kauplejale kauba mittevastavusest kahe 
kuu jooksul alates päevast, mil ta sellise 
mittevastavuse avastas.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Silmas pidades komisjoni ettepaneku lõiget 4, on mõne liikmesriigi riiklikes õigusaktides 
teatamise kohustus praegu olemas, samas teiste omades mitte. Sellise kohustuse kehtestamine 
tarbijatele kogu ELis pole põhjendatud. Igal juhul on tarbijatel huvi anda puudusest teada 
võimalikult vara, et võimalikult kiiresti saada kätte korralikult toimiv kaup.

Muudatusettepanek 1355
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 



AM\836859ET.doc 101/216 PE452.545v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 25 ette nähtud õiguste 
kasutamiseks peab tarbija teatama 
kauplejale kauba mittevastavusest kahe 
kuu jooksul alates päevast, mil ta sellise 
mittevastavuse avastas.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1356
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 25 ette nähtud õiguste 
kasutamiseks peab tarbija teatama 
kauplejale kauba mittevastavusest kahe 
kuu jooksul alates päevast, mil ta sellise 
mittevastavuse avastas.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1357
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 28 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 25 ette nähtud õiguste 
kasutamiseks peab tarbija teatama 
kauplejale kauba mittevastavusest kahe 
kuu jooksul alates päevast, mil ta sellise 
mittevastavuse avastas.

välja jäetud

Or.pl

Selgitus

Kahe kuu pikkune periood piirab tarbijate õigusi.
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Muudatusettepanek 1358
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 25 ette nähtud õiguste 
kasutamiseks peab tarbija teatama 
kauplejale kauba mittevastavusest kahe 
kuu jooksul alates päevast, mil ta sellise 
mittevastavuse avastas.

4. Artiklis 25 ette nähtud õiguste 
kasutamiseks peab tarbija teatama 
kauplejale kauba mittevastavusest kahe 
kuu jooksul alates päevast, mil ta sellise 
mittevastavuse avastas, kui asjaolud ei 
muuda põhjendamatuks seda tarbijalt 
oodata.

Or.en

Muudatusettepanek 1359
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba 
laadi või mittevastavuse laadiga.

välja jäetud

Or.el

Muudatusettepanek 1360
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks ühe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale, esinenuks riski ülekandmise 
hetkel, välja arvatud juhul, kui see eeldus 
ei ole kooskõlas kauba laadi või 
mittevastavuse laadiga.

Or.en

Selgitus

Silmas pidades tõendamiskohustuse ümberpööramist, on tarbijal sageli väga raske näidata, et 
puudulik toode oli puudustega juba tarnimise ajal. Tihti on sellise tõenduse esitamiseks vaja 
eksperdi abi ning tööstuse esindajal on palju lihtsam tehnilisi üksikasju selgitada. Jaemüüjad 
on suutelised esile tooma vastupidise tõenduse. Selle taustal tuleks praegust 
tõendamiskohustuse ümberpööramise kuuekuulist miinimumperioodi pikendada ühele aastale.

Muudatusettepanek 1361
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks ühe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale, esinenuks riski ülekandmise 
hetkel, välja arvatud juhul, kui see eeldus 
ei ole kooskõlas kauba laadi või 
mittevastavuse laadiga.

Or.en

Muudatusettepanek 1362
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

5. Kui kaupleja ei esita vastupidist tõendit, 
loetakse kauba mittevastavus, mis tuleb 
ilmsiks kahe aasta jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad artikliga 28 kehtestatust, 
sealhulgas ei rangemaid ega vähem 
rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

Or.en

Muudatusettepanek 1363
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kaheteistkümne kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

Or.fr

Selgitus

Selle ajavahemiku pikendamine 6 kuult 12 kuuni, mille jooksul loetakse mittevastavus 
esinenuks ülekandmise hetkel, võimaldab tõsta minimaalse kaitse taset ELis.
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Muudatusettepanek 1364
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kaheteistkümne kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga. Kui 
mittevastavus kõrvaldatakse asendamise 
teel, võetakse esimesele lausele vastava 
tähtaja alguse määramisel aluseks 
asemele antud kauba oma valdusse 
saamine.

Or.de

Selgitus

Asendamise korral algab garantiiaeg ja mittevastavuse eeldamise tähtaeg asemele antud 
kauba tarnimisel uuesti. Parandamisel kasutatavate varuosade suhtes peaks vastutusperiood 
kestma kuni ostetud kauba garantiiaja lõpuni. Lisaks tuleks mittevastavuse eeldamise 
tähtaega pikendada kaheteistkümne kuuni, et anda kauplejale paremad võimalused lepingule 
vastavuse kindlakstegemiseks ja seega selleks, et tõendamiskohustusega seotud riske 
õiglasemalt jagada.

Muudatusettepanek 1365
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba 

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kaheteistkümne kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel.
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laadi või mittevastavuse laadiga.

Or.fr

Selgitus

Selle ajavahemiku pikendamine 6 kuult 12 kuuni, mille jooksul loetakse mittevastavus 
esinenuks ülekandmise hetkel, on vajalik selleks, et tõsta minimaalse kaitse taset Euroopa 
Liidus ja tagada parem tarbijakaitse.

Muudatusettepanek 1366
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kaheteistkümne kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

Or.fr

Selgitus

Ajavahemikku pärast riski ülekandmist tarbijale, mille jooksul loetakse mittevastavus 
esinenuks, on oluline pikendada, selleks et tagada kaitse kõrgem tase.

Muudatusettepanek 1367
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks ühe 
aasta jooksul alates riski ülekandmisest 
tarbijale, esinenuks riski ülekandmise 
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ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

hetkel, välja arvatud juhul, kui see eeldus 
ei ole kooskõlas kauba laadi või 
mittevastavuse laadiga.

Or.el

Muudatusettepanek 1368
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kahe aasta jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

Or.en

Muudatusettepanek 1369
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba 
laadi või mittevastavuse laadiga.

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kaheteistkümne kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel.

Or.fr
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Muudatusettepanek 1370
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kahe aasta jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

Or.en

Muudatusettepanek 1371
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

5. Kui kaupleja ei esita vastupidist tõendit, 
loetakse kauba mittevastavus, mis tuleb 
ilmsiks kahe aasta jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

Or.en

Muudatusettepanek 1372
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 28 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 

5. Kui ei ole tõestatud vastupidist, loetakse 
kauba mittevastavus, mis tuleb ilmsiks 
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kuue kuu jooksul alates riski 
ülekandmisest tarbijale, esinenuks riski 
ülekandmise hetkel, välja arvatud juhul, 
kui see eeldus ei ole kooskõlas kauba laadi 
või mittevastavuse laadiga.

lõikes 1 osutatud perioodi jooksul, 
esinenuks kauba üleandmise hetkel, välja 
arvatud juhul, kui see eeldus ei ole 
kooskõlas kauba laadi või mittevastavuse 
laadiga.

Or.pl

Selgitus

Eespool mainitud perioodi tuleks pikendada selleks, et muuta ilmseks ebaõiglaste meetmete 
kasutamine, mille puhul tarbija on pärast kuue kuu pikkuse perioodi lõppu kohustatud 
tõestama, et kaup oli vigane. Sellega kaasneb sageli spetsialistile helistamise lisakulu tarbija 
jaoks.

Muudatusettepanek 1373
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad tarbijate parema 
kaitse tagamiseks vastu võtta või säilitada 
erinevaid vastavuse seaduslike õigustega 
seotud riiklikke sätteid, eelkõige nähes 
ette või säilitades pikema garantiiaja, 
tõendamiskohustuse ümberpööramise 
pikema kestuse tarbija huvides või 
erieeskirjad pärast garantiiaja lõppemist 
ilmsiks tulnud oluliste mittevastavuste 
kohta.

Or.fr

Selgitus

See muudatus on vajalik selleks, et säilitada teatavad liikmesriikides esinevad garantiid, 
millega tarbijad on väga harjunud, näiteks varjatud puuduste vastane õiguslik garantii.
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Muudatusettepanek 1374
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid võivad tarbijate parema 
kaitse tagamiseks vastu võtta või säilitada 
riiklikke õigusakte, millega nähakse ette 
pikem garantiiaeg, tõendamiskohustuse 
ümberpööramise pikem kestus tarbija 
huvides või erieeskirjad pärast garantiiaja 
lõppemist ilmsiks tulnud oluliste 
mittevastavuste korral. 

Or.fr

Selgitus

See muudatus on vajalik selleks, et säilitada teatavad liikmesriikides esinevad garantiid, 
millega tarbijad on väga harjunud, näiteks varjatud puuduste vastane garantii või 
keeldumisõigus.

Muudatusettepanek 1375
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Liikmesriigid võivad tarbijate parema 
kaitse tagamiseks vastu võtta või säilitada 
riiklikke õigusakte, millega nähakse ette 
pikem garantiiaeg, tõendamiskohustuse 
ümberpööramise pikem kestus tarbija 
huvides või erieeskirjad pärast garantiiaja 
lõppemist ilmsiks tulnud oluliste 
mittevastavuste korral. Riiklikud 
õigusaktid peavad olema kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja ei 
tohi eelkõige olla vastuolus direktiivi 
soovitud eesmärgi saavutamisega, milleks 
on siseturu tõrgeteta toimimise tagamine 
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ja konkurentsimoonutuste ärahoidmine 
Euroopa Liidus. Riiklikud õigusaktid 
peavad nendega taotletavate eesmärkide 
saavutamist silmas pidades olema sobivad 
ja proportsionaalsed.

Or.de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab eelmise muudatusettepaneku 149.

Muudatusettepanek 1376
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 d. Liikmesriigid võivad tarbijakaitse 
parema taseme tagamiseks vajaduse 
korral riiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.el

Muudatusettepanek 1377
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 e. Liikmesriigid võivad vastu võtta või 
säilitada riiklikke õigusakte, millega 
nähakse ette pikem vastutusperiood, et 
tagada tarbijate parem kaitse.

Or.en



PE452.545v01-00 112/216 AM\836859ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1378
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suhtlemine ja kättesaadavus
Kaupleja tagab asjakohastel tingimustel 
enda kättesaadavuse teenuslepingu 
kestuse ajal või pärast müügilepingu 
sõlmimist kuni artikli 28 lõikes 1 
nimetatud tähtaja lõpuni tarbija 
kinnituste, teadete ja küsimuste jaoks, mis 
on seotud teenus- või müügilepingust 
tulenevate õiguste ja kohustustega. Ta on 
eelkõige kohustatud tagama, et tarbija 
lepinguga seotud kinnitused jõuavad 
temani viivituseta ja et tarbijat nende 
kättesaamisest kohe teavitatakse. Teenus-
või müügilepinguga seotud kinnituste, 
teadete ja küsimuste telefoni teel 
vastuvõtmisel ja vastamisel tekkivate 
kulude eest ei tohi tarbijale arvet esitada; 
see ei piira telesideteenuste osutaja õigust 
sidumistasule.

Or.de

Justification

Unternehmen verlagern ihre Kunden- und Beschwerdedienste zunehmend auf Call-Center. 
Verbraucher werden dabei mit teils nicht unerheblichen Kosten belastet, wenn sie auf 
kostenpflichtige Service-Nummern verwiesen werden und die telefonische Verbindung bis zum 
Erreichen eines kompetenten Ansprechpartners mehrere Minuten gehalten werden muss 
("Warteschleifen"). Daher sollten Kommunikation und Erreichbarkeit als vertragliche 
Nebenpflichten gesetzlich verankert werden, für die während einer bestehenden 
Vertragsbeziehung bzw. während der Dauer der Gewährleistung keine zusätzlichen Entgelte 
verlangt werden.

Muudatusettepanek 1379
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauba garantiid välja jäetud
1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Garantiikirja puudumisel 
on kauba garantii siduv tingimustel, mis 
on sätestatud kauba garantii reklaamis.
2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab 
olema loetav. Garantiikirjas sisaldub 
järgmine teave:
a) artiklis 26 ette nähtud tarbija õigused 
ja selge kinnitus, et kauba garantii neid 
õigusi ei mõjuta;
b) kauba garantii sisu ja kaebuste 
esitamise tingimused, eelkõige kestus, 
territoriaalne ulatus ning garandi nimi ja 
aadress;
c) ilma et see piiraks artiklite 32 ja 35 
ning III lisa punkti 1 alapunkti j 
kohaldamist, nähakse vajadusel ette, et 
kauba garantiid ei saa üle kanda 
järgmisele ostjale.
3. Kui tarbija seda nõuab, teeb kaupleja 
garantiikirja kättesaadavaks püsival 
andmekandjal.
4. Mittevastavus käesoleva artikli lõigetele 
2 ja 3 ei mõjuta garantii kehtivust.

Or.de

Muudatusettepanek 1380
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Garantiikirja puudumisel on 

1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Garantiikirja puudumisel või 
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kauba garantii siduv tingimustel, mis on 
sätestatud kauba garantii reklaamis.

kui garantiikiri on ebasoodus võrreldes 
kauba garantii reklaamiga, on kauba 
garantii siduv tingimustel, mis on 
sätestatud kauba garantii reklaamis.

Or.en

Selgitus

Tarbijaid ei tohiks eksitada reklaamidega, mis hiljem kauba garantii tegeliku sisuga võrreldes 
osutuvad valeks.

Muudatusettepanek 1381
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Garantiikirja puudumisel on 
kauba garantii siduv tingimustel, mis on 
sätestatud kauba garantii reklaamis.

1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Garantiikirja puudumisel või 
kui see kiri võrreldes kauba garantii 
reklaamiga seab tarbija ebasoodsasse 
olukorda, on kauba garantii siduv 
tingimustel, mis on sätestatud kauba 
garantii reklaamis.

Or.en

Muudatusettepanek 1382
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Garantiikirja puudumisel on 
kauba garantii siduv tingimustel, mis on 
sätestatud kauba garantii reklaamis.

1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Garantiikirja puudumisel või 
kui garantiikiri on kauba garantii 
reklaamiga võrreldes ebasoodus, on kauba 
garantii siduv tingimustel, mis on 
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sätestatud kauba garantii reklaamis.

Or.en

Muudatusettepanek 1383
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Garantiikirja puudumisel on 
kauba garantii siduv tingimustel, mis on 
sätestatud kauba garantii reklaamis.

1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Kaupleja annab tarbijale 
garantiikirja kirjalikus vormis või muu 
taasesitust võimaldava tehnoloogia abil, 
mis on tarbijale kättesaadav. Garantiikirja 
puudumisel on kauba garantii siduv 
tingimustel, mis on sätestatud kauba 
garantii reklaamis.

Or.el

Muudatusettepanek 1384
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Garantii on kooskõlas heausksuse 
nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata 
põhjendamatuid erandi klausleid.

Or.el

Muudatusettepanek 1385
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2 (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Garantii kestus on mõistliku pikkusega 
võrreldes toote eeldatava kasutusajaga. 
Eelkõige kõrgtehnoloogiliste toodete 
puhul on garantii kestus mõistliku 
pikkusega võrreldes eeldatava ajaga, mille 
jooksul tooted tehnoloogiliselt ajakohased 
on, juhul kui kõnealune periood on lühem 
kui toodete eeldatav kasutusaeg.

Or.el

Muudatusettepanek 1386
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 3 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute pika kasutusajaga toodete 
(püsikaupade) müümisel on kirjalik 
garantii kohustuslik.

Or.el

Muudatusettepanek 1387
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab olema 
loetav. Garantiikirjas sisaldub järgmine 
teave:

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab olema 
loetav. Garantiikiri peab olema lepinguga 
samas keeles.
Garantiikirjas sisaldub järgmine teave:

Or.en
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Selgitus

On oluline, et garantiikiri on kirjutatud sõlmitud lepinguga samas, tarbijale harjumuspärases 
ja mõistetavas keeles.

