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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
tarbijate õiguste kohta – I–III peatükk (esimene versioon)
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0614);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0349/2008);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 114;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. detsembri 2009. aasta 
arvamust1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2010);

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELTs seni avaldamata. 
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EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

tarbija õiguste kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit
95 114,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut2,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust3,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras4

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/577/EMÜ tarbija kaitsmise kohta 
väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral,5 nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 
93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes,6 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil 
sõlmitud lepingute korral7 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta 
direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate 
aspektide kohta8 näevad tarbijale ette mitmeid lepingulisi õigusi.

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

                                               
* Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud 

tekst on läbi kriipsutatud. Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud 
tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on läbi kriipsutatud.

2 ELT C […], […], lk […].
3 ELT C […], […], lk […].
4 ELT C […], […], lk […].
5 EÜT L 372, 31.12.1985, lk 31.
6 EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29.
7 EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/64/EÜ (ELT L 
319, 5.12.2007, lk 1).
8 EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12.
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direktiivi käesoleva üheainsa direktiiviga. Seega tuleks käesoleva direktiiviga 
kehtestada tüüpeeskirjad ühiste aspektide suhtes ja loobuda minimaalse ühtlustamise 
põhimõttest, mis kehtis endistes direktiivides, mille kohaselt liikmesriigid võisid 
säilitada või vastu võtta rangemaid riiklikke eeskirju.

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

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

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

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

(7) Need erinevused kujutavad endast olulist takistust siseturu toimimisele, kahjustades nii 
ettevõtjaid kui ka tarbijaid. Erinevused suurendavad eeskirjade täitmiseks tehtavaid 
kulutusi ettevõtjate jaoks, kes tahavad müüa oma tooteid või osutada teenuseid 
välismaal. Samuti kahjustab killustatus tarbijate usaldust siseturu suhtes. Tarbijate 
usaldamatust suurendab veelgi tarbijakaitse ebaühtlane tase ühenduse piires. See 
probleem on eriti aktuaalne uute turuarengute taustal.
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(8) Mõnede peamiste regulatiivsete aspektide ühtlustamine suurendab tunduvalt nii 
tarbijate kui ettevõtjate õiguskindlust. Nii tarbijad kui ka ettevõtjad saavad lähtuda 
ühtsest, selgelt määratletud õiguslikel printsiipidel rajanevast regulatiivraamistikust, 
mis reguleerib ettevõtjate ja tarbijate vahel sõlmitavate lepingute teatavaid aspekte 
kogu ühenduses. Selle tulemusena kõrvaldatakse eeskirjade killustatusest põhjustatud 
takistused ja muudetakse siseturg selles valdkonnas paremini toimivaks. Neid takistusi 
saab kõrvaldada üksnes ühtsete ühenduse tasandi eeskirjade kehtestamisega. Lisaks 
sellele tagatakse nende eeskirjadega tarbijate jaoks ühtlaselt kõrge tarbijakaitse tase 
kogu ühenduse territooriumil.

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

(10) Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 
õiguse kohta (Rooma I))9 kohaldamist.

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

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

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

(14) Väljaspool äriruume sõlmitud lepingut tuleks määratleda lepinguna, mis sõlmitakse 
kaupleja ja tarbija samaaegsel füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume, näiteks kas 
tarbija kodus või töökohal. Ettevõtte valdustest väljaspool on tarbijad ajutiselt erilises 
olukorras, mis erineb poes valitsevast olukorrast näiteks psühholoogilisest 
seisukohast vaadatuna ning kaupade ja hindade võrdlemise võimaluste poolest; 
seejuures ei ole oluline psühholoogilise surve all, olenemata sellest, kas nad on 

                                               
9 ELT L 177, 4.7.2008, lk 6.
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soovinud kaupleja kohaletulekut või ei. Selleks et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist, 
tuleks siiski pidada väljaspool äriruume sõlmitud lepinguks ka sellises olukorras 
sõlmitud lepingut, kus tarbija poole pöördutakse väljaspool äriruume, lepingut 
arutatakse näiteks tarbija kodus, kuid see sõlmitakse poes.

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

(16) Püsivate andmekandjate hulka peaksid kuuluma Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente paberid, USB-pulki USB-pulgad, CD-ROMe
CD-ROMid, DVDsid DVDd, mälukaarte mälukaardid ja arvuti kõvaketast arvutite 
kõvakettad, millele on salvestatud e-kiri või pdf-dokument muutmatul kujul failid. E-
kirjad ja veebisaidid kui sellised ei peaks olema püsivad andmekandjad. 

