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Muudatusettepanek 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Komisjoni ettepanek Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidul puudub müügiõiguse ulatuslikuks ühtlustamiseks pädevus. Ka valikulise 
kohaldamise puhul tunnistataks riiklik õigus kehtetuks ja kärbitaks liikmesriikide pädevust.
Tarbijad on praeguse õigusega juba piisavalt kaitstud, seega ei ole Euroopa regulatsioon 
vajalik. Riiklik õigus pakub lisaks suurt õiguskindlust. Euroopa ühise müügiõiguse ühtne 
tõlgendamine kogu Euroopas ei ole seevastu tagatud.

Muudatusettepanek 340
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Komisjoni rohelise 
raamatuga 2004. aastal alustatud 
tarbijaõigustiku läbivaatamise raames 
tegeleb hiljuti vastu võetud direktiiv 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta kõige 
olulisemate lepinguõigusega seotud 
valdkondadega, milleks on kaug- ja 
rändmüügi tarbijatehingud. Kõnealune 
direktiiv rakendub 2014. aasta keskel ja 
tagab ühtse õigusraamistiku ettevõtja ja 
tarbija vaheliste tehingute ning eelkõige 
ettevõtja ja tarbija vahelise e-kaubanduse 
jaoks.
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Or. en

Muudatusettepanek 341
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Tarbijalepinguid käsitlevate 
õigusaktide lähendamine kõrgel 
kaitsetasemel toimuva ühtlustamise 
kaudu, mida kohaldatakse kõikidele 
turuosalistele, on kõige asjakohasem 
lähenemisviis tarbijate usalduse 
suurendamiseks piiriüleste tehingute 
vastu ja kogu ELi hõlmava kaubanduse 
soodustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Tarbijaõigustikku on vaja 
ajakohastada, et lahendada 
ühiskondlikest ja majanduslikest 
arengutest, kaasa arvatud 
digitaalmajandusest tulenevaid 
probleeme. Tarbijad vajavad ühtsel turul 
turvaliselt ja õiglastel tingimustel ostude 
tegemiseks tugevate õiguste raamistikku.
Direktiivis 2011/83/EL tarbija õiguste 
kohta vaadati tarbijakaitse eeskirjad läbi 
peamiselt seoses konkreetsete 
müügimeetodite, nimelt kaug- ja 
rändmüügiga. Õiguslike tagatiste 
valdkond on tarbijatele ja ettevõtjatele 



AM\934215ET.doc 5/96 PE510.531v01-00

ET

ühtemoodi väga oluline ning nõuab 
edasist lähendamist ja ajakohastamist, 
mille tagab kõnealune direktiiv.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et ületada lepinguõigusega 
seotud takistused, peaks pooltel olema 
võimalik leppida kokku, et nendevahelise 
lepingu suhtes kohaldatakse ühist 
müügiõigust ehk ühtseid lepinguõiguse 
norme, mille sisu on kõikides 
liikmesriikides sama ja mida tõlgendatakse 
ühtmoodi. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik peaks endast kujutama 
täiendavat võimalust, mis annab pooltele 
rohkem valikuvabadust, ja seda peaks 
saama kasutada siis, kui pooled otsustavad, 
et see aitab lihtsustada piiriülest 
kaubandust ning vähendada tehingu- ja 
alternatiivkulusid ning muid 
lepinguõigusega seonduvaid piiriülese 
kaubanduse takistusi. Euroopa ühise 
müügiõiguse normid tuleks võtta lepingu 
aluseks ainult juhul, kui pooled otsustavad 
ühiselt neid kohaldada.

(8) Selleks et ületada lepinguõigusega 
seotud takistused, peaks pooltel olema 
võimalik leppida kaugmüügi valdkonnas 
kokku, et nendevahelise lepingu suhtes 
kohaldatakse ühist müügiõigust ehk 
ühtseid lepinguõiguse norme, mille sisu on 
kõikides liikmesriikides sama ja mida 
tõlgendatakse ühtmoodi. Euroopa ühise 
müügiõiguse normistik peaks endast 
kujutama täiendavat võimalust, mis annab 
pooltele kaugmüügi valdkonnas rohkem 
valikuvabadust, ja seda peaks saama 
kasutada siis, kui pooled otsustavad, et see 
aitab lihtsustada piiriülest kaubandust ning 
vähendada tehingu- ja alternatiivkulusid 
ning muid lepinguõigusega seonduvaid 
piiriülese kaubanduse takistusi. Euroopa 
ühise müügiõiguse normid tuleks võtta 
lepingu aluseks ainult juhul, kui pooled 
otsustavad ühiselt neid kohaldada.

Or. de

Muudatusettepanek 344
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määrusega sätestatakse 
Euroopa ühise müügiõiguse normistik.
Sellega ühtlustatakse liikmesriikide 
lepinguõigus tegemata muudatusi 
kehtivas siseriiklikus lepinguõiguses, selle 
asemel luuakse iga liikmesriigi 
siseriikliku õiguse raames teine 
lepinguõiguse režiim selle 
reguleerimisalasse kuuluvate lepingute 
jaoks. Nimetatud teine lepinguõiguse 
režiim peaks olema kõikjal liidus 
ühesugune ja kehtima kõrvuti juba 
olemasoleva siseriikliku lepinguõigusega.
Euroopa ühise müügiõiguse norme tuleks 
piiriülese lepingu puhul kohaldada 
vabatahtlikult, lepingupoolte selgelt 
väljendatud kokkuleppel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 345
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määrusega sätestatakse 
Euroopa ühise müügiõiguse normistik.
Sellega ühtlustatakse liikmesriikide 
lepinguõigus tegemata muudatusi kehtivas 
siseriiklikus lepinguõiguses, selle asemel 
luuakse iga liikmesriigi siseriikliku õiguse 
raames teine lepinguõiguse režiim selle 
reguleerimisalasse kuuluvate lepingute 
jaoks. Nimetatud teine lepinguõiguse 
režiim peaks olema kõikjal liidus 
ühesugune ja kehtima kõrvuti juba 
olemasoleva siseriikliku lepinguõigusega.
Euroopa ühise müügiõiguse norme tuleks 
piiriülese lepingu puhul kohaldada 
vabatahtlikult, lepingupoolte selgelt 

(9) Käesoleva määrusega sätestatakse 
Euroopa ühise müügiõiguse normistik.
Sellega ühtlustatakse liikmesriikide 
lepinguõigus tegemata muudatusi kehtivas 
siseriiklikus lepinguõiguses, selle asemel 
luuakse iga liikmesriigi siseriikliku õiguse 
raames teine lepinguõiguse režiim selle 
reguleerimisalasse kuuluvate lepingute 
jaoks. Nimetatud teine lepinguõiguse 
režiim peaks olema kõikjal liidus 
ühesugune ja kehtima kõrvuti juba 
olemasoleva siseriikliku lepinguõigusega.
Euroopa ühise müügiõiguse norme tuleks 
piiriülese lepingu puhul kohaldada 
vabatahtlikult, lepingupoolte selgelt 
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väljendatud kokkuleppel. väljendatud kokkuleppel. Tarbijal peaks 
olema ka alati õigus Euroopa ühise 
müügiõiguse rakendamisest keelduda.

Or. fi

Muudatusettepanek 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määrusega sätestatakse 
Euroopa ühise müügiõiguse normistik.
Sellega ühtlustatakse liikmesriikide 
lepinguõigus tegemata muudatusi kehtivas 
siseriiklikus lepinguõiguses, selle asemel 
luuakse iga liikmesriigi siseriikliku õiguse 
raames teine lepinguõiguse režiim selle 
reguleerimisalasse kuuluvate lepingute 
jaoks. Nimetatud teine lepinguõiguse 
režiim peaks olema kõikjal liidus 
ühesugune ja kehtima kõrvuti juba 
olemasoleva siseriikliku lepinguõigusega.
Euroopa ühise müügiõiguse norme tuleks 
piiriülese lepingu puhul kohaldada 
vabatahtlikult, lepingupoolte selgelt 
väljendatud kokkuleppel.

(9) Käesoleva määrusega sätestatakse 
Euroopa ühise müügiõiguse normistik 
kauglepingute ja seega eelkõige internetis 
sõlmitud lepingute jaoks. Sellega 
ühtlustatakse liikmesriikide lepinguõigus 
tegemata muudatusi kehtivas siseriiklikus 
lepinguõiguses, selle asemel luuakse iga 
liikmesriigi siseriikliku õiguse raames teine 
lepinguõiguse režiim selle 
reguleerimisalasse kuuluvate lepingute 
jaoks. Nimetatud teine lepinguõiguse 
režiim peaks olema kõikjal liidus 
ühesugune ja kehtima kõrvuti juba 
olemasoleva siseriikliku lepinguõigusega.
Euroopa ühise müügiõiguse norme tuleks 
piiriülese lepingu puhul kohaldada 
vabatahtlikult, lepingupoolte selgelt 
väljendatud kokkuleppel.

Or. de

Muudatusettepanek 347
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kasutatud kaupade ostmise osas on 
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direktiivi 1999/44 tarbekaupade müügi 
kohta artikli 7 lõikes 1 sätestatud, et 
liikmesriigid võivad lubada kauplejatel 
vähendada garantiiperioodi ühe aastani.
Võttes arvesse kasutatud kaupade turu 
tähtsuse suurenemist Euroopa tarbijate 
seas praegusel majanduskriisi ajal ning 
säästvama tarbimise edendamise vajadust, 
ei ole õigusliku tagatise vähendamine ühe 
aastani enam põhjendatud. Kasutatud 
kaupade garantiiperioodi hindamisel 
tuleks pigem aluseks võtta käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuded, mis on 
aluseks kaupade või digitaalse infosisu 
nõuetele vastavuse määratlemisel.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 1999/44 tarbekaupade müügi kohta artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriigid 
võivad lubada kauplejatel vähendada garantiiperioodi ühe aastani. See ei ole ei vajalik, nagu 
võime näha liikmesriikides, kes seda valikuvõimalust ei ole kasutanud, ega säästva tarbimise 
taustal soovitav. Seetõttu ei ole seda reguleerimisvõimalust käesolevas direktiivis alles jäetud.

Muudatusettepanek 348
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Õiguslikke tagatisi käsitlevatel 
eeskirjadel on tähtis osa sobivate toodete 
edendamisel ja nad on olulised seoses ELi 
tervikliku tootepoliitika strateegiaga.
Selleks et edendada säästvat tarbimist 
ning tarbijate usaldust ökodisainialastes 
õigusaktides kehtestatud standardite 
alusel välja töötatud toodete vastu, on vaja 
tagada, et tarbijad toetuksid 
garantiiõigustele kogu ökodisainitud toote 
olelusringi jooksul. Kõnealune periood 
tuleks kehtestada lähtuvalt rakendatud 
meetmetest, mis on sätestatud direktiivis 
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2009/158/EÜ, milles nõutakse toote 
oodatava eluea hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku peaks olema võimalik 
kohaldada piiriüleste lepingute korral, sest 
just kõnealuses valdkonnas põhjustavad 
erinevused liikmesriikide õiguses 
keerukaid olukordi ja lisakulusid ning 
sunnivad pooli lepingu sõlmimisest 
loobuma. Seda, kas tegemist on piiriülese 
lepinguga, tuleks ettevõtjatevahelise 
lepingu korral otsustada poolte peamisest 
tegevuskohast lähtuvalt. Ettevõtja ja tarbija 
vahelise lepingu korral tuleks lugeda 
piiriülesuse nõue täidetuks juhul, kui 
tarbija esitatud üldine aadress, kauba 
kättetoimetamise aadress või tarbija 
esitatud arve saatmise aadress asub küll 
liikmesriigis, kuid väljaspool kaupleja 
peamise tegevuskoha asukohaks olevat 
liikmesriiki.

(13) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku peaks olema võimalik 
kohaldada piiriüleste lepingute korral, sest 
just kõnealuses valdkonnas põhjustavad 
erinevused liikmesriikide õiguses 
keerukaid olukordi ja lisakulusid ning 
sunnivad pooli lepingu sõlmimisest 
loobuma. See kehtib eriti kaugmüügi 
valdkonnas, mille potentsiaal on eriti 
suur. Seda, kas tegemist on piiriülese 
lepinguga, tuleks ettevõtjatevahelise 
lepingu korral otsustada poolte peamisest 
tegevuskohast lähtuvalt. Ettevõtja ja tarbija 
vahelise lepingu korral tuleks lugeda 
piiriülesuse nõue täidetuks juhul, kui 
tarbija esitatud üldine aadress, kauba 
kättetoimetamise aadress või tarbija 
esitatud arve saatmise aadress asub küll 
liikmesriigis, kuid väljaspool kaupleja 
peamise tegevuskoha asukohaks olevat 
liikmesriiki.

Or. de

Muudatusettepanek 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ühist müügiõigust peaks saama 
kohaldada eelkõige vallasasjade müügi 
suhtes, kaasa arvatud asjaomase kauba 
valmistamise ja tootmise suhtes, sest 
tegemist on majanduslikult tähtsaima 
lepingu liigiga, millel võiks olla 
märkimisväärsed võimalused edendada 
piiriülest kaubandust, eelkõige e-
kaubanduse näol.

(16) Ühist müügiõigust peaks saama 
kaugmüügi valdkonnas kohaldada 
eelkõige vallasasjade müügi suhtes, kaasa 
arvatud asjaomase kauba valmistamise ja 
tootmise suhtes, sest tegemist on 
majanduslikult tähtsaima lepingu liigiga
piiriüleses kaubanduses, millel võiks olla 
märkimisväärsed võimalused edendada
eelkõige e-kaubandust.

Or. de

Muudatusettepanek 351
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et lahendada olemasolevad 
turu- ja konkurentsiprobleemid sihipäraselt 
ja proportsionaalselt, peaksid Euroopa 
ühise müügiõiguse normistiku 
reguleerimisalasse kuuluma isikud, kes on 
praegu sunnitud loobuma äritegevusest 
välisriigis liikmesriikide lepinguõiguse 
erinevuste tõttu, millel on piiriülesele 
kaubandusele märkimisväärne ebasoodne 
mõju. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku reguleerimisala peaks seetõttu 
hõlmama kõiki ettevõtja ja tarbija vahelisi 
tehinguid ning kauplejatevahelisi 
lepinguid, kui vähemalt üks pooltest on 
väike- või keskmise suurusega ettevõtja 
vastavalt komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusele 2003/361 mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate määratluse 
kohta. See ei tohiks piirata liikmesriikide 
võimalust võtta vastu õigusakte, millega 
lubatakse pooltel kohaldada Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku ka selliste 
kauplejate vaheliste lepingute suhtes, 

(21) Selleks et lahendada olemasolevad 
turu- ja konkurentsiprobleemid sihipäraselt 
ja proportsionaalselt, peaksid Euroopa 
ühise müügiõiguse normistiku 
reguleerimisalasse kuuluma isikud, kes on 
praegu sunnitud loobuma äritegevusest 
välisriigis liikmesriikide lepinguõiguse 
erinevuste tõttu, millel on piiriülesele 
kaubandusele märkimisväärne ebasoodne 
mõju. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku reguleerimisala peaks seetõttu 
hõlmama kõiki ettevõtja ja tarbija vahelisi 
tehinguid ning kauplejatevahelisi 
lepinguid, kui vähemalt üks pooltest on 
väike- või keskmise suurusega ettevõtja 
vastavalt komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusele 2003/361 mikro-, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate määratluse 
kohta. Juhul kui kõik lepingu pooled on 
ettevõtjad, tuleks üksinda ettevõtlusega 
tegelevad ettevõtjad (individual 
entrepreneurship, solo entrepreneurship) 
võrdsustada tarbijatega, sest selliste 
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kellest kumbki ei ole väike- või keskmise 
suurusega ettevõtja. Ettevõtjatevaheliste 
tehingute puhul kehtib aga igal juhul 
lepinguvabadus ja kauplejad võivad 
lepingutingimuste koostamisel Euroopa 
ühise müügiõiguse normistikku eeskujuna 
kasutada.

ettevõtjate ressursid ja võimekus erinevad 
väga oluliselt ELi üldisest mikro-, väike-
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratlusest. See ei tohiks piirata 
liikmesriikide võimalust võtta vastu 
õigusakte, millega lubatakse pooltel 
kohaldada Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku ka selliste kauplejate vaheliste 
lepingute suhtes, kellest kumbki ei ole 
väike- või keskmise suurusega ettevõtja.
Ettevõtjatevaheliste tehingute puhul kehtib 
aga igal juhul lepinguvabadus ja kauplejad 
võivad lepingutingimuste koostamisel 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
eeskujuna kasutada.

Or. fi

Muudatusettepanek 352
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamiseks lepingu suhtes 
peavad lepingupooled selles kokku 
leppima. Kõnealuse kokkuleppe suhtes 
tuleks ettevõtja ja tarbija vahelise tehingu 
korral kohaldada rangeid nõudeid. Kuna 
praktikas teeb ettepaneku Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamiseks enamasti 
kaupleja, peab tarbija olema täiesti teadlik 
asjaolust, et lepitakse kokku kehtivatest 
siseriiklikest õigusnormidest erinevate 
normide kohaldamises. Tarbija nõusolek 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamiseks peaks seetõttu olema 
lubatav ainult sõnaselge avalduse vormis, 
mille ta teeb eraldi avaldusest, millega ta 
väljendab nõusolekut leping sõlmida.
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamist ei tohiks olla võimalik 
pakkuda sõlmitava lepingu tingimusena, 

(22) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamiseks lepingu suhtes 
peavad lepingupooled selles kokku 
leppima. Kõnealuse kokkuleppe suhtes 
tuleks ettevõtja ja tarbija vahelise tehingu 
korral kohaldada rangeid nõudeid. Kuna 
praktikas teeb ettepaneku Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamiseks enamasti 
kaupleja, peab tarbija olema täiesti teadlik 
asjaolust, et kehtivatest siseriiklikest 
õigusnormidest erinevate normide 
kohaldamises lepitakse kokku 
vabatahtlikult ja omal soovil. Tarbija 
nõusolek Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamiseks peaks seetõttu 
olema lubatav ainult sõnaselge avalduse 
vormis, mille ta teeb eraldi avaldusest, 
millega ta väljendab nõusolekut leping 
sõlmida. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamist ei tohiks olla 
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eelkõige osana kaupleja tüüptingimustest.
Kaupleja peaks esitama tarbijale kinnituse 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamise kokkuleppe kohta püsival 
andmekandjal.

võimalik pakkuda sõlmitava lepingu 
tingimusena, eelkõige osana kaupleja 
tüüptingimustest. Kaupleja peaks esitama 
tarbijale kinnituse Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamise 
kokkuleppe kohta püsival andmekandjal.