Muudatusettepanek 1388
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab olema 
loetav. Garantiikirjas sisaldub järgmine 
teave:

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab olema 
loetav. See peab olema kirjutatud 
lepinguga samas keeles. Garantiikirjas 
sisaldub järgmine teave:

Or.en

Muudatusettepanek 1389
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab olema 
loetav. Garantiikirjas sisaldub järgmine 
teave:

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab olema 
loetav. Garantiikirjas sisaldub järgmine 
teave:

a) artiklis 26 ette nähtud tarbija õigused 
kehtivate riiklike õigusaktide raames ja 
selge kinnitus, et kauba garantii neid 
õigusi ei mõjuta;
b) kauba garantii sisu ja kaebuste 
esitamise tingimused, eelkõige kestus, 
territoriaalne ulatus ning garandi nimi ja 
aadress;
c) ilma et see piiraks artiklite 32 ja 35 
ning III lisa punkti 1 alapunkti j 
kohaldamist, nähakse vajaduse korral 
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ette, et kauba garantiid ei saa üle kanda 
järgmisele ostjale.

Or.de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab eelmise muudatusettepaneku 150.

Muudatusettepanek 1390
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab olema 
loetav. Garantiikirjas sisaldub järgmine 
teave:

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see peab olema 
loetav ja muutumatu kirjasuurusega. 
Garantiikiri peab olema lepinguga samas 
keeles. Garantiikirjas sisaldub järgmine 
teave:

Or.en

Muudatusettepanek 1391
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab olema 
loetav. Garantiikirjas sisaldub järgmine 
teave:

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning igal juhul 
vähemalt ühes Euroopa Liidu ametlikus 
keeles ja see peab olema loetav. 
Garantiikirjas sisaldub järgmine teave:

Or.el
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Muudatusettepanek 1392
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see ta peab olema 
loetav. Garantiikirjas sisaldub järgmine 
teave:

2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see peab olema 
loetav. Garantiikiri peab olema lepinguga 
samas keeles. Garantiikirjas sisaldub 
järgmine teave:

Or.en

Muudatusettepanek 1393
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artiklis 26 ette nähtud tarbija õigused ja 
selge kinnitus, et kauba garantii neid õigusi 
ei mõjuta;

a) kehtivates riiklikes õigusaktides ning
artiklis 26 ette nähtud tarbija õigused ja 
selge kinnitus, et kauba garantii neid õigusi 
ei mõjuta;

Or.fr

Selgitus

Tarbija seaduslikud õigused tulenevad nii riiklikest õigusaktidest kui ka kõnealuse direktiivi 
artikli 26 sätetest.

Muudatusettepanek 1394
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artiklis 26 ette nähtud tarbija õigused ja 
selge kinnitus, et kauba garantii neid õigusi 

a) kinnitus, et tarbijal on õigused vastavalt 
kehtivatele riiklikele õigusaktidele ja et 
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ei mõjuta; kauba garantii neid õigusi ei mõjuta.
Liikmesriigid ei tohi tarbijakaitse erineva 
taseme tagamiseks riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva artikliga 
kehtestatust;

Or.de

Selgitus

Nõue, et vabatahtlikult antav garantii peab hõlmama tarbija õigused, on ülemäärane. 
Ülepingutatud on ka nõue tarbija kõikide seadustes ette nähtud õiguste kohta. Õigusaktide 
sätetest teavitamine ei ole ettevõtete ülesanne. See on tarbijakoolituse ülesanne.

Muudatusettepanek 1395
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artiklis 26 ette nähtud tarbija õigused ja 
selge kinnitus, et kauba garantii neid õigusi 
ei mõjuta;

a) artiklites 26 ja 28 ning kehtivate riiklike 
õigusaktide sätetes ette nähtud tarbija 
õigused ja selge kinnitus, et kauba garantii 
neid õigusi ei mõjuta;

Or.el

Muudatusettepanek 1396
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ilma et see piiraks artiklite 32 ja 35 
ning III lisa punkti 1 alapunkti j 
kohaldamist, nähakse vajadusel ette, et 
kauba garantiid ei saa üle kanda 
järgmisele ostjale.

välja jäetud
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Or.pl

Selgitus

Kuna garantii on lahutamatult seotud tootega, mitte ostjaga, peaks olema võimalik toodet 
koos garantiiga edasi müüa.

Muudatusettepanek 1397
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ilma et see piiraks artiklite 32 ja 35 
ning III lisa punkti 1 alapunkti j 
kohaldamist, nähakse vajadusel ette, et 
kauba garantiid ei saa üle kanda 
järgmisele ostjale.

välja jäetud

Or.el

Muudatusettepanek 1398
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ilma et see piiraks artiklite 32 ja 35 
ning III lisa punkti 1 alapunkti j 
kohaldamist, nähakse vajadusel ette, et 
kauba garantiid ei saa üle kanda 
järgmisele ostjale.

välja jäetud

Or.el
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Muudatusettepanek 1399
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ilma et see piiraks artiklite 32 ja 35 
ning III lisa punkti 1 alapunkti j 
kohaldamist, nähakse vajadusel ette, et 
kauba garantiid ei saa üle kanda 
järgmisele ostjale.

c) teave selle kohta, et kauba garantii võib 
üle kanda järgmisele ostjale.

Or.en

Selgitus

Tundub, et komisjoni ettepanek kohustab liikmesriike rakendama kauba garantii järgmisele 
ostjale loovutamise keelustamist kui eeldatavat eeskirja. Arvestades internetiteenuste 
kasutamise sagenemist tarbijatevahelisel kasutatud kaupadega kauplemisel, on väga tähtis 
rakendada põhimõtet, et kauba garantiid peaksid olema loovutatavad. Vastavalt III lisa 
punkti 1 alapunktile j on eeldatud, et selline tingimus, mis kaupleja antud kauba garantii 
üleandmise võimaluse piiramisega piirab tarbija õigust kaup edasi müüa, on ebaõiglane.

Muudatusettepanek 1400
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ilma et see piiraks artiklite 32 ja 35 
ning III lisa punkti 1 alapunkti j 
kohaldamist, nähakse vajadusel ette, et 
kauba garantiid ei saa üle kanda 
järgmisele ostjale.

c) kinnitus selle kohta, et kauba garantii
võib üle kanda järgmisele ostjale.

Or.en

Muudatusettepanek 1401
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ilma et see piiraks artiklite 32 ja 35 
ning III lisa punkti 1 alapunkti j 
kohaldamist, nähakse vajadusel ette, et 
kauba garantiid ei saa üle kanda 
järgmisele ostjale.

c) teave selle kohta, et kauba garantii võib
üle kanda järgmisele ostjale.

Or.en

Muudatusettepanek 1402
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) teave selle kohta, et hooldusteenused 
ja varuosad on kättesaadavad lepingu 
sõlmimisest alates viie aasta jooksul.

Or.en

Muudatusettepanek 1403
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Garantii kehtib ka kaupadele, mille 
puhul mittevastavus kõrvaldati.

Or.el
(lõige 2 (uus))

Muudatusettepanek 1404
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tarbija seda nõuab, teeb kaupleja 
garantiikirja kättesaadavaks püsival 
andmekandjal.

3. Kui tarbija seda nõuab, teeb kaupleja 
garantiikirja kättesaadavaks vabalt valitud
püsival andmekandjal.

Or.fr

Muudatusettepanek 1405
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tarbija seda nõuab, teeb kaupleja 
garantiikirja kättesaadavaks püsival 
andmekandjal.

3. Kui tarbija seda nõuab, teeb kaupleja 
garantiikirja kättesaadavaks tarbija valitud 
püsival andmekandjal.

Or.en

Muudatusettepanek 1406
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tootja otsene vastutus
1. Tootjal on tarbija suhtes vastutus 
parandada või asendada kaubad kõigi 
mittevastavuste korral, mis olid olemas 
ostu ajal.
2. Tootja valib, kas ta parandab või 
asendab kauba hiljemalt 30 päeva jooksul 
pärast mittevastavusest teadasaamist, ilma 
et see piiraks artikli 28 lõike 1 
kohaldamist.
3. Käesolev artikkel ei piira regressiõigust 
käsitlevate riiklike õigusaktide 
kohaldamist.
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Or.en

Justification

The introduction of the joint liability between the producer and the seller has been discussed 
since decades. The achievement of the objective of this directive to promote consumer 
confidence to shop cross-border would be greatly helped by the introduction of this kind of 
modern consumer legislation, rather than by sticking to the old limitations. The direct liability 
of producers could boost consumer confidence: a consumer could eventually turn directly to a 
producer established in his/her country, instead of sending a defective good backwards and 
forwards throughout the EU. In a real Internal Market consumers should be able to choose 
whom to revert to in case of problems.

Muudatusettepanek 1407
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.de

Muudatusettepanek 1408
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Kui garantiikiri on seotud kauba 
mittevastavusega ning mittevastavus tuleb 
ilmsiks enne garantii kehtivusaja 
möödumist, eeldatakse, et mittevastavus 
esines riski tarbijale ülekandmise hetkel, 
välja arvatud juhul, kui see eeldus ei ole 
kooskõlas kauba laadi või mittevastavuse 
laadiga.
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Or.en

Muudatusettepanek 1409
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Liikmesriigid võivad riiklikes 
õigusaktides vajaduse korral säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
artikliga 29 kehtestatust, et tagada 
tarbijate kaitse kõrgem tase.

Or.en

Muudatusettepanek 1410
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4 e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e. Liikmesriigid võivad tarbijakaitse 
parema taseme tagamiseks vajaduse 
korral riiklikes õigusaktides säilitada või 
nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.el

Muudatusettepanek 1411
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjal on vastutus parandada või 
asendada kaup niisuguste mittevastavuste 



AM\836859ET.doc 127/216 PE452.545v01-00

ET

korral, mis ilmnesid ostu päeval.
2. Ilma et see piiraks artikli 28 lõike 1 
kohaldamist, peab tootja kauba 
parandama või asendama 30 päeva 
jooksul pärast seda, kui talle on 
mittevastavusest teada antud.

Or.en

Muudatusettepanek 1412
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja otsene vastutus
1. Tootjal on tarbija suhtes vastutus 
parandada või asendada kaubad kõigi 
mittevastavuste korral, mis olid olemas 
ostu päeval.
2. Tootja valib, kas ta parandab või 
asendab kauba hiljemalt 30 päeva jooksul 
pärast mittevastavusest teadasaamist, ilma 
et see piiraks artikli 28 lõike 1 
kohaldamist.

Or.en

Muudatusettepanek 1413
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähtudes artiklitest 30–39, võivad 
liikmesriigid käesoleva direktiivi 
reguleerimisalas vastu võtta või säilitada 
aluslepingule vastavad rangemad sätted, 
et tagada tarbijate kaitse kõrgem tase.
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Or.en

Justifications

The provisions on unfair contract terms are subject to minimum harmonisation. Chapter V 
sets out principles to identify when a contract may be unfair. These principles are to be 
interpreted by the national courts meaning there will be a divergence in case law between the 
Member States. As a result maximum harmonisation will not achieve the Commission’s aim to 
have a single set of rules across the EU but, importantly, it will have a negative effect on 
consumers. Not only will it hinder Member States from developing the rules on unfair terms to 
address new issues as they arise but, in the UK, it may also have a detrimental effect on the 
current operation of the Financial Ombudsman Scheme and the application of the Unfair 
Relationship test under the Consumer Credit Act.

Muudatusettepanek 1414
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingutingimusi käsitlevad tarbija 
õigused

välja jäetud

Or.de

Muudatusettepanek 1415
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisala välja jäetud
1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis on 
eelnevalt kaupleja või kolmanda isiku 
poolt koostatud ja millega tarbija nõustub 
ilma, et tal oleks võimalust nende sisu 
muuta, eelkõige juhtudel, kui sellised 
lepingutingimused moodustavad osa 
eelnevalt koostatud tüüplepingust.
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2. Asjaolu, et tarbijal on võimalus muuta 
lepingutingimuste teatavate aspektide sisu 
või mõnda konkreetset mõistet, ei välista 
käesoleva peatüki kohaldamist teiste 
lepingutingimuste suhtes, mis 
moodustavad kõnealuse lepingu osa.
3. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis 
kajastavad ühenduse õigusele vastavaid 
kohustuslikke põhikirjasätteid või 
õigusnorme ning selliste rahvusvaheliste 
konventsioonide sätteid ja põhimõtteid, 
millega liikmesriigid või ühendus on 
ühinenud.

Or.de

Muudatusettepanek 1416
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis on 
eelnevalt kaupleja või kolmanda isiku 
poolt koostatud ja millega tarbija nõustub 
ilma, et tal oleks võimalust nende sisu 
muuta, eelkõige juhtudel, kui sellised 
lepingutingimused moodustavad osa 
eelnevalt koostatud tüüplepingust.

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse kõigi 
kirjalike ja suuliste lepingute suhtes, mis 
on sõlmitud kaupleja või kolmanda isiku ja 
tarbija vahel, olenemata sellest, kas need 
on kokku lepitud eraldi või kollektiivselt.

Or.en

Justification

It is important to clarify in the proposal that the protection against unfair terms applies to 
oral terms as well as written terms. According to the existing directive on unfair contract 
terms “the consumer must receive equal protection under contracts concluded by word of 
mouth and written contracts”. Secondly, the consumer protection offered by chapter V should 
be extended to individually negotiated terms (such terms are excluded from the proposal). In 
practice, the consumer will often lack the bargaining power and the knowledge required to be 
in a position to influence the content of contract terms during an individual negotiation 
process.
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Muudatusettepanek 1417
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis on 
eelnevalt kaupleja või kolmanda isiku 
poolt koostatud ja millega tarbija nõustub 
ilma, et tal oleks võimalust nende sisu 
muuta, eelkõige juhtudel, kui sellised 
lepingutingimused moodustavad osa
eelnevalt koostatud tüüplepingust.

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
kauplejate ja tarbijate vahel sõlmitud 
lepingute selliste tingimuste suhtes, mis ei 
ole eraldi kokku lepitud. Tingimust ei 
loeta eraldi kokku lepituks, kui see on 
eelnevalt koostatud ning kui selle sisu ei 
saanud tarbija seetõttu muuta, eelkõige 
eelnevalt koostatud tüüplepingu puhul.
Tingimused, milles ei ole eraldi kokku 
lepitud, ei kuulu käesoleva peatüki 
reguleerimisalasse Liikmesriigid võivad 
seega säilitada või kehtestada kõnealuste 
tingimustega seotud riiklikke eeskirju ja 
otsustada laiendada seda peatükki ka 
nendele.

Or.fr

Selgitus

Selle muudatuse eesmärk on täpsustada, et eraldi kokku lepitud tingimused ei kuulu kõnealuse 
peatüki reguleerimisalasse, ning tagada, et liikmesriigid, kes on ebaõiglaste 
lepingutingimuste vastast kaitsevahendit laiendanud ka eraldi kokku lepitud 
lepingutingimustele, võivad seda teha ka edaspidi.

Muudatusettepanek 1418
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis on 
eelnevalt kaupleja või kolmanda isiku 

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse kõigi 
kirjalike ja suuliste lepingute suhtes, mis 
on tarbijaga sõlmitud kaupleja või 
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poolt koostatud ja millega tarbija nõustub 
ilma, et tal oleks võimalust nende sisu 
muuta, eelkõige juhtudel, kui sellised 
lepingutingimused moodustavad osa 
eelnevalt koostatud tüüplepingust.

kolmanda isiku poolt, olenemata sellest, 
kas nad on koostanud eelnevalt 
tüüplepingu eraldi või koos.

Or.en

Muudatusettepanek 1419
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis on 
eelnevalt kaupleja või kolmanda isiku 
poolt koostatud ja millega tarbija nõustub 
ilma, et tal oleks võimalust nende sisu 
muuta, eelkõige juhtudel, kui sellised 
lepingutingimused moodustavad osa
eelnevalt koostatud tüüplepingust.

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse
kauplejate ja tarbijate vahel sõlmitud 
lepingute selliste tingimuste suhtes, mis ei 
ole eraldi kokku lepitud. Tingimust ei 
loeta eraldi kokku lepituks, kui see on 
eelnevalt koostatud ning kui selle sisu ei 
saanud tarbija seetõttu muuta, eelkõige 
eelnevalt koostatud tüüplepingu puhul.

Or.de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab eelmise muudatusettepaneku 151.

