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LÜHISELGITUS

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon tegi 11. oktoobril 2011. aastal ettepaneku võtta vastu määrus Euroopa 
ühise müügiõiguse kohta (edaspidi: määrus). Selle eesmärk on tugevdada ja parandada 
siseturu toimimist ning edendada piiriülest kaubandust ettevõtjate ja tarbijate vahel. Eesmärk 
kavatsetakse saavutada Euroopa ühise müügiõiguse, s.t iseseisvate ja ühtsete lepingunormide 
abil, mis sisaldavad nii lepinguõigust kui tarbijakaitset käsitlevaid eeskirju, mis on seotud 
kaupade müügi ja digitaalse infosisuga, ning mida tuleb käsitleda teise võimaliku 
lepinguõiguse korrana liikmesriikide siseriikliku lepinguõiguse kõrval.

Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil on tarbijakaitse jaoks olulise 
seadusandliku ettepaneku tegemisel iseäranis tähtis roll. Seetõttu ei esita ta vastavalt Euroopa 
Parlamendi kodukorra artikli 50 ,,Menetlus kaasatud komisjonide osalusel” sätetele arvamust 
mitte üksnes vastutavale õiguskomisjonile, vaid paljudes valdkondades on tal koguni 
ainuvastutus. 

Nii nagu vastutavasse komisjoni, nimetati ka siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni kaks 
kaasraportööri, kes tegid arvamuse koostamisel tihedat koostööd (k.a korraldasid avaliku 
arutelu ning andsid korralduse viia läbi kvaliteedikontroll Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu 
kohta). Kaasraportööridel olid erinevad vaatenurgad, seepärast on selles arvamuse projektis 
kaks dokumenti: (1) ühised muudatusettepanekud ja (2) kaasraportööride poolt eraldi esitatud 
muudatusettepanekud. Järgnevalt esitatakse ühiste muudatusettepanekute kohta lühike 
selgitus. Seejärel põhjendavad mõlemad raportöörid nende poolt valitud vaatenurki.

2. Põhjendus ühiste muudatusettepanekute kohta

Seadusandlik tekst, mis reguleerib kahe lepingupartneri õigusi ja kohustusi, peab olema 
võimalikult selge ja täpne. See kehtib eelkõige siis, kui tekst puudutab tarbijat; tuleks jätta 
võimalikult vähe ruumi eri tõlgendustele. Samuti tuleks tagada sidusus olemasolevate 
eeskirjadega, eelkõige tarbijaõiguste direktiiviga. Nii teevad kaasraportöörid rea 
muudatusettepanekuid, mis täpsustavad kasutuselolevaid mõisteid ja kohandavad 
olemasolevaid määratlusi. Ühised muudatusettepanekud tehakse ka tekstide kohta, mis 
käsitlevad digitaalse sisu lepingutingimusi, mõistet „tasuta“ ning rikkumise heastamist 
lepingu lõpetamisel.

3. Eraldi esitatud muudatusettepanekute põhjendused

a) Evelyne Gebhardt

Vabatahtlike instrumentide sobimatus tarbijakaitseseadusesse

Kaasraportööril on komisjoni ettepaneku sobivuse osas põhimõttelised kahtlused. Tarbija 
lepinguõiguse valdkonnas on tarbija asümmeetrilise teabejaotuse tõttu erilist kaitset vajavas 
olukorras ja pärast ostulepingute lõppu peab tema jaoks olemas olema eriti kõrgetasemelise 
tarbijakaitse. Seetõttu tuleb Euroopa seadusandjal eelkõige piiriülese e-kaubanduse 
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valdkonnas luua siseriiklike õigusaktide ühtlustamise kaudu usaldusväärsed eeskirjad. Varem 
tehti suur osa sellest ära muuhulgas direktiiviga 2011/83/EL. Täiendav vabatahtlik instrument, 
millega antakse instrumendi kasutamise valik tegelikult müüjale, muudaks õigusliku olukorra 
keerulisemaks ning eelkõige tarbija olukorra halvemaks. Vabatahtliku müügiõiguse 
rakendamine võiks kaasa tuua potentsiaalse õigusalase ebakindluse, mis kujutab endast 
siseturu toimimisele ohtu, mida on võimalik ära hoida. Kaasraportöör jagab paljude 
ekspertide kahtlusi, mille kohaselt puuduva kohtupraktika tõttu kuluks aastaid, enne kui 
Euroopa Kohus Euroopa muudaks ühise müügiõigusega seotud tõlgendusküsimused siduvaks. 
Seetõttu võiks vabatahtlikule instrumendile jätta alles praeguse eduka ühtlustamise ülesande. 