Or. fi

Muudatusettepanek 353
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tarbija nõusolek Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamiseks peaks olema 
tema teadlik ja teavitatud valik. Kaupleja 
peaks juhtima tarbija tähelepanu 
kavatsusele kohaldada Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku ning andma 
tarbijale teavet selle olemuse ja olulisemate 
põhimõtete kohta. Selleks et seda ülesannet 
kaupleja jaoks lihtsustada, seejuures 
tarbetut halduskoormust vältides, ning 
tagada, et tarbijale esitatava teabe hulk ja 
sisu oleksid ühetaolised, peaks kaupleja 
tarbijale edastama käesoleva määrusega 
ettenähtud teabelehe, mis on kättesaadav 
kõigis liidu ametlikes keeltes. Kui tarbijale 
ei ole võimalik teabelehte edastada, näiteks 
telefonivestluse ajal, või juhul, kui kaupleja 
on jätnud teabelehe esitamata, ei tohiks 
kokkulepe Euroopa ühise müügiõiguse 
kohaldamise kohta olla tarbija jaoks siduv 
enne, kui tarbija on saanud kokkuleppe 
kinnitusega teabelehe ja väljendanud oma 
nõusolekut.

(23) Tarbija nõusolek Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamiseks peaks olema 
tema teadlik ja teavitatud valik. Kaupleja 
peaks juhtima tarbija tähelepanu 
kavatsusele kohaldada Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku ning andma 
tarbijale aegsasti enne lepingu sõlmimist 
teavet selle olemuse ja olulisemate 
põhimõtete kohta. Selleks et seda ülesannet 
kaupleja jaoks lihtsustada, seejuures 
tarbetut halduskoormust vältides, ning 
tagada, et tarbijale esitatava teabe hulk ja 
sisu oleksid ühetaolised, peaks kaupleja 
tarbijale edastama käesoleva määrusega 
ettenähtud teabelehe, mis on kättesaadav 
kõigis liidu ametlikes keeltes. Kui tarbijale 
ei ole võimalik teabelehte edastada, näiteks 
telefonivestluse ajal, või juhul, kui kaupleja 
on jätnud teabelehe esitamata, ei tohiks 
kokkulepe Euroopa ühise müügiõiguse 
kohaldamise kohta olla tarbija jaoks siduv 
enne, kui tarbija on saanud kokkuleppe 
kinnitusega teabelehe ja väljendanud oma 
nõusolekut.

Or. fi
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Muudatusettepanek 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tarbija nõusolek Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamiseks peaks olema 
tema teadlik ja teavitatud valik. Kaupleja 
peaks juhtima tarbija tähelepanu
kavatsusele kohaldada Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku ning andma 
tarbijale teavet selle olemuse ja olulisemate 
põhimõtete kohta. Selleks et seda ülesannet 
kaupleja jaoks lihtsustada, seejuures 
tarbetut halduskoormust vältides, ning 
tagada, et tarbijale esitatava teabe hulk ja 
sisu oleksid ühetaolised, peaks kaupleja 
tarbijale edastama käesoleva määrusega 
ettenähtud teabelehe, mis on kättesaadav 
kõigis liidu ametlikes keeltes. Kui tarbijale 
ei ole võimalik teabelehte edastada, näiteks 
telefonivestluse ajal, või juhul, kui kaupleja 
on jätnud teabelehe esitamata, ei tohiks 
kokkulepe Euroopa ühise müügiõiguse 
kohaldamise kohta olla tarbija jaoks siduv 
enne, kui tarbija on saanud kokkuleppe 
kinnitusega teabelehe ja väljendanud oma 
nõusolekut.

(23) Tarbija nõusolek Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamiseks peaks olema 
tema teadlik ja teavitatud valik. Kaupleja 
peaks juhtima tarbija tähelepanu 
kavatsusele kohaldada Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku ning andma 
tarbijale teavet selle olemuse ja olulisemate 
põhimõtete kohta. Selleks et seda ülesannet 
kaupleja jaoks lihtsustada, seejuures 
tarbetut halduskoormust vältides, ning 
tagada, et tarbijale esitatava teabe hulk ja 
sisu oleksid ühetaolised, peaks kaupleja 
tarbijale edastama käesoleva määrusega 
ettenähtud näidisteabelehe, mis on 
kättesaadav kõigis liidu ametlikes keeltes.
Kui tarbijale ei ole võimalik teabelehte 
edastada, näiteks telefonivestluse ajal, või 
juhul, kui kaupleja on jätnud teabelehe 
esitamata, ei tohiks kokkulepe Euroopa 
ühise müügiõiguse kohaldamise kohta olla 
tarbija jaoks siduv enne, kui tarbija on 
saanud kokkuleppe kinnitusega teabelehe 
ja väljendanud oma nõusolekut.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekute täiendamine lisas toodud vormide kirjelduse alusel.

Muudatusettepanek 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Euroopa ühise müügiõiguse normid 
peaksid hõlmama lepinguõiguse küsimusi, 
mis on praktilise tähtsusega sätete 
reguleerimisalasse kuuluvate lepingute, 
eelkõige internetis sõlmitud lepingute
kehtivuse jooksul. Euroopa ühise 
müügiõiguse normistik peaks seetõttu 
hõlmama lisaks poolte õigustele ja 
kohustustele ning õiguskaitsevahenditele 
ka lepingueelseid teavitamiskohustusi, 
lepingu sõlmimist käsitlevaid sätteid 
(sealhulgas vorminõudeid), õigust 
lepingust taganeda ja selle tagajärgi, 
lepingu tühisust eksimuse, pettuse, 
ähvarduse või raskete asjaolude 
ärakasutamise tõttu ja tühisuse tagajärgi, 
tõlgendamist, lepingu sisu ja õiguslikke 
tagajärgi, ebamõistlikult kahjustavate 
lepingutingimuste hindamist ja tagajärgi, 
tagasitäitmist lepingu tühistamise või 
lõpetamise korral ning nõudeõiguse 
aegumist ja õiguste välistamist. Seetõttu 
tuleks Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamise korral tekkivate 
kohustuste täitmatajätmise eest ette näha 
sanktsioonid.

(26) Euroopa ühise müügiõiguse normid 
peaksid hõlmama lepinguõiguse küsimusi 
kaugmüügi valdkonnas, mis on praktilise 
tähtsusega sätete reguleerimisalasse 
kuuluvate lepingute kehtivuse jooksul.
Euroopa ühise müügiõiguse normistik 
peaks seetõttu hõlmama lisaks poolte 
õigustele ja kohustustele ning 
õiguskaitsevahenditele ka lepingueelseid 
teavitamiskohustusi, lepingu sõlmimist 
käsitlevaid sätteid (sealhulgas 
vorminõudeid), õigust lepingust taganeda 
ja selle tagajärgi, lepingu tühisust 
eksimuse, pettuse, ähvarduse või raskete 
asjaolude ärakasutamise tõttu ja tühisuse 
tagajärgi, tõlgendamist, lepingu sisu ja 
õiguslikke tagajärgi, ebamõistlikult 
kahjustavate lepingutingimuste hindamist 
ja tagajärgi, tagasitäitmist lepingu 
tühistamise või lõpetamise korral ning 
nõudeõiguse aegumist ja õiguste 
välistamist. Seetõttu tuleks Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamise 
korral tekkivate kohustuste täitmatajätmise 
eest ette näha sanktsioonid.

Or. de

Muudatusettepanek 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Lisaks on asjakohane vaadata Euroopa 
ühise müügiõiguse normide ja käesoleva 
määruse muude sätete toimimine läbi viie 
aasta pärast alates nende kohaldamise 
algusest. Läbivaatamisel tuleks muu hulgas 
arvesse võtta vajadust laiendada määruse 

(35) Lisaks on asjakohane vaadata Euroopa 
ühise müügiõiguse normide ja käesoleva 
määruse muude sätete toimimine läbi viie 
aasta pärast alates nende kohaldamise 
algusest. Läbivaatamisel tuleks muu hulgas 
arvesse võtta vajadust laiendada määruse 



AM\934215ET.doc 15/96 PE510.531v01-00

ET

reguleerimisala ettevõtjatevaheliste 
lepingute suhtes, digitaalse infosisu turu ja 
tehnoloogia arengut ning võimalikke 
arengusuundi EL-i õiguses.

reguleerimisala lisaks kaugmüügi 
valdkonnale ettevõtjatevaheliste lepingute 
suhtes, digitaalse infosisu turu ja 
tehnoloogia arengut ning võimalikke 
arengusuundi EL-i õiguses.

Or. de

Muudatusettepanek 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kattumiste vältimise ja ELi kehtiva 
õiguse täiendamise eesmärgil tuleks 
käesolevas direktiivis arvesse võtta 
direktiivi 2011/83/EL põhimõtteid tarbija 
õiguste kohta, millega ühtlustati kaug- ja 
väljaspool äriruume sõlmitavaid lepinguid 
käsitlevad eeskirjad, näiteks lepingueelne 
teave, vorminõuded, taganemisõigus, 
kohaletoimetamine, riisiko üleminek ja 
maksevahendid. See peaks looma tugeva 
Euroopa eeskirjadest koosneva 
õigusraamistiku ettevõtjate jaoks, kes 
müüvad kaupu või digitaalset infosisu 
tarbijatele kõikjal liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 b) Komisjon peaks pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist looma töörühma, 
mis koosneb põhiliselt tarbijaid ja 
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ettevõtjaid esindavatest rühmadest, keda 
toetavad teadlased ja praktikud, et töötada 
käesoleva direktiivi eeskirjade ja 
tarbijaõigustiku, eelkõige direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta alusel 
välja standardtingimused internetis 
tegutsevate ettevõtjate ja tarbijate 
vaheliste lepingute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
parandada siseturu rajamise ja toimimise 
tingimusi, muutes kättesaadavaks ühtsed 
lepinguõiguse normid, mis on esitatud I 
lisas (edaspidi „Euroopa ühise
müügiõiguse normistik”). Neid norme võib 
kohaldada piiriüleste tehingute tegemisel 
kauba müügiks, digitaalse infosisu 
üleandmiseks ja seotud teenuste 
osutamiseks, kui lepingupooled selles 
kokku lepivad.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
siseturul I lisas kirjeldatuga kooskõlaliselt 
lepinguõiguse ühtse normistiku 
kehtestamisega mittekohustuslik ühine 
Euroopa õigus (edaspidi „Euroopa ühise 
müügiõiguse normistik”), mis kehtib 
paralleelselt siseriikliku õigusega ning on 
siseriikliku normistiku asemel valikuliselt 
kohaldatav üksnes lepinguõiguse 
reguleerimisalas piiriüleste tehingute 
tegemisel kauba müügiks, digitaalse 
infosisu üleandmiseks ja seotud teenuste 
osutamiseks, kui lepingupooled selles 
selgesõnaliselt kokku lepivad.

Or. el

Muudatusettepanek 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
parandada siseturu rajamise ja toimimise 
tingimusi, muutes kättesaadavaks ühtsed 
lepinguõiguse normid, mis on esitatud I 
lisas (edaspidi „Euroopa ühise 
müügiõiguse normistik”). Neid norme võib 
kohaldada piiriüleste tehingute tegemisel 
kauba müügiks, digitaalse infosisu 
üleandmiseks ja seotud teenuste 
osutamiseks, kui lepingupooled selles 
kokku lepivad.

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
parandada siseturu rajamise ja toimimise 
tingimusi, muutes kättesaadavaks ühtsed 
lepinguõiguse normid, mis on esitatud I 
lisas (edaspidi „Euroopa ühise 
müügiõiguse normistik”). Neid norme võib 
kohaldada piiriüleste tehingute tegemisel 
kaugmüügi, eelkõige e-kaubanduse 
valdkonnas kauba müügiks, digitaalse 
infosisu üleandmiseks ja seotud teenuste 
osutamiseks, kui lepingupooled selles 
kokku lepivad.

Or. de

Muudatusettepanek 361
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev määrus võimaldab kauplejatel 
lähtuda ühistest normidest ja kasutada 
kõigi piiriüleste tehingute puhul samu 
lepingutingimusi, vähendades 
mittevajalikke kulusid ning tagades samal 
ajal kõrge õiguskindluse taseme.

2. Käesolev direktiiv võimaldab kauplejatel 
lähtuda ühistest normidest ja kasutada 
kõigi piiriüleste tehingute puhul samu 
lepingutingimusi.

Or. el

Muudatusettepanek 362
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kauplejate ja tarbijate vaheliste 3. Piiriüleste tehingute raames kauplejate 
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lepingutega seoses sisaldab käesolev
määrus ulatuslikku tarbijakaitse normide 
kogumit, et tagada tarbijate 
kõrgetasemeline kaitse, suurendada 
tarbijate kindlustunnet siseturul ja 
julgustada neid piiriüleselt oste tegema.

ja tarbijate vahel sõlmitavate lepingutega 
seoses sisaldab käesolev direktiiv
tarbijakaitse normide kogumit, et tagada 
tarbijate kõrgetasemeline kaitse, 
suurendada tarbijate kindlustunnet siseturul 
ja julgustada neid piiriüleselt oste tegema.

Or. el

Muudatusettepanek 363
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „kaupleja” – füüsiline või juriidiline 
isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud 
tema kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevusega;

(e) „kaupleja” – füüsiline või juriidiline 
isik, olenemata sellest, kas viimane on 
era- või avalik-õiguslikus omandis, kes 
tegutseb – kaasa arvatud teiste isikute 
kaudu, kes tegutsevad tema nimel või 
ülesandel – eesmärgil, mis on seotud tema 
kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega;

Or. de

Selgitus

Toodud määratlus vastab ELi direktiivile 83/2011 tarbija õiguste kohta, eelkõige mis 
puudutab kolmandate isikute tegevust kaupleja nimel ja ülesandel. Esindus kui selline ei ole 
Euroopa ühises müügiõiguses reguleeritud. Tarbija jaoks on aga erinevad tulemused, 
olenevalt sellest, kas kaupleja tegutseb ise või teiste kaudu, täiesti arusaamatud ja 
segadusseajavad.

Muudatusettepanek 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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

(p) „kaugleping” – kaupleja ja tarbija vahel 
sõlmitav mis tahes müügi- või 
teenusleping, mis sõlmitakse 
organiseeritud kaugmüügiskeemi alusel 
ilma kaupleja või, juhul kui kaupleja on 
juriidiline isik, kauplejat esindava füüsilise 
isiku ja tarbija üheaegse füüsilise 
kohalviibimiseta, kasutades eranditult kas 
üht või mitut kaugsidevahendit kuni ja 
kaasa arvatud ajani, millal leping 
sõlmitakse;

(p) „kaugleping” – kaupleja ja tarbija või 
teise kaupleja vahel sõlmitav mis tahes 
müügi- või teenusleping, mis sõlmitakse 
organiseeritud kaugmüügiskeemi alusel 
ilma kaupleja või, juhul kui kaupleja on 
juriidiline isik, kauplejat esindava füüsilise 
isiku ja tarbija või teise kaupleja või kui 
kaupleja on juriidiline isik, teda esindava 
füüsilise isiku üheaegse füüsilise 
kohalviibimiseta, kasutades eranditult kas 
üht või mitut kaugsidevahendit kuni ja 
kaasa arvatud ajani, millal leping 
sõlmitakse;

Or. de

Selgitus

Kohaldamisala piiramise puhul on vajalik ka täpsem määratlus ja eelkõige selgitus, et 
hõlmatud on ka ettevõtetevahelised lepingud.

Muudatusettepanek 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) „väljaspool äriruume sõlmitav leping” 
– kaupleja ja tarbija vaheline leping:

välja jäetud

(i) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool kaupleja 
äriruume või juhul, kui tarbija teeb 
nimetatud asjaoludel pakkumuse lepingu 
sõlmimiseks, või
(ii) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku ja tarbija 
üheaegsel viibimisel kaupleja äriruumides 
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või mis tahes sidevahendite abil kohe 
pärast seda, kui tarbija poole on isiklikult 
ja individuaalselt pöördutud väljaspool 
kaupleja äriruume, või
(iii) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku korraldatud 
väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja 
müüa tarbijale kaupa, digitaalset infosisu 
või seotud teenuseid;

Or. de

Selgitus

Kohaldamisala piiramisel kauglepingutega kaob vajadus kõnealuste määratluste järele, kuna 
need lepingud ei ole enam hõlmatud.

Muudatusettepanek 366
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt q – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool kaupleja 
äriruume või juhul, kui tarbija teeb 
nimetatud asjaoludel pakkumuse lepingu 
sõlmimiseks, või

(i) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool kaupleja 
äriruume või juhul, kui tarbija teeb 
nimetatud asjaoludel pakkumuse lepingu 
sõlmimiseks, või

Or. de

Muudatusettepanek 367
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt q – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku ja tarbija 
üheaegsel viibimisel kaupleja äriruumides 
või mis tahes sidevahendite abil kohe 
pärast seda, kui tarbija poole on isiklikult 
ja individuaalselt pöördutud väljaspool 
kaupleja äriruume, või

(ii) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel kaupleja äriruumides 
või mis tahes sidevahendite abil kohe 
pärast seda, kui tarbija poole on isiklikult 
ja individuaalselt pöördutud väljaspool 
kaupleja äriruume, või

Or. de

Selgitus

Kui lähtealuseks võetakse ELi direktiivile 83/2011 tarbija õiguste kohta vastav määratlus, 
tuleb selle tulemusena vastavalt korrigeerida ka väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
määratlust.