Muudatusettepanek 1420
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis on 
eelnevalt kaupleja või kolmanda isiku 
poolt koostatud ja millega tarbija nõustub 
ilma, et tal oleks võimalust nende sisu 
muuta, eelkõige juhtudel, kui sellised 

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse kõigi 
kirjalike ja suuliste lepingute suhtes, mis 
on sõlmitud kaupleja või kolmanda isiku ja 
tarbija vahel, olenemata sellest, kas need 
on kokku lepitud eraldi või kollektiivselt.
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lepingutingimused moodustavad osa 
eelnevalt koostatud tüüplepingust.

Or.en

Muudatusettepanek 1421
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis on 
eelnevalt kaupleja või kolmanda isiku 
poolt koostatud ja millega tarbija nõustub 
ilma, et tal oleks võimalust nende sisu
muuta, eelkõige juhtudel, kui sellised 
lepingutingimused moodustavad osa 
eelnevalt koostatud tüüplepingust.

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
kauplejate ja tarbijate vaheliste lepingute 
lepingutingimuste suhtes, mille üle ei ole 
eraldi kokku lepitud. Lepingutingimuseks, 
mille üle ei ole eraldi kokku lepitud, 
loetakse sellist lepingutingimust, mis on 
eelnevalt koostatud ning mille sisu tarbija 
ei ole seega muuta saanud, eelkõige 
juhtudel, kui lepingutingimus on tarbijale 
esitatud eelnevalt koostatud tüüplepingu 
osana.

Or.pl

Selgitus

Poolakeelses versioonis võib olla esinenud viga. Tarbijad peavad saama lepingutingimuste 
sisu reaalselt muuta.

Muudatusettepanek 1422
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui käesolevas peatükis ei ole 
sätestatud teisiti, võivad liikmesriigid 
parema tarbijakaitse tagamiseks riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
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kehtestada eeskirju, mis on direktiivi 
käesolevas peatükis kehtestatud 
eeskirjadest rangemad.

Or.fr

Selgitus

Selle muudatusega täpsustatakse, et kõnealuse direktiivi V peatüki kohta kehtib minimaalse 
ühtlustamise põhimõte, kui ei ole sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek 1423
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui see on vajalik parema 
tarbijakaitse tagamiseks, võivad 
liikmesriigid riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesolevas peatükis 
kehtestatust.

Or.fr

Selgitus

V peatükki tuleb minimaalselt ühtlustada, selleks et tõsta minimaalset kaitse taset ELis, 
võimaldades samal ajal kõrgema kaitse tasemega liikmesriikidel oma tase säilitada.

Muudatusettepanek 1424
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
kauplejate ja tarbijate vahel sõlmitud 
lepingute selliste tingimuste suhtes, mis ei 
ole eraldi kokku lepitud. Tingimust ei 
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loeta eraldi kokku lepituks, kui see on 
eelnevalt koostatud ning kui selle sisu ei 
saanud tarbija seetõttu muuta, eelkõige 
eelnevalt koostatud tüüplepingu puhul.
Eraldi kokku lepitud tingimused ei kuulu 
käesoleva peatüki reguleerimisalasse. 
Liikmesriigid võivad seega säilitada või 
kehtestada kõnealuste tingimustega 
seotud riiklikke eeskirju ja laiendada seda 
peatükki ka nendele.

Or.fr

Selgitus

Tuleb selgitada, et eraldi kokku lepitud tingimused ei kuulu käesoleva peatüki 
reguleerimisalasse, ning tagada, et liikmesriigid, kes on ebaõiglaste lepingutingimuste vastast 
kaitsevahendit laiendanud ka eraldi kokku lepitud lepingutingimustele, võivad jätkata 
kõnealuste õigusnormide kohaldamist.

Muudatusettepanek 1425
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid võivad riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesolevas peatükis kehtestatud 
eeskirjadest, välja arvatud artiklis 34 
sätestatud eeskirjad.

Or.fr

Selgitus

V peatükki tuleb minimaalselt ühtlustada, selleks et tagada minimaalne tarbijakaitse tase 
ELis, säilitades samal ajal liikmesriikide eeskirjad, millega tagatakse parem kaitse; erand on 
artikkel 34 igas olukorras ebaõiglaseks peetavate lepingutingimuste kohta, mille nimekirja 
tuleb õiguskindluse tagamiseks ELis maksimaalselt ühtlustada.
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Muudatusettepanek 1426
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaolu, et tarbijal on võimalus muuta 
lepingutingimuste teatavate aspektide sisu 
või mõnda konkreetset mõistet, ei välista 
käesoleva peatüki kohaldamist teiste 
lepingutingimuste suhtes, mis 
moodustavad kõnealuse lepingu osa.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1427
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaolu, et tarbijal on võimalus muuta 
lepingutingimuste teatavate aspektide sisu 
või mõnda konkreetset mõistet, ei välista 
käesoleva peatüki kohaldamist teiste 
lepingutingimuste suhtes, mis 
moodustavad kõnealuse lepingu osa.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1428
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaolu, et tarbijal on võimalus muuta 
lepingutingimuste teatavate aspektide sisu 
või mõnda konkreetset mõistet, ei välista 
käesoleva peatüki kohaldamist teiste 

välja jäetud
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lepingutingimuste suhtes, mis 
moodustavad kõnealuse lepingu osa.

Or.en

Muudatusettepanek 1429
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaolu, et tarbijal on võimalus muuta 
lepingutingimuste teatavate aspektide sisu 
või mõnda konkreetset mõistet, ei välista 
käesoleva peatüki kohaldamist teiste 
lepingutingimuste suhtes, mis 
moodustavad kõnealuse lepingu osa.

2. Asjaolu, et tarbijal on võimalus muuta 
lepingutingimuste teatavate aspektide sisu 
või mõnda konkreetset mõistet, ei välista 
käesoleva peatüki kohaldamist teiste 
lepingutingimuste suhtes, mis 
moodustavad kõnealuse lepingu osa, kuid 
ei muuda kohaldamist ka kohustuslikuks.

Or.de

Selgitus

Hõlmata tuleks ka olukorrad, kus tarbijal oli võimalus teatavad lepingutingimused eraldi 
kokku leppida, kuid see on jäetud teadlikult tegemata, et saavutada lepingu teises osas tarbija 
jaoks olulisem muudatus.

Muudatusettepanek 1430
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis 
kajastavad ühenduse õigusele vastavaid 
kohustuslikke põhikirjasätteid või 
õigusnorme ning selliste rahvusvaheliste 
konventsioonide sätteid ja põhimõtteid, 
millega liikmesriigid või ühendus on 
ühinenud.

välja jäetud
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Or.en

Selgitus

Tarbija õigused peaksid olema võrdsed aluslepingute muude sätetega — mõni muu 
aluslepingu säte ei tohi tarbijat käsitlevat sätet kehtetuks muuta.

Muudatusettepanek 1431
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis 
kajastavad ühenduse õigusele vastavaid 
kohustuslikke põhikirjasätteid või 
õigusnorme ning selliste rahvusvaheliste 
konventsioonide sätteid ja põhimõtteid, 
millega liikmesriigid või ühendus on 
ühinenud.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1432
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis 
kajastavad ühenduse õigusele vastavaid 
kohustuslikke põhikirjasätteid või 
õigusnorme ning selliste rahvusvaheliste
konventsioonide sätteid ja põhimõtteid, 
millega liikmesriigid või ühendus on 
ühinenud.

välja jäetud

Or.en
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Muudatusettepanek 1433
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käeolevat peatüki kohaldatakse, ilma 
et see piiraks selliste riiklike sätete 
kohaldamist, millega tunnistatakse 
õigusvastaseks teatavates müügi- või 
teenuslepingutes esinevad 
õigusnormidega vastuolus olevad 
tingimused, mis on mõnikord seotud 
avaliku korraga.

Or.fr

Selgitus

Õigusvastased lepingutingimused ei pruugi olla ebaõiglased ja moodustavad osa 
teistsugusest kaitsesüsteemist. Seetõttu on oluline selgitada selle peatüki reguleerimisala.

Muudatusettepanek 1434
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklitega 30–39 seoses, välja arvatud 
käesolevas direktiivis sätestatud juhtudel, 
võivad liikmesriigid tarbijakaitse parema 
taseme tagamiseks kohaldada või säilitada 
rangemaid eeskirju, mis on käesoleva 
direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 
kooskõlas aluslepinguga.

Or.el
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Muudatusettepanek 1435
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuded lepingutingimuste läbipaistvuse 
kohta

välja jäetud

1. Lepingutingimused koostatakse lihtsas 
ja arusaadavas keeles ning need peavad 
olema hästi loetavad.
2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad viisil, mis annab 
tarbijale reaalse võimaluse saada need 
kätte enne lepingu sõlmimist, pidades 
seejuures silmas kasutatud sidevahendi 
liiki.
3. Kaupleja küsib tarbija selgesõnalist 
nõusolekut mistahes lisatasu maksmise 
kohta, mis lisandub kaupleja peamise 
lepingulise kohustuse täitmise eest ette 
nähtud tasule. Kui kaupleja ei ole saanud 
tarbija selgesõnalist nõusolekut, ent on 
seda eeldanud, kasutades selliseid 
vaikimisi valikuid, mille tarbija peab 
tagasi lükkama, et vältida lisatasu 
maksmist, siis on tarbijal õigus makstud 
summa tagasi saada.
4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi 
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

Or.de

Muudatusettepanek 1436
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepingutingimused koostatakse lihtsas ja 1. Lepingutingimused koostatakse lihtsas ja 
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arusaadavas keeles ning need peavad 
olema hästi loetavad.

arusaadavas keeles ning need peavad 
olema hästi loetavad, kergesti ja pidevalt 
kättesaadavad; lepingutingimused tuleks 
esitada lepingu sõlmimise keeles.

Or.en

Selgitus

Artikli 31 nõuded läbipaistvuse kohta täiendavad olemasolevat direktiivi. Siiski tuleks 
ettepanekus selgemaks muuta seda, et nimetatud läbipaistvusnõuete rikkumine põhjustaks 
ebaõiglasi tingimusi (uus lõige 1 a). See on ka ühise tugiraamistiku soovitus.

Muudatusettepanek 1437
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepingutingimused koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning need peavad 
olema hästi loetavad.

1. Lepingutingimused koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning need peavad 
olema hästi loetavad, muutumatu 
kirjasuurusega, kergesti ja pidevalt 
kättesaadavad; lepingutingimused tuleks 
esitada lepingu sõlmimise keeles.

Or.en

Muudatusettepanek 1438
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepingutingimused koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning need peavad 
olema hästi loetavad.

1. Lepingutingimused koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning need peavad 
olema hästi loetavad, kui need on 
kirjalikult vormistatud.

Or.de
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Selgitus

Suuliste lepingute võimalus jääb edaspidigi alles ja neid ei tohiks välistada.

Muudatusettepanek 1439
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kaupleja pakutud lepingutingimust, 
millega käesoleva artikli järgi rikutakse 
läbipaistvuse kohustust, peetakse ainuüksi 
eespool nimetatud põhjusel ebaõiglaseks.

Or.en

Muudatusettepanek 1440
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad lõigetes 
1--3 kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid 
ega vähem rangeid eeskirju, millega 
tagataks tarbijakaitse erinev tase.
(See artikkel tuleb paigutada artikli 31 
pealkirja ja artikli 1 lõike 21 vahele, 
selleks et see viitaks artikli 31 kolmele 
esimesele lõikele.)

Or.fr

Selgitus

Ettepanek artikli 31 lõigete 1, 2 ja 3 maksimaalseks ühtlustamiseks.
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Muudatusettepanek 1441
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Kaupleja pakutud lepingutingimust, 
millega käesoleva artikli järgi rikutakse 
läbipaistvuse kohustust, peetakse ainuüksi 
eespool nimetatud põhjusel ebaõiglaseks.

Or.en

Muudatusettepanek 1442
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad viisil, mis annab 
tarbijale reaalse võimaluse saada need 
kätte enne lepingu sõlmimist, pidades 
seejuures silmas kasutatud sidevahendi 
liiki.

2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad selgel ja 
arusaadaval viisil. Lisaks peavad need 
olema lihtsad ja kättesaadavad ning 
esitatud lepingu sõlmimise keeles.

Or.en

Muudatusettepanek 1443
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad viisil, mis annab 
tarbijale reaalse võimaluse saada need kätte 
enne lepingu sõlmimist, pidades seejuures 
silmas kasutatud sidevahendi liiki.

2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad viisil, mis annab 
tarbijale reaalse võimaluse saada need kätte 
enne lepingu sõlmimist ning nendega 
uuesti tutvuda pärast lepingu sõlmimist,
pidades seejuures silmas kasutatud 
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sidevahendi liiki. Elektrooniliste vahendite 
kaudu kättesaadavad lepingutingimused 
kujutavad endast sellist reaalset võimalust 
juhul, kui leping on sõlmitud 
elektrooniliste vahenditega. Kui lepingute 
sõlmimisel on kasutatud muid 
sidevahendeid, võib lepingutingimusi teha 
elektrooniliste vahendite kaudu 
kättesaadavaks üksnes juhul, kui selles on 
tarbijaga selgesõnaliselt kokku lepitud.
Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad artikliga 31 kehtestatust, 
sealhulgas ei rangemaid ega vähem 
rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijatekaitse erinev tase.

Or.en

Muudatusettepanek 1444
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad viisil, mis annab 
tarbijale reaalse võimaluse saada need 
kätte enne lepingu sõlmimist, pidades 
seejuures silmas kasutatud sidevahendi 
liiki.

2. Lõplikult siduvad lepingutingimused
peavad olema tarbijale õigeaegselt
kättesaadavad enne lepingu sõlmimist, 
pidades seejuures silmas kasutatud ja 
müügimeetodile kohast sidevahendi liiki.

Or.it

Selgitus

See uus lähenemisviis on jaeteenuste sektoris ebapraktiline ja ebaproportsionaalne. 
Kõnealune nõue ei ole kooskõlas teiste õigusaktidega, sealhulgas tarbijakrediidi ja 
kaugturustuse direktiiviga, kus on nõue esitada teavet „õigeaegselt.” Lisaks peab 
lepingutingimuste kättetoimetamine olema kohandatud müügimeetodile.
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Muudatusettepanek 1445
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad viisil, mis annab 
tarbijale reaalse võimaluse saada need kätte 
enne lepingu sõlmimist, pidades seejuures 
silmas kasutatud sidevahendi liiki.

2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad ajal ja viisil, mis 
annab tarbijale reaalse võimaluse saada 
need kätte enne lepingu sõlmimist, pidades 
seejuures silmas olukorra eripära ja
kasutatud sidevahendi liiki.

Or.el

Muudatusettepanek 1446
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad viisil, mis annab 
tarbijale reaalse võimaluse saada need kätte 
enne lepingu sõlmimist, pidades seejuures 
silmas kasutatud sidevahendi liiki.

2. Lepingutingimused peavad olema 
tarbijale kättesaadavad viisil, mis annab 
tarbijale reaalse ja vaieldamatu võimaluse 
saada need kätte enne lepingu sõlmimist, 
pidades seejuures silmas kasutatud 
sidevahendi liiki. Elektrooniliste vahendite 
kaudu kättesaadavad lepingutingimused 
kujutavad endast sellist reaalset ja 
vaieldamatut võimalust juhul, kui leping 
on sõlmitud elektrooniliste vahenditega. 
Kui lepingute sõlmimisel on kasutatud 
muid sidevahendeid, võib 
lepingutingimusi teha elektrooniliste 
vahendite kaudu kättesaadavaks üksnes 
juhul, kui selles viisis on tarbijaga 
selgesõnaliselt ja tegelikult kokku lepitud.

Or.en
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Muudatusettepanek 1447
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lepingutingimused peavad olema 
esitatud kohas, kus tarbija neid 
põhjendatult arvab leidvat.

Or.en

Selgitus

Lisaks tuleb käsitleda „üllatavate” tingimuste probleemi. Tarbija suhtes ei ole siduvad 
tingimused, mis on paigutatud lepingus sobimatusse kohta või millele viidatakse, kuid mis 
pole lepingus või veebilehel kättesaadavad.

