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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kõik siseriiklikud eeskirjad, mis reguleerivad ettevõtjate ja tarbijate 
käitumist riiklikel turgudel, põhinevad lepinguõigusel; arvestades, et Euroopa siseturg 
on 27 erineva õigussüsteemi ning piiriüleste tehingutega seonduvate riskide ja kulude 
tõttu jätkuvalt killustatud;

B. arvestades, et ühine Euroopa lepinguõigus on kasulik eelkõige tarbijatele, kuna see 
võimaldab neil ühtse turu eeliseid täielikult ära kasutada;

C. arvestades, et Euroopa Komisjon esitas oma rohelises raamatus1 Euroopa 
lepinguõiguse vahendi loomiseks arvukalt võimalusi, mis võiksid aidata ELil 
majanduskriisist toibuda, ettevõtlust arendada ja kodanike usaldust siseturu vastu 
suurendada;

D. arvestades, et läbirääkimised tarbijakaitset käsitleva direktiivi2 üle on näidanud, kui 
raske on lepinguõigust ühtlustada, kahjustamata seejuures ühist kohustust järgida 
Euroopa kõrgeid tarbijakaitse standardeid, ja missuguseid piiranguid see kogu 
protsessi arengule seab; 

E. arvestades, et selle protsessi lõpptulemus, Euroopa lepinguõigus, tuleb hästi läbi 
mõelda, vajadusel muuta ning selle peavad Euroopa seadusandjad formaalselt vastu 
võtma, andes nii protsessile poliitilise õiguspärasuse ja heakskiidu, 

1. kiidab heaks avaliku arutelu rohelise raamatu üle ja nõuab Euroopa Komisjoni 
asjaomastelt üksustelt selle arutelu tulemuste põhjalikku analüüsi;

2. on arvamusel, et valikulise Euroopa lepinguõiguse loomine võib ühtse turu toimimist 
parandada ning Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid lepinguõiguse õigusliku vormi 
ja ulatuse eest lõplikku vastutust kandma; 

3. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus kujutab endast täiendavat, eraldiseisvat 
süsteemi piiriüleste lepingute jaoks, jättes liikmesriikide otsustada, kas nad seda ka 
riigisiseste lepingute suhtes kohaldavad;

4. on arvamusel, et ühtne Euroopa lepinguõigus parandab ühtse turu toimimist, 
mõjutamata liikmesriikide siseriiklikku lepinguõigust; 

5. on arvamusel, et asjakohase õigusliku aluse ettevõtjate omavaheliste lepingute (B2B) 
ning ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud lepingute (B2C) reguleerimiseks kujutavad 
endast Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 114 ja 169 või 352; 

                                               
1 KOM(2010)0348. 
2 KOM(2008)0614.
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6. märgib, et austusest ühiste traditsioonide ja riiklike õigussüsteemide vastu ning 
nõrgema lepingu poole, nimelt tarbija kaitsmiseks peaks B2B ja B2C lepinguid 
reguleerivad lepinguõiguse sätted olema sõnastatud erinevalt; 

7. rõhutab, et on eriti tähtis lihtsustada ELi sisest e-kaubandust, mis on erinevate riiklike 
lepinguõigussüsteemide tõttu vähe arenenud ning mida ettevõtjad ja tarbijad peavad 
põhjendatult potentsiaalseks edasist majanduskasvu soodustavaks teguriks; 

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid 
tarbijalepinguõiguse komponente ning et need oleks otstarbekas koondada Euroopa 
lepinguõigusesse; juhib samuti tähelepanu asjaolule, et olemasolevad eeskirjad 
osutavad vajadusele, selgelt struktureeritud ja tarbijatele kergesti arusaadava 
eeskirjade kogumi järele;

9. on arvamusel, et Euroopa lepinguõiguse reguleerimisala keskmes peaksid olema 
lepingu aluspõhimõtted, kusjuures tarbijalepingute puhul oleks mõistlik keskenduda 
müügiõigusele ning vajadusel teenus- ja töövõtulepinguid reguleerivale õigusele, 
samuti peaks üldosa sisaldama sätteid, millega määratakse kindlaks lepingu mõiste, 
lepingueelsed kohustused, lepingu sõlmimise protsess, esindamine, kehtetuks 
tunnistamine, lepingu tõlgendamine, täitmine, lepingust tulenevad õigused ja 
kohustused, eelkõige garantiiga seotud õigused,  taganemisõigus, lepingu 
katkestamine, lõpetamine, aegumine jms;

10. on arvamusel, et seadus peaks olema nii tasakaalustatud kui ka lihtne, selge, 
läbipaistev, kasutajasõbralik ja ebamääraste õiguslike terminiteta, nii et see oleks 
arusaadav eelkõige Euroopa tarbijale, ja võtma arvesse mõlema (või kõikide) 
lepinguosapool(t)e võimalikke huvisid; 

11. juhib tähelepanu sellele, et tarbija peab andma selgesõnalise nõusoleku õiguse 
kohaldamiseks Euroopas ning et õigust ei tohi kehtestada vaikimisi, näiteks lepingu 
tüüptingimuste kaudu;

12. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus peab tagama tarbijakaitse kõrge taseme 
ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud lepingute (B2C) puhul, kui aga liikmesriigid peaksid 
veelgi kõrgema tasemega tarbijakaitse tagama, tuleks sellele seaduse lisas selgesti 
viidata;

13. rõhutab, et lõplik meetmete tõhususe kontroll toimub ühtsel turul; kutsub komisjoni 
üles kaaluma, kuidas kõige paremini julgustada ettevõtjaid ja tarbijaid vabatahtlikult 
uusi meetmeid kasutama; rõhutab vajadust teha kõikidele potentsiaalsetele huvilistele 
ja asjaomastele isikutele (sealhulgas ELi liikmesriikide kohtud) kättesaadavaks teabe 
esitamist käsitlevad eeskirjad, pidades silmas teabe olemasolu ja mõju.