Muudatusettepanek 368
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt q – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku korraldatud
väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja 
müüa tarbijale kaupa, digitaalset infosisu 
või seotud teenuseid;

(iii) mis sõlmitakse kaupleja väljasõidu ajal 
eesmärgiga reklaamida ja müüa tarbijale 
kaupa, digitaalset infosisu või seotud 
teenuseid;

Or. de

Muudatusettepanek 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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

(r) „äriruum” – välja jäetud
(i) alaline müügipunkt, kus kaupleja 
püsivalt tegutseb, või
(ii) teisaldatav müügipunkt, kus kaupleja 
tavapäraselt tegutseb;

Or. de

Selgitus

Kohaldamisala piiramisel kauglepingutega kaob vajadus kõnealuste määratluste järele, kuna 
need lepingud ei ole enam hõlmatud.

Muudatusettepanek 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „avalik enampakkumine” –
müügimeetod, kus kaupleja pakub 
enampakkumise korraldaja poolt juhitava 
läbipaistva võistupakkumise korras kaupa 
või digitaalset infosisu tarbijatele, kes 
viibivad enampakkumise juures või kellele 
on antud võimalus seal juures viibida,
ning kus edukas pakkuja on kohustatud 
kauba või digitaalse infosisu ostma;

(u) „avalik enampakkumine” –
müügimeetod, kus kaupleja pakub 
enampakkumise korraldaja poolt juhitava 
läbipaistva võistupakkumise korras kaupa,
digitaalset infosisu või teenuseid 
tarbijatele, ning kus edukas pakkuja on 
kohustatud kauba, digitaalse infosisu või 
teenused ostma;

Or. de

Selgitus

Sisuline kohandamine kauglepingutega piiramisega ning kohandamine tarbija õiguste 
direktiivi määratlusega.

Muudatusettepanek 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt y a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(y a) „põhjendatud” – tegevus või 
tegevusetus, mille eest ei saa teo 
toimepanejat või mitte toimepanejat 
vastutavaks pidada.

Or. de

Selgitus

Esialgse muudatusettepaneku 92 parem sõnastus.

Muudatusettepanek 372
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
Euroopa ühise müügiõiguse vabatahtlik 
kohaldamine
Lepingupooled võivad kokku leppida, et 
nende piiriüleseid kaubamüügilepinguid, 
digitaalse infosisu üleandmise lepinguid 
ja seotud teenuste osutamise lepinguid 
reguleerib artiklites 4–7 sätestatud 
territoriaalse kohaldamisala ning 
esemelise ja isikulise reguleerimisala 
piires Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Franz Obermayr
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – alalõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaugemale minevate kokkulepete puhul, 
millel puudub Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamisalas 
kate, kehtib nende klauslite osas valiku 
kehtetus;

Or. de

Muudatusettepanek 374
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tarbija poolt esitatud aadress, kauba 
üleandmise aadress või arve esitamise 
aadress asub mõnes muus riigis kui
kaupleja peamiseks tegevuskohaks olevas 
riigis ning

(a) tarbija elukohariik erineb kaupleja 
peamiseks tegevuskohaks olevast riigist 
ning

Or. el

Muudatusettepanek 375
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määruse tähenduses on 
äriühingu ning muu juriidilise isiku või 
organiseeritud ühenduse peamine 
tegevuskoht peakontori asukoht.
Füüsilisest isikust kaupleja peamine 
tegevuskoht on asjaomase isiku peamine 
tegevuskoht.

4. Käesoleva määruse tähenduses on 
kaupleja – äriühingu, muu juriidilise isiku 
või organiseeritud ühenduse – peamine 
tegevuskoht peakontori asukoht, 
tingimusel et kauplejal ei ole tarbija 
asukohariigis poodi, kontorit ega mis 
tahes muud kauplemiskohta või 
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seaduslikke esindajaid ning liikmesriikide 
pädevad asutused ei ole kauplejat 
kandnud registrisse, mis on mõeldud 
äriühingutele, muudele juriidiliste 
isikutele või organiseeritud ühendustele.
Füüsilisest isikust kaupleja peamine 
tegevuskoht on asjaomase isiku peamine 
tegevuskoht.

Or. el

Muudatusettepanek 376
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingud, mille suhtes võib kohaldada 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikku

Piiriülesed lepingud, mille suhtes võib 
kohaldada Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku

Or. el

Muudatusettepanek 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
võib kohaldada järgmiste lepingute suhtes:

Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
võib kohaldada järgmiste kauglepingute, 
kaasa arvatud internetis sõlmitud 
lepingute suhtes:

Or. de

Muudatusettepanek 378
Mitro Repo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
võib kohaldada ainult juhul, kui kauba 
müüja või digitaalse infosisu üleandja on 
kaupleja. Kui kõik lepingupooled on 
kauplejad, võib Euroopa ühise 
müügiõiguse norme kohaldada juhul, kui 
vähemalt üks lepingupooltest on väike- või 
keskmise suurusega ettevõtja.

1. Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
võib kohaldada ainult juhul, kui kauba 
müüja või digitaalse infosisu üleandja on 
kaupleja. Kui kõik lepingupooled on 
kauplejad, võib Euroopa ühise 
müügiõiguse norme kohaldada juhul, kui 
vähemalt üks lepingupooltest on väike- või 
keskmise suurusega ettevõtja. Juhul kui 
kõik lepingu pooled on ettevõtjad, tuleks 
üksinda ettevõtlusega tegelevad ettevõtjad 
(individual entrepreneurship, solo 
entrepreneurship) kaitse osas võrdsustada 
tarbijatega.

Or. fi

Muudatusettepanek 379
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja ja tarbija vaheliste võlasuhete 
puhul kehtib kokkulepe Euroopa ühise 
müügiõiguse normide kohaldamise kohta 
ainult juhul, kui tarbija on andnud oma
nõusoleku sõnaselge avalduse vormis, mis
on tehtud eraldi avaldusest, milles 
väljendatakse nõusolekut lepingu 
sõlmimiseks. Kaupleja peab andma 
tarbijale püsival andmekandjal kinnituse 
saavutatud kokkuleppe kohta.

2. Kaupleja ja tarbija vaheliste võlasuhete 
puhul kehtib kokkulepe Euroopa ühise 
müügiõiguse normide kohaldamise kohta 
ainult juhul, kui tarbija on andnud 
vabatahtlikult ja omal soovil nõusoleku 
sõnaselge avalduse vormis, mis on tehtud 
eraldi avaldusest, milles väljendatakse 
nõusolekut lepingu sõlmimiseks. Kaupleja 
peab andma tarbijale püsival andmekandjal 
kinnituse saavutatud kokkuleppe kohta.

Or. fi

Muudatusettepanek 380
Josef Weidenholzer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamisalast kaugemale 
minevad kokkulepped on kehtetud.

Or. de

Selgitus

Kui kokkulepetes eiratakse määruses kehtestatud Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamisala, sätestades sellest kaugemale minemise või Euroopa ühise müügiõiguse 
kohaldamise segatüüpi lepingute või laenuga rahastatavate lepingute suhtes või ainult 
osaliselt, tuleb selgitada, et kohaldamiskokkulepe ei ole sellisel juhul kehtiv. Kohaldatav 
õigus tuleb seetõttu kindlaks määrata Rooma I määruse eeskirjade alusel.

Muudatusettepanek 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabeleht kaupleja ja tarbija vahelise 
lepingu korral

Näidisteabeleht kaupleja ja tarbija vahelise 
lepingu korral

Or. de

Muudatusettepanek 382
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kokkuleppe korral Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamise 
kohta edastab kaupleja tarbijale püsival 



PE510.531v01-00 28/96 AM\934215ET.doc

ET

andmekandjal näidisteabelehe.

Or. de

Selgitus

Näidisteabeleht tuleb väljastada tarbijale pärast kokkuleppe sõlmimist Euroopa ühise 
müügiõiguse kohta.

Muudatusettepanek 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui 
leping on sõlmitud toiduainete, jookide 
või muu sellise koheseks kodus 
tarbimiseks ette nähtud kauba 
üleandmiseks, mida kaupleja oma 
sagedaste ja korrapäraste ringsõitude 
käigus toimetab tarbija koju, elukohta või 
töökohta.

Or. de

Selgitus

Tugineb lisa artikli 13 lõike 5 punktile a.

Muudatusettepanek 384
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette sanktsioonid 
kauplejate suhtes, kes rikuvad suhetes 
tarbijaga artiklites 8 ja 9 sätestatud 
kohustusi, ja võtavad kõik meetmed, et 
tagada, et nimetatud sanktsioone 

Liikmesriigid näevad ette 
proportsionaalsed sanktsioonid kauplejate 
suhtes, kes rikuvad suhetes tarbijaga 
artiklites 8 ja 9 sätestatud kohustusi, ja 
võtavad kõik meetmed, et tagada, et 
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kohaldatakse. Sanktsioonid peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid edastavad asjakohased 
normid komisjonile hiljemalt [üks aasta 
alates käesoleva määruse kohaldamise 
algusest] ja kõik nende hilisemad 
muudatused niipea kui võimalik.

nimetatud sanktsioone kohaldatakse.
Liikmesriigid edastavad asjakohased 
normid komisjonile hiljemalt [üks aasta 
alates käesoleva määruse kohaldamise 
algusest] ja kõik nende hilisemad 
muudatused niipea kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lepingupooled on sõlminud kehtiva 
kokkuleppe Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamise kohta lepingu 
suhtes, kohaldatakse lepingus sätestatu 
suhtes ainult Euroopa ühise müügiõiguse 
norme. Juhul kui leping tegelikult sõlmiti, 
reguleerib Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik ka lepingueelse teavitamise 
kohustuste täitmist ja nende kohustuste 
täitmatajätmise korral ettenähtud 
õiguskaitsevahendeid.

Kui lepingupooled on sõlminud kehtiva 
kokkuleppe Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamise kohta lepingu 
suhtes, kohaldatakse lepingus sätestatu 
suhtes ainult Euroopa ühise müügiõiguse 
norme. Juhul kui kaupleja pakub kaupa, 
digitaalset infosisu või seotud teenuseid 
koos võimalusega leppida kokku Euroopa 
ühise müügiõiguse kohaldamises, 
reguleerib Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik ka lepingueelse teavitamise 
kohustuste täitmist ja nende kohustuste 
täitmatajätmise korral ettenähtud 
õiguskaitsevahendeid.

Or. de

Selgitus

Lepingueelne teavitamiskohustus saab avaldada täielikku mõju üksnes juhul, kui see kehtib 
sõltumatult lepingu tegelikust sõlmimisest. Samuti tuleb tagada, et konkurentidel ja 
tarbijaorganisatsioonidel oleks võimalik Euroopa ühisest müügiõigusest tuleneva 
teavitamiskohustuse rikkumiste korral võtta õiguslikke meetmeid.

Muudatusettepanek 386
Franz Obermayr
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lepingute suhtes, mille puhul kauplejate 
peamised tegevuskohad asuvad või 
kaupleja ja tarbija vahel sõlmitava 
lepingu korral kaupleja peamine 
tegevuskoht, tarbija poolt esitatud 
aadress, kauba üleandmise aadress või 
arve esitamise aadress asub selles 
liikmesriigis, ja/või

(a) lepingute suhtes, mille puhul kauplejate 
peamised tegevuskohad asuvad selles 
liikmesriigis, ja

Or. de

Muudatusettepanek 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. [Viie aasta möödumisel käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäevast] 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele põhjaliku aruande, mis 
sisaldab ülevaadet käesoleva määruse 
toimimise kohta, võttes muu hulgas arvesse 
vajadust laiendada määruse reguleerimisala 
ettevõtjatevaheliste lepingute suhtes, 
digitaalse infosisu turu ja tehnoloogia 
arengut ning võimalikke arengusuundi EL-
i õiguses.

2. [Viie aasta möödumisel käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäevast] 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele põhjaliku aruande, mis 
sisaldab ülevaadet käesoleva määruse 
toimimise kohta, võttes muu hulgas arvesse 
vajadust laiendada määruse reguleerimisala 
kaugmüügist laiemalt ning 
ettevõtjatevaheliste lepingute suhtes, 
digitaalse infosisu turu ja tehnoloogia 
arengut ning võimalikke arengusuundi EL-
i õiguses.

Or. de

Muudatusettepanek 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt



AM\934215ET.doc 31/96 PE510.531v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Näidislepingud

Komisjon esitab standardtingimused [ühe 
aasta] jooksul alates käesoleva direktiivi 
ülevõtmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 b
Komisjon viib läbi teavituskampaania, et 
teavitada ettevõtjaid riigi tasandil 
kõnealustest Euroopa eeskirjadel 
põhinevatest veebipõhiste tarbijatehingute 
standardtingimustest.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingu võib sõlmida ja avalduse või 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikuga 
reguleeritud muu toimingu teha ning selle 
toimingu tegemist võib tõendada mis tahes 

Lepingu võib sõlmida ja avalduse või 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikuga 
reguleeritud muu toimingu teha ning selle 
toimingu tegemist võib tõendada mis tahes 
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vormis, kui Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikus ei ole sätestatud teisiti.

vormis, kui Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikus või Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku mittehõlmavas 
siseriiklikus õiguses, mida kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 593/2008, määruse (EÜ) 
nr 864/2007 või mõne muu asjakohase 
rahvusvahelise eraõiguse normi kohaselt, 
ei ole sätestatud teisiti.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on ära hoida Rooma I määruse elementide väljatõrjumine.
Rooma I määruse artiklis 11 on sätestatud, et riikliku õiguse vorminõuded, mille tulemuseks 
on näiteks tarbijakaitse kõrgem tase, kehtivad.

Muudatusettepanek 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamiskohustus kauglepingu või 
väljaspool äriruume sõlmitava lepingu
sõlmimise korral

Teavitamiskohustus lepingu sõlmimise 
korral

Or. de

Selgitus

Kuna kohaldamisala kavatsetakse piirata kauglepingutega, on selle sõnastusega mõeldud 
ainult kauglepinguid. Kui seda aga sel viisil sõnastada, kõlab see nii, nagu oleks veel 
lepinguvõimalusi.

Muudatusettepanek 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – lõige 1



AM\934215ET.doc 33/96 PE510.531v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja, kes sõlmib kauglepingu või 
väljaspool äriruume sõlmitava lepingu, on 
kohustatud enne, kui leping on sõlmitud 
või kui pakkumus muutub tarbija suhtes 
siduvaks, esitama tarbijale selgel ja 
arusaadaval viisil järgmised andmed:

1. Kaupleja, kes sõlmib lepingu, on 
kohustatud enne, kui leping on sõlmitud 
või kui pakkumus muutub tarbija suhtes 
siduvaks, esitama tarbijale selgel ja 
arusaadaval viisil järgmised andmed:

Or. de

Muudatusettepanek 393
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) koguhind ja täiendavad kulud vastavalt 
artiklile 14;

(b) koguhind ja täiendavad kulud, nagu 
maksud, vastavalt artiklile 14;

Or. fi

Muudatusettepanek 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kauglepingu puhul peab käesolevas 
artiklis sätestatud teave olema:

3. Käesolevas artiklis sätestatud teave peab 
olema:

Or. de

Muudatusettepanek 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul peab käesolevas artiklis sätestatud 
teave olema:

välja jäetud

(a) tarbijale esitatud paberkandjal või 
tarbija nõusolekul muul püsival 
andmekandjal ning
(b) esitatud lihtsas ja arusaadavas keeles.

Or. de

Selgitus

Jäetakse kohaldamisala piiramise tõttu välja.

Muudatusettepanek 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sõlmitud müügiautomaati või 
automatiseeritud äriruume kasutades;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Jäetakse kohaldamisala piiramise tõttu välja.

Muudatusettepanek 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) väljaspool äriruume sõlmitav leping 
või kui mitu lepingut sõlmitakse ühel ja 

välja jäetud
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samal ajal ning lepingute koguhind ei 
ületa 50 eurot või võrdväärset summat 
valuutas, milles on lepingu hinna 
tasumiseks kokku lepitud.

Or. de

Selgitus

Jäetakse kohaldamisala piiramise tõttu välja.

Muudatusettepanek 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) sõlmitud liikmesriikide õiguse 
kohaselt niisuguse avaliku võimu kandja 
poolt, kes on seadusega kohustatud olema 
sõltumatu ja erapooletu ning kes peab 
ulatusliku õigusalase selgitustööga 
tagama, et tarbija sõlmib lepingu üksnes 
põhjaliku kaalutluse alusel ja selle 
õiguslikust ulatusest teadlik olles. Sama 
kehtib ka lepingu sõlmimisel kohtus.

Or. de

Muudatusettepanek 399
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) liikmesriikide õiguse kohaselt 
sõlmitud niisuguse avaliku võimu kandja 
poolt, kes on seadusega kohustatud olema 
sõltumatu ja erapooletu ning kes peab 
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ulatusliku õigusalase selgitustööga 
tagama, et tarbija sõlmib lepingu üksnes 
põhjaliku kaalutluse alusel ja selle 
õiguslikust ulatusest teadlik olles.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave taganemisõiguse kohta kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava 
lepingu korral

Teave taganemisõiguse kohta sõlmitava 
lepingu korral

Or. de

Muudatusettepanek 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui see on asjakohane, peavad artikli 13 
lõike 1 punkti e kohaselt esitatavad 
andmed sisaldama teavet selle kohta, et 
lepingust taganemise korral peab tarbija 
katma kauba tagastamise kulud, ning 
kauglepingu puhul, kui kaupa ei saa selle 
olemuse tõttu posti teel tagasi saata, katma 
kauba tagastamise kulud.