Kriitika komisjoni esitatud mõjuhinnangu kohta

Mis puutub tarbija usaldusse, siis kaasraportööri hinnangul ei ole tehingukulude ja 
vastuvõtukulude arvutamine komisjoni mõjuhinnangus veenvad. Nii näiteks ei ole arvestatud 
ei hiljuti vastuvõetud direktiivi 2011/83/EL ühtlustamise mõju ega ka alternatiivseid vaidluse 
lahendamise mehhanisme (vaidluste kohtuväline lahendamine ja vaidluste veebipõhine 
lahendamine). Kaasraportööri ettepanekul esitasid vastutav õiguskomisjon ning vastutav 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Euroopa Parlamendi siseauditi üksusele küsimustiku 
eesmärgiga viia läbi kvaliteedikontroll komisjoni mõjuhinnangu kohta. Õiguskomisjon esitles 
22.jaanuari 2013. aastal tulemusi, mis suures osas kinnitasid kaasraportööri kahtlusi. 
Analüüsis välja toodud metoodilised kitsaskohad vähendasid mõjuhinnangu veenvust 
sedavõrd, et seda ei paranda ka tõsiasi, et üldtunnustatud mudel tehingukulude arvutamiseks 
esialgu veel puudub. 

Tagamise aspektide, seotud teenuste ja digitaalse infosisu minimaalne ühtlustamine

Kaasraportöör ei toeta seetõttu komisjoni ettepanekut vabatahtliku ühise müügiõiguse kohta. 
Hoolimata sellest on kaasraportöör veendunud, et Euroopa ühised eeskirjad on tarbija 
lepinguõiguse valdkonnas vajalikud. Alternatiivina vabatahtlikule müügiõigusele teeb ta 
seetõttu ettepaneku arendada edasi ja täiendada ELi tarbija lepinguõiguse praegust edukat 
ühtlustamisprotsessi. Pärast direktiivi 2011/83/EL heakskiitmist on tarbija lepinguõiguses 
vaid mõned valdkonnad, mille käesolev direktiivi eelnõu kaasaaegsemaks muudab. Lisaks 
tuleb arvesse võtta e-kaubanduse arenguid ja kaasata digitaalse infosisu lepingud. 
Kaasraportööri hinnangul tuleks hõlmata ka seotud teenused, kuna need on müügilepinguga 
tihedalt seotud.

b) Hans-Peter Mayer

Instrumentide valik ja vajadus

Euroopa Parlament toetas oma 8. novembri 2011. aasta Euroopa lepinguõiguse loomise 
võimalusi tarbijate ja ettevõtjate jaoks käsitleva algatusraporti (P7_TA(2011)062) lõikes 5 
selgelt võimalust luua määruse alusel vabatahtlik vahend. Ta rõhutas sealjuures, et vaid üks 
määrus vabatahtliku vahendi loomiseks tooks oma vahetu mõju tõttu kasu ettevõtjatele 
(kulude vähenemine kollisiooninormide vajaduse vältimise tulemusena) ja tarbijatele 
(õiguskindlus, usaldus, tarbijakaitse kõrge tase). Samale järeldusele jõutakse ka komisjoni 11. 
oktoobri 2011. aasta mõjuhinnangus, mille kvaliteedi ja usutavuse üle ei saa kaevata, nagu 
näitab ka Euroopa Parlamendi mõjuhinnang.
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Kaasraportööri jaoks on oluline tõsiasi, et kõikides liikmesriikides ei saa tarbija e-kaubanduse 
abil sisseoste teha, kuna ettevõtjad ei paku võimalust kõikidele liikmesriikidele või pakuvad 
seda vaid üksikutele.
Alles pärast seda kui e-kaubandus on kasutusele võetud, on erimeelsuste lahendamisel 
võimalik kasutada vaidluste veebipõhise lahendamise ja vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanisme. Kaasraportööri jaoks on eelkõige oluline, et tekib turgude avatus. Andmed ja 
faktid näitavad, et see on siseturu jaoks suur probleem.
Kaasraportöör on seetõttu seisukohal, et eesmärgiks tuleb seada turu jätkuv avamine uue 
instrumendi abil ning nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele võimaluse andmine teha piiriüleselt 
sisseoste ja müüa lihtsalt, kiiresti ning odavalt.