Muudatusettepanek 1448
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kaupleja lisatud lepingutingimust, 
mis ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
läbipaistvuse nõuetele, peetakse ainuüksi 
eespool nimetatud põhjusel ebaõiglaseks.

Or.en

Muudatusettepanek 1449
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Lepingutingimused peavad olema 
esitatud kohas, kus tarbija neid 
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põhjendatult arvab leidvat.

Or.en

Muudatusettepanek 1450
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Pärast lepingu sõlmimist peab tarbijal 
olema reaalne ja vaieldamatu võimalus 
tutvuda lepingu tingimustega kas 
paberkujul või elektrooniliste vahendite 
kaudu.

Or.en

Muudatusettepanek 1451
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaupleja küsib tarbija selgesõnalist 
nõusolekut mistahes lisatasu maksmise 
kohta, mis lisandub kaupleja peamise 
lepingulise kohustuse täitmise eest ette 
nähtud tasule. Kui kaupleja ei ole saanud 
tarbija selgesõnalist nõusolekut, ent on 
seda eeldanud, kasutades selliseid 
vaikimisi valikuid, mille tarbija peab 
tagasi lükkama, et vältida lisatasu 
maksmist, siis on tarbijal õigus makstud 
summa tagasi saada.

3. Kaupleja küsib tarbija selgesõnalist 
nõusolekut mis tahes lisatasu kohta, mis ei 
ole seotud lepingus sätestatud kaupade või 
teenuste tarnimisega. Nõusoleku küsimise 
kord on tarbija ja kaupleja vahel kindlaks 
määratud.

Or.it

Justification

The concept of “main obligation” is vague and could lead to disputes and different 
interpretations by local jurisdictions across Europe. This would be contradictory with the 
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harmonisation objective of the directive. Additionally, congruence should be ensured with 
other relevant EU legislation. We strongly recommend the adoption in this article of the 
Payment Services Directive’s wording related to consumers consent procedure. In the field of 
retail financial services, we strongly warn against potential unintended consequences of the 
current wording of this article on lenders’ ability to offer variable rates products

Muudatusettepanek 1452
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi 
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

välja jäetud

Or.en

Selgitus

Paljudel tarbijatel on kaebusi lepingutingimuste loetavuse suhtes: lepingutingimusi esitatakse 
liiga väikeses kirjas või paigutatuna lepingus sobimatutesse kohtadesse. Artikli 31 lõige 4 
keelab liikmesriikidel sätestada lepingutingimuste esitamisele täiendavaid nõudeid (näiteks 
kindel kirjasuurus või teatava teabe kindel asukoht ja esitusviis); usume, et see keeld tuleks 
kaotada, lubamaks liikmesriikidel sätestada karmimaid lepingutingimuste esitamise eeskirju.

Muudatusettepanek 1453
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi 
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

välja jäetud

Or.fr
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Muudatusettepanek 1454
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi 
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1455
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi 
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1456
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

4. Liikmesriigid kehtestavad nõudeid 
lepingutingimuste esitamise kohta ainult 
siis, kui need hõlmavad puuetega isikuid.

Käesolev artikkel ei mõjuta liikmesriikide 
vabadust kehtestada täiendavaid nõudeid 
lepingu kehtivuse või toimivuse kohta, 
käsitledes näiteks lepingu autentimist või 
allkirja tõendamist.

Or.en
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Justification

Provided that the contract terms meet the requirement of legibility, traders should be free to 
choose the way in which contract terms are presented, for example the font type or size in 
which the contract terms are printed. Member States should refrain from imposing any 
presentational requirements of this kind, except for those related to persons with disabilities. 
However, Member States should remain free to maintain or impose formal requirements of 
general contract law that do not fall under the category of presentational requirements, for 
instance concerning the conclusion of the contract. Presentational requirements for contract 
terms contained in other EU legislation should not be affected by this Directive.

Muudatusettepanek 1457
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

4. Liikmesriigid ei kehtesta nõudeid 
lepingutingimuste esitamise kohta.

Käesolev artikkel ei piira liikmesriikide 
otsustamisvabadust kehtestada lepingute 
kehtivuse või nende kolmandate isikute 
suhtes kehtivuse kohta täiendavaid 
vormilisi nõudeid, näiteks lepingute 
autentimine või kinnitamine.

Or.de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on selgitamine. Liikmesriikidele peab jääma 
vabadus säilitada või kehtestada üldise lepinguõiguse raames vormilisi nõudeid, mida ei 
käsitleta kohustuslike välise vormi nõuetena, näiteks seoses lepingu sõlmimisega.

Muudatusettepanek 1458
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 



PE452.545v01-00 150/216 AM\836859ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

4. Liikmesriigid ei kehtesta nõudeid 
lepingutingimuste esitamise ega tarbijale 
kättesaadavaks tegemise kohta.

Or.de

Selgitus

Selguse loomine saksakeelses versioonis, et säte puudutab ainult lepingutingimuste välist 
vormi (inglisekeelses versioonis nimetatud tabavalt „presentational requirements“ ja 
prantsuskeelses versioonis „exigences formelles concernant le libellé des clauses 
contractuelles“), mitte seevastu liikmesriikide vorminõudeid, mis kehtivad sõltumata sellest, 
kas lepingutingimused koostas eelnevalt kaupleja või kolmas isik.

Muudatusettepanek 1459
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

4. Liikmesriigid ei kehtesta nõudeid 
lepingutingimuste esitamise ega tarbijale 
kättesaadavaks tegemise kohta.

Or.de

Muudatusettepanek 1460
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi 
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

4. Liikmesriigid kehtestavad vormilisi 
nõudeid lepingutingimuste esitamise või
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta 
ainult siis, kui need hõlmavad puuetega 
isikuid.

Käesolev artikkel ei mõjuta liikmesriikide 
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vabadust kehtestada täiendavaid nõudeid 
lepingu kehtivuse või toimivuse kohta, 
käsitledes näiteks lepingu autentimist või 
allkirja tõendamist.

Or.en

Muudatusettepanek 1461
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lepingutingimused tuuakse esile 
tekstiosas, kus tarbija neid kõige 
tõenäolisemalt arvab leidvat.

Or.en

Muudatusettepanek 1462
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Selleks et tagada parem tarbijakaitse, 
võivad liikmesriigid säilitada või 
kehtestada vabamalt vormi või välise 
kujuga seotud nõudeid lepingutingimuste 
esitamise või tarbijale kättesaadavaks 
tegemise kohta.

Or.fr

Muudatusettepanek 1463
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.de

Muudatusettepanek 1464
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldpõhimõtted välja jäetud
1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole 
esitatud II või III lisas, tagavad 
liikmesriigid, et need loetakse 
ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste olulise tasakaalustamatuse 
tarbija kahjuks.
2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 
kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu 
sõlmimise objektiks oleva toote laadi ning 
viidatakse lepingu sõlmimisel kõigile 
sellega kaasnevatele asjaoludele ning 
kõigile teistele kõnealuse või muu lepingu 
tingimustele, millest leping sõltub. 
Lepingutingimuse õigluse hindamisel 
arvestab pädev riiklik asutus artikli 31 
kohaselt lepingu koostamise viisi ja seda, 
kuidas kaupleja tarbijat on teavitanud.
3. Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 ei 
kohaldata, kui hinnatakse lepingu 
põhisisu või kaupleja peamise lepingulise 
kohustuse eest ette nähtud tasu, eeldusel, 
et kaupleja täidab täielikult artiklis 31 
sätestatud nõudeid.



AM\836859ET.doc 153/216 PE452.545v01-00

ET

Or.de

Muudatusettepanek 1465
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole 
esitatud II või III lisas, tagavad 
liikmesriigid, et need loetakse 
ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste olulise tasakaalustamatuse 
tarbija kahjuks.

1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole 
esitatud II või III lisas, tagavad 
liikmesriigid, et need loetakse 
ebaõiglaseks, kui need kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste olulise tasakaalustamatuse 
tarbija kahjuks.

Or.fr

Selgitus

Heausksuse testi rakendamise etappide (esiteks nimekirjade läbivaatamine ja juhul, kui see on 
asjakohane, lepingutingimuse laadi hindamine, võttes arvesse eelkõige tarbija kahjuks loodud 
tasakaalustamatust) täpsustamiseks on oluline säilitada viide II ja III lisale. 
Lepingutingimuse ebaõiglust tuleb uurida heausksuse hindamisest sõltumatult alates hetkest, 
mil lepinguosaliste õiguste ja kohustuste oluline tasakaalustamatus kindlaks tehakse.

Muudatusettepanek 1466
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole 
esitatud II või III lisas, tagavad 
liikmesriigid, et need loetakse 
ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste olulise tasakaalustamatuse 
tarbija kahjuks.

1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole 
esitatud II või III lisas, tagavad 
liikmesriigid, et need loetakse 
ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste olulise ja õigustamatu 
tasakaalustamatuse tarbija kahjuks.
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Or.en

Muudatusettepanek 1467
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole 
esitatud II või III lisas, tagavad 
liikmesriigid, et need loetakse
ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste olulise tasakaalustamatuse 
tarbija kahjuks.

1. Tingimusi, mis ei ole esitatud II või III 
lisas, võib siiski lugeda ebaõiglaseks, kui 
need kutsuvad esile lepinguosaliste 
lepingujärgsete õiguste ja kohustuste 
olulise tasakaalustamatuse tarbija kahjuks.

Or.fr

Selgitus

Tähtis on lisada viide II ja II lisale, mis võimaldab täpsustada heausksuse testi rakendamise 
etappe. Kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud lepingus sisalduva tingimuse ebaõiglust tuleb 
uurida heausksuse hindamisest sõltumatult alates hetkest, mil lepinguosaliste õiguste ja 
kohustuste oluline tasakaalustamatus objektiivselt kindlaks tehakse.

Muudatusettepanek 1468
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole 
esitatud II või III lisas, tagavad 
liikmesriigid, et need loetakse 
ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja
kohustuste olulise tasakaalustamatuse 
tarbija kahjuks.

1. Lepingutingimus loetakse ebaõiglaseks, 
kui see seab tarbija vastuolus heausksuse 
nõudega oluliselt halvemasse olukorda, 
eelkõige kui see ei ole kooskõlas selle 
õigusakti oluliste põhimõtetega, millest 
kõrvale kaldutakse, või piirab lepingu 
olemusest tulenevaid olulisi õigusi ja
kohustusi viisil, mis ohustab lepingu 
eesmärgi saavutamist.
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Or.de

Muudatusettepanek 1469
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole 
esitatud II või III lisas, tagavad 
liikmesriigid, et need loetakse 
ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste olulise tasakaalustamatuse 
tarbija kahjuks.

1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole 
esitatud II või III lisas, tagavad 
liikmesriigid, et need loetakse 
ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste põhjendamatu 
tasakaalustamatuse tarbija kahjuks.

Or.en

Muudatusettepanek 1470
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lepingutingimuse õigluse hindamisel 
arvestab pädev kohus või riiklik asutus 
seda, kuidas kaupleja on tarbijat 
lepingutingimusest teavitanud, ja 
võimaluse korral lepingutingimuse 
koostamise viisi kooskõlas artikli 31 
lõigetega 1 ja 2.

Or.en

Muudatusettepanek 1471
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 
kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu 
sõlmimise objektiks oleva toote laadi ning 
viidatakse lepingu sõlmimisel kõigile 
sellega kaasnevatele asjaoludele ning 
kõigile teistele kõnealuse või muu lepingu 
tingimustele, millest leping sõltub. 
Lepingutingimuse õigluse hindamisel 
arvestab pädev riiklik asutus artikli 31 
kohaselt lepingu koostamise viisi ja seda, 
kuidas kaupleja tarbijat on teavitanud.

2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 
kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu 
sõlmimise objektiks oleva toote laadi ning 
viidatakse lepingu sõlmimisel kõigile selle 
eel, ajal ja järel ilmnevatele asjaoludele 
ning kõigile teistele kõnealuse või muu 
lepingu tingimustele, millest leping sõltub. 
Lepingutingimuse õigluse hindamisel 
arvestab pädev riiklik asutus artikli 31 
kohaselt lepingu koostamise viisi ja seda, 
kuidas kaupleja tarbijat on teavitanud.

Or.en

Muudatusettepanek 1472
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 
kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu 
sõlmimise objektiks oleva toote laadi ning 
viidatakse lepingu sõlmimisel kõigile 
sellega kaasnevatele asjaoludele ning 
kõigile teistele kõnealuse või muu lepingu 
tingimustele, millest leping sõltub. 
Lepingutingimuse õigluse hindamisel 
arvestab pädev riiklik asutus artikli 31 
kohaselt lepingu koostamise viisi ja seda, 
kuidas kaupleja tarbijat on teavitanud.

2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 
kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu 
sõlmimise objektiks oleva toote laadi ning 
viidatakse lepingu sõlmimisel kõigile selle 
eel, ajal ja järel ilmnevatele asjaoludele 
ning kõigile teistele kõnealuse või muu 
lepingu tingimustele, millest leping sõltub. 
Lepingutingimuse õigluse hindamisel 
arvestab pädev riiklik asutus artikli 31 
kohaselt lepingu koostamise viisi ja seda, 
kuidas kaupleja tarbijat on teavitanud.

Or.en
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Muudatusettepanek 1473
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 
kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu 
sõlmimise objektiks oleva toote laadi ning 
viidatakse lepingu sõlmimisel kõigile 
sellega kaasnevatele asjaoludele ning 
kõigile teistele kõnealuse või muu lepingu 
tingimustele, millest leping sõltub. 
Lepingutingimuse õigluse hindamisel 
arvestab pädev riiklik asutus artikli 31 
kohaselt lepingu koostamise viisi ja seda, 
kuidas kaupleja tarbijat on teavitanud.

2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 
kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu 
sõlmimise objektiks oleva toote laadi ning 
viidatakse lepingu sõlmimisel kõigile selle 
eel, ajal ja järel ilmnevatele asjaoludele 
ning kõigile teistele kõnealuse või muu 
lepingu tingimustele, millest leping sõltub.
Lepingutingimuse õigluse hindamisel 
arvestab pädev riiklik asutus artikli 31 
kohaselt lepingu koostamise viisi ja seda, 
kuidas kaupleja tarbijat on teavitanud.

Or.el

Muudatusettepanek 1474
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lepingutingimuse õigluse hindamisel 
arvestab pädev kohus või riiklik asutus 
seda, kuidas kaupleja on tarbijale 
lepingutingimused teatavaks teinud, ja 
lepingutingimuste koostamise viisi 
kooskõlas artikli 31 lõigetega 1 ja 2.

Or.en

Muudatusettepanek 1475
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Selle hindamisel, kas lepingutingimus 
on tarbija suhtes ebaõiglane, võib arvesse 
võtta ka pärast lepingu sõlmimist 
ilmnevaid asjaolusid.

Or.en

Muudatusettepanek 1476
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 ei 
kohaldata, kui hinnatakse lepingu 
põhisisu või kaupleja peamise lepingulise 
kohustuse eest ette nähtud tasu, eeldusel, 
et kaupleja täidab täielikult artiklis 31
sätestatud nõudeid.

3. Eeldusel, et kaupleja täidab täielikult 
artikli 31 lõigetes 1--3 sätestatud nõudeid, 
ei ole tingimuste õiglase või ebaõiglase 
iseloomu hindamine seotud lepingu 
põhiobjekti mõiste, hinna ja tasu 
piisavuse ega vastutehinguna pakutavate 
teenuste või kaubaga, kui kõnealused 
tingimused on koostatud lihtsas ja 
arusaadavas keeles.

Or.fr

Selgitus

Direktiivi 93/13/EÜ sõnastus on selgem ja tagab suurema õiguskindluse.