2. Kui see on asjakohane, peavad artikli 13 
lõike 1 punkti e kohaselt esitatavad 
andmed sisaldama teavet selle kohta, et 
lepingust taganemise korral peab tarbija 
katma kauba tagastamise kulud üksnes 
juhul, kui kaupa ei saa selle olemuse tõttu 
posti teel tagasi saata.

Or. de

Muudatusettepanek 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav teavitamiskohustus ja kinnitus 
väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul

välja jäetud

1. Kaupleja annab tarbijale allkirjastatud 
lepingu koopia või kinnituse lepingu 
sõlmimise kohta paberkandjal, 
sealhulgas, kui see on asjakohane, 
kinnituse tarbija nõusoleku ja teavitamise 
kohta vastavalt artikli 40 lõike 3 punktile 
d, või tarbija nõusolekul muul püsival 
andmekandjal.
2. Kui tarbija soovib, et seotud teenuse 
osutamist alustataks artikli 42 lõikes 2 
ettenähtud taganemistähtaja jooksul, 
nõuab kaupleja tarbijalt selle kohta 
püsival andmekandjal sõnaselget taotlust.

Or. de

Muudatusettepanek 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav teavitamiskohustus ja muud 
kohustused kauglepingu puhul

Täiendav teavitamiskohustus ja muud 
kohustused

Or. de

Muudatusettepanek 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui kaupleja helistab tarbijale 
eesmärgiga sõlmida kaugleping, peab 
kaupleja tarbijaga vestlust alustades ennast 
esitlema ja vajaduse korral esitlema ka 
seda isikut, kelle volitusel ta helistab, ning 
ütlema, et helistab ärilistel eesmärkidel.

1. Juhul kui kaupleja helistab tarbijale 
eesmärgiga sõlmida leping, peab kaupleja 
tarbijaga vestlust alustades ennast esitlema 
ja vajaduse korral esitlema ka seda isikut, 
kelle volitusel ta helistab, ning ütlema, et 
helistab ärilistel eesmärkidel.

Or. de

Muudatusettepanek 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui leping sõlmitakse sellise 
sidevahendi abil, mille puhul on teabe 
esitamise ruum või aeg piiratud, esitab 
kaupleja enne lepingu sõlmimist 
konkreetse sidevahendiga vähemalt 
käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud teabe.
Muu artiklis 13 osutatud teabe esitab 
kaupleja tarbijale asjakohasel viisil 
vastavalt artikli 13 lõike 3 sätetele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Telefoni teel sõlmitud kaugleping on 
kehtiv ainult juhul, kui tarbija on 
pakkumusele alla kirjutanud või saatnud 
kirjaliku nõusoleku, milles väljendub tahe 

4. Telefoni teel sõlmitud leping on kehtiv 
ainult juhul, kui tarbija on pakkumusele 
alla kirjutanud või saatnud kirjaliku 
nõusoleku, milles väljendub tahe sõlmida 
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sõlmida leping. Kaupleja peab andma 
tarbijale püsival andmekandjal kinnituse 
saavutatud kokkuleppe kohta.

leping. Kaupleja peab andma tarbijale 
püsival andmekandjal kinnituse saavutatud 
kokkuleppe kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kaupleja peab andma tarbijale kinnituse 
sõlmitud lepingu, kaasa arvatud tarbija 
nõusoleku ja teavitamise kohta vastavalt 
artikli 40 lõike 3 punktile d, kui see on 
asjakohane, ning kogu artiklis 13 osutatud 
teabe püsival andmekandjal. Kaupleja peab 
nimetatud teabe tarbijale edastama 
mõistliku aja jooksul pärast kauglepingu
sõlmimist, hiljemalt kauba kättesaamise 
hetkel või enne digitaalse infosisu 
üleandmist või seotud teenuse osutamise 
algust, välja arvatud juhul, kui teave on 
tarbijale esitatud püsival andmekandjal 
enne kauglepingu sõlmimist.

5. Kaupleja peab andma tarbijale kinnituse 
sõlmitud lepingu, kaasa arvatud tarbija 
nõusoleku ja teavitamise kohta vastavalt 
artikli 40 lõike 3 punktile d, kui see on 
asjakohane, ning kogu artiklis 13 osutatud 
teabe püsival andmekandjal. Kaupleja peab 
nimetatud teabe tarbijale edastama 
mõistliku aja jooksul pärast lepingu
sõlmimist, hiljemalt kauba kättesaamise 
hetkel või enne digitaalse infosisu 
üleandmist või seotud teenuse osutamise 
algust, välja arvatud juhul, kui teave on 
tarbijale esitatud püsival andmekandjal 
enne lepingu sõlmimist.

Or. de

Muudatusettepanek 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamiskohustus muu kui kauglepingu 
ja väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul

välja jäetud

1. Muu kui kauglepingu ja väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu puhul on 
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kauplejal kohustus esitada tarbijale selgel 
ja arusaadaval viisil enne lepingu 
sõlmimist või enne kui pakkumus muutub 
tarbija suhtes siduvaks järgmine teave, 
kui selline teave ei ole asjaolusid 
arvestades niigi selge:
(a) kauba, digitaalse infosisu või seotud 
teenuse põhiomadused sidevahendile ning 
kaubale, digitaalsele infosisule ja seotud 
teenusele kohases ulatuses;
(b) koguhind ja täiendavad kulud 
vastavalt artikli 14 lõikele 1;
(c) kaupleja isikuandmed, näiteks tema 
ärinimi, aadress, millel ta tegutseb, ja 
telefoninumber;
(d) lepingutingimused vastavalt artikli 16 
punktidele a ja b;
(e) kaupleja müügijärgse hoolduse ja 
müügigarantii olemasolu ja tingimused 
ning kaebuste lahendamise kord, kui see 
on asjakohane;
(f) teave digitaalse infosisu funktsioonide 
ja vajaduse korral sobivate tehniliste 
kaitsemeetmete kasutamise kohta ning
(g) teave digitaalse infosisu sellise 
koostalitlusvõime kohta riist- ja 
tarkvaraga, mis on kauplejale teada või 
peab olema teada, kui see on asjakohane.
2. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
lepingute suhtes, mis käsitlevad 
igapäevaseid tehinguid ja mida täidetakse 
kohe sõlmimise ajal.

Or. de

Muudatusettepanek 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 24 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav teavitamiskohustus 
elektroonilisel teel sõlmitava kauglepingu
puhul

Täiendav teavitamiskohustus 
elektroonilisel teel sõlmitava lepingu puhul

Or. de

Muudatusettepanek 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavad kohustused elektroonilisel teel 
sõlmitava kauglepingu puhul

Täiendavad kohustused elektroonilisel teel 
sõlmitava lepingu puhul

Or. de

Muudatusettepanek 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui elektroonilisel teel sõlmitav 
kaugleping seab tarbijale maksekohustuse, 
teeb kaupleja vahetult enne, kui tarbija 
esitab tellimuse, tarbijale teatavaks selgelt 
ja arusaadavalt artikli 13 lõike 1 punktis a, 
artikli 14 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 16 
lõike 1 punktis b sätestatud andmed.

1. Kui elektroonilisel teel sõlmitav leping
seab tarbijale maksekohustuse, teeb 
kaupleja vahetult enne, kui tarbija esitab 
tellimuse, tarbijale teatavaks selgelt ja 
arusaadavalt artikli 13 lõike 1 punktis a, 
artikli 14 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 16 
lõike 1 punktis b sätestatud andmed.

Or. de

Muudatusettepanek 412
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja tagab, et tarbija kinnitaks 
tellimust esitades selgesõnaliselt, et 
tellimus tähendab kohustust maksta. Kui 
tellimuse esitamine eeldab nupule 
vajutamist või sarnast funktsiooni, tuleb 
nupp või sarnane funktsioon tähistada
hästi loetavalt ainult sõnadega „tellimus 
koos kohustusega maksta” või mõne muu
samasuguse ühemõttelise sõnastusega, mis 
näitab, et tellimuse esitamine toob kaasa 
kohustuse teha kauplejale makse. Kui 
kaupleja ei ole käesoleva lõike sätetest 
kinni pidanud, ei ole leping ega tellimus 
tarbija suhtes siduv.

2. Kaupleja tagab, et tarbija kinnitaks 
tellimust esitades selgesõnaliselt, et 
tellimus tähendab kohustust maksta, kui 
see ei ole ilmselge. Kui tellimuse esitamine 
eeldab nupule vajutamist või sarnast 
funktsiooni, tuleb see hästi loetavalt 
ühemõttelise sõnastusega, mis näitab, et 
tellimuse esitamine toob kaasa kohustuse 
teha kauplejale makse.

Or. de

Selgitus

Tavaliselt on maksekohustuse selgesõnaline tunnustamine üleliigne, kuna hinna 
äramärkimine on ju kohustuslik (artiklid 13 ja 14). Lisaks tundub lepingu automaatne 
kehtetus liiga drastiline. Juhul kui kaupleja ei täida käesolevas lõikes sätestatud kohustust ja 
kui tarbija ei peaks maksekohustusest hinna äramärkimisele vaatamata tegelikult aru saama, 
on tal võimalik kasutada vaidlustamist eksimuse tõttu (artikkel 48).

Muudatusettepanek 413
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarbijale tema algatuseta edastatud 
kauba, digitaalse infosisu või sellega 
seotud teenuste endale jätmine, 
kasutamine või tarbimine ei ole 
nõustumus. Tarbija on sellisel juhul tasu 
maksmisest vabastatud ega ole 
tagasitäitmiseks kohustatud.
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Or. de

Selgitus

Seda näeb ette ELi direktiivi 83/2011 tarbija õiguste kohta artikkel 27. Isegi kui ebaausad 
müügitavad ei ole Euroopa ühises müügiõiguses reguleeritud, on siiski vaja reguleerida 
selliste tavade tsiviilõiguslikud tagajärjed, et tagada kavandatud kaitse ka üksiku tarbija 
jaoks.

Muudatusettepanek 414
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kaupleja ja tarbija vahel tähendab 
saaja vastus, mis sisaldab otseselt või 
kaudselt täiendavaid või erinevaid 
lepingutingimusi, igal juhul 
tagasilükkamist ja uut pakkumist.

Or. de

Selgitus

Tarbija kaitseks on vaja lihtsalt kasutatavaid õigusi ja selgeid suhteid. Tarbijal peab olema 
võimalik toetuda sellele, et tema pakkumusega, mis on tavaliselt niikuinii kaupleja poolt ette 
antud, nõustutakse sellisel kujul nagu see esitati. Tarbijalt ei saa ka oodata nõustumuse 
hilisemat kontrolli ega viivitamatut vastuväidet.

Muudatusettepanek 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taganemisõigus kaupleja ja tarbija 
vahelise kauglepingu ja väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu puhul

Taganemisõigus

Or. de
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Muudatusettepanek 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata ja 
kandmata muid kulusid peale artiklis 45 
sätestatud kulude taganeda artiklis 42 
sätestatud tähtaja jooksul:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 40 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kauglepingust; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 40 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) väljaspool äriruume sõlmitud 
lepingust, juhul kui lepingu koguhind või, 
juhul kui mitu lepingut sõlmiti ühel ja 
samal ajal, lepingute koguhind ületab 50 
eurot või võrdväärset summat valuutas, 
milles on lepingu hinna tasumiseks 
lepingu sõlmimisel kokku lepitud.

välja jäetud



AM\934215ET.doc 45/96 PE510.531v01-00

ET

Or. de

Muudatusettepanek 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 40 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) leping, mis on sõlmitud 
müügiautomaati või automatiseeritud 
äriruume kasutades;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 420
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 40 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) leping, mis on sõlmitud 
liikmesriikide õiguse kohaselt niisuguse 
avaliku võimu kandja poolt, kes on 
seadusega kohustatud olema sõltumatu ja 
erapooletu ning kes peab ulatusliku 
õigusalase selgitustööga tagama, et tarbija 
sõlmib lepingu üksnes põhjaliku 
kaalutluse alusel ja selle õiguslikust 
ulatusest teadlik olles;

Or. en

Muudatusettepanek 421
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 40 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaup anti üle suletud pakendis ja tarbija 
on pakendi avanud ning kaup ei ole 
tervisekaitse või hügieeniga seotud 
põhjustel tagasisaatmiseks kõlblik;

(a) kaup anti üle suletud pakendis ja tarbija 
on pakendi avanud ning kaup ei ole 
tervisekaitse või hügieeniga seotud 
põhjustel edasimüügiks kõlblik;

Or. de

Selgitus

Oluline ei ole, kas tagasisaatmine on veel võimalik, vaid kas edasimüük on veel võimalik.

Muudatusettepanek 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 40 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tarbija on kauplejalt sõnaselgelt 
tellinud kodukülastuse selleks, et kaupleja 
teostaks kiireloomulisi parandus- või 
hooldustöid. Kui kaupleja sellise 
külastuse käigus osutab lisaks tarbija 
poolt konkreetselt tellitud teenustele muid 
seotud teenuseid või müüb muud kaupa 
kui hoolduseks või parandamiseks 
vajalikud osad, kehtib nende täiendavate 
seotud teenuste ja kaupade suhtes 
taganemisõigus.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 423
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 41 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tarbija teostab oma taganemisõigust, 
teatades kauplejale oma otsusest lepingust 
taganeda. Selleks võib tarbija kasutada 
2. liites esitatud taganemisteate 
näidisvormi või esitada muu üheselt selge 
avalduse, millega ta annab kauplejale teada 
oma taganemisotsusest.

2. Tarbija teostab oma taganemisõigust, 
teatades kauplejale kirjalikult oma otsusest 
lepingust taganeda. Selleks võib tarbija 
kasutada 2. liites esitatud taganemisteate 
näidisvormi või esitada muu üheselt selge 
avalduse, millega ta annab kauplejale teada 
oma taganemisotsusest.

Or. de

Selgitus

Kirjalik, s.t posti või elektroonilisel teel saadetav teade suurendab taganemise arusaadavust 
ja seega õiguskindlust mõlema poole jaoks, seda enam, et vastavalt lõikele 5 lasub 
tõendamiskohustus tarbijal.

Muudatusettepanek 424
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja tagastab kõik tarbijalt saadud 
maksed, sealhulgas (kui see on asjakohane) 
kättetoimetamiskulud, viivitamata, kuid 
mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates 
päevast, mil ta saab teada tarbija otsusest 
lepingust taganeda vastavalt artiklile 41.
Kaupleja teeb nimetatud tagasimaksed, 
kasutades sama makseviisi, mida kasutas 
algses tehingus tarbija, välja arvatud juhul, 
kui tarbija on sõnaselgelt andnud 
nõusoleku teistsuguse makseviisi 
kasutamiseks ning tingimusel, et tarbijale 
ei kaasne maksete tagastamisest kohustust 
maksta mingit teenustasu.

1. Kaupleja tagastab kõik tarbijalt saadud 
maksed, sealhulgas (kui see on asjakohane) 
kättetoimetamiskulud, viivitamata, kuid 
mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates 
päevast, mil temani jõudis teade tarbija 
taganemise kohta vastavalt artiklile 41.
Kaupleja teeb nimetatud tagasimaksed, 
kasutades sama makseviisi, mida kasutas 
algses tehingus tarbija, välja arvatud juhul, 
kui tarbija on sõnaselgelt andnud 
nõusoleku teistsuguse makseviisi 
kasutamiseks ning tingimusel, et tarbijale 
ei kaasne maksete tagastamisest kohustust 
maksta mingit teenustasu.

Or. de
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Selgitus

Ei ole selge, mida mõeldakse sõnastusega „saab teada otsusest lepingust taganeda”, kuna 
lähtuda tuleks ju ikkagi teate laekumise hetkest, mis on selgelt reguleeritud. Vastasel juhul 
tekib küsimus, kuidas oleks võimalik, et kaupleja ei ole taganemisest teada saanud, kuigi talle 
sellest teatati.

Muudatusettepanek 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väljaspool äriruume sõlmitud lepingu 
puhul, kui kaup on toimetatud tarbija 
koju lepingu sõlmimise ajal, peab 
kaupleja kauba omal kulul ära tooma, kui 
kaupa ei saa selle olemuse tõttu postiga 
tagasi saata.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 426
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tarbija vastutab kauba väärtuse 
vähenemise eest ainult juhul, kui see on 
tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui 
on vaja kauba laadis, omadustes ja 
toimimises veendumiseks. Tarbija ei 
vastuta kauba väärtuse vähenemise eest, 
kui kaupleja ei ole tarbijale esitanud teavet 
taganemisõiguse kohta vastavalt artikli 17 
lõikele 1.

3. Tarbija vastutab kauba väärtuse 
vähenemise eest ainult juhul, kui see on 
tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui 
on vaja kauba laadis, omadustes ja 
toimimises veendumiseks. Tarbija ei 
vastuta kauba väärtuse vähenemise eest, 
kui kaupleja ei ole teda teavitanud 
võimalikust vastutusest väärtuse 
vähenemise korral vastavalt artikli 17 
lõikele 1.

Or. de
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Selgitus

Tarbija peaks vastutama ülemäärase kasutamise eest ainult juhul, kui teda on eelnevalt sellest 
vastutusest teavitatud. Sarnaselt lõikega 2 tuleks selgitada, et vastutusest ei vabastata, kui 
teavet taganemisõiguse kohta küll ei esitatud, kuid sellel ei ole väärtuse vähenemisest 
tuleneva vastutusega midagi tegemist. Kui tarbijat näiteks teavitati vastutusest, aga 
taganemisvormi ei olnud juurde lisatud, ei tohiks see anda vaba teed kauba kasutamiseks.