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

(18) Kauplejatel peaks lasuma kohustus tarbijat eelnevalt teavitada igasugustest 
korralduslikest aspektidest, mis tulenevad olukorrast, kus tarbija sooritab kaupleja 
kasuks sissemakse, sealhulgas sellisest olukorrast, kus tarbija krediit- või 
deebetkaardil broneeritakse teatav summa.

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

(20) Tarbija peaks teadma, kas ta sõlmib lepingu kauplejaga või vahendajaga, kes tegutseb 
mõne teise tarbija volitusel, sest viimati kirjeldatud olukorra puhul võib selguda, et 
käesoleva direktiiviga pakutav kaitse sel juhul tarbijale ei laiene. Seepärast peaks 
vahendaja sellest asjaolust teavitama ja võimalikke tagajärgi kirjeldama. Mõistet 
„vahendaja” ei tohiks kasutada Interneti-müügifoorumite kohta, kus ei sõlmita 
lepinguid mõne teise isiku nimel või volitusel.

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

(22) Kuna kaugmüügi puhul puudub tarbijal võimalus kaupa enne lepingu sõlmimist näha, 
peaks tarbijal olema lepingust taganemise õigus, et ta saaks enne tagamisperioodi 
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lõppu ja heausklikkuse põhimõtet järgides veenduda kauba laadis ja olemuses ning 
kontrollida selle toimimist mis annaks talle võimaluse veenduda kauba olemuses ja 
toimimises.

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

(24) Õiguskindluse tagamiseks on käesolevas direktiivis sisalduvate tähtaegade arvutamise 
suhtes asjakohane kohaldada nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrust (EMÜ, Euratom) 
nr 1182/71, millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade 
suhtes kohaldatavad eeskirjad10. Seega tuleks kõiki käesolevas direktiivis sisalduvaid 
ajavahemikke väljendada kalendripäevades.

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

(26) Kui tarbija tellib samalt kauplejalt rohkem kui ühe kaubaartikli, peab tarbijal olema 
taganemisõigus iga eseme suhtes. Kui kaubaartiklid tarnitakse eraldi, siis tuleks 
konkreetse taganemisperioodi alguseks lugeda hetke, mil tarbija saab tegelikult kätte 
selle konkreetse eseme. Kui kaup tarnitakse mitme saadetisena või osade kaupa, siis 
tuleks konkreetse taganemisperioodi alguseks lugeda hetke, kui tarbija või tema poolt 
määratud kolmas isik saab kätte viimase saadetise või kauba osa.

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

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

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

                                               
10 EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1.
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(30) Lepingust taganemise korral peaks kaupleja tagastama kogu tarbijalt saadud raha, 
sealhulgas summa, mis katab kaupleja kulutused seoses kauba tarnimisega tarbijale, 
välja arvatud summad niisuguste kiirkullerteenuste kasutamise eest, mida on tarbija 
konkreetselt nõudnud.

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

(32) Et vältida olukorda, kus kaupleja tagastab raha tarbijale, kes ei ole kaupa tagasi 
saatnud, tuleks nõuda, et tarbija saadab kauba tagasi mitte hiljem kui neliteist päeva 
pärast seda, kui ta on teatanud kauplejale oma taganemisotsusest.

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

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

(35) Komisjon on teinud kindlaks mõned peamised tarbijate probleemid koduhooldustööde 
valdkonnas, kus tarbijatele avaldatakse survet tellida kalleid remonditöid. Teavitamis-
ja taganemiseeskirjade kohaldamisala tuleks siin selgitada ja laiendada nii, et need 
kataksid sellised lepingud. Ainult lepingud, mis on sõlmitud huvide edastamiseks 
kinnisasja puhul, peaksid kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavatele lepingute 
suhtes kohaldatavate teavitamis- ja taganemisõiguste eeskirjade kohaldamisalast välja 
jääma.