Muudatusettepanek 1477
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui leping on sõlmitud digitaalsete 
kaupade soetamiseks, ei peeta 
kasutustingimusi lepingu objektiks.
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Or.en

Selgitus

Lõige 4: digitaalsete kaupade müügilepingud sisaldavad sageli punkte, mis kehtestavad 
piiranguid ostetud infosisu kasutamisele, selle tagajärjeks võib olla lepinguosaliste lepingust 
tulenevate õiguste ja kohustuste oluline tasakaalustamatus, mis kahjustab tarbijat. Seetõttu 
peaks ettepanekus selgelt väljendama, et lepingu põhiobjektiga seotud erand selliseid 
lepinguid ei hõlma, vaid et lepingu digitaalse infosisuga seotud punktide suhtes rakendatakse 
ebaõiglaste tingimuste analüüsi.

Muudatusettepanek 1478
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui leping on sõlmitud digitaalsete 
toodete soetamiseks, ei peeta 
kasutustingimusi lepingu osaks.

Or.en

Muudatusettepanek 1479
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.de

Muudatusettepanek 1480
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3 d (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Kui leping on sõlmitud digitaalsete 
kaupade soetamiseks, ei peeta 
kasutustingimusi lepingu objektiks.

Or.en

Muudatusettepanek 1481
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõendamiskohustus välja jäetud
Kui kaupleja väidab, et lepingutingimus 
on eraldi kokku lepitud, langeb selle 
tõendamise kohustus temale.

Or.de

Muudatusettepanek 1482
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja väidab, et lepingutingimus on 
eraldi kokku lepitud, langeb selle 
tõendamise kohustus temale.

Kui kaupleja väidab, et lepingutingimus 
vastab artiklis 31 sätestatud läbipaistvuse 
nõuetele, langeb selle tõendamise kohustus 
temale.

Or.en

Selgitus

Kui tarbija on esile toonud tingimuste läbipaistvuse puudumise, peaks nende vastavust artiklis 
31 sätestatud läbipaistvuse nõuetele tõestama kaupleja.
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Muudatusettepanek 1483
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja väidab, et lepingutingimus on 
eraldi kokku lepitud, langeb selle 
tõendamise kohustus temale.

Kui kaupleja väidab, et lepingutingimus 
vastab artiklis 31 sätestatud läbipaistvuse 
nõuetele, langeb selle tõendamise kohustus 
temale.

Or.en

Muudatusettepanek 1484
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja väidab, et lepingutingimus on 
eraldi kokku lepitud, langeb selle 
tõendamise kohustus temale.

Kui kaupleja väidab, et lepingutingimus 
vastab artiklis 31 sätestatud läbipaistvuse 
nõuetele, langeb selle tõendamise kohustus 
temale.

Or.en

Muudatusettepanek 1485
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva artikliga 
kehtestatust.

Or.de
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Muudatusettepanek 1486
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingutingimused, mida peetakse 
ebaõiglaseks igas olukorras

välja jäetud

Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud 
nimekirjas sätestatud lepingutingimused 
loetakse ebaõiglaseks igas olukorras. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

Or.de

Muudatusettepanek 1487
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud 
nimekirjas sätestatud lepingutingimused 
loetakse ebaõiglaseks igas olukorras. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud 
mittetäielikus nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks 
igas olukorras. Seda lepingutingimuste 
nimekirja kohaldatakse kõigis 
liikmesriikides.

Or.fr

Muudatusettepanek 1488
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud 
nimekirjas sätestatud lepingutingimused 
loetakse ebaõiglaseks igas olukorras. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud 
mittetäielikus nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks 
igas olukorras. Seda lepingutingimuste 
nimekirja kohaldatakse kõigis 
liikmesriikides. Lisaks sellele nimekirjale 
võivad liikmesriigid vastu võtta või 
jõustada täiendavaid lepingutingimusi.

Or.en

Selgitus

Ebaõiglaste lepingutingimuste suletud nimekiri alandaks mõnes liikmesriigis tarbijate 
kaitstuse taset ning takistaks tarbijakaitse edaspidist arengut ja vajalikku paindlikkust.

Muudatusettepanek 1489
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud 
nimekirjas sätestatud lepingutingimused 
loetakse ebaõiglaseks igas olukorras. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud 
nimekirjas sätestatud lepingutingimused 
loetakse ebaõiglaseks igas olukorras.

Or.fr

Muudatusettepanek 1490
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud 
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nimekirjas sätestatud lepingutingimused 
loetakse ebaõiglaseks igas olukorras. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

nimekirjas sätestatud lepingutingimused 
loetakse ebaõiglaseks igas olukorras. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides. Liikmesriigid 
võivad tarbijakaitse parema taseme 
tagamiseks riiklikes õigusaktides säilitada 
või nendega kehtestada sätteid, mille 
kohaselt loetakse mis tahes täiendavad 
lepingutingimused igas olukorras 
ebaõiglaseks.

Or.el

Muudatusettepanek 1491
Damien Abad

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vastu võtta või 
säilitada riiklikke sätteid, mis kaitsevad 
paremini tarbija huve, ning täiendada 
käesoleva direktiivi II lisas esitatud 
tingimuste nimekirja muude igas 
olukorras ebaõiglaseks peetavate 
lepingutingimustega.

Or.fr

Selgitus

Lepingutingimustega seotud tavad muutuvad turul kiiresti. Tarbijate paremaks kaitsmiseks 
vajaliku paindlikkuse ja reageerimisvõime tagamiseks on oluline säilitada avatud must 
nimekiri.

Muudatusettepanek 1492
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõik 1 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vastu võtta või 
säilitada sätteid, mille alusel loetakse 
täiendavad lepingutingimused 
ebaõiglaseks igas olukorras. Riiklikud 
õigusaktid peavad olema kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja ei 
tohi eelkõige olla vastuolus direktiivi 
soovitud eesmärgi saavutamisega, milleks 
on siseturu tõrgeteta toimimise tagamine 
ja konkurentsimoonutuste ärahoidmine 
Euroopa Liidus. Riiklikud õigusaktid 
peavad nendega taotletavate eesmärkide 
saavutamist silmas pidades olema sobivad 
ja proportsionaalsed.

Or.de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab eelmise muudatusettepaneku 161.

Muudatusettepanek 1493
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 a
Kuna käesoleva direktiivi II lisas esitatud 
lepingutingimuste nimekiri on 
mittetäielik, võivad seda täiendada 
liikmesriigid, kes võivad säilitada või võtta 
vastu sätteid, mis kaitsevad paremini 
tarbijate huve ning millega määratakse 
kindlaks täiendavad lepingutingimused, 
mis on ebaõiglased igas olukorras.

Or.fr
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Muudatusettepanek 1494
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingutingimused, mis võivad olla 
ebaõiglased

välja jäetud

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, 
kui kaupleja ei ole tõendanud, et need 
lepingutingimused on vastavalt artiklis 32 
sätestatule õiglased. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

Or.de

Muudatusettepanek 1495
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, 
kui kaupleja ei ole tõendanud, et need 
lepingutingimused on vastavalt artiklis 32 
sätestatule õiglased. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud mittetäielikus nimekirjas 
sätestatud lepingutingimused loetakse 
ebaõiglaseks, kui kaupleja ei ole 
tõendanud, et need lepingutingimused on 
vastavalt artiklis 32 sätestatule õiglased.

Or.fr
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Muudatusettepanek 1496
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, 
kui kaupleja ei ole tõendanud, et need 
lepingutingimused on vastavalt artiklis 32 
sätestatule õiglased. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud mittetäielikus nimekirjas 
sätestatud lepingutingimused loetakse 
ebaõiglaseks, kui kaupleja ei ole 
tõendanud, et need lepingutingimused on 
vastavalt artiklis 32 sätestatule õiglased. 
Lisaks sellele nimekirjale võivad 
liikmesriigid vastu võtta või jõustada 
täiendavaid lepingutingimusi.

Or.en

Selgitus

Ebaõiglaste lepingutingimuste suletud nimekiri alandaks mõnes liikmesriigis tarbijate 
kaitstuse taset ning takistaks tarbijakaitse edaspidist arengut ja vajalikku paindlikkust.

Muudatusettepanek 1497
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, 
kui kaupleja ei ole tõendanud, et need 
lepingutingimused on vastavalt artiklis 32 
sätestatule õiglased. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, 
kui kaupleja ei ole tõendanud, et need 
lepingutingimused on vastavalt artiklis 32 
sätestatule õiglased. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides.

Or.fr
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Selgitus

Üle on võetud raportööri artikli 35 lõige 1.

Muudatusettepanek 1498
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, 
kui kaupleja ei ole tõendanud, et need 
lepingutingimused on vastavalt artiklis 32 
sätestatule õiglased. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40.

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, 
kui kaupleja ei ole tõendanud, et need 
lepingutingimused on vastavalt artiklis 32 
sätestatule õiglased. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides. Liikmesriigid 
võivad tarbijakaitse parema taseme 
tagamiseks riiklikes õigusaktides säilitada 
või nendega kehtestada sätted, mille 
kohaselt loetakse mis tahes täiendavad 
lepingutingimused igas olukorras 
ebaõiglaseks.

Or.el

Muudatusettepanek 1499
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna käesoleva direktiivi III lisas esitatud 
lepingutingimuste nimekiri on 
mittetäielik, võivad seda täiendada 
liikmesriigid, kes võivad säilitada või võtta 
vastu sätteid, mis kaitsevad paremini 
tarbijate huve ning millega määratakse 
kindlaks täiendavad lepingutingimused, 
mis võivad olla ebaõiglased.
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Or.fr

Muudatusettepanek 1500
Damien Abad, Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõik 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vastu võtta või 
säilitada riiklikke sätteid, mis kaitsevad 
paremini tarbija huve, ning täiendada 
käesoleva direktiivi III lisas esitatud 
tingimuste nimekirja muude 
lepingutingimustega, mis võivad olla 
ebaõiglased.

Or.fr

Selgitus

Lepingutingimustega seotud tavad muutuvad turul kiiresti. Tarbijate paremaks kaitsmiseks 
vajaliku paindlikkuse ja reageerimisvõime tagamiseks on oluline säilitada avatud must 
nimekiri.

Muudatusettepanek 1501
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõik 1 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vastu võtta või 
säilitada sätteid, mille alusel loetakse 
täiendavad lepingutingimused 
ebaõiglaseks igas olukorras. Riiklikud 
õigusaktid peavad olema kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja ei 
tohi olla vastuolus direktiivi soovitud 
eesmärgi saavutamisega, milleks on 
siseturu tõrgeteta toimimise tagamine ja 
konkurentsimoonutuste ärahoidmine 
Euroopa Liidus. Riiklikud õigusaktid 
peavad nendega taotletavate eesmärkide 
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saavutamist silmas pidades olema sobivad 
ja proportsionaalsed.

Or.de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab eelmise muudatusettepaneku 163.

Muudatusettepanek 1502
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingutingimuste tõlgendamine välja jäetud
1. Kui lepingutingimuse tähenduse suhtes 
on kahtlusi, kohaldatakse tarbijale kõige 
soodsamat tõlgendust.
2. Käesolevat artiklit ei kohaldata artikli 
38 lõikega 2 ettenähtud menetluste puhul.

Or.de

Muudatusettepanek 1503
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata artikli 
38 lõikega 2 ettenähtud menetluste puhul.

välja jäetud

Or.en
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Muudatusettepanek 1504
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad 
käesoleva artikliga kehtestatust.

Or.de

Muudatusettepanek 1505
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ebaõiglaste lepingutingimuste mõju välja jäetud
Ebaõiglased lepingutingimused ei ole 
tarbija jaoks siduvad. Leping on 
lepinguosalistele jätkuvalt siduv, kui see 
võib jääda jõusse ilma, et ebaõiglased 
lepingutingimused kehtiksid.

Or.de

Muudatusettepanek 1506
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ebaõiglased lepingutingimused ei ole 
tarbija jaoks siduvad. Leping on 
lepinguosalistele jätkuvalt siduv, kui see 
võib jääda jõusse ilma, et ebaõiglased 
lepingutingimused kehtiksid.

Ebaõiglased lepingutingimused, mis ei ole 
kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 31 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud läbipaistvuse 
nõuetega, ei ole tarbija jaoks siduvad. 
Leping on lepinguosalistele jätkuvalt siduv, 
kui see võib jääda jõusse ilma, et 
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ebaõiglased ja läbipaistmatud 
lepingutingimused kehtiksid.

Or.el

Muudatusettepanek 1507
Andreas Schwab, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva artikliga 
kehtestatust.

Or.de

Muudatusettepanek 1508
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiguse jõustamine seoses ebaõiglaste 
lepingutingimustega

välja jäetud

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijate ja 
konkurentide huvides oleksid olemas 
piisavad ja tõhusad vahendid, et ära hoida 
ebaõiglaste lepingutingimuste jätkuv 
kasutamine kauplejate ja tarbijate vahel 
sõlmitavates lepingutes.
2. Eelkõige võivad isikud ja 
organisatsioonid, kellel on riikliku õiguse 
alusel õigustatud huvi tarbijat kaitsta, 
pöörduda kohtusse või pädevate 
ametiasutuste poole, et need teeksid otsuse 
selle kohta, kas üldiseks kasutamiseks 
koostatud lepingutingimused on 
ebaõiglased.
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3. Liikmesriigid võimaldavad kohtutel ja 
pädevatel ametiasutustel rakendada 
asjakohaseid ja tõhusaid vahendeid, 
millega hoida ära ebaõiglaseks 
tunnistatud lepingutingimuste jätkuv 
kasutamine kauplejate poolt.
4. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud õiguslikke 
meetmeid võib võtta sõltuvalt riikide 
menetlusõigusnormidest kas eraldi või 
koos mitme kaupleja suhtes, kes on 
tegevad samas majandussektoris, või 
selliste kauplejate ühenduste suhtes, kes 
kasutavad või soovitavad kasutada 
samasuguseid või sarnaseid üldisi 
lepingutingimusi.

Or.de

Muudatusettepanek 1509
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kauplejad 
on kohustatud tegema asutustele vastavalt 
artikli 41 lõikele 2 nende nõudmisel 
sobivas vormis ja tasuta kättesaadavaks 
õiguskeskkonnas kasutatavad 
lepingutingimused V peatüki tähenduses.

Or.de

Justification

Verbraucherverbänden kommt eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von 
Verbraucherinteressen zu, insbesondere auch in Bezug auf unwirksame Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, also Vertragsklauseln, die vom Gewerbetreibenden oder einem 
Dritten im Voraus abgefasst wurden und denen der Verbraucher zugestimmt hat, ohne die 
Möglichkeit gehabt zu haben, ihren Inhalt zu beeinflussen. Den Einrichtungen, insbesondere 
den Verbraucherverbänden, sollte zu diesem Zweck ein gegen die Gewerbetreibenden 
gerichteter Anspruch auf Aushändigung der entsprechenden Vertragsklauseln zustehen
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Muudatusettepanek 1510
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud õiguslikke 
meetmeid võib võtta sõltuvalt riikide 
menetlusõigusnormidest kas eraldi või 
koos mitme kaupleja suhtes, kes on 
tegevad samas majandussektoris, või 
selliste kauplejate ühenduste suhtes, kes 
kasutavad või soovitavad kasutada 
samasuguseid või sarnaseid üldisi 
lepingutingimusi.

4. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud õiguslikke 
meetmeid võib võtta sõltuvalt riikide 
menetlusõigusnormidest kauplejate suhtes, 
kes on tegevad samas majandussektoris, 
või selliste kauplejate ühenduste suhtes,
kes kasutavad või soovitavad kasutada 
samasuguseid või sarnaseid üldisi 
lepingutingimusi.