Muudatusettepanek 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 45 – lõige 6 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) tarbija ei ole sõnaselgelt avaldanud 
soovi teenuse osutamise alustamiseks 
taganemistähtaja jooksul vastavalt artikli 
18 lõikele 2 ja artikli 19 lõikele 6;

(ii) tarbija ei ole sõnaselgelt avaldanud 
soovi teenuse osutamise alustamiseks 
taganemistähtaja jooksul vastavalt artikli 
19 lõikele 6;

Or. de

Selgitus

Artiklis 18 käsitleti väljaspool äriruume sõlmitud lepinguid ja see jäeti välja.

Muudatusettepanek 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 45 – lõige 6 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) kaupleja ei ole andnud tarbijale teavet 
vastavalt artikli 18 lõikele 1 või artikli 19 
lõikele 5.

(iii) kaupleja ei ole andnud tarbijale teavet 
vastavalt artikli 19 lõikele 5.

Or. de

Muudatusettepanek 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust 
kauglepingu või väljaspool äriruume 
sõlmitud lepingu puhul vastavalt artiklitele 
41–45, lõppevad lisalepingud automaatselt 
ja tarbija ei kanna nende eest muid kui 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud kulusid.
Käesoleva artikli tähenduses on lisaleping 
leping, mille alusel tarbija omandab 
kauglepingu või väljaspool äriruume 
sõlmitava lepinguga seotud kauba, 
digitaalse infosisu või seotud teenuse ning 
kus kauba või digitaalse infosisu annab 
üle või seotud teenuse osutab kaupleja või 
kolmas isik nimetatud kolmanda isiku ja 
kaupleja vahel sõlmitud kokkuleppe 
alusel.

1. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust 
lepingu puhul vastavalt artiklitele 41–45, 
lõppevad lisalepingud automaatselt ja 
tarbija ei kanna nende eest muid kui 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud kulusid.

Or. de

Selgitus

Väljajätmise põhjendus on see, et lisalepingu määratlus kuulub artiklisse 2. Selline 
muudatusettepanek lisati juba esialgsesse raportisse.

Muudatusettepanek 430
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 52 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarbijatehingute puhul ei ole vaja 
kindla tähtaja jooksul lepingu 
tühistamisest teatada, et leping eksimuse, 
pettuse, ähvarduse või raskete asjaolude 
ärakasutamise tõttu tühistada.

Or. de
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Selgitus

Tarbijaõigusi ei tohiks vorminõuetest kinnipidamisega tarbetult keeruliseks muuta. Eksimuse 
tõttu tühistamine ja muude õiguste kasutamine ei ole osa tarbijate igapäevaelust. Tarbijad ei 
tea seetõttu tavaliselt, milliseid vorminõudeid tuleb täita, et õigusi mitte kaotada. Lisaks 
jätavad nad sageli tähele panemata, et kõnealuste kohustuste täitmine tuleks tõenditega 
tagada ja nii ei õnnestu neil oma õigusi ka sel põhjusel teostada.

Muudatusettepanek 431
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 61 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaupleja ja tarbija vahel lähtutakse 
käesoleval juhul tarbija asukohariigi 
keeleversioonist.

Or. de

Selgitus

Tarbija kasuks on vaja teistsugust kahtluse korral kasutatavat eeskirja. Oluline peab olema 
tarbija asukohariigi keeleversioon.

Muudatusettepanek 432
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kahtluse korral kaupleja ja tarbija vahel 
sõlmitud lepingu tingimuse tähenduses, 
kasutatakse tarbijale kõige soodsamat 
tõlgendust, välja arvatud juhul kui 
lepingutingimuse esitas tarbija.

1. Kahtluse korral kaupleja ja tarbija vahel 
sõlmitud lepingu tingimuse tähenduses, 
kasutatakse tarbijale kõige soodsamat 
tõlgendust, välja arvatud juhul kui 
lepingutingimuse osas räägiti eraldi läbi 
või selle esitas tarbija.

Or. de
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Selgitus

Tarbija nõrgema positsiooni tõttu mitteläbiräägitavate tüüplepingute puhul peaks 
tõlgendamine toimuma alati tema kasuks. Kui pooled on aga tingimuse eraldi läbi rääkinud, 
siis ei ole tarbija tingimata nõrgemal positsioonil ja tõlgendamine ainult ühe lepingupoole 
kasuks ei tundu asjakohane. Seda enam, et tarbija on vastavalt artiklile 79 ff alati 
ebamõistlikult kahjustavate tingimuste eest kaitstud.

Muudatusettepanek 433
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingueelsetest avaldustest tulenevad 
lepingutingimused

välja jäetud

1. Kui kaupleja teeb enne lepingu 
sõlmimist avalduse, milles teavitab teist 
lepingupoolt või avalikkust tema poolt 
lepingu alusel üleantava omadustest, 
muutub avalduses sisalduv 
lepingutingimuseks, välja arvatud juhul 
kui:
(a) teine lepingupool teadis või pidi 
teadma lepingu sõlmimise ajal, et teave ei 
olnud tõene või et sellele teabele ei saanud 
muul põhjusel tugineda, või
(b) teave ei saanud mõjutada teise 
lepingupoole otsust leping sõlmida.
2. Lõike 1 tähenduses loetakse kaupleja 
jaoks reklaami või turundust tegeva isiku 
avaldused kaupleja enda avaldusteks.
3. Kui teine lepingupool on tarbija, 
loetakse lõike 1 tähenduses, et lepingu 
sõlmimiseni viinud tehingute ahela 
varasemas etapis tootja või muu isiku 
poolt või nimel avalikkusele tehtud 
avaldus on kaupleja avaldus, välja 
arvatud juhul, kui kaupleja lepingu 
sõlmimise ajal sellest ei teadnud ega 
pidanud teadma.
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4. Kaupleja ja tarbija vahelistes suhetes ei 
või lepingupooled tarbija kahjuks 
käesoleva artikli kohaldamist välistada, 
sellest kõrvale kalduda ega selle toimet 
muuta.

Or. de

Selgitus

Selgitused, mida esitatakse näiteks reklaami kaudu, ei tohiks muutuda lepingutingimuseks.
Reklaamlause kõnetab tarbijaid erinevalt ja sellest ei saa ka taganeda. Sellised väited nagu 
„kaitseb hästi vihma eest” on subjektiivsed ja tooksid kaasa õiguskindlusetuse. Sarnaselt 
direktiiviga 1999/44/EÜ (vt artikli 2 lõiget 2) tuleks reklaami ja teisi avaldusi kohaldada 
seoses tarbija ootustega lepingutingimustele vastavuse osas (vt artikli 100 punkti g 
muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek 434
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaupleja teeb enne lepingu 
sõlmimist avalduse, milles teavitab teist 
lepingupoolt või avalikkust tema poolt 
lepingu alusel üleantava omadustest, 
muutub avalduses sisalduv 
lepingutingimuseks, välja arvatud juhul 
kui:

1. Kui kaupleja teeb enne lepingu 
sõlmimist avalduse, milles teavitab teist 
lepingupoolt või avalikkust tema poolt 
lepingu alusel üleantava omadustest, 
muutub avalduses sisalduv 
lepingutingimuseks, välja arvatud juhul kui 
kaupleja tõendab, et:

Or. de

Muudatusettepanek 435
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teine lepingupool teadis või pidi (a) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
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teadma lepingu sõlmimise ajal, et teave ei 
olnud tõene või et sellele teabele ei saanud 
muul põhjusel tugineda, või

muudetud;

Or. de

Muudatusettepanek 436
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 69 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave ei saanud mõjutada teise 
lepingupoole otsust leping sõlmida.

(b) teave ei saanud ostuotsust mõjutada.

Or. de

Muudatusettepanek 437
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teine lepingupool on tarbija, 
loetakse lõike 1 tähenduses, et lepingu 
sõlmimiseni viinud tehingute ahela 
varasemas etapis tootja või muu isiku poolt 
või nimel avalikkusele tehtud avaldus on 
kaupleja avaldus, välja arvatud juhul, kui 
kaupleja lepingu sõlmimise ajal sellest ei 
teadnud ega pidanud teadma.

3. Kui teine lepingupool on tarbija,
loetakse lõike 1 tähenduses, et lepingu 
sõlmimiseni viinud tehingute ahela 
varasemas etapis tootja või muu isiku poolt 
või nimel avalikkusele tehtud avaldus on 
kaupleja avaldus, välja arvatud juhul, kui 
kaupleja tõendab, et ta lepingu sõlmimise 
ajal sellest ei teadnud ega pidanud teadma.

Or. de

Selgitus

Tuleb selgeks teha, et antud seoses lasub tõendamiskohustus müüjal. See vastab ka ELi 
direktiivile 44/1999 tarbekaupade müügi ja tarbekaupadega seotud tagatiste kohta.
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Muudatusettepanek 438
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 70 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kaupleja ja tarbija vahel ei ole 
kaupleja seatud lepingutingimus siduv, 
kui tarbijal ei ole vaja sellega asjaoludest 
tulenevalt, eelkõige lepingu välisilme või 
selle sisu ebatavalisuse tõttu arvestada, 
välja arvatud juhul, kui kaupleja on 
tarbija tähelepanu eraldi sellele 
lepingutingimusele juhtinud.

Or. de

Selgitus

Tarbijakaitse kõrge taseme tagamiseks on vaja regulatsiooni kaupleja poolt üllatuslikult 
seatavate lepingutingimuste kohta. Tarbijal peab olema võimalik tugineda sellele, et lepingu 
seniste asjaoludega võrreldes ei ole väikeses kirjas trükitud tekstis „peidus” vastupidiseid 
lepingutingimusi.

Muudatusettepanek 439
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud 
lepingu tingimus, millega nähakse ette 
tarbija kohustus teha kaupleja peamise 
lepingujärgse kohustuse täitmise eest 
ettenähtud tasule lisaks veel täiendav 
makse, eelkõige juhul, kui tarbija on 
sellega nõustunud, lükates tagasi 
vaikimisi määratud valikud, et täiendavat 
maksekohustust vältida, ei ole tarbija 
suhtes siduv, välja arvatud juhul, kui
tarbija andis, enne kui leping muutus 
tarbija suhtes siduvaks, sõnaselgelt

1. Kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud 
lepingu tingimus, millega nähakse ette 
tarbija kohustus teha kaupleja peamise 
lepingujärgse kohustuse täitmise eest 
ettenähtud tasule lisaks veel täiendav 
makse, on tarbija suhtes siduv üksnes
juhul, kui ta andis, enne kui leping muutus 
tema suhtes siduvaks, selleks sõnaselgelt ja 
eraldi nõusoleku. Kui tarbija on täiendava 
makse teinud, on tal õigus see tagasi 
nõuda. Müüja peab võtma 
lepingutingimuste kohaselt edastatud 
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nõusoleku täiendava makse tegemiseks.
Kui tarbija on täiendava makse teinud, on 
tal õigus see tagasi nõuda.

kauba tagasi omal kulul. Sellisel juhul ei 
ole õigust saada hüvitist.

Or. de

Selgitus

Esialgne sõnastus oli tarbetult läbipõimunud. Viide sõnaselgele ja eraldi nõusolekule 
selgitab, et ei piisa eeldatavast, s.t vaikimise, valiku tühistamata jätmise või koguhinna 
kinnitamise teel antud nõusolekust. Peale selle lisati õiguslike tagajärgede selgitus.

Muudatusettepanek 440
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 72 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaupleja ja tarbija vahelise lepingu 
puhul ei ole välistav tingimus tarbija 
suhtes siduv.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Jäetakse artikli 69 muudatusettepanekut silmas pidades välja. Enne lepingu sõlmimist tehtud 
avaldused ei tohiks muutuda lepingutingimuseks, vaid neid tuleks kasutada 
lepingutingimustele vastavuse hindamiseks.

Muudatusettepanek 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui lepingus, mis on sõlmitud püsivate 
või korduvate kohustuste täitmiseks, ei ole 
kindlaks määratud lepingulise suhte 
lõppemise aeg või lepingutingimustega ei 
ole ette nähtud lepingu lõpetamise 

1. Kui lepingus, mis on sõlmitud püsivate 
või korduvate kohustuste täitmiseks, ei ole 
kindlaks määratud lepingulise suhte 
lõppemise aeg või lepingutingimustega ei 
ole ette nähtud lepingu lõpetamise 
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võimalust, teatades lõpetamisest teisele 
poolele, võib kumbki pool lepingu igal ajal 
lõpetada mõistliku etteteatamistähtajaga, 
mis ei ole pikem kui kaks kuud.

võimalust, teatades lõpetamisest teisele 
poolele, võib kumbki pool lepingu igal ajal 
lõpetada etteteatamistähtajaga, mis ei ole 
pikem kui kolm kuud.

Or. de

Selgitus

Mõistlikku etteteatamistähtaega võivad pooled väga erinevalt tõlgendada. Selge ja ühene 
tähtaeg tundub parem olevat. Parandus raportööri muudatusettepanekule 155, mis selle 
tulemusena välja jäetakse.

Muudatusettepanek 442
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 82 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja kasutab tarbijaga artikli 7 
tähenduses eraldi läbirääkimata 
lepingutingimusi, peab kaupleja tagama, et 
eraldi läbirääkimata tingimused on 
koostatud ja esitatud lihtsas ja arusadavas 
keeles.

Kui kaupleja kasutab tarbijaga artikli 7 
tähenduses eraldi läbirääkimata 
lepingutingimusi, peab kaupleja tagama, et 
eraldi läbirääkimata tingimused on 
koostatud ja esitatud lihtsas ja arusadavas 
keeles ja lepingutingimuste kontekst on 
kergesti ja loogiliselt arusaadav.

Or. de

Muudatusettepanek 443
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingutingimused, mis loetakse alati 
ebamõistlikult kahjustavaks

Lepingutingimused, mis loetakse alati 
raskelt kahjustavaks

Or. de
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Muudatusettepanek 444
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingutingimus loetakse ebamõistlikult
kahjustavaks käesoleva jao tähenduses, kui 
sellega:

Lepingutingimus loetakse raskelt
kahjustavaks käesoleva jao tähenduses, kui 
sellega:

Or. de

Muudatusettepanek 445
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) pikeneb tähtajaline leping 
automaatselt; kui kaupleja ei ole tarbija 
tähelepanu sellele asjaolule juhtinud ja ei 
ole andnud tarbijale võimalust mõistliku 
aja jooksul reageerida ja pikendamine ära 
hoida;

Or. de

Muudatusettepanek 446
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt k b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k b) kohandatakse tagantjärele 
kokkulepitud lepinguhinda; välja arvatud 
juhul, kui hinnamuudatuse aluseks 
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olevaid parameetrid on lepingus täpselt 
kirjeldatud ja sisuliselt põhjendatud ning 
need ei sõltu kaupleja tahtest.

Or. de

Muudatusettepanek 447
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingutingimused, mille puhul eeldatakse 
ebamõistlikku kahjustamist

Lepingutingimused, mille puhul eeldatakse 
teatud klauslitega seoses rasket
kahjustamist

Or. de

Muudatusettepanek 448
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingutingimuse puhul eeldatakse 
ebamõistlikku kahjustamist käesoleva jao 
tähenduses, kui sellega:

Lepingutingimuse puhul eeldatakse rasket
kahjustamist käesoleva jao tähenduses, kui 
sellega:

Or. de

Muudatusettepanek 449
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt d



PE510.531v01-00 60/96 AM\934215ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lubatakse kauplejal jätta endale tarbija 
tasutud raha, kui tarbija lepingut ei sõlmi 
või ei täida, ja tarbijale ei nähta ette sama 
suurt hüvitist, kui kaupleja ise lepingut ei 
sõlmi või ei täida;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 93 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellise tarbijalemüügilepingu või 
digitaalse infosisu üleandmise lepingu 
puhul, mis on kaugleping või väljaspool 
äriruume sõlmitud leping või mille 
kohaselt on müüjal kohustus kaup või 
digitaalne infosisu ostjani toimetada, 
tarbija lepingu sõlmimise aegses elukohas;

(a) sellise tarbijalemüügilepingu või 
kaupleja ja tarbija vahelise digitaalse 
infosisu üleandmise lepingu või lepingu 
puhul, mille kohaselt on müüjal kohustus 
kaup või digitaalne infosisu ostjani 
toimetada, tarbija lepingu sõlmimise aegses 
elukohas;

Or. de

Selgitus

Täienduse eesmärk on selgitada, et hõlmata ei tuleks mitte üksnes tarbijatevahelisi lepinguid.

Muudatusettepanek 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 93 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellise tarbijalemüügilepingu või 
digitaalse infosisu üleandmise lepingu 
puhul, mis on kaugleping või väljaspool 

(a) sellise tarbijalemüügilepingu või 
kaupleja ja tarbija vahelise digitaalse 
infosisu üleandmise lepingu või lepingu 
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äriruume sõlmitud leping või mille 
kohaselt on müüjal kohustus kaup või 
digitaalne infosisu ostjani toimetada, 
tarbija lepingu sõlmimise aegses elukohas;

puhul, mille kohaselt on müüjal kohustus 
kaup või digitaalne infosisu ostjani 
toimetada, tarbija lepingu sõlmimise aegses 
elukohas;

Or. de

Muudatusettepanek 452
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. peatükk – 3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauba või digitaalse infosisu vastavus 
lepingutingimustele

Vastavus lepingutingimustele ja tarbija 
õiguskaitsevahendid

Or. de

Muudatusettepanek 453
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 100 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sobima teatud eriliseks otstarbeks, mida 
müüja lepingu sõlmimise ajal teadis, välja 
arvatud juhul, kui asjaoludest selgub, et 
ostja ei tuginenud või ei saanud mõistlikult 
tugineda müüja erialastele oskustele või 
teadmistele;

a) sobima teatud eriliseks otstarbeks, mida 
ostja lepingu sõlmimise ajal teadis, välja 
arvatud juhul, kui asjaoludest selgub, et 
ostja ei tuginenud või ei saanud mõistlikult 
tugineda müüja erialastele oskustele või 
teadmistele;

Or. de

Selgitus

Esimese „müüja” puhul tekstis peab olema tegemist segiajamisega sõnaga „ostja”, kuna 
oluline on see, milline kasutuseesmärk öeldi ostjale, mitte müüjale.
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Muudatusettepanek 454
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 100 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sobima teatud eriliseks otstarbeks, mida 
müüja lepingu sõlmimise ajal teadis, välja 
arvatud juhul, kui asjaoludest selgub, et
ostja ei tuginenud või ei saanud 
mõistlikult tugineda müüja erialastele 
oskustele või teadmistele;

a) sobima teatud eriliseks otstarbeks, mida 
müüja lepingu sõlmimise ajal teadis, välja 
arvatud juhul, kui müüja tõendab, et ta oli 
sobivust eriliseks otstarbeks kohandanud;

Or. de

Selgitus

Tarbijatehingute puhul on asjakohasem ja tarbijasõbralikum, kui müüja on kohustatud tarbija 
väljendatud ekslikule arvamusele kauba eriliseks otstarbeks sobivuse kohta sõnaselgelt vastu 
astuma.