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

(37) Lihtsustamise eesmärgil ja õiguskindluse saavutamiseks tuleks taganemisõigust 
kohaldada igat liiki kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
suhtes, välja arvatud rangelt määratletud asjaolude puhul, mida on kerge tõestada. 
Seetõttu ei peaks kohaldama taganemisõigust tarbija kodus teostatavate 
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kiireloomuliste parandustööde suhtes, mille puhul taganemisõigus ei sobiks kokku 
hädaolukorraga; sama kehtiks poodide kojukandeteenuste puhul, kus tarbija võib 
valida poe veebilehelt toitu, jooke ja muid kaupu koheseks koduseks tarbimiseks ja 
kus need kaubad tuuakse tarbijale koju kätte. Sellistel juhtudel on tegemist kaubaga,
mis ei ole kallis ja mida tarbija ostab pidevalt igapäevaseks tarbimiseks või 
majapidamises kasutamiseks ning mille suhtes seetõttu ei tuleks taganemisõigust 
kohaldada.

(37 a) Kõige suuremaid probleeme tarbijatele ja enam vaidlusi kauplejatele põhjustab 
kaupade kohaletoimetamine, sealhulgas kaupade kaotsiminek või kahjustumine 
transpordi ajal ning hilinenud või osaline tarnimine. Seetõttu on asjakohane 
ühtlustada kohaletoimetamist ning riskide ülekandmist käsitlevaid riiklikke eeskirju.
(…)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I peatükk

Sisu, mõisted ja reguleerimisala

Artikkel 1
Sisu

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

Artikkel 2
Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

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

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

(2 a) kaup – mis tahes materiaalne vallasvara, välja arvatud:
a) esemed, mida müüakse sundkorras või muul seadusest tuleneval viisil,
b) vesi ja gaas, kui neid ei panda müüki piiratud mahus või 

kindlaksmääratud koguses,
c) elekter;

(2 b) tarbija esitatud kirjelduse kohaselt valmistatud kaup – mis tahes kaup, mis ei 
ole eelnevalt valmis toodetud ja mille valmistamisel on määrava tähtsusega 
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kliendi isiklikud valikud või nõuded; 

(3) müügileping – mis tahes leping, mille alusel kaupleja annab tarbijale üle 
kauba omandiõiguse või võtab kohustuse anda kauba omandiõigus tarbijale 
üle kas vahetult lepingu sõlmimisel või hilisemal ajahetkel ning mille alusel 
kohustub tarbija tasuma kauba hinna mistahes leping kauba müügi kohta 
kauplejalt tarbijale, sealhulgas mistahes mitmeotstarbeline leping, mille 
objektiks on nii kaubad kui ka teenused;

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

a) kaup, mida müüakse sundkorras või muul seadusest tuleneval viisil,
b) vesi ja gaas, kui neid ei panda müüki piiratud mahus või 

kindlaksmääratud koguses,
c) elekter;

(5) teenusleping – mis tahes leping, välja arvatud müügileping, mille alusel 
kaupleja kohustub osutab osutama tarbijale teenust;

(5 a) mitmeotstarbeline leping – mis tahes leping, mis sisaldab nii müügilepingu 
kui ka teenuslepingu elemente; 

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

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

(8) väljaspool äriruume sõlmitav leping – kaupleja ja tarbija vahel sõlmitav 
kauba tarnimist või teenuse osutamist käsitlev mis tahes leping,
a) mistahes müügi-või teenusleping, mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 

üheaegsel viibimisel väljaspool äriruume, või;
aa) mistahes müügi-või teenusleping, mille kohta on tarbija teinud 

pakkumise pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud tingimustes kaupleja 
samaaegsel füüsilisel kohalolekul väljaspool äriruume; või

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

(9) äriruum –

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

b) müügikioskid ja müügilauad, kus kaupleja tegutseb regulaarselt või 
ajutiselt;
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(10) 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;

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

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

(13) finantsteenus – mistahes panga-, krediidi-, kindlustus-, personaalpensioni, 
investeerimis- või makseteenus;

(14) ametialane hoolikus – erioskuste tase ja hoolikus, mille kasutamist tarbijate 
suhtes võib kauplejalt õigustatult eeldada ja mis on vastavuses ausate 
kaubandustavadega ja/või heausklikkuse üldpõhimõttega kaupleja tegevusalal;

(15) enampakkumine – müügimeetod, kus kaupleja pakub kaupa või teenust 
võistupakkumise korras, mis võib hõlmata sidevahendi kasutamist ning kus 
kõrgeima pakkumise tegija on kohustatud kauba või teenuse ostma. Tehing, 
mis sõlmitakse pakkumise alusel, kus hind on eelnevalt määratud, kuid mille 
sõlmimiseks tarbijatele siiski antakse võimalus osaleda võistupakkumisel, ei 
ole enampakkumine;