Or.de

Muudatusettepanek 1511
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II ja III lisas esitatud lepingutingimuste 
läbivaatamine

välja jäetud

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
lepingutingimustest, mida pädev riiklik 
ametiasutus peab ebaõiglaseks ja mis 
võivad olla asjakohased käesoleva 
direktiivi muutmiseks käesoleva artikli 
lõike 2 kohaselt.
2. Saanud käesoleva artikli lõike 1 kohase 
teate, muudab komisjon II ja III lisa. 
Meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 40 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or.en
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Muudatusettepanek 1512
Kurt Lechner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II ja III lisas esitatud lepingutingimuste 
läbivaatamine

välja jäetud

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
lepingutingimustest, mida pädev riiklik 
ametiasutus peab ebaõiglaseks ja mis 
võivad olla asjakohased käesoleva 
direktiivi muutmiseks käesoleva artikli 
lõike 2 kohaselt.
2. Saanud käesoleva artikli lõike 1 kohase 
teate, muudab komisjon II ja III lisa. 
Meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 40 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or.de

Muudatusettepanek 1513
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II ja III lisas esitatud lepingutingimuste 
läbivaatamine

välja jäetud

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
lepingutingimustest, mida pädev riiklik 
ametiasutus peab ebaõiglaseks ja mis 
võivad olla asjakohased käesoleva 
direktiivi muutmiseks käesoleva artikli 
lõike 2 kohaselt.
2. Saanud käesoleva artikli lõike 1 kohase 
teate, muudab komisjon II ja III lisa. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
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sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 40 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or.el

Muudatusettepanek 1514
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Saanud käesoleva artikli lõike 1 kohase 
teate, muudab komisjon II ja III lisa. 
Meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 40 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1515
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee välja jäetud
1. Komisjoni abistab tarbijalepingutes 
kasutatavate ebaõiglaste tingimuste 
komitee (edaspidi „komitee”).
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
sama otsuse artiklit 8.
17 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on 
muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 
200, 22.7.2006, lk 11).

Or.en
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Muudatusettepanek 1516
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee välja jäetud
1. Komisjoni abistab tarbijalepingutes 
kasutatavate ebaõiglaste tingimuste 
komitee (edaspidi „komitee”).
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
sama otsuse artiklit 8.
17 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on 
muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 
200, 22.7.2006, lk 11).

Or.en

Muudatusettepanek 1517
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivist tulenevaid õigusi teostatakse, 
ilma et see piiraks teisi õigusi, millele 
tarbija võib lepingulisi ja mittelepingulisi 
kohustusi reguleerivate riiklike eeskirjade 
kohaselt tugineda.

Or.en

Muudatusettepanek 1518
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad käesoleva 
direktiivi täitmise tagamiseks vajalike 
piisavate ja tõhusate vahendite olemasolu.

1. Liikmesriigid ja komisjon tagavad 
käesoleva direktiiviga kindlustatud 
tarbijaõiguste täitmise tagamiseks vajalike 
piisavate ja tõhusate vahendite olemasolu.

Or.en

Muudatusettepanek 1519
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt 1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Lõikes 1 osutatud vahendid hõlmavad 
nii Euroopa kui ka riiklikke sätteid 
sobivate hüvitusmehhanismide kohta, 
hõlmates kollektiivse hüvitamise 
mehhanisme ja kohtuvälise lahendamise 
süsteeme.

Or.en

Muudatusettepanek 1520
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
vahendite hulka kuuluvad õigusnormid, 
mille kohaselt üks või mitu järgmistest 
riikliku õigusega määratud asutustest 
võib kooskõlas riikliku õigusega pöörduda 
kohtute või pädevate ametiasutuste poole, 
et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud riiklike 
õigusnormide kohaldamine:

2. Direktiivi 98/27/EÜ muutmine

Or.de
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Selgitus

Direktiiv tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta sisaldab juba komisjoni ettepanekus 
ettenähtud süsteemi. Parema ja ühtlasema õigusloome huvides tuleks seetõttu vastavalt 
kohandada tarbijate huve kaitsvaid ettekirjutusi käsitleva direktiivi lisa, selle asemel et 
kehtestada käesolevas direktiivis eraldi süsteem.

Muudatusettepanek 1521
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riigiasutused või nende esindajad; a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
mai 1998. aasta direktiivi 98/27/EÜ 
(tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste 
kohta) lisa muudetakse järgmiselt:
punkt 2:
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
XX.XX. XXXX aasta direktiiv 
2011/XX/EÜ tarbija õiguste kohta, ELT 
L, XX. XX. XXXX“
Punktid 7, 9 ja 10 jäetakse välja.

Or.de

Selgitus

Direktiiv tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta sisaldab juba komisjoni ettepanekus 
ettenähtud süsteemi. Parema ja ühtlasema õigusloome huvides tuleks seetõttu vastavalt 
kohandada tarbijate huve kaitsvaid ettekirjutusi käsitleva direktiivi lisa, selle asemel et 
kehtestada käesolevas direktiivis eraldi süsteem.

Muudatusettepanek 1522
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tarbijaorganisatsioonid, kellel on 
õigustatud huvi tarbijaid kaitsta;

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Direktiiv tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta sisaldab juba komisjoni ettepanekus 
ettenähtud süsteemi. Parema ja ühtlasema õigusloome huvides tuleks seetõttu vastavalt 
kohandada tarbijate huve kaitsvaid ettekirjutusi käsitleva direktiivi lisa, selle asemel et 
kehtestada käesolevas direktiivis eraldi süsteem.

Muudatusettepanek 1523
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kutseorganisatsioonid, kellel on 
õigustatud huvi meetmeid võtta.

välja jäetud

Or.de

Selgitus

Direktiiv tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta sisaldab juba komisjoni ettepanekus 
ettenähtud süsteemi. Parema ja ühtlasema õigusloome huvides tuleks seetõttu vastavalt 
kohandada tarbijate huve kaitsvaid ettekirjutusi käsitleva direktiivi lisa, selle asemel et 
kehtestada käesolevas direktiivis eraldi süsteem.

Muudatusettepanek 1524
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et kindlustada tarbijakaitse ühtlane kõrge 
tase kogu ELis, esitab komisjon 
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liikmesriikide teadaannete alusel 
ettepaneku karistuste ühise süsteemi 
võimaliku kasutuselevõtu kohta.

Or.en

Selgitus

Samade rikkumiste eest liikmesriikides kehtestatud erinevad karistused soodustavad jätkuvat 
õiguskindlusetust kogu ELis ning kahjustavad nii tarbijaid kui ka ettevõtteid. Liikmesriikidele 
peaks jääma ainult karistuse jõustamise ülesanne.

Muudatusettepanek 1525
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas Rooma I määruse artikliga 23 
kehtib tarbijate ja ettevõtjate vaheliste 
lepingute suhtes ühtlustatud valdkonnas 
poolte vastavalt Rooma I määruse artiklile 
3 valitud õigus. Rooma I määruse artiklit 
6, artikli 11 lõiget 4 ei kohaldata. 
Tarbijate kaitsmise eeskirjad 
Rooma I määruse artikli 6 lõike 2 
tähenduses, millest ei ole võimalik erandit 
teha, on käesolevas direktiivis täielikult 
nimetatud.

Or.de

Justification

Vor dem Hintergrund einer möglichst weitgehenden Vollharmonisierung der 
Verbraucherrechte durch diese Richtlinie nivellieren die Unterschiede in den 
Verbraucherrechten zwischen den Mitgliedstaaten. In jedem Fall sind Verbraucher auf einem 
hohen EU-weit garantierten Verbraucherschutzniveau geschützt. Die Einführung einer Scope-
clause beseitigt die bestehenden Probleme mit der Rom I-VO und macht so die Vorteile des 
Binnenmarktes für Verbraucher und Unternehmen erfahrbar. Diese Regel ist auch im 
Einklang mit anderen bewährten internationalen Vorschriften, wie z.B. dem US-
amerikanischen Kollisionsrecht. Dieses gewährt auch bei Verträgen mit Verbrauchern aus 
einen einem anderen Bundesstaat Rechtswahlfreiheit.
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Muudatusettepanek 1526
Iliana Ivanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et anda tarbijatele teavet riiklike 
õigusaktide kohta, millega käesolev 
direktiiv üle võetakse, ning innustavad 
vajaduse korral kauplejaid ja 
käitumisjuhendite omanikke oma 
käitumisjuhendeid tarbijatele tutvustama.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et anda tarbijatele teavet – eelkõige info-
ja kommunikatsioonitehnoloogia ning 
avaliku meedia kaudu – riiklike 
õigusaktide kohta, millega käesolev 
direktiiv üle võetakse, ning innustavad 
vajaduse korral kauplejaid ja 
käitumisjuhendite omanikke oma 
käitumisjuhendeid tarbijatele tutvustama.

Or.en

Muudatusettepanek 1527
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et anda tarbijatele teavet riiklike 
õigusaktide kohta, millega käesolev 
direktiiv üle võetakse, ning innustavad 
vajaduse korral kauplejaid ja 
käitumisjuhendite omanikke oma 
käitumisjuhendeid tarbijatele tutvustama.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et anda tarbijatele ja kauplejatele teavet 
riiklike õigusaktide kohta, millega käesolev 
direktiiv üle võetakse, ning innustavad 
vajaduse korral kauplejaid ja 
käitumisjuhendite omanikke oma 
käitumisjuhendeid tarbijatele tutvustama.

Or.en

Muudatusettepanek 1528
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, 
et anda tarbijatele teavet riiklike 
õigusaktide kohta, millega käesolev 
direktiiv üle võetakse, ning innustavad 
vajaduse korral kauplejaid ja 
käitumisjuhendite omanikke oma 
käitumisjuhendeid tarbijatele tutvustama.

Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikud meetmed, et anda tarbijatele 
teavet riiklike õigusaktide kohta, millega 
käesolev direktiiv üle võetakse, ning 
innustavad vajaduse korral kauplejaid ja 
käitumisjuhendite omanikke oma 
käitumisjuhendeid tarbijatele tutvustama.

Or.el

Muudatusettepanek 1529
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija vabastatakse kõigist kohustustest 
selliste tarnete suhtes, mida ta ei ole 
tellinud ja mis on keelatud direktiivi 
2005/29/EÜ artikli 5 lõikega 5 ja I lisa 
punktiga 29. Kui tarbija ei reageeri sellisele 
tellimata tarnele, ei loeta seda tema 
nõusolekuks.

Tarbija vabastatakse kõigist kohustustest 
selliste tarnete suhtes, mida ta ei ole 
tellinud ja mis on keelatud direktiivi 
2005/29/EÜ artikli 5 lõikega 5 ja I lisa 
punktiga 29. Kui tarbija ei reageeri sellisele 
tellimata tarnele, ei loeta seda tema 
nõusolekuks ning tarbija võib mis tahes 
tarnitud kaupa säilitada või käsutada.

Or.en

Muudatusettepanek 1530
Andreas Schwab, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a
Teavitamiskohustus ja vastastikune 

hindamine
1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
[ülevõtmisperioodi lõpuks] ja seejärel iga 
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kolme aasta tagant aruande, mis sisaldab 
järgmist teavet:
a) liikmesriikide poolt artikli 5 lõigete 3 b 
ja 3 c kohaselt vastu võetud või säilitatud 
iga täiendava teavitamisnõude sõnastus;
b) liikmesriikide poolt artikli 22 lõike 2 a 
kohaselt vastu võetud või säilitatud 
erinevate riiklike õigusaktide sõnastus;
c) liikmesriikide poolt artikli 26 lõike 5 b 
ja artikli 28 lõike 5 a kohaselt vastu 
võetud või säilitatud erinevate riiklike 
õigusaktide sõnastus;
d) selliste täiendavate lepingutingimuste 
sõnastus, mida liikmesriigid peavad artikli 
34 lõike 1 a kohaselt igas olukorras 
ebaõiglaseks;
e) selliste täiendavate lepingutingimuste 
sõnastus, mida liikmesriigid peavad artikli 
35 lõike 1 a kohaselt tingimusteks, mis 
võivad olla ebaõiglased;
f) liikmesriikide kohtute, vahekohtute või 
pädevate haldusorganite poolt käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvas 
valdkonnas tehtavate väga oluliste otsuste 
sõnastus ning asjaomaste otsuste tegemise 
põhjendused.
2. Lõike 1 punktides a–e nimetatud teabe 
puhul teatavad liikmesriigid igal üksikul 
juhul, miks erinevad riiklikud õigusaktid 
on tarbijate asjakohase kaitse seisukohast 
tingimata vajalikud ning miks need on 
proportsionaalsed ja tõhusad.
3. Komisjon tagab, et lõike 1 punktides d 
ja e nimetatud teave on tarbijatele ja 
kauplejatele kergesti kättesaadav, nt 
veebilehel.
4. Komisjon edastab lõikes 1 nimetatud 
aruanded liikmesriikidele, kes esitavad 
kuue kuu jooksul iga aruande kohta 
arvamuse. Komisjon konsulteerib samal 
ajal sidusrühmadega kõnealuste 
aruannete küsimuses.

Or.de
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab eelmise muudatusettepaneku 174.

Muudatusettepanek 1531
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 b
Kooskõla Euroopa Liidu toimimise 

lepinguga
Kui liikmesriigid võtavad tarbijate parema 
kaitse tagamiseks vastu või säilitavad 
riiklikud õigusaktid, peavad need olema 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepinguga. Need ei tohi eelkõige olla 
vastuolus direktiivi soovitud eesmärgi 
saavutamisega, milleks on siseturu 
tõrgeteta toimimise tagamine ja 
konkurentsimoonutuste ärahoidmine 
Euroopa Liidus. Riiklikud õigusaktid 
peavad nendega taotletavate eesmärkide 
saavutamist silmas pidades olema sobivad 
ja proportsionaalsed.

Or.de

Muudatusettepanek 1532
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teavitamiskohustus ja vastastikune 
hindamine
1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
[ülevõtmisperioodi lõpuks] ja seejärel iga 
kolme aasta tagant aruande, mis sisaldab 



PE452.545v01-00 186/216 AM\836859ET.doc

ET

järgmist teavet:
a) liikmesriikide poolt artikli 5 lõigete 3 b 
ja 3 c kohaselt vastu võetud või säilitatud 
iga täiendava teavitamisnõude sõnastus;
b) liikmesriikide poolt artikli 22 lõike 2 a 
kohaselt vastu võetud või säilitatud 
erinevate riiklike õigusaktide sõnastus;
c) liikmesriikide poolt artikli 26 lõike 5 b 
ja artikli 28 lõike 5 a kohaselt vastu 
võetud või säilitatud erinevate riiklike 
õigusaktide sõnastus;
d) selliste täiendavate lepingutingimuste 
sõnastus, mida liikmesriigid peavad artikli 
34 lõike 1 a kohaselt ebaõiglaseks igas 
olukorras;
e) selliste täiendavate lepingutingimuste 
sõnastus, mida liikmesriigid peavad artikli 
35 lõike 1 a kohaselt tingimusteks, mis 
võivad olla ebaõiglased;
f) liikmesriikide kohtute, vahekohtute või 
pädevate haldusorganite poolt käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvas 
valdkonnas tehtavate väga oluliste otsuste 
sõnastus ning asjaomaste otsuste tegemise 
põhjendused.
2. Lõike 1 punktides a–e nimetatud teabe 
puhul teatavad liikmesriigid igal üksikul 
juhul, miks erinevad riiklikud õigusaktid 
on tarbijate asjakohase kaitse seisukohast 
tingimata vajalikud ning miks need on 
proportsionaalsed ja tõhusad.
Erinevate riiklike õigusnormide tõhususe 

hindamisel tarbijakaitse seisukohast peab 
ainsaks kriteeriumiks olema ühest küljest 
nende kohaldatavus äritavade suhtes ning 
teisest küljest nende praktilised ja 
õiguslikud tulemused edukalt lõppenud 
kohtumenetluste põhjal hinnatuna.
3. Komisjon tagab, et lõike 1 punktides a, 
d ja e nimetatud teave on tarbijatele ja 
kauplejatele kõikides ametlikes keeltes 
selgelt, arusaadavalt ja kergesti 
kättesaadav, nt veebilehel.
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4. Komisjon edastab lõikes 1 nimetatud 
aruanded liikmesriikidele, kes esitavad 
kuue kuu jooksul iga aruande kohta 
arvamuse.
Komisjon konsulteerib samal ajal 

sidusrühmadega kõnealuste aruannete 
küsimuses.

Or.de

Selgitus

Eriti oluline oleks ka punktile a vastavate täiendavate teavitamisnõuete ettevõtetele 
kättesaadavaks tegemine. Lisaks peaksid just täiendavad teavitamisnõuded olema selgelt ja 
arusaadavalt kõikides ametlikes keeltes kättesaadavad.