Vahendi sisu
Kaasraportööri eesmärk on muuta tekst oma ettepanekute kaudu lihtsaks ja ülevaatlikuks. 
Tema jaoks on eelkõige oluline, et seadusandlik tekst tagaks tasakaalu tarbijate ja ettevõtjate 
õiguste vahel. 
Ettepanek näeb ette tarbijate kaitse äärmiselt kõrge taseme, mis paljudel juhtudel on suurem 
kui tarbijate kaitse üksikutes liikmesriikides. Seetõttu ei paku see eeliseid mitte üksnes 
ettevõtjatele, kellel on seeläbi lihtsam Euroopa eri turgudel toime tulla, vaid ka tarbijatele, 
kuna nende kaitse on varasemast tõhusam. Kaasraportöör on veendunud, et vabatahtlik 
vahend õigustab end pikas perspektiivis ja toob kaasa siseturu positiivse elavnemise tarbijate 
ja ettevõtjate huvides.

Kaasraportööri hinnangul ei peaks ka teavitamiskohustustega liialdama. Viited juba olemas 
olevatele eeskirjadele ajavad segadusse ning need tuleks paremini sõnastada. Ettepaneku 
lihtsustamise eesmärgil on raportööril kavas välja jätta mõisted üleandja, kasutaja, 
teenuseosutaja ja klient. Ta peab poolte nimetamist „ostjaks” ja „müüjaks” piisavaks nii 
kaupade müügi kui ka mistahes digitaalse infosisu üleandmise, samuti seotud teenuste 
osutamise valdkonnas. Selle muudatusettepanekuga oleks võimalik lihtsamaks muuta ligi 40 
eeskirja.

Raportööri eesmärk on muuta komisjoni ettepanek konkreetsemaks. Tema peab kõige 
olulisemaks eeskirjade täpsustamist, ebamääraste õigusterminite ja nendega kaasneva 
õiguskindlusetuse ärahoidmist. Ei ole ebatavaline, et üksikjuhtudel tuleks minna välja kuni 
Euroopa Kohtuni. Raportöör lähtub sellest, et kavandatavate paranduste tulemusena oleks 
selliseid juhtusid oluliselt vähem.

Kaasraportöör peab õiguskomisjoni ettepanekut piirata internetis sõlmitud lepingute ja 
kauglepingute kasutusala heaks kompromissiks, mida tuleks siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni 
menetluse edasises käigus uurida.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b a) Isikut tuleb tarbijaks pidada ka 
siis, kui leping sõlmitakse osaliselt 
kaubanduslikel ja osaliselt 
mittekaubanduslikel eesmärkidel 
(kahesuguse kasutusega lepingud) ning 
lepingu üldises kontekstis ei ole ülekaal 
kaubanduslikul eesmärgil.

Or. de

Selgitus

Võetud üle tarbijaõiguste direktiivi põhjendusest 17.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – 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
lepingute raames tegutseb – kaasa arvatud 
teiste isikute kaudu, kes tegutsevad tema 
nimel või ülesandel – eesmärgil, mis on 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
ametialase või kutsetegevusega;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „tarbija” – füüsiline isik, kes tegutseb 
eesmärgil, mis ei ole seotud tema 

(f) „tarbija” − füüsiline isik, kes tegutseb 
eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
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kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega;

kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega;

Or. de

Selgitus

Määratlus peaks ühtima tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis kasutatava sõnastusega.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „kaup” – vallasasi, sealhulgas: (h) „kaup” – materiaalne vallasvara, välja 
arvatud asjad, mida müüakse sundkorras 
või muul seadusest tuleneval viisil. kaup 
on ka vesi, gaas ja elekter, kui see 
pannakse müüki piiratud mahus või 
kindlaksmääratud koguses;

Or. de

Selgitus

Määratlus peaks ühtima tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis kasutatava sõnastusega, pidades 
eelkõige silmas ka nimetatud kaupade järjekorda.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) elekter ja maagaas ning välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vesi ja muud liiki gaas juhul, kui see 
pannakse müüki piiratud mahus või 
kindlaksmääratud koguses;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt m – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) „seotud teenus” – kauba või digitaalse 
infosisuga seotud teenus, nagu näiteks 
paigaldamine, hooldus, parandamine või 
muul viisil töötlemine, mida osutab kauba 
või digitaalse infosisu müüja kauba või 
digitaalse infosisu müügilepingu kohaselt 
või kauba või digitaalse infosisu 
müügilepinguga samal ajal sõlmitud seotud 
teenuse osutamise lepingu kohaselt, välja 
arvatud:

(m) „seotud teenus” – kauba või digitaalse 
infosisuga seotud teenus, nagu näiteks 
paigaldamine, hooldus, parandamine või 
muul viisil töötlemine, mida osutab kauba 
või digitaalse infosisu müüja kauba või 
digitaalse infosisu müügilepingu kohaselt 
või kauba või digitaalse infosisu 
müügilepinguga samal ajal või koos
sõlmitud seotud teenuse osutamise lepingu 
kohaselt, välja arvatud

Or. de

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) „teenuseosutaja” – kauba või digitaalse 
infosisu müüja, kes kohustub osutama 
kliendile kauba või digitaalse infosisuga
seotud teenust;

(n) „teenuseosutaja” – ettevõtja, kes 
kohustub osutama kliendile kauba või 
digitaalse infosisuga seotud teenust;

Or. de
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Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s) „müügigarantii” – kaupleja või tootja 
poolt tarbija ees võetud kohustus hüvitada 
tarbijale mittevastavuse korral lisaks 
artiklis 106 sätestatud juriidilistele 
kohustustele kauba või digitaalse infosisu 
eest makstud hind või asendada või 
parandada kaup või digitaalne infosisu või 
hooldada seda mis tahes moel, kui kaubal
või digitaalsel infosisul puuduvad 
garantiilubaduses sätestatud omadused 
või see ei vasta mis tahes lepinguga
mitteseotud nõuetele või lepingu 
sõlmimise ajal või selle eel kättesaadavale 
reklaamile;

(s) „müügigarantii” – kaupleja või tootja 
(garandi) poolt tarbija ees võetud kohustus 
lisaks oma seadusest tulenevale 
kohustusele kauba vastavuse tagamise 
osas hüvitada tarbijale kauba eest makstud 
hind või asendada või parandada kaup või 
digitaalne infosisu või osutada hooldustöid
mis tahes moel, kui kaup ei vasta 
garantiikirjas sätestatud kirjeldusele või 
muule vastavusega mitteseotud nõudele
või lepingu sõlmimise ajal või selle eel 
kättesaadavale asjakohasele reklaamile;

Or. de

Selgitus

Määratlus peaks ühtima tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis kasutatava sõnastusega.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt s a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s a) „parandustöö” – kauba või digitaalse 
infosisu lepingujärgse seisukorra 
taastamine või valmistamine lepingule 
mittevastavuse korral; 

Or. de

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt s b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s b) „tootja” – füüsiline või juriidiline 
isik, kes toodab või laseb toota kaupu või 
digitaalset infosisu, kaupade või digitaalse 
infosisu sissetooja Euroopa Liidu 
territooriumile või muu isik, kes 
määratleb end tootjana seeläbi, et märgib 
oma nime, kaubamärgi või muu tunnuse 
kaubale või digitaalsele infosisule;

Or. de

Selgitus

Määratlus tarbekaupade direktiivist, 1999/44 EÜ.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „püsiv andmekandja” – andmekandja, 
mis võimaldab lepingupoolel säilitada 
isiklikult talle suunatud teavet nii, et seda
saab tulevikus teabe otstarbe seisukohast 
piisava aja jooksul kasutada, ja mis 
võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul 
taasesitada;

(t) „püsiv andmekandja” – vahend, mis 
võimaldab tarbijal või kauplejal säilitada 
isiklikult talle suunatud teavet nii, et sellele
on teabe eesmärgiga vastavuses oleva aja 
jooksul võimalik hilisemaks kasutamiseks 
ligi pääseda, ja mis võimaldab säilitatud 
teavet muutmata kujul taasesitada;

Or. de

Selgitus

Määratlus peaks ühtima tarbijaõigusi käsitlevas direktiivis kasutatava sõnastusega. Sõna 
„isiklik“ tuleks ära jätta, vastasel korral võiks teha järelduse, et tegemist peab olema ühele 
poolele suunatud teabega.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt y a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(y a) ,,tasuta tootmine“ – kauba 
lepingujärgse seisukorra taastamiseks või 
valmistamiseks vajalikud kulud, eelkõige 
saate-, töö- ja materjalikulud;

Or. de

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 105 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kaupleja peab digitaalset infosisu 
edaspidi värskendama, peab ta tagama, et 
digitaalne infosisu vastaks 
lepingutingimustele kogu lepingu kestuse 
jooksul.

4. Kui kaupleja peab digitaalset infosisu 
edaspidi värskendama või ta toob selle 
osad kohale eraldi, peab ta tagama, et 
digitaalne infosisu vastaks 
lepingutingimustele kogu lepingu kestuse 
jooksul.

Or. de

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingu lõpetamisest teatamine ei 
välista rikkumise heastamise pakkumist.

välja jäetud

Or. de