(16) avalik enampakkumine – müügimeetod, kus kaupleja pakub avalikkuse jaoks 
füüsiliselt juurdepääsetava ürituse käigus kolmanda isiku (enampakkuja) 
poolt tasu eest juhitava võistupakkumise korras kaupa või teenust tarbijale;
tõusval hinnal põhineva enampakkumise korral läheb kaup või teenus 
tarbijale, kes tegi kõrgeima pakkumise; vähempakkumise korral läheb kaup 
või teenus tarbijale, kes nõustub koheselt ja esimesena ostma kauba või 
teenuse esitatud hinnaga, kes viibib enampakkumise juures või kellele on 
antud võimalus seal juures viibida, ning kus kõrgeima pakkumise tegija on 
kohustatud kauba ostma;

(17) tootja – kauba valmistaja, ühenduse territooriumile importija või isik, kes on 
oma nime, kaubamärgi või muu tunnusmärgi kaubale asetanud ja esineb selle 
tootjana;

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

(19) vahendaja – kaupleja, kes sõlmib lepingu tarbija nimel või volitusel;

(20) lisaleping seotud leping – leping, mille alusel tarbija omandab kauba või 
teenuse, mis on seotud moodustavad kauglepingu või väljaspool äriruume 
sõlmitud lepinguga majandusliku terviku, ning kus kauba tarnib või teenuse 
osutab kaupleja või kolmas isik nimetatud kolmanda isiku ja kaupleja vahel 
sõlmitud kokkuleppe alusel. Majandusliku tervikuga on tegemist juhul, kui 
seotud lepinguga hõlmatud kaupa või teenust kasutatakse muu lepingu 
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täitmiseks või need on ette nähtud muu lepinguga hõlmatud kauba või 
teenuse kasutamiseks.

Artikkel 2 a
Direktiivi 2002/65/EÜ muutmine

Direktiivi 2002/65/EÜ artikli 2 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) kaugleping – kaupleja ja tarbija vahel sõlmitav mis tahes leping, mille alusel 

osutatakse teenust ning mis sõlmitakse kaugmüügi- või teenuste osutamise skeemi 
alusel, kusjuures kaupleja ja tarbija ei viibi lepingu sõlmimisel samaaegselt füüsiliselt 
kohal, vaid kasutavad eranditult kas üht või mitut sidevahendit;”

Artikkel 3
Reguleerimisala

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selles sätestatud tingimustel ja ulatuses kaupleja 
ja tarbija vahel sõlmitud müügi- ja teenuslepingute niisuguste lepingute suhtes, 
mille alusel tarnitakse kaupa või osutatakse teenust.

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

3. Lepingute suhtes, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
94/47/EÜ11 ja nõukogu direktiivi 90/314/EMÜ12 reguleerimisalasse, kohaldatakse 
üksnes artikleid 30–39, mis käsitlevad tarbija õigusi ebaõiglaste lepingutingimuste 
puhul, loetuna koostoimes artikliga 4, mis käsitleb täielikku ühtlustamist.

4. Artikleid 5, 7, 9 ja 11 kohaldatakse ilma, et see piiraks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivides 2006/123/EÜ13 ja 2000/31/EÜ14 sätestatud teavitamisnõuete 
kohaldamist.

Artikkel 4
Täielik Sihtotstarbeline täielik ühtlustamine

1. Kui käesolevas direktiivis ei sätestata teisiti, ei tohi liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega kehtestada eeskirju, mis erinevad käesoleva 
direktiiviga kehtestatust. Liikmesriigid edastavad käesoleva direktiiviga kehtestatust 
erinevate riiklike eeskirjade teksti komisjonile. , sealhulgas ei rangemaid ega vähem 
rangeid eeskirju, millega tagataks tarbijakaitse erinev tase.

                                               
11 EÜT L 280, 29.10.1994, lk 83.
12 EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59.
13 EÜT L 376, 27.12.2006, lk 36.
14 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
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1 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata II peatüki eeskirjade suhtes kauglepingute ja 
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute osas, mis ei kuulu II peatüki 
reguleerimisalasse vastavalt artiklile 4 b.