Muudatusettepanek 455
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 100 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sobima otstarbeks, milleks seda liiki 
kaupa või digitaalset infosisu tavaliselt 
kasutatakse;

(a) sobima otstarbeks, milleks seda liiki 
kaupa või digitaalset infosisu tavaliselt 
kasutatakse, kui ostjale ei ole lepingu 
sõlmimise ajal teada erilist otstarvet või 
kui asjaoludest selgub, et ostja ei 
tuginenud või ei saanud mõistlikult 
tugineda müüja erialastele oskustele või 
teadmistele;

Or. de

Selgitus

Kauba eriline otstarve võib tavapärase otstarbe erandjuhtudel välistada ja vastupidi.
Mõeldagu näiteks mänguasjade imitatsioonidele, kunsti- või dekoratiivesemetele. Seetõttu 
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tuleks luua punktide a ja b tähtsuse järjekord. Põhimõtteliselt peaks asjakohane olema eriline 
otstarve ja selle puudumise korral tavapärane otstarve.

Muudatusettepanek 456
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – atikkel 100 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) olema selliste omaduste ja 
talitlusvõimega, nagu ostja võib eeldada.
Selle kindlaksmääramisel, mida tarbija 
võib eeldada digitaalse infosisu puhul, 
tuleb arvesse võtta, kas digitaalse infosisu 
eest tasuti ostuhind või mitte.

g) olema selliste omaduste ja 
talitlusvõimega, nagu ostja võib mõistlikul 
viisil eeldada, kusjuures eelkõige võib 
kohaldada ostja või avalikkuse ees enne 
lepingu sõlmimist tehtud avaldusi. Selle 
kindlaksmääramisel, mida tarbija võib 
eeldada digitaalse infosisu puhul, tuleb 
arvesse võtta, kas digitaalse infosisu eest 
tasuti ostuhind või mitte.

Or. de

Selgitus

Avalikkuse ees tehtud avaldused, näiteks reklaamlaused, ei tohiks muutuda 
lepingutingimuseks (vt artikli 69 muudatusettepaneku selgitus). Need võivad siiski – ja seda 
tuleb selgitada siin, nii nagu ka juba direktiivis tarbekaupade müügi kohta (vt artikli 2 lõiget 
2) – ostja ootusi lepingutingimustele vastavuse suhtes otsustavalt mõjutada. See tundub 
asjakohasem, kuna vastasel juhul tuleks lepingu siduvust silmas pidades sõnastada näiteks 
subjektiivsed reklaamlaused.

Muudatusettepanek 457
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 104 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ostja teadmine mittevastavusest
kauplejatevahelise lepingu puhul

Ostja teadmine mittevastavusest

Or. de
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Selgitus

Ei ole selge, miks tuleb tarbijat kaitsta, kuigi ta teab kauba lepingutingimustele 
mittevastavusest.

Muudatusettepanek 458
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplejatevahelise lepingu puhul ei 
vastuta müüja kauba lepingutingimustele 
mittevastavuse eest, kui ostja lepingu 
sõlmimisel kauba lepingutingimustele 
mittevastavust teadis või pidi teadma.

Müüja ei vastuta kauba 
lepingutingimustele mittevastavuse eest, 
kui ostja lepingu sõlmimisel kauba 
lepingutingimustele mittevastavust teadis 
või pidi teadma.

Or. de

Selgitus

Ei ole selge, miks tuleb tarbijat kaitsta, kuigi ta teab kauba lepingutingimustele 
mittevastavusest.

Muudatusettepanek 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplejatevahelise lepingu puhul ei 
vastuta müüja kauba lepingutingimustele 
mittevastavuse eest, kui ostja lepingu 
sõlmimisel kauba lepingutingimustele 
mittevastavust teadis või pidi teadma.

Müüja ei vastuta kauba 
lepingutingimustele mittevastavuse eest, 
kui ostja lepingu sõlmimisel kauba 
lepingutingimustele mittevastavust teadis.
või pidi teadma. Kauplejatevahelise 
lepingu puhul kehtib see ka juhul, kui 
ostja pidi teadma lepingutingimustele 
mittevastavust.

Or. de
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Selgitus

Kui ostja, kes teab ostueseme seisukorda, sõlmib sellele vaatamata ja tingimusteta 
ostulepingu, ei ole tal võimalik esitada järgnevalt nõuet selle kohta, et ese ei vasta 
lepingutingimustele. See peaks kehtima samamoodi nii kauplejate kui ka tarbijate suhtes.

Muudatusettepanek 460
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 105 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tarbijalemüügi lepingu puhul 
eeldatakse, et kuue kuu jooksul alates 
riisiko ostjale üleminekust ilmnenud 
lepingutingimustele mittevastavus oli 
olemas riisiko ülemineku ajal, kui selline 
eeldus ei ole vastuolus kauba või digitaalse 
infosisu või puuduse olemusega.

2. Tarbijalemüügi lepingu või digitaalsete 
teenuste osutamise lepingu puhul 
eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates 
riisiko ostjale üleminekust ilmnenud 
lepingutingimustele mittevastavus oli 
olemas riisiko ülemineku ajal, kui selline 
eeldus ei ole vastuolus kauba või digitaalse 
infosisu või puuduse olemusega.

Or. de

Selgitus

Tarbijakaitse kõrge taseme huvides tuleb kauba, digitaalse infosisu ja sellega seotud teenuste 
puudulikkuse oletamise tähtaega pikendada ühe aastani. Sellega pikendatakse direktiivi 
44/1999 tarbekaupade müügi ja tarbekaupadega seotud tagatiste kohta senist 
miinimumstandardit kuuelt kuult ühe aastani.

Muudatusettepanek 461
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ostja õiguskaitsevahendid Õiguskaitsevahendid

Or. de
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Muudatusettepanek 462
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülevaade ostja õiguskaitsevahenditest Ülevaade ostja õiguskaitsevahenditest

1. Kui müüja on kohustust rikkunud, võib 
ostja teha järgmist:

1. Kui müüja on kohustust rikkunud, on 
ostjal õigus kasutada vajaduse korral 
lõigetes 2 ja 4 märgitud 
õiguskaitsevahendeid.
2. Kui ostja on müüja, võib ostja teha 
järgmist:

(a) nõuda kohustuse täitmist, sealhulgas 
konkreetse kohustuse täitmist, kauba või 
digitaalse infosisu parandamist või 
asendamist, vastavalt käesoleva peatüki 
3. jao sätetele;

(a) nõuda kohustuse täitmist, sealhulgas 
konkreetse kohustuse täitmist, kauba või 
digitaalse infosisu parandamist või 
asendamist, vastavalt käesoleva peatüki 
3. jao sätetele;

(b) oma kohustuse täitmisest keelduda 
vastavalt käesoleva peatüki 4. jao sätetele;

(b) oma kohustuse täitmisest keelduda 
vastavalt käesoleva peatüki 4. jao sätetele;

(c) lepingu lõpetada vastavalt käesoleva 
peatüki 5. jao sätetele ja nõuda makstud 
ostuhinna tagastamist vastavalt 17. peatüki 
sätetele;

(c) lepingu lõpetada vastavalt käesoleva 
peatüki 5. jao sätetele ja nõuda makstud 
ostuhinna tagastamist vastavalt 17. peatüki 
sätetele;

(d) alandada hinda vastavalt käesoleva 
peatüki 6. jao sätetele ning

(d) alandada hinda vastavalt käesoleva 
peatüki 6. jao sätetele ning

(e) nõuda kahju hüvitamist vastavalt 
16. peatüki sätetele.

(e) nõuda kahju hüvitamist vastavalt 
16. peatüki sätetele.

2. Kui ostja on kaupleja: 3. Lõike 2 kohaste õiguste teostamisel 
kehtivad vajaduse korral järgmised 
tingimused:

(a) võib ta kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid peale oma kohustuse 
täitmisest keeldumise üksnes juhul, kui 
need ei ole vastuolus müüja õigusega 
heastada kohustuse rikkumine käesoleva 
peatüki 2. jao sätete kohaselt, ning

(a) võib ta kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid peale oma kohustuse 
täitmisest keeldumise üksnes juhul, kui 
need ei ole vastuolus müüja õigusega 
heastada kohustuse rikkumine käesoleva 
peatüki 2. jao sätete kohaselt, ning

(b) võib ta tugineda kauba 
lepingutingimustele mittevastavusele, kui 
ta on täitnud käesoleva peatüki 7. jaos 
sätestatud ülevaatamis- ja 

(b) võib ta tugineda kauba 
lepingutingimustele mittevastavusele, kui 
ta on täitnud käesoleva peatüki 7. jaos 
sätestatud ülevaatamis- ja 
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teatamiskohustused. teatamiskohustused.
3. Kui ostja on tarbija: 4. Kui ostja on tarbija, võib ostja valida 

järgmise vahel:
(a) ei sõltu tema õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid müüja õigusest 
kohustuse rikkumine heastada ning

(a) nõuda kohustuse täitmist, sealhulgas 
konkreetse kohustuse täitmist, kauba või 
digitaalse infosisu parandamist või 
asendamist, vastavalt käesoleva peatüki 
3. jao sätetele või

(b) käesoleva peatüki 7. jaos sätestatud 
ülevaatamise ja teatamise nõudeid ei 
kohaldata.

(b) lepingu lõpetada mõistliku aja jooksul 
vastavalt käesoleva peatüki 5. jao sätetele 
ja nõuda makstud ostuhinna tagastamist 
vastavalt 17. peatüki sätetele. Kui tarbija 
valib selle õiguse kasutamise, ei või 
kaupleja teha mahaarvamisi kaupade 
kasutamise tõttu tarbija poolt.

4. Kui müüja kohustuse rikkumine on 
vabandatav, võib ostja kasutada kõiki 
lõikes 1 nimetatud õiguskaitsevahendeid, 
välja arvatud nõuda kohustuse täitmist ja 
kahju hüvitamist.

5. Kui ostja valib oma õiguse kasutamise 
vastavalt lõike 4 lõigule a ja müüjal ei ole 
võimalik mõistliku aja jooksul või ilma 
märkimisväärse ebamugavuseta ostja
jaoks konkreetset kohustust täita, kaupa 
või digitaalset infosisu parandada või 
asendada, võib ostja kasutada täiendavalt 
järgmist:
(a) oma kohustuse täitmisest keelduda 
vastavalt käesoleva peatüki 4. jao sätetele;
(b) lepingu lõpetada vastavalt käesoleva 
peatüki 5. jao sätetele ja nõuda makstud 
ostuhinna tagastamist vastavalt 
17. peatüki sätetele;
(c) alandada hinda vastavalt käesoleva 
peatüki 6. jao sätetele ning
(d) nõuda kahju hüvitamist vastavalt 
16. peatüki sätetele.
6. Kui müüja kohustuse rikkumine on 
vabandatav, võib ostja kasutada kõiki 
käesolevas artiklis nimetatud 
õiguskaitsevahendeid, välja arvatud nõuda 
kohustuse täitmist ja kahju hüvitamist.

5. Ostja ei või kasutada lõikes 1 nimetatud 
õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd 
müüja kohustuse rikkumise põhjustas ostja 
ise.

7. Ostja ei või kasutada lõikes 1 nimetatud 
õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd 
müüja kohustuse rikkumise põhjustas ostja 
ise.

6. Õiguskaitsevahendeid, mida saab 8. Õiguskaitsevahendeid, mida saab 
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üheaegselt kasutada, võib koos kasutada. üheaegselt kasutada, võib koos kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ostja on kaupleja: 2. Kui ostja on kaupleja, kehtib ostja õigus 
tugineda lepingutingimustele 
mittevastavusele, kui ta on täitnud 
käesoleva peatüki 7. jaos sätestatud 
ülevaatamis- ja teatamiskohustused.

Or. de

Muudatusettepanek 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ostja on tarbija: välja jäetud
(a) ei sõltu tema õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid müüja õigusest 
kohustuse rikkumine heastada ning
(b) käesoleva peatüki 7. jaos sätestatud 
ülevaatamise ja teatamise nõudeid ei 
kohaldata.

Or. de

Muudatusettepanek 465
Toine Manders
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ostja on tarbija: 3. Kui ostja on tarbija, ei sõltu tema õigus 
kasutada õiguskaitsevahendeid müüja 
õigusest kohustuse rikkumine heastada.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei sõltu tema õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid müüja õigusest 
kohustuse rikkumine heastada ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 467
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) käesoleva peatüki 7. jaos sätestatud 
ülevaatamise ja teatamise nõudeid ei 
kohaldata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 468
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui digitaalse infosisu eest ei tasuta 
ostuhinda, ei või ostja kasutada artikli 106 
lõike 1 punktides a–d sätestatud 
õiguskaitsevahendeid. Ostja võib nõuda 
kahju hüvitamist vastavalt artikli 106 lõike 
1 punktile e üksnes ostja varale, sealhulgas 
riistvarale, tarkvarale ja andmetele, 
tekitatud kahju puhul, mille põhjustas 
üleantud digitaalse infosisu 
lepingutingimustele mittevastavus, välja 
arvatud tulu osas, mis ostjal tekitatud kahju 
tõttu saamata jäi.

Kui digitaalse infosisu eest ei tasuta 
ostuhinda, ei või ostja kasutada artikli 106 
lõike 1 punktides a–e sätestatud 
õiguskaitsevahendeid. Ostja võib nõuda 
kahju hüvitamist vastavalt artikli 106 lõike 
1 punktile e üksnes ostja varale, sealhulgas 
riistvarale, tarkvarale ja andmetele, 
tekitatud kahju puhul, mille põhjustas 
üleantud digitaalse infosisu 
lepingutingimustele mittevastavus, välja 
arvatud tulu osas, mis ostjal tekitatud kahju 
tõttu saamata jäi.

Or. de

Selgitus

Ei ole selge, miks peaks tasuta tarkvara puhul lepingutingimustele mittevastavuse tõttu 
kahjuhüvitise eest vastutama. Küsitav on, kas see kuulub üldse Euroopa ühise müügiõiguse 
kohaldamisalasse ja sellele tulekski eitavalt vastata. Vabakutseliste arendajate riisiko oleks 
ettearvamatu, kui nad peaksid vastutama äärmuslikel juhtudel tuhandete kasutajate kahjude 
eest, seda enam, et levitamine toimub sageli eri kanalite kaudu, mida arendajal ei ole 
võimalik kontrollida.

Muudatusettepanek 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüja õigus rikkumine heastada Müüja õigus rikkumine heastada
1. Müüja, kes on pakkunud kohustuse 
täitmist liiga vara ja kellele on teatatud, et 
see ei vasta lepingutingimustele, võib 
pakkuda uuesti lepingutingimustele
vastavat kohustuse täitmist, kui see on 
kohustuse täitmise tähtaja jooksul 
võimalik.

1. Müüja, kes on täitnud kohustuse 
lepingutingimustele mittevastavalt, võib 
kohe pärast lepingutingimustele
mittevastavusest teadasaamist pakkuda 
omal kulul tagantjärele täitmist vastavalt 
artiklile 111.
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2. Muudel kui lõikes 1 nimetatud juhtudel 
võib müüja, kes on pakkunud 
lepingutingimustele mittevastavat 
kohustuse täitmist ja kellele on 
mittevastavusest teatatud, viivitamata 
pakkuda rikkumise heastamist oma kulul.

2. Ostja võib tagantjärele täitmise 
pakkumise tagasi lükata ainult juhul, kui

(a) tagantjärele täitmist ei ole võimalik 
teostada kohe ja ilma oluliste 
ebamugavusteta ostja jaoks;
(b) ostjal on põhjust eeldada, et müüja ei 
täida kohustusi ka edaspidi, või
(c) kohustuse täitmisega viivitamine 
tähendab kohustuse olulist rikkumist.

3. Lepingu lõpetamisest teatamine ei
välista rikkumise heastamise pakkumist.

3. Kui tegemist ei ole lõikes 2 sätestatud 
juhtumiga, on müüja kohustatud 
teostama tagantjärele täitmise mõistliku 
tähtaja jooksul, mis ei tohi tarbijalemüügi 
lepingute puhul ületada 30 päeva. Kui 
ostja määrab müüjale mõistliku tähtaja, 
on see siduv.

4. Ostja võib heastamisest keelduda ainult 
juhul, kui:

4. Ostja võib kuni tagantjärele täitmiseni 
oma kohustuse täitmisest keelduda. Tema 
õigus kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid, mis on tagantjärele 
täitmise võimalusega vastuolus, peatub 
kuni lõikes 3 ettenähtud tähtaja 
möödumiseni.

(a) rikkumist ei saa heastada viivitamata 
ja heastamisega põhjustatakse ostjale 
olulisi ebamugavusi;
(b) ostjal on põhjust eeldada, et müüja ei 
täida kohustusi ka edaspidi, või
(c) kohustuse täitmisega viivitamine 
tähendab kohustuse olulist rikkumist.
5. Müüja peab rikkumise heastama 
mõistliku aja jooksul.