Muudatusettepanek 1533
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Teavitamisnõuded
1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
järgmise teabe:
a) liikmesriikide poolt artikli 5 lõigete 3 b 
ja 3 c kohaselt vastu võetud või säilitatud 
iga täiendava teavitamisnõude sõnastus;
b) liikmesriikide poolt artikli 22 lõike 2 a 
kohaselt vastu võetud või säilitatud 
erinevate riiklike õigusaktide sõnastus;

c) liikmesriikide poolt artikli 26 lõike 5 b 
ja artikli 28 lõike 5 a kohaselt vastu 
võetud või säilitatud erinevate riiklike 
õigusaktide sõnastus;
d) selliste täiendavate lepingutingimuste 
sõnastus, mida liikmesriigid peavad artikli 
34 lõike 1 a kohaselt ebaõiglaseks igas 
olukorras;

d) selliste täiendavate lepingutingimuste 



PE452.545v01-00 188/216 AM\836859ET.doc

ET

sõnastus, mida liikmesriigid peavad artikli 
35 lõike 1 a kohaselt tingimusteks, mis 
võivad olla ebaõiglased;

2. Komisjon tagab, et lõikes 1 nimetatud 
teave on tarbijatele ja kauplejatele 
kergesti kättesaadav, nt veebilehel.

Or.fi

Selgitus

Ettepanekus toodud hindamis- ja aruandluskohustust tuleks pidada asjakohaseks ning 
ülearust bürokraatiat vältivaks. Piisab sellest, kui ettevõtjad ja tarbijad saavad teavet, mis 
võib olla lepingu sõlmimisel oluline (ning omada tähtsust seoses kohaldatava õigusega).

Muudatusettepanek 1534
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid säilitavad või 
kehtestavad rangemaid sätteid, et tagada 
käesoleva direktiiviga ühtlustatud 
valdkonnas tarbijakaitse kõrgem tase, 
peavad need sätted olema kooskõlas 
aluslepinguga ning nendest tuleb 
teavitada komisjoni. Komisjon teeb selle 
teabe avalikuks veebilehel.

Or.en

Muudatusettepanek 1535
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – pealkiri 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TEAVE TAGANEMISÕIGUSE 
KASUTAMISE KOHTA

TEABE NÄIDIS TAGANEMISÕIGUSE 
KASUTAMISE KOHTA.
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Or.en

Muudatusettepanek 1536
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – pealkiri A a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A a. TEAVE TAGANEMISÕIGUSE 
KASUTAMISE KOHTA VÄLJASPOOL 
ÄRIRUUME SÕLMITAVATE 
MÜÜGLEPINGUTE PUHUL 
A. Euroopa taganemisjuhendi näidis
Taganemisõigus
Te võite käesolevast lepingust taganeda 
põhjust esitamata neljateistkümne 
kalendripäeva jooksul.
Taganemisperiood algab tellimislehele 
alla kirjutamisele järgneval päeval. Kui 
taganemisperioodi viimane päev on 
riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb 
taganemisperiood järgmisel tööpäeval.
Taganemisperioodi järgimiseks piisab 
taganemiskinnituse õigeaegsest
väljasaatmisest.
Taganemiskinnitus tuleb püsival 
andmekandjal (nt posti teel saadetud 
kirjaga) saata adressaadile: [1] Selleks 
võite kasutada allpool esitatud 
näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.
Tuleb rõhutada, et teatavad Euroopa 
Liidu liikmesriigid keelavad väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute puhul 
kauplejal küsida tarbijalt mis tahes tasu, 
tarnida kaupa või osutada teenust 
taganemisperioodi seitsme esimese päeva 
jooksul.
Keeldu kohaldatakse käesoleva väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu suhtes: jah/ei 
[2]
Taganemise tagajärjed
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Kui taganemine toimus vastavalt 
seadusega sätestatud korrale, peate 
saadud kaubad neljateistkümne 
kalendripäeva jooksul [meie kulul / Teie 
kulul] [3] tagasi saatma. 
Tagastamisperiood algab Teie jaoks oma 
taganemiskinnituse väljasaatmisega. 
Tagastamisperioodi sisse ei arvestata 
taganemiskinnituse väljasaatmise päeva. 
Kui tagastamisperioodi viimane päev on 
riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb 
tagastamisperiood järgmisel tööpäeval.
Oleme kohustatud tagastama 
neljateistkümne kalendripäeva jooksul 
kõik summad, mille Teilt saanud oleme. 
Tagastamisperiood algab meie jaoks Teie 
taganemiskinnituse kättesaamisega. 
Tagastamisperioodi sisse ei arvestata 
taganemiskinnituse kättesaamise päeva. 
Kui taganemisperioodi viimane päev on 
riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb 
taganemisperiood järgmisel tööpäeval.
Meil on õigus raha tagasimaksmisega 
viivitada, kuni oleme kaubad [tagasi 
saanud või kuni olete esitanud tõendid, et 
olete kaubad tagasi saatnud] [4].
[1] Lisada kaupleja nimi ja aadress, mida 
tarbija võib kasutada lepingust 
taganemiseks.
[2] Täidab kaupleja enne vormi tarbijale 
edastamist.
[3] Kui tagasisaadetava kauba hind ei 
ületa 50 eurot, on sulgudes esitatav tekst 
järgmine: „omal kulul”.
[4] Kui kaupleja pakub välja võimaluse, et 
ta toob kauba tarbija juurest ise ära, on 
sulgudes esitatav tekst järgmine: „Teie 
juurest ära toonud”.

Or.fr
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Muudatusettepanek 1537
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. Taganemisteates esitatav teave A. Euroopa taganemisteates esitatav teave

Or.fr

Muudatusettepanek 1538
Andreas Schwab, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. Taganemisteates esitatav teave A. Taganemisjuhendi näidis

Taganemisõigus
Te võite käesolevast lepingust taganeda 
püsival andmekandjal [või kui kaup 
antakse Teile üle enne tähtaja lõppu –
kauba tagasisaatmisega] põhjust 
esitamata neljateistkümne kalendripäeva 
jooksul.
Taganemisperiood algab [tellitud kaupade 
kättesaamisega] (1). Taganemisperioodi 
sisse ei arvestata [kaupade kättesaamise] 
(2) päeva. Kui taganemisperioodi viimane 
päev on riigipüha, laupäev või pühapäev, 
lõpeb taganemisperiood järgmisel 
tööpäeval.
Taganemisperioodi järgimiseks piisab 
taganemiskinnituse või kauba õigeaegsest 
väljasaatmisest.
Taganemiskinnitus tuleb püsival 
andmekandjal (nt posti teel saadetud 
kirjaga) (3) saata adressaadile: (4).Selleks 
võite kasutada allpool esitatud 
näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemise tagajärjed
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Taganemise jõustumise korral peate 
saadud kaubad neljateistkümne
kalendripäeva jooksul [meie kulul] (5) 
tagasi saatma. Tagastamisperiood algab 
Teie jaoks oma taganemiskinnituse või 
kauba väljasaatmisega. 
Tagastamisperioodi sisse ei arvestata 
taganemiskinnituse väljasaatmise päeva. 
Kui tagastamisperioodi viimane päev on 
riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb 
tagastamisperiood järgmisel tööpäeval.
Kui saadate meile saadud kaubad tagasi 
halvemas seisundis, vastutate nende 
väärtuse vähenemise eest Teie. See kehtib 
üksnes juhul, kui kõnealune väärtuse 
vähenemine on tingitud kauba 
kasutamisest muul viisil, kui on vaja 
kauba laadis, olemuses ja toimimises 
veendumiseks. Kahjustusi saate vältida 
seeläbi, et ei võta kaupu kasutusse kui 
enda omandit ja väldite igasugust 
tegevust, mis vähendab nende väärtust.
Taganemise jõustumise korral oleme 
kohustatud tagastama neljateistkümne 
kalendripäeva jooksul kõik summad, mille 
Teilt saanud oleme. Tagastamisperiood 
algab meie jaoks Teie taganemiskinnituse 
kättesaamisega. Tagastamisperioodi sisse 
ei arvestata taganemiskinnituse 
kättesaamise päeva. Kui 
tagastamisperioodi viimane päev on 
riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb 
tagastamisperiood järgmisel tööpäeval.
Meil on õigus siduda raha 
tagasimaksmine tingimusega, et oleme 
kaubad tagasi saanud.

Koostamisjuhised:
(1) Allpool esitatud erijuhtude korral on 
sulgudes esitatav tekst järgmine:
kauglepingute või väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul, mille alusel 
osutatakse teenuseid: „lepingu sõlmimise 
päeval või allkirjastatud 
lepingudokumendi koopia püsival 
andmekandjal kättesaamise päeval, kui 
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see ei toimu lepingu sõlmimise päeval“.
(2) Allpool esitatud erijuhtude korral on 
sulgudes esitatav tekst järgmine:
kauglepingute või väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul, mille alusel 
osutatakse teenuseid: „lepingu 
sõlmimisega või allkirjastatud 
lepingudokumendi koopia püsival 
andmekandjal kättesaamise päeval, kui 
see ei toimu lepingu sõlmimise päeval“.
(3) Kauglepingute puhul tuleb lisada 
järgmine tekst:
a) kui kaupleja võimaldab tarbijal 
lepingust taganeda e-kirja teel: „või e-
kirja teel”;
b) kui kaupleja võimaldab tarbijal täita 
taganemisteate näidisvormi 
elektrooniliselt veebilehel: „või meie 
veebilehel”.
(4) Lisada: kaupleja nimi ja tegevuskoha 
aadress. Kauglepingute puhul tuleb lisaks 
märkida: kaupleja e-posti aadress ja/või 
internetiaadress, mida tarbija võib 
kasutada lepingust taganemiseks.
(5) Kui tagasisaadetava kauba hind ei 
ületa 50 eurot, on sulgudes esitatav tekst 
järgmine: „omal kulul”.

Or.de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab eelmise muudatusettepaneku 178.

Muudatusettepanek 1539
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja nimi, koha-aadress ja e-posti 1. Kaupleja nimi, koha-aadress ja e-posti 
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aadress, kuhu ja kellele taganemisteade 
saata.

aadress, kuhu ja kellele Euroopa
taganemisteade saata.

Or.fr

Muudatusettepanek 1540
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Interneti teel sõlmitud kauglepingute 
puhul märkus, et tarbija võib kaupleja 
veebilehel täita ja edastada elektroonilise 
taganemisteate vormi ja et kaupleja saadab 
talle viivitamatult e-kirja taganemisteate 
kättesaamise kohta.

4. Interneti teel sõlmitud kauglepingute 
puhul märkus, et tarbija võib kaupleja 
veebilehel täita ja edastada elektroonilise 
taganemisteate Euroopa tüüpvormi ja et 
kaupleja saadab talle viivitamatult e-kirja 
taganemisteate kättesaamise kohta.

Or.fr

Muudatusettepanek 1541
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt B 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. Taganemisteate näidis B. Euroopa taganemisteate näidis

Or.fr

Muudatusettepanek 1542
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) muuta kaupleja poolt tähtajatu 
lepingu lõpetamise tähtaega tarbijale 
antust varasemaks
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Or.en

Muudatusettepanek 1543
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) välistada tarbija õigus pöörduda 
kohtusse või kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid, või takistada tarbijat 
selle õiguse kasutamisel, eelkõige nõudes, 
et tarbija kasutaks vaidluste lahendamiseks 
üksnes arbitraažimenetlust, mida 
õigusnormidega ei reguleerita;

c) välistada tarbija õigus pöörduda 
kohtusse või kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid, või takistada tarbijat 
selle õiguse kasutamisel, eelkõige nõudes, 
et tarbija kasutaks vaidluste lahendamiseks 
üksnes arbitraažimenetlust, mida 
õigusnormidega ei reguleerita, piirata 
tarbijale kättesaadavaid tõendeid või 
panna tarbijale tõendamiskohustus, mis 
kohaldatava seaduse alusel peaks olema 
kaupleja ülesanne;

Or.en

Muudatusettepanek 1544
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) anda kõik lepinguga seotud vaidlused 
kaupleja asukohariigi pädeva kohtu 
ainupädevusse, kui see kohus pole samal 
ajal ka tarbija asukohariigi pädev kohus;

Or.en

Muudatusettepanek 1545
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt c b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) võimaldada kauplejal omal 
äranägemisel kehtestada kaupade ja 
teenuste hindu, mis kehtestatakse pärast 
lepingu sõlmimist;

Or.en

Muudatusettepanek 1546
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt c c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) võimaldada kauplejal lepingut 
lõpetada või muuta seoses euro 
kasutuselevõtuga;

Or.en

Muudatusettepanek 1547
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt c d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) anda kõik lepinguga seotud vaidlused 
kaupleja asukohariigi pädeva kohtu 
ainupädevusse;

Or.en

Selgitus

Lepingu allakirjutamise hetkel võib koht olla kaupleja asukohariigiga sama, kuid vaidluste 
ajal võib see olla erinev. Ühtlustamine täies ulatuses.
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Muudatusettepanek 1548
António Fernando Correia De Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) eirata või takistada tarbija õigust
volitada kolmandat isikut sõlmima tarbija 
ja kaupleja vahelist lepingut ja/või võtma 
meetmeid, mis on mõeldud tarbija ja 
kaupleja vahelise lepingu sõlmimiseni 
jõudmiseks või selle lihtsustamiseks.

Or.en

Muudatusettepanek 1549
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt d b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) eirata või takistada tarbija õigust 
volitada kolmandat isikut sõlmima tarbija 
ja kaupleja vahelist lepingut ja/või võtma 
meetmeid, mis on mõeldud tarbija ja 
kaupleja vahelise lepingu sõlmimiseni 
jõudmiseks või selle lihtsustamiseks;

Or.en

Selgitus

Igal tarbijal on õigus volitada kolmandat isikut sõlmima selle tarbija ja kaupleja vahelist 
lepingut ja/või võtma meetmeid, mis on mõeldud sellise lepingu sõlmimiseni jõudmiseks või 
sõlmimise lihtsustamiseks. Kõiki tingimusi, mis seda õigust eiravad või takistavad, tuleb igas 
olukorras pidada ebaõiglasteks.

Muudatusettepanek 1550
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt e a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) piirata kodanike põhiõigusi, muu 
hulgas eraelu puutumatuse õigust, õigust 
sõnavabadusele ja õigust õiglasele 
menetlusele.