1 b. Käesolevat artiklit ei kohaldata IV peatüki eeskirjade suhtes lepingute osas, mis ei 
kuulu IV peatüki reguleerimisalasse vastavalt artiklile 21.

1 c. Käesolevat artiklit ei kohaldata V peatüki eeskirjade suhtes lepingute osas, mis ei 
kuulu V peatüki reguleerimisalasse vastavalt artiklile 30.

Artikkel 4 a
Ajavahemikud, kuupäevad ja tähtajad

Käesolevas direktiivis sisalduvate ajavahemike arvutamise suhtes kohaldatakse nõukogu 
3. juuni 1971. aasta määrust (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, millega määratakse kindlaks 
ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad. 

II peatükk

Tarbijate teavitamine ning taganemisõigus kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul

Artikkel 4 b
Reguleerimisala

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes.

2. Käesolevat peatükki ei kohaldata niisuguste kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute suhtes,
a) mis käsitlevad kinnisvaraõigusi, välja arvatud lepingud kinnisvara rentimise 

või kinnisvaraga seonduvate tööde kohta;
b) mis kuuluvad nõukogu direktiivi 90/314/EMÜ või Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivide 2002/65/EÜ, 2002/83/EÜ, 2008/48/EÜ või 2008/122/EÜ 
reguleerimisalasse. 

3. Käesolevat peatükki ei kohaldata niisuguste kauglepingute suhtes,
a) mis on sõlmitud müügiautomaate või automatiseeritud äriruume kasutades;
b)  mis on sõlmitud telesideoperaatoriga avalike taksofonide vahendusel 

taksofonide kasutamiseks, kui need on seotud nende kasutamisega.
4. Artikleid 12–19 ei kohaldata kauglepingute suhtes, kui tegemist on majutus-, 

transpordi-, mootorsõidukirendi-, toitlustus- või vabaajaveetmisteenustega ning kui
lepingutes on ette nähtud, et teenust osutatakse konkreetsel kuupäeval või 
ajavahemikul.
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Artikkel 5
Teavitamise üldnõuded Teavitamisnõuded kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate 

lepingute puhul

1. Õigeaegselt kauglepingu ja väljaspool äriruume sõlmitava lepingu sõlmimise ajaks
Enne mistahes müügi- või teenuslepingu sõlmimist peab kaupleja või (kui see on 
asjakohane) tema nimel või volitusel tegutsev isik esitama tarbijale lihtsal ja 
arusaadaval viisil ning heausklikkuse põhimõtet järgides järgmise teabe, kui selline 
teave ei ole kontekstist niigi selge:
a) toote kauba või teenuse põhiomadused sidevahendile andmekandjale ja tootele

kaubale või teenusele kohases ulatuses;
b) kaupleja aadress ja identifitseerimisandmed, näiteks tema ärinimi, ning 

vajadusel selle kaupleja aadress ja identifitseerimisandmed, kelle volitusel ta 
tegutseb;

b a) kaupleja tegevuskoha aadress ja telefoninumber, samuti faksinumber või e-
posti aadress olemasolu korral, et tarbija saaks kauplejaga kiiresti ühendust 
võtta ja temaga tõhusalt suhelda;

c) toote või teenuse hind koos maksudega või juhul, kui toote või teenuse 
olemusest tulenevalt ei ole hinda põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, 
hinna arvutamise viis ning vajadusel ka täiendavad veo-, tarne- või postikulud 
või, kui neid kulusid ei ole põhjendatult võimalik eelnevalt arvutada, teave 
selle kohta, et võidakse nõuda selliste täiendavate kulude tasumist;

d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja kaebuste lahendamise kord, kui see 
erineb ametialase hoolikuse nõuetega kehtestatust;

e) lepingust taganemise õigus (kui see on asjakohane) taganemisõiguse 
kohaldamisel selle õiguse kasutamise tingimised, ajavahemik ja kord;
kaupleja võib selleks kasutada I lisa A ja B osa kohast taganemisjuhendi 
näidist ja taganemisteate näidisvormi või muud üheselt mõistetavat kinnitust; 

f) kauba müügijärgse hoolduse ja garantii olemasolu ja tingimused (kui see on 
asjakohane);

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) või, kui leping on tähtajatu, lepingu 
lõpetamise tingimused;

h) tarbija lepingust tulenevate kohustuste minimaalne kestus (kui see on 
asjakohane);

i) asjaolu, et kaupleja nõudel peab tarbija maksma ettemaksu või esitama 
finantstagatise, ning sellise ettemaksu või finantstagatise tingimused;

j) vaidluste sõbraliku lahendamise võimalus (kui see on asjakohane).
2. Avaliku enampakkumise korral võib asendada lõike 1 punktis b punktides b ja b a

nõutava teabe asemel esitada enampakkuja vastavad andmed. aadressi ja 
identifitseerimisandmetega.