5. Tagantjärele täitmine ei võta ostjalt 
õigust nõuda, et müüja hüvitaks 
kohustuse täitmisega viivitamise ja 
tagantjärele täitmisega tekitatud kahju ja 
sellise kahju, mida ei õnnestunud 
tagantjärele täitmisega ära hoida.

6. Ostja võib kuni heastamise lõppemiseni 
oma kohustuse täitmisest keelduda, kuid 
tema õigus kasutada muid 
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õiguskaitsevahendeid, mis on 
heastamisega vastuolus, peatub kuni 
heastamiseks ettenähtud tähtaja 
möödumiseni.
7. Heastamine ei võta ostjalt õigust 
nõuda, et müüja hüvitaks kohustuse 
täitmisega viivitamise ja rikkumise 
heastamisega tekitatud kahju ja sellise 
kahju, mida ei õnnestunud heastamisega 
ära hoida.

Or. de

Selgitus

Tarbekaupade müügi direktiivis tehtud otsus anda müüjale ka tarbija suhtes võimalus teise 
täitmiskatse tegemiseks (tagantjärele täitmine) on põhimõtteliselt asjakohane ja tuleks lisada 
ka Euroopa ühisesse müügiõigusesse. Säilitada tuleks tarbija valikuvõimalus tagantjärele 
täitmise variantide „parandamine” ja „asendamine” vahel. Müüja sõltumatu heastamise 
õigus ettevõtjatevahelistes tehingutes, nagu määruse ettepanekus seni ette nähtud, tundub 
mittevajalik.

Muudatusettepanek 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 110 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kaupleja ei võta tarbija 
nõudmisele vaatamata 
lepingutingimustele mittevastava täitmise 
puhul parandusmeetmeid, vaid tema 
mõjutusel peab tarbija taotlema 
parandamist ettevõtte antud garantii 
raames, on kaupleja kohustatud seoses 
oma kohustustega nõustuma nõuetega, 
mis tulenevad ettevõtte garantii raames 
tehtud toimingutest ning tarbija ja 
garantiiandja esitatud avaldustest.

Or. de
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Selgitus

Tarbijale võib olla kahjulik, kui ta nõuab ostetud kauba vea korral parandusmeetmeid tootja 
garantii alusel ja mitte müügiõigusest tulenevate õiguste alusel vastavalt artiklile 106. 
Näiteks võivad garantiiõigused aeguda, kuni ostja tootjaga garantii ulatuse üle edutult 
vaidleb. Lisaks võib olla raskendatud ostulepingust taganemine, kui ostja peab pärast tootja 
ebaõnnestunud parandamiskatseid võimaldama müüjal uuesti parandamist üritada, enne kui 
ta lepingust taganeda saab. On ebaõiglane, kui tarbija otsib müüja algatusel, kes seeläbi 
väldib enda poole pöördumist, parandusmeetmeid garantii raames. Seetõttu on müüja 
kohustatud nõustuma tarbija ja garantiiandja poolt tema suhtes tehtud toimingute ja esitatud 
avaldustega.

Muudatusettepanek 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 110 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui tarbija nõuab kauplejalt 
parandusmeetmeid, kannab kaupleja kuni 
parandusmeetmete täieliku teostamiseni 
ning kuni tarbija saab valduse või 
kontrolli uuesti endale, kauba hävimise 
või kahjustumise riisiko. Esimene lause 
kehtib alates hetkest, mil tarbija on pärast 
parandamistaotlusest teatamist andnud 
kauba üle kauplejale või saatmise puhul 
esimesele vedajale.

Or. de

Selgitus

Parandusmeetmete teostamise ajal ei tohi tarbijat koormata ostueseme juhusliku hävimise või 
kahjustumise riisiko tagajärgedega. Eelkõige riisiko kandmine puudustega kauba saatmise 
ajal võib sundida tarbijat oma õiguste teostamisest loobuma.

Muudatusettepanek 472
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 110 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustuse täitmine oleks võimatu või 
on muutunud õigusvastaseks või

(a) kohustuse täitmine oleks võimatu või 
õigusvastane või

Or. de

Selgitus

Kohustuse täitmine võib olla äärmisel juhul potentsiaalselt õigusvastane. See ei ole aga 
muutunud õigusvastaseks, kui seda ei ole veel toimunudki. Seetõttu peab olema „oleks 
õigusvastane”. Lisaks kasutati seda sõnastust ka artiklis 111.

Muudatusettepanek 473
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaupleja peab tarbijalemüügi 
lepingu puhul parandama 
lepingutingimustele mittevastava täitmise 
artikli 110 lõike 2 kohaselt, võib tarbija
valida kauba parandamise ja asendamise 
vahel, välja arvatud juhul, kui üks neist 
on õigusvastane või võimatu või teisega
võimalusega võrreldes müüjale 
ebamõistlikult kulukas, võttes arvesse 
järgmist:

1. Kui kaupleja peab tarbijalemüügi 
lepingu puhul parandama 
lepingutingimustele mittevastava täitmise 
artikli 110 lõike 2 kohaselt, võib ta valida 
kauba parandamise ja asendamise vahel, 
mille ta peab teostama mõistliku tähtaja 
jooksul, mis ei tohi ületada 30 päeva. Selle 
aja jooksul ei või tarbija kasutada teisi 
parandusmeetmeid, kuid võib siiski 
keelduda oma kohustuse täitmisest.

Or. de

Selgitus

Kauplejal on võimalik paremini otsustada, kas parandamine on otstarbekas või mitte.
Majanduslikest ja keskkonnaalastest aspektidest ei tundu tarbija valimine asjakohane, kuna ta 
otsustaks tõenäoliselt enamasti asendamise kasuks. Paljud tooted on aga pärast parandamist 
edasimüüdavad, seega tuleks tooted käitlusse suunata. Valikuõigus peaks olema kauplejal aga 
ainult esimese tagantjärele täitmise korral (vt lõike 2 muudatusettepanek).

Muudatusettepanek 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaupleja peab tarbijalemüügi 
lepingu puhul parandama 
lepingutingimustele mittevastava täitmise 
artikli 110 lõike 2 kohaselt, võib tarbija 
valida kauba parandamise ja asendamise 
vahel, välja arvatud juhul, kui üks neist on 
õigusvastane või võimatu või teisega
võimalusega võrreldes müüjale 
ebamõistlikult kulukas, võttes arvesse 
järgmist:

1. Kui tarbija võib nõuda tagantjärele 
täitmist või kui müüja seda pakub, võib 
tarbija valida kauba parandamise ja 
asendamise vahel, välja arvatud juhul, kui 
üks neist on õigusvastane või võimatu või 
teise võimalusega võrreldes müüjale 
ebamõistlikult kulukas, võttes arvesse 
järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 475
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väärtus, mis kaubal oleks juhul, kui 
lepingule mittevastavust ei esineks,

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Esimese tagantjärele täitmise korral peaks valikuõigus olema kauplejal. Järelikult tuleb see 
punkt välja jätta.

Muudatusettepanek 476
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lepingule mittevastavuse olulisus ja välja jäetud

Or. de

Selgitus

Esimese tagantjärele täitmise korral peaks valikuõigus olema kauplejal. Järelikult tuleb see 
punkt välja jätta.

Muudatusettepanek 477
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võimalus kasutada alternatiivset 
õiguskaitsevahendit ilma 
märkimisväärsete ebamugavusteta 
tarbijale.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Esimese tagantjärele täitmise korral peaks valikuõigus olema kauplejal. Järelikult tuleb see 
punkt välja jätta.

Muudatusettepanek 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tarbija nõuab mittevastavuse 
parandamist kauba parandamise või 
asendamisega vastavalt lõikele 1, on 
tarbijal õigus kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid ainult juhul, kui 

välja jäetud
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kaupleja ei ole kaupa parandanud või 
asendanud mõistliku aja jooksul, mis ei 
ületa 30 päeva. Tarbija võib selle aja 
jooksul keelduda oma kohustuse 
täitmisest.

Or. de

Muudatusettepanek 479
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tarbija nõuab mittevastavuse 
parandamist kauba parandamise või 
asendamisega vastavalt lõikele 1, on 
tarbijal õigus kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid ainult juhul, kui 
kaupleja ei ole kaupa parandanud või 
asendanud mõistliku aja jooksul, mis ei 
ületa 30 päeva. Tarbija võib selle aja 
jooksul keelduda oma kohustuse 
täitmisest.

2. Kui kaupleja ei ole kaupa parandanud 
või asendanud mõistliku aja jooksul, mis ei 
ületa 30 päeva, või kui esimene 
tagantjärele täitmise katse ei ole viinud 
kauba lepingutingimustele vastavuseni, 
võib tarbija valida täiendava parandamise 
või asendamise.

Or. de

Selgitus

Majanduslikest ja keskkonnaalastest aspektidest tundub mõistlikum anda tarbijale võimalus 
valida asendamise või täiendava parandamise vahel alles pärast ebaõnnestunud 
parandamiskatset.

Muudatusettepanek 480
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 113 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tarbijalemüügi lepingus võib 
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keelduda kogu kohustuse täitmisest, välja 
arvatud juhul, kui kogu kohustuse 
täitmisest keeldumine on mittetäitmise 
ulatusega võrreldes ülimalt 
ebaproportsionaalne.

Or. de

Selgitus

Kogu kohustuse täitmisest keeldumise õigus on praktikas tarbijate jaoks üks kõige 
mõjuvamatest survevahenditest, et aidata nende õigusi teostada. Tarbijakaitse kõrge taseme 
huvides peaks seetõttu kogu kohustuse täitmisest keeldumine alati võimalik olema, välja 
arvatud juhul, kui õiguse teostamine oleks täiesti ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 481
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 115 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui müüja ei anna kaupa või digitaalset 
infosisu üle lepingus ettenähtud tähtaja 
jooksul ja see ei kujuta endast olulist 
lepingurikkumist ning ostja teatab müüjale 
kohustuse täitmiseks täiendava mõistliku 
tähtaja andmisest ning müüja ei täida 
kohustust täiendava tähtaja jooksul, võib 
ostja lepingu lõpetada.

1. Kui müüja ei anna kaupa või digitaalset 
infosisu üle lepingus ettenähtud tähtaja 
jooksul ja see ei kujuta endast lepingu 
olulist mittetäitmist ning ostja teatab 
müüjale kohustuse täitmiseks täiendava 
mõistliku tähtaja andmisest ning müüja ei 
täida kohustust täiendava tähtaja jooksul, 
võib ostja lepingu lõpetada.

Or. de

Selgitus

Esialgne tekst tundub ebaselge. Asi ei tundu olevat olulises hilinemises, vaid olulises 
mittetäitmises.

Muudatusettepanek 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 117 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui: 2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui lepingut üldse 
ei täidetud.

Or. de

Selgitus

Ostja õigus lõpetada leping mittetäitmise tõttu peab olema ka tarbijalepingute puhul seotud 
tähtajaga, kuna lepingu saatus ei tohi mõlema poole huvides jääda õhku rippuma, seda enam, 
et selle perioodi eest ei võlgneta kasutamise eest hüvitist. Ka tarbijalt on õigus oodata, et ta 
avaldab mõistliku aja jooksul seisukoha oma lõpetamisõiguse kohta.

Muudatusettepanek 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 119 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ostja on tarbija või välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 119 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustuse täitmist ei ole üldse 
pakutud.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 485
Jürgen Creutzmann



PE510.531v01-00 80/96 AM\934215ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 124 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kaupleja ja tarbija vahelise lepingu 
puhul ei pea tarbija tasuma teatud 
maksevahendite kasutamise eest 
teenustasu, mis ületab kaupleja kulutusi 
sellise vahendi kasutamise eest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See eeskiri ei tundu praktikas eriti kasutuskõlblik. Kauplejal võib tekkida lisaks 
makseasutusele makstavatele teenustasudele teisi kulusid. Need võivad kujuneda olenevalt 
makseviisist erinevaks. Kuidas on võimalik tegelikke kulusid täpselt arvutada, kui näiteks üks 
makseviis tähendab ettevõtte jaoks suuremat halduskoormust kui teine? Müüjal peaks olema 
seetõttu võimalik määrata üldhind, näiteks „Krediitkaardimakse kulud: 5 €”.

Muudatusettepanek 486
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 135 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ostja ei täida kohustust lepingus 
ettenähtud tähtaja jooksul ja müüja teatab 
ostjale kohustuse täitmiseks täiendava 
mõistliku tähtaja andmisest ning ostja ei 
täida kohustust täiendava tähtaja jooksul, 
võib müüja lepingu lõpetada.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 487
Jürgen Creutzmann



AM\934215ET.doc 81/96 PE510.531v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 139 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kohustuse täitmist on pakutud 
viivitusega või pakutud täitmine ei vasta 
muul moel lepingutingimustele, kaotab 
müüja õiguse leping käesoleva jao kohaselt 
lõpetada, välja arvatud juhul, kui lepingu 
lõpetamisest teatatakse mõistliku aja 
jooksul pärast seda, kui müüja sai teada või 
pidi saama teada täitmise pakkumisest või 
täitmise mittevastavusest 
lepingutingimustele.

1. Kui kohustuse täitmist on pakutud 
viivitusega või pakutud täitmine ei vasta 
muul moel lepingutingimustele, kaotab 
müüja õiguse leping käesoleva jao kohaselt 
lõpetada, kui ta ei teata lepingu 
lõpetamisest mõistliku aja jooksul pärast 
seda, kui müüja sai teada või pidi saama 
teada täitmise pakkumisest või täitmise 
mittevastavusest lepingutingimustele.

Or. de

Selgitus

Müüja kaotab oma õiguse alles juhul, kui ta ei teata lepingu lõpetamisest tähtaja jooksul.
Vastasel korral kaotaks ta oma õiguse alati, välja arvatud tähtaja sisse jääva aja jooksul.
Loogilisem reegel oleks aga see, et tal on lõpetamise õigus, välja arvatud juhul, kui ta laseb 
tähtajal mööduda. Erand ja reegel tunduvat olevat originaaltekstis segamini aetud.

Muudatusettepanek 488
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 141 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökodisainitud toodete õiguslik 
garantiiperiood
Käesoleva direktiiviga hõlmatud ja 
vastavalt direktiivile 2009/125/EÜ, mis 
käsitleb raamistiku kehtestamist 
energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete 
sätestamiseks, ökodisainitud toodete 
vastavusperiood on direktiivi 
2009/125/EÜ rakendusmeetmes 
kehtestatud vastupidavusperiood.

Or. en
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Selgitus

Säästva tarbimise edendamiseks tarbijate seas, tekitades neis usaldust ökodisainialastes 
õigusaktides kehtestatud standardite kohaselt väljatöötatud toodete vastu, on vaja tagada, et 
tarbijad toetuksid garantiiõigustele kogu toote olelusringi jooksul. Kõnealune periood tuleks 
kehtestada lähtuvalt direktiivi 2009/158/EÜ alusel rakendatud meetmetest, milles juba 
nõutakse hinnangu andmist toote oodatavale elueale, mis tähendab toote seisundit pärast 
selle esimese kasutuse lõppu kuni selle lõpliku kõrvaldamiseni.

Muudatusettepanek 489
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 141 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja otsene vastutus
1. Tootja vastutab tarbija ees kauba 
parandamise või asendamise eest artiklis 
10 sätestatud perioodi jooksul, kui on 
tegemist mittevastavusega, mis oli olemas 
kauba või digitaalse infosisuga seotud 
riisiko tarbijale ülemineku ajal. Tarbijal 
on artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel 
õigus valida parandamise ja asendamise 
vahel.
2. Tootja parandab või asendab toote 
hiljemalt 30 päeva jooksul alates 
mittevastavusest teadasaamisest.
3. Käesolev artikkel ei piira riiklike 
õigusaktide sätteid, millega laiendatakse 
vastutus teistele osapooltele, näiteks 
importijale või vedajale, või mis 
puudutavad regressiõigust.

Or. en

Selgitus

Tootjate otsene vastutus võiks suurendada tarbijate usaldust: tarbija võiks pöörduda vajaduse 
korral otse oma riigis asuva tootja poole, selle asemel et saata puudusega toodet ELis edasi 
ja tagasi. Tõelisel siseturul peaks tarbijatel olema võimalik valida, kelle poole probleemide 
korral pöörduda.
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Muudatusettepanek 490
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 142 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijalemüügi lepingu puhul läheb 
riisiko tarbijale üle siis, kui tarbija või ostja 
nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, 
on kauba või füüsilise andmekandja, millel 
digitaalne infosisu edastatakse, oma 
valdusesse võtnud.

1. Tarbijalemüügi lepingu puhul läheb 
riisiko tarbijale üle siis, kui tarbija või ostja 
nimetatud kolmas isik võtab kauba või 
füüsilise andmekandja, millel digitaalne 
infosisu edastatakse, oma valdusesse. Kui 
müüja annab tarbijale valida eri vedajate 
vahel, ei käsitleta neid nimetatud 
kolmandate isikutena käesoleva lõike 
tähenduses.

Or. de

Selgitus

Kui tarbija on vedaja ise määranud, peab riisiko otse üle minema. Kui tarbijal on aga näiteks 
veebilehel võimalus valida erinevate teenusepakettide vahel, ei ole tegemist nimetatud 
kolmandate isikutega. Vastasel juhul oleks tarbija seoses riisiko üleminekuga halvemas 
olukorras, kui tal on valikuvõimalus eri vedajate vahel.

Muudatusettepanek 491
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 142 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sellise digitaalse infosisu üleandmise 
lepingu puhul, mida ei edastata füüsilisel 
andmekandjal, läheb riisiko tarbijale või 
tarbija nimetatud kolmandale isikule üle 
siis, kui tarbija või kolmas isik on
digitaalse infosisu oma kontrolli alla 
võtnud.