Or.en

Muudatusettepanek 1551
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) välistada või piirata tarbija seaduslikku 
õigust kaupleja või kolmanda isiku ees, 
juhul kui kaupleja ei täida kas tervikuna 
või osaliselt või täidab ebarahuldavalt mis 
tahes lepingulisi kohustusi, sealhulgas 
tarbija õigust tasaarveldada võlg kaupleja 
ees nõudega, mille tarbija võib kauplejale 
esitada;

Or.el

(tõstetud ümber III lisa punkti 1 alapunktist a)

Muudatusettepanek 1552
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lubada kauplejal tarbija makstud 
summa endale jätta, kui tarbija ei sõlmi 
või ei täida lepingut, ilma et tarbijal oleks 
õigus saada makstud summa suuruses 
kompensatsiooni, kui kaupleja ei sõlmi 
või ei täida lepingut;
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Or.el
(tõstetud ümber III lisa punkti 1 alapunktist b)

Muudatusettepanek 1553
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nõuda, et tarbija, kes ei täida oma 
kohustust, hüvitaks kahjud ulatuses, mis 
olulisel määral ületab kaupleja kantavaid 
kahjusid;

Or.el
(tõstetud ümber III lisa punkti 1 alapunktist c)

Muudatusettepanek 1554
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lubada kauplejal leping suvaliselt 
lõpetada, kui tarbijale ei ole sellist õigust 
antud;

Or.el

(tõstetud ümber III lisa punkti 1 alapunktist d)

Muudatusettepanek 1555
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) võimaldada kauplejal lõpetada 
tähtajatu leping ilma mõistliku 



PE452.545v01-00 200/216 AM\836859ET.doc

ET

etteteatamiseta, välja arvatud juhul, kui 
tarbija on lepingut tõsiselt rikkunud;

Or.el
(tõstetud ümber III lisa punkti 1 alapunktist e)

Muudatusettepanek 1556
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt f (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) uuendada automaatselt tähtajalist 
lepingut, kui tarbija ei ole vastupidisest 
teatanud ning kui tarbija peab lepingu iga 
uuendamisperioodi lõppedes lepingu 
lõpetamisest pikaajaliselt ette teatama;

Or.el
(tõstetud ümber III lisa punkti 1 alapunktist f)

Muudatusettepanek 1557
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt g (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lubada kauplejal tõsta tarbijaga 
lepingu sõlmimisel kokkulepitud hinda, 
ilma et tarbijal oleks õigus lepingut 
lõpetada;

Or.el
(tõstetud ümber III lisa punkti 1 alapunktist g)
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Muudatusettepanek 1558
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt h (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) anda kauplejale võimalus kaupleja 
lepingujärgsed kohustused ilma tarbija 
nõusolekuta üle anda;

Or.el
(tõstetud ümber III lisa punkti 1 alapunktist i)

Muudatusettepanek 1559
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt i (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) võimaldada kauplejal ühepoolselt 
muuta lepingutingimusi, sealhulgas toote 
või teenuse omadusi;

Or.el
(tõstetud ümber III lisa punkti 1 alapunktist k)

Muudatusettepanek 1560
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt j (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) välistada tarbija õigus pöörduda 
kohtusse või kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid või takistada 
tarbijat selle õiguse kasutamisel, eelkõige 
nõudes, et tarbija kasutaks vaidluste 
lahendamiseks üksnes 
arbitraažimenetlust, mida õigusnormidega 
ei reguleerita;
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Or.el

(käesolev punkt tuleks lisada uue punktina II lisasse)

Muudatusettepanek 1561
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt k (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) siduda tarbija lepingutingimustega, 
mida talle enne lepingu sõlmimist ei 
tutvustatud;

Or.el

(käesolev punkt tuleks lisada uue punktina II lisasse)

Muudatusettepanek 1562
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt l (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) siduda tarbija kohe jõustuva lepinguga, 
mille puhul kaupleja määrab ise perioodi, 
mille jooksul ta lepinguga seotud on;

Or.el
(käesolev punkt tuleks lisada uue punktina II lisasse)

Muudatusettepanek 1563
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 1 – alapunkt 5 – alapunkt m (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) volitada kauplejat kehtestama toote või 
teenuse hinna kättetoimetamisel ainuüksi 
kauplejat mõjutavate tingimuste alusel;

Or.el
(käesolev punkt tuleks lisada uue punktina II lisasse)

Muudatusettepanek 1564
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) välistada või piirata tarbija seaduslikku 
õigust kaupleja või kolmanda isiku ees, 
juhul kui kaupleja ei täida kas tervikuna 
või osaliselt või täidab ebarahuldavalt 
mistahes lepingulisi kohustusi, sealhulgas 
tarbija õigust tasaarveldada võlg kaupleja 
ees nõudega, mille tarbija võib kauplejale 
esitada;

välja jäetud

Or.el

(tõstetud ümber II lisasse)

Muudatusettepanek 1565
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) välistada või piirata tarbija seaduslikku 
õigust kaupleja või kolmanda isiku ees, 
juhul kui kaupleja ei täida kas tervikuna 
või osaliselt või täidab ebarahuldavalt
mistahes lepingulisi kohustusi, sealhulgas 
tarbija õigust tasaarveldada võlg kaupleja 
ees nõudega, mille tarbija võib kauplejale 

a) välistada või ebasobivalt piirata tarbija 
seaduslikku õigust kaupleja või kolmanda 
isiku ees, juhul kui kaupleja ei täida kas 
tervikuna või osaliselt või täidab 
puudulikult mis tahes lepingulisi 
kohustusi, sealhulgas tarbija õigust 
tasaarveldada võlg kaupleja ees nõudega, 
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esitada; mille tarbija võib kauplejale esitada;

Or.de

Muudatusettepanek 1566
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lubada kauplejal tarbija makstud 
summa endale jätta, kui tarbija ei sõlmi 
või ei täida lepingut, ilma et tarbijal oleks 
õigus saada makstud summa suuruses 
kompensatsiooni, kui kaupleja ei sõlmi 
või ei täida lepingut;

välja jäetud

Or.el
(tõstetud ümber II lisasse)

Muudatusettepanek 1567
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nõuda, et tarbija, kes ei täida oma 
kohustust, hüvitaks kahjud ulatuses, mis 
olulisel määral ületab kaupleja kantavaid 
kahjusid;

välja jäetud

Or.el
(tõstetud ümber II lisasse)

Muudatusettepanek 1568
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) nõuda võimalikke tasusid, nagu 
trahvid lepingutingimuste rikkumise eest, 
mis on selgelt ebaproportsionaalsed 
võrreldes kuludega, mida kaupleja 
tingimuste rikkumise tõttu kannab;

Or.en

Muudatusettepanek 1569
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt c b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) nõuda, et tarbija ostaks lisakaupu või 
-teenuseid, mida pole põhilepingu hinnas 
reklaamitud;

Or.en

Muudatusettepanek 1570
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt d 

d) lubada kauplejal leping suvaliselt 
lõpetada, kui tarbijale ei ole sellist õigust 
antud;

välja jäetud

Or.el

(tõstetud ümber II lisasse)

Muudatusettepanek 1571
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lubada kauplejal leping suvaliselt 
lõpetada, kui tarbijale ei ole sellist õigust 
antud;

d) lubada kauplejal leping suvaliselt 
lõpetada, kui tarbijale ei ole sellist õigust 
antud, ja lubada kauplejal, kui ta ise 
lepingu lõpetab, pidada kinni veel 
osutamata teenuste eest makstud 
summad;

Or.en

Muudatusettepanek 1572
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) võimaldada kauplejal lõpetada 
tähtajatu leping ilma mõistliku 
etteteatamiseta, välja arvatud juhul, kui 
tarbija on lepingut tõsiselt rikkunud;

välja jäetud

Or.el
(tõstetud ümber II lisasse)

Muudatusettepanek 1573
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) uuendada automaatselt tähtajalist 
lepingut, kui tarbija ei ole vastupidisest 
teatanud ning kui tarbija peab lepingu iga 
uuendamisperioodi lõppedes lepingu 
lõpetamisest pikaajaliselt ette teatama;

välja jäetud

Or.el
(tõstetud ümber II lisasse)
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Muudatusettepanek 1574
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lubada kauplejal tõsta tarbijaga 
lepingu sõlmimisel kokkulepitud hinda, 
ilma et tarbijal oleks õigus lepingut 
lõpetada;

välja jäetud

Or.el

(tõstetud ümber II lisasse)

Muudatusettepanek 1575
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lubada kauplejal tõsta tarbijaga lepingu 
sõlmimisel kokkulepitud hinda, ilma et 
tarbijal oleks õigus lepingut lõpetada;

g) lubada kauplejal tõsta tarbijaga lepingu 
sõlmimisel kokkulepitud hinda enam kui 
5% võrra, ilma et tarbijal oleks õigus 
lepingut lõpetada;

Or.de

Muudatusettepanek 1576
Catherine Soullie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lubada kauplejal tõsta tarbijaga lepingu 
sõlmimisel kokkulepitud hinda, ilma et 
tarbijal oleks õigus lepingut lõpetada;

g) lubada kauplejal tõsta tarbijaga lepingu 
sõlmimisel kokkulepitud hinda, ilma et 
tarbijal oleks sellest hinnatõusust 
tulenevalt õigus lepingut lõpetada;

Or.en
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Muudatusettepanek 1577
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) anda kauplejale võimalus kaupleja 
lepingujärgsed kohustused ilma tarbija 
nõusolekuta üle anda;

välja jäetud

Or.el
(tõstetud ümber II lisasse)

Muudatusettepanek 1578
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) anda kauplejale võimalus kaupleja 
lepingujärgsed kohustused ilma tarbija 
nõusolekuta üle anda;

i) anda kauplejale võimalus kaupleja 
lepingujärgsed kohustused ilma tarbija 
nõusolekuta kolmandale isikule üle anda, 
kui see võib tarbijale antud garantiid 
vähendada;

Or.de

Muudatusettepanek 1579
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt k 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) võimaldada kauplejal ühepoolselt 
muuta lepingutingimusi, sealhulgas toote 
või teenuse omadusi;

välja jäetud

Or.el
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(tõstetud ümber II lisasse)

Muudatusettepanek 1580
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt k a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) anda kauplejale võimalus kauba või 
osutatava teenuse omadusi ühepoolselt 
ning ilma mõjuva põhjuseta muuta;

Or.en

Muudatusettepanek 1581
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt l a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) muuta leping tarbijale siduvaks, 
kusjuures kaupleja osutatavad teenused 
on seotud tingimusega, mille täitmine 
oleneb üksnes temast endast;

Or.en

Muudatusettepanek 1582
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt l b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l b) siduda tarbija pöördumatult 
tingimustega, millega tarbijal ei olnud 
tegelikult võimalik enne lepingu sõlmimist 
tutvuda;

Or.en
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Muudatusettepanek 1583
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt l c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l c) võimaldada kauplejal piirata toote 
kokkulepitud toimivust või asjatult piirata 
riistvara ja tarkvara abil digitaalsete 
kaupade infovahetusvõimet;

Or.en

Muudatusettepanek 1584
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt l d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l d) piirata autoriõiguse seadusega 
lubatud digitaalsete toodete kasutamist;

Or.en

Muudatusettepanek 1585
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 12 – alapunkt a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõuda tarbijalt eelnevalt kindlaks 
määratud summa tasumist, juhul kui ta 
soovib lepingu lõpetada;

Or.el
(käesolev alapunkt tuleks lisada uue alapunktina punkti 1)
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Muudatusettepanek 1586
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 12 – alapunkt b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nõuda lepingu kehtivuse jaoks teatud 
korda, mida riiklike õigusnormidega ette 
ei nähta, või nõuda tarbijatelt lepinguliste 
kohustuste täitmiseks ülemääraste nõuete 
järgimist;

Or.el
(käesolev alapunkt tuleks lisada uue alapunktina punkti 1)

Muudatusettepanek 1587
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 12 – alapunkt c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lubada kauplejal nõuda tarbijalt liiga 
suurt rahalist tagatist või liigsete 
tingimuste täitmist;

Or.el
(käesolev alapunkt tuleks lisada uue alapunktina punkti 1)

Muudatusettepanek 1588
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 12 – alapunkt d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) võimaldada kauplejal leping kohe 
lõpetada või teha seda ebapiisava 
etteteatamisajaga ning ilma asjakohast 
kompensatsiooni pakkumata, arvestades, 
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et kõnealuse lepinguga kohustati tarbijat 
kulutama suurt rahasummat;

Or.el
(käesolev alapunkt tuleks lisada uue alapunktina punkti 1)

Muudatusettepanek 1589
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 12 – alapunkt e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nõuda tarbijalt liiga suure ettemaksu 
tasumist enne, kui kaupleja oma 
kohustused täidab;

Or.el
(käesolev alapunkt tuleks lisada uue alapunktina punkti 1)

Muudatusettepanek 1590
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 12 – alapunkt f (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) lubada kauplejal lõpetada tähtajaline 
leping tarbijale kompensatsiooni 
maksmata, välja arvatud vääramatu jõu 
korral;

Or.el

(käesolev alapunkt tuleks lisada uue alapunktina punkti 1)

Muudatusettepanek 1591
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt 12 – alapunkt g (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) nõuda tarbijalt kompensatsiooni 
maksmist kauplejale, juhul kui tarbija 
tähtajatu lepingu ühepoolselt lõpetab;

Or.el

(käesolev alapunkt tuleks lisada uue alapunktina punkti 1)

Muudatusettepanek 1592
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Punkti 1 alapunkti e ei kohaldata 
lepingutingimuste suhtes, mille kohaselt 
finantsteenuse osutaja jätab endale õiguse 
lõpetada ühepoolselt ja ette teatamata 
tähtajatu leping, tingimusel, et teenuse 
osutaja teatab viivitamata teis(t)ele 
lepinguosalis(t)ele lepingu lõpetamisest.

välja jäetud

Or.en

Muudatusettepanek 1593
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 3 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 1 alapunkti g ei kohaldata: välja jäetud
a) vabalt kaubeldavate väärtpaberite, 
rahastamisvahendite ja muude toodete või 
teenustega seotud tehingute suhtes, kui 
hind on seotud börsinoteeringu või 
börsiindeksi või finantsturu kursi 
kõikumistega, mida kaupleja ei saa 
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mõjutada;
b) lepingute suhtes, mis on seotud 
välisvaluuta, reisitšekkide või 
välisvaluutas nomineeritud 
rahvusvaheliste maksekorralduste ostu või 
müügiga;
c) hinnaindekseerimisklauslite 
rakendamisel, kui need on seaduslikud 
ning kui hindade muutumise viisi täpselt 
kirjeldatakse.

Or.en

Muudatusettepanek 1594
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Punkti 1 alapunkti k ei kohaldata: välja jäetud
a) tingimuste suhtes, mille kohaselt 
finantsteenuse osutaja jätab endale õiguse 
ette teatamata muuta tarbija poolt või 
tarbijale makstavat intressimäära või 
muude finantsteenuse eest makstavate 
tasude suurust, kui on olemas mõjuv 
põhjus ning kui teenuse osutaja on 
kohustatud sellest teist lepinguosalist või 
teisi lepinguosalisi esimesel võimalusel 
teavitama ning lepinguosalisel või 
lepinguosalistel on võimalik soovi korral 
leping kohe lõpetada;
b) vabalt kaubeldavate väärtpaberite, 
rahastamisvahendite ja muude toodete või 
teenustega seotud tehingute suhtes, kui 
nende hind on seotud börsinoteeringu või 
börsiindeksi või finantsturu kursi 
kõikumistega, mida kaupleja ei saa 
mõjutada;
c) lepingute suhtes, mis on seotud 
välisvaluuta, reisitšekkide või 
välisvaluutas nomineeritud 
rahvusvaheliste maksekorralduste ostu või 



AM\836859ET.doc 215/216 PE452.545v01-00

ET

müügiga;
d) tingimuste suhtes, mille kohaselt 
kaupleja jätab endale õiguse muuta 
ühepoolselt tähtajatu lepingu tingimusi, 
tingimusel, et kaupleja teavitab tarbijat 
mõistliku aja jooksul ja tarbija võib vabalt 
lepingu lõpetada.

Or.en

Muudatusettepanek 1595
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Punkti 1 alapunkti k ei kohaldata: välja jäetud
a) tingimuste suhtes, mille kohaselt 
finantsteenuse osutaja jätab endale õiguse 
ette teatamata muuta tarbija poolt või 
tarbijale makstavat intressimäära või 
muude finantsteenuse eest makstavate 
tasude suurust, kui on olemas mõjuv 
põhjus ning kui teenuse osutaja on 
kohustatud sellest teist lepinguosalist või 
teisi lepinguosalisi esimesel võimalusel 
teavitama ning lepinguosalisel või 
lepinguosalistel on võimalik soovi korral 
leping kohe lõpetada;
b) vabalt kaubeldavate väärtpaberite,
rahastamisvahendite ja muude toodete või 
teenustega seotud tehingute suhtes, kui 
nende hind on seotud börsinoteeringu või 
börsiindeksi või finantsturu kursi 
kõikumistega, mida kaupleja ei saa 
mõjutada;
c) lepingute suhtes, mis on seotud 
välisvaluuta, reisitšekkide või 
välisvaluutas nomineeritud 
rahvusvaheliste maksekorralduste ostu või 
müügiga;
d) tingimuste suhtes, mille kohaselt 
kaupleja jätab endale õiguse muuta 
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ühepoolselt tähtajatu lepingu tingimusi, 
tingimusel, et kaupleja teavitab tarbijat 
mõistliku aja jooksul ja tarbija võib vabalt 
lepingu lõpetada.

Or.en