2. Sellise digitaalse infosisu üleandmise 
lepingu puhul, mida ei edastata füüsilisel 
andmekandjal, läheb riisiko tarbijale või 
tarbija nimetatud kolmandale isikule üle 
siis, kui tarbija või kolmas isik võtab
digitaalse infosisu oma kontrolli alla.

Or. de
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Selgitus

Keeleline muudatus. Riisiko ülemineku hetk on kontrolli alla võtmise ajahetk. See on 
praktiliselt sama ajahetk.

Muudatusettepanek 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 142 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, välja 
arvatud kauglepingu ja väljaspool 
äriruume sõlmitud lepingu puhul, kui 
tarbija ei täida kohustust kaup või 
digitaalne infosisu vastu võtta ja 
kohustuse rikkumine ei ole artikli 88 
sätete kohaselt vabandatav. Sel juhul 
läheb riisiko üle ajal, kui tarbija või 
tarbija nimetatud kolmas isik oleks kauba 
oma valdusesse või digitaalse infosisu 
oma kontrolli alla saanud, kui ta oleks 
täitnud kohustuse kaup või infosisu vastu 
võtta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 493
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 152 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarbijatehingutes loetakse seotud 
teenuse nimetatud kulude summa siduvalt 
tagatuks, kui sõnaselgelt ei ole vastupidist 
avaldatud. Siduvalt tagatud kulude 
ületamine ei ole lubatud.

Or. de
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Selgitus

Kulukalkulatsioonide puhul on vaja tarbijat eraldi kaitsta. Lisaks mittesiduvale 
kulukalkulatsioonile, mille kulusid võib vajaduse korral vastavalt artikli 152 lõigetele 1 ja 2 
ületada, tuleb sätestada siduv kulukalkulatsioon. Kaupleja peab olema kohustatud sõnaselgelt 
teada andma, kui tegemist on ainult mittesiduva kulukalkulatsiooniga.

Muudatusettepanek 494
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
sõltub kliendi õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid teenuseosutaja 
õigusest pakkuda rikkumise heastamist 
olenemata sellest, kas klient on tarbija või 
mitte.

2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
sõltub kliendi õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid teenuseosutaja 
õigusest pakkuda rikkumise heastamist.

Or. de

Muudatusettepanek 495
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 101 sätestatud ebaõige 
paigaldamise korral tarbijalemüügi
lepingu puhul ei sõltu tarbija õigus 
kasutada õiguskaitsevahendeid 
teenuseosutaja õigusest pakkuda 
heastamist.

3. Seotud teenuseid käsitleva lepingu 
puhul ei sõltu tarbija õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid teenuseosutaja 
õigusest pakkuda heastamist.

Or. de
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Muudatusettepanek 496
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seoses teenuseosutaja õigusega 
pakkuda heastamist ei tohi kaupleja ja 
tarbija vahelise lepingu puhul artikli 109 
lõike 5 kohane mõistlik aeg olla pikem kui 
30 päeva;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 497
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lepingutingimustele mittevastava 
teenuse osutamise parandamisel ei 
kohaldata artikleid 111 ja 112 ning

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 498
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni aruanne (kavandatud 
vastupidavus)
Hiljemalt [...] komisjon
a) viib läbi uuringu, et teha kindlaks, 
analüüsida ja hinnata kavandatud 
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vastupidavuse mõju toodete olelustsüklile
ning
b) esitab Euroopa Parlamendile aruande 
käesoleva direktiivi ülevõtmise ja 
meetmete kohta, mida on vaja toodete 
kavandatud vastupidavuse probleemidega 
tegelemiseks.

Or. en

Selgitus

Kavandatud vastupidavus on praegune tava, mille eesmärk on toote olelusringi lühendamine.
Praegune õigustik selle probleemiga ei tegele. Järelikult on vaja hinnata, kuidas see tava 
mõjutaks toote olelusringi praeguste garantiiõiguste valguses (nt tooted, mis on ette nähtud 
üles ütlema pärast kaheaastast õiguslikku garantiid nendes liikmesriikides, kes on üle võtnud 
1999. aasta tarbijamüügi direktiivi miinimumperioodi) ja millised on kavandatud 
vastupidavuse kasutamise vähendamiseks või selle eest karistamiseks vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek 499
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus hüvitusele
1. Kui lõppmüüjale tekib tarbija ees 
vastutus tootja, eelmise müüja või mõne 
muu vahendaja tegevusest või 
tegevusetusest tuleneva lepingule 
mittevastavuse tõttu, on lõppmüüjal õigus 
nõuda parandusmeetmeid isikult või 
isikutelt, kellel on vastutus lepinguahelas.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks lõikes 
1 osutatud parandusmeetmed ja 
kasutamise tingimused.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse 1999. aasta tarbijamüügi direktiivi artikkel 4.

Muudatusettepanek 500
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanded ja ebamõistlikult kahjustavate 
lepingutingimuste läbivaatamine
Komisjon esitab [xxx] Euroopa 
Parlamendile aruande direktiivi 
93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta 
tarbijalepingutes kohaldamise kohta selle 
kohaldamisalasse kuuluvates eri 
sektorites ning esitab vajaduse korral 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanekud muudatuste tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Ebaõiglaste lepingutingimuste direktiiv on ELi horisontaalne õigusakt, mis reguleerib 
tarbijalepingute tingimusi eri sektorites. Tarbijaõigustiku läbivaatamise osana peaks 
komisjon läbi viima kõnealuste õigusaktide kohaldamise hindamise, et teha kindlaks 
probleemid tarbijalepingutes eri turgudel (nt digitaalse infosisuga, 
telekommunikatsiooniteenustega, energiaga jne varustamine), millega tuleks tegeleda 
direktiivi 93/13/EMÜ võimaliku läbivaatamise käigus.

Muudatusettepanek 501
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 167– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Viivist ei hakata arvestama enne, kui 30
päeva on möödunud päevast, mil 

2. Viivist ei hakata arvestama enne, kui 20
päeva on möödunud päevast, mil 
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võlausaldaja teatas võlgnikule viivise 
maksmise kohustusest ja viivise määrast.
Võlausaldaja võib nimetatud asjaoludest 
teatada enne maksekohustuse tähtpäeva 
saabumist.

võlausaldaja teatas võlgnikule viivise 
maksmise kohustusest ja viivise määrast.
Võlausaldaja võib nimetatud asjaoludest 
teatada enne maksekohustuse tähtpäeva 
saabumist.

Or. de

Muudatusettepanek 502
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 168 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 kohaselt kindlaks määratud 
maksetähtaeg ei tohi olla pikem kui 60 
päeva, välja arvatud juhul, kui pooled on 
sõnaselgelt teisiti kokku leppinud ja see 
kokkulepe ei ole ebamõistlikult kahjustav 
artikli 170 tähenduses.

4. Lõike 2 kohaselt kindlaks määratud 
maksetähtaeg ei tohi olla pikem kui 60 
päeva, välja arvatud juhul, kui pooled on 
sõnaselgelt teisiti kokku leppinud ja see 
kokkulepe ei ole ebamõistlikult kahjustav 
artikli 170 tähenduses. Valitsusasutuste ja 
-organite maksete tähtajad ei tohiks 
ületada 30 päeva.

Or. en

Muudatusettepanek 503
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 179 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lühike aegumistähtaeg on kaks aastat. 1. Lühike aegumistähtaeg on kolm aastat.

Or. de

Selgitus

Tarbijakaitse kõrge taseme huvides tuleb tähtaega pikendada. Lisaks on mitmetes 
liikmesriikides garantiinõuete esitamise, eksimuse või kahjuhüvitise puhul niikuinii ette 
nähtud pikemad tähtajad.
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Muudatusettepanek 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 179 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Aegumine algab siis, kui varem 
lõppev tähtaeg on möödunud.

Or. de

Muudatusettepanek 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 184 – lõige 1 ja lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aegumine katkeb ja lühike aegumistähtaeg 
algab uuesti võlgniku poolt võlausaldaja 
nõude tunnustamisega, mis võib seisneda 
osalises tasumises, intresside maksmises, 
tagatise andmises, tasaarvestuses või muus 
teos.

1. Aegumine katkeb ja lühike 
aegumistähtaeg algab uuesti võlgniku poolt 
võlausaldaja nõude tunnustamisega, mis 
võib seisneda osalises tasumises, intresside 
maksmises, tagatise andmises, 
tasaarvestuses või muus teos.

2. Sama kehtib juhul, kui müüja on 
täitnud kohustusi tagantjärele täitmise 
käigus.

Or. de

Selgitus

Määruse ettepanekus puudub seni selle küsimuse regulatsioon, kuidas mõjutavad müüja 
tagantjärele täitmise kohustused vastavalt artiklile 109 ff ostja õiguskaitsevahendite aegumist 
vastavalt artiklile 106. Küsimusel on oluline praktiline tähendus nii ostja kui ka müüja 
lepingukalkulatsiooni jaoks. Selle reguleerimine loob mõlema poole jaoks õiguskindluse.

Muudatusettepanek 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 186 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX osa. Muud sätted
Lepitamine
Kaupleja on kohustatud osalema 
lepinguliste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles 
käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist 
lahendamist ja millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 
direktiivi 2009/22/EÜ tähenduses, kui 
tarbija seda lubatud viisil taotleb.

Or. de

Selgitus

Piiriüleste lepingute puhul on nõuete kohtulik lahendamine mõlema poole jaoks seotud 
oluliste kulude ja riskidega. Tarbijate usalduse suurendamiseks Euroopa müügiõiguse 
vahendi vastu peaks lepingu sõlmimisega kaasnema kohtuvälise lepitamise võimalus.

Muudatusettepanek 507
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. liide – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage
meid (2) oma otsusest käesolevast 
lepingust taganeda selge avaldusega (nt 
posti teel saadetud kiri, faks, e-kiri). Te
võite selleks kasutada lisatud 
taganemisteate näidisvormi, kuid see ei ole 
kohustuslik. 3

Taganemisõiguse kasutamiseks teatage
meile (2) oma otsusest käesolevast 
lepingust taganeda selge avaldusega (nt 
kiri, faks, e-kiri). Võite selleks kasutada 
lisatud taganemisteate tüüpvormi, kuid see 
ei ole kohustuslik. 3

Or. de
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Muudatusettepanek 508
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. liide – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Te taganete lepingust, tagastame Teile
kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas 
kättetoimetamiskulud (välja arvatud 
täiendavad kulud, mis tulenevad Teie
valitud kättetoimetamisviisist, mis erineb 
meie pakutud kõige odavamast tavalisest 
kättetoimetamisviisist) viivitamata ja igal 
juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates 
sellest päevast, mil saame teada Teie
otsusest lepingust taganeda. Teeme 
nimetatud tagasimaksed, kasutades sama 
makseviisi, mida Te kasutasite algses 
tehingus, välja arvatud juhul, kui Te ei ole 
sõnaselgelt andnud nõusolekut teistsuguse 
makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei 
kaasne Teile maksete tagastamisega 
kohustust maksta teenustasu. 4

Kui taganete lepingust, tagastatakse teile
kõik teilt saadud maksed, sealhulgas 
kättetoimetamiskulud (välja arvatud 
täiendavad kulud, mis tulenevad teie
valitud kättetoimetamisviisist, mis erineb 
meie pakutud kõige odavamast tavalisest 
kättetoimetamisviisist). Tagastamine 
toimub hiljemalt 14 päeva jooksul alates 
sellest päevast, mil saame kätte teie otsuse
lepingust taganeda. Kasutame sama 
makseviisi, mida kasutasite algses 
tehingus, välja arvatud juhul, kui te ei ole 
sõnaselgelt andnud nõusolekut teistsuguse 
makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei 
kaasne teile maksete tagastamisega 
kohustust maksta teenustasu. 4

Or. de

Selgitus

Lihtsustamine.

Muudatusettepanek 509
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. liide – lõik 10 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) müügilepingu puhul: „mil Teie või 
kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja 
ja kelle Te olete selleks otstarbeks 
määranud, on saanud kauba oma valdusse.
”;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. de

Muudatusettepanek 510
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. liide – lõik 10 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lepingu puhul, mis käsitleb mitme eraldi 
kättetoimetatava kauba tellimist ühes 
tellimuses: „mil Teie või kolmas isik, kes 
ei ole kauba kättetoimetaja ja kelle Te olete 
selleks otstarbeks määranud, on saanud 
viimase kaubaartikli oma valdusse. ”

c) lepingu puhul, mis käsitleb mitme eraldi 
kättetoimetatava kauba tellimist ühe 
tellimuse raames: „millal teie või kolmas 
isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja ja kelle 
olete selleks otstarbeks määranud, on 
saanud viimase kaubaartikli oma 
valdusse.”

Or. de

Muudatusettepanek 511
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. liide – lõik 10 – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lepingu puhul, mis käsitleb mitmest 
partiist või osast koosneva kauba 
kättetoimetamist: „mil Teie või kolmas 
isik, kes ei ole vedaja ja kelle Te olete 
selleks otstarbeks määranud, on saanud 
viimase saadetise või osa oma valdusse. ”

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 512
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. liide – lõik 10 – punkt 1 – alapunkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingu puhul, mis käsitleb 
kindlaksmääratud aja jooksul kauba 
korrapärast kättetoimetamist: „mil Teie või 
kolmas isik, kes ei ole vedaja ja kelle Te 
olete selleks otstarbeks määranud, on 
saanud esimese kaubaartikli oma 
valdusse.”

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 513
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. liide – lõik 10 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui annate tarbijale võimaluse täita ja 
esitada teave lepingust taganemise kohta 
elektrooniliselt veebilehel, lisage järgmine 
tekst: „Teil on ka võimalik täita ja esitada 
taganemisteate näidisvorm või mis tahes 
muu selge avaldus loobumise kohta 
elektrooniliselt meie veebilehel [lisada 
internetiaadress]. Kui Te kasutate seda
võimalust, saadame Teile viivitamata teate 
Teie loobumisteate kättesaamise kohta 
püsival andmekandjal (näiteks e-kirjaga).”

3. Kui annate tarbijale võimaluse täita ja 
esitada teave lepingust taganemise kohta 
elektrooniliselt veebilehel, lisage järgmine 
tekst: „Teil on ka võimalik täita ja esitada 
taganemisteate näidisvorm või mis tahes 
muu selge avaldus elektrooniliselt meie 
veebilehel [lisada internetiaadress]. Kui 
seda kasutate, saadame teile viivitamata 
teate loobumisteate kättesaamise kohta 
(näiteks e-kirjaga).”

Or. de

Selgitus

Tekst on niimoodi arusaadavam.

Muudatusettepanek 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. liide – lõik 10 – punkt 5 – alapunkt b – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kui Te kauglepingus ei paku võimalust 
kauba tagastamise kulusid ise katta ning 
kaupa ei saa tema olemuse tõttu posti 
kaudu tagastada: „Kauba tagastamise 
otsesed kulud ___ EUR [lisage summa] 
tuleb katta Teil.”; või kui kauba 
tagastamise kulusid ei ole mõistlikkuse 
piires võimalik eelnevalt arvutada: „Kauba
tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.
Maksimaalsed kulud on umbes ___EUR 
[lisage summa]; või

– Kui te ei paku võimalust kauba 
tagastamise kulusid ise kanda ning kaupu
ei saa nende olemuse tõttu posti kaudu 
tagastada: „Kaupade tagastamise vahetud
kulud summas___ EUR [lisage summa] 
tuleb katta teil.”; või kui kauba tagastamise 
kulusid ei ole mõistlikul viisil võimalik 
eelnevalt arvutada: „Kaupade tagastamise 
vahetud kulud tuleb katta teil.
Maksimaalsed kulud on umbes ___EUR 
[lisage summa].”; või

Or. de

Selgitus

Lisaks kaugmüügi mõiste väljajätmisele oli vajalik kohandamine tarbijaõiguste direktiiviga.

Muudatusettepanek 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. liide – lõik 10 – punkt 5 – alapunkt b – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kui väljaspool äriruume sõlmitud 
lepingu puhul on kaup toimetatud tarbija 
koju lepingu sõlmimise ajal ning seda 
kaupa ei saa selle olemuse tõttu postiga 
tagasi saata: „Me tuleme kaubale ise oma 
kulul järgi.”

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaupleja peab Teile edastama olulise teabe 
lepingu kohta, näiteks toote ja hinna (kaasa 
arvatud maksud ja muud kulud) kohta ning 
oma kontaktandmed. Teave peab olema 
üksikasjalikum, kui Te ei soorita ostu 
kaupleja kaupluses või ei kohtu 
kauplejaga isiklikult, näiteks juhul, kui 
teete ostu internetis või telefoni teel. Teil 
on õigus kahju hüvitamisele, kui teave ei 
ole täielik või ei vasta tõele.

Kaupleja peab teile edastama põhjaliku
teabe teiega kokkulepitud oluliste 
lepingutingimuste kohta, näiteks toote ja 
hinna (kaasa arvatud maksud ja muud 
kulud) kohta ning oma kontaktandmed.
Teil on õigus kahju hüvitamisele, kui teave 
ei ole täielik või ei vasta tõele.

Or. de

Muudatusettepanek 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enamasti on Teil 14 päeva aega ost 
tühistada, kui ostsite kauba mujalt kui 
kaupleja kauplusest või kui Te ostu 
sooritamise ajal kauplejaga isiklikult ei 
kohtunud (näiteks kui tegite ostu 
internetis või telefoni teel). Kaupleja peab 
Teile edastama vajaliku teabe ja 
taganemisteate näidisvormi. Kui kaupleja 
ei ole seda teinud, on Teil õigus leping ühe 
aasta jooksul tühistada.

Teil on 14 päeva aega ost tühistada.
Kaupleja peab Teile edastama vajaliku 
teabe ja taganemisteate näidisvormi. Kui 
kaupleja ei ole seda teinud, on teil õigus 
leping ühe aasta jooksul tühistada.

Or. de