2 a. Liikmesriigid ei kehtesta I lisa A osa kohase taganemisjuhendi näidise vormile 
täiendavaid nõudeid.
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3. Lõikes 1 osutatud teave peab moodustama müügi- või teenuslepingu kauglepingu ja
väljaspool äriruume sõlmitava lepingu lahutamatu osa.

3 a. Kui käesoleva artikli sätted on vastuolus liidu muude õigusaktidega, millega 
reguleeritakse teavitamisnõudeid erilepingute puhul, on viimased ülimuslikud ja 
kõnealuste erilepingute suhtes kohaldatavad. 

3 b. Niisuguste kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul, mis 
on seotud kinnisvara ning transpordi-, finants-, tervishoiu- ja sotsiaalteenustega, 
võivad liikmesriigid kehtestada täiendavaid teavitamisnõudeid või need säilitada.

3 c. Liikmesriigid võivad kehtestada või säilitada täiendavaid teavitamisnõudeid 
kõikide kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul, mille 
alusel osutatakse teenuseid ning mille jaoks nad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta 
siseturul)15 artikli 22 lõikele 5 kehtestavad täiendavaid teavitamisnõudeid, mida 
kohaldatakse nende territooriumil asutatud teenuseosutajate suhtes.

3 d. Käesolevas peatükis osutatud teavitamisnõuete täitmise tõendamise kohustus lasub 
kauplejal.

Artikkel 6
Teavitamiskohustuse täitmata jätmine

1. Kui kaupleja ei ole täitnud artikli 5 lõike 1 punktis c osutatud nõuet, et täiendavatest 
kuludest tuleb teavitada, ei pea tarbija täiendavaid kulusid kinni maksma.

2. Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 2, artiklite 13 ja 42 kohaldamist, määratakse artikli 
5 rikkumisest tulenevad tagajärjed kindlaks vastavalt kehtivale riiklikule õigusele. 
Liikmesriigid kehtestavad oma riiklikus lepinguõiguses tõhusad õiguskaitsevahendid 
artikli 5 rikkumise puhuks.

Artikkel 7
Konkreetsed teavitamisnõuded vahendajatele

1. Enne lepingu sõlmimist selgitab vahendaja tarbijale, et ta tegutseb teise kaupleja 
nimel või volitusel ning et sõlmitud lepingut ei käsitata mitte tarbija ja kaupleja 
vahelise, vaid pigem kahe tarbija vahelise lepinguna, mis ei kuulu käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse.

2. Vahendajat, kes ei täida käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kohustust, loetakse 
isikuks, kes on sõlminud lepingu oma nimel.

3. Käesolevat artiklit ei kohaldata avalike enampakkumiste korral.

                                               
15 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
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III PEATÜKK

Tarbijate teavitamine ning taganemisõigus kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute puhul

Artikkel 8
Reguleerimisala

Käesolevat peatükki kohaldatakse kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
puhul.

Artikkel 9
 Nõuded kauglepingutes ja väljaspool äriruume sõlmitavates lepingutes esitatavale teabele

Kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul esitab kaupleja lepingu 
lahutamatu osana järgmise teabe:

a) artiklites 5–7 osutatud teave ning erandina artikli 5 lõike 1 punktist c kõigil 
juhtudel teave maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja kaebuste lahendamise 
korra kohta;

b) taganemisõiguse kohaldamisel selle õiguse kasutamise tingimused ja kord 
vastavalt I lisas sätestatule;

c) kaupleja (ning vajadusel selle kaupleja, kelle volitusel isik tegutseb) 
tegevuskoha aadress, kuhu tarbija võib kaebusi esitada, kui see aadress erineb 
kaupleja aadressist;

d) käitumisjuhendi olemasolu ja see, kust selle juhendi võib vajadusel saada;
e) vaidluste sõbraliku lahendamise võimalus (kui see on asjakohane);

f) asjaolu, et leping sõlmitakse kauplejaga ja sellest tulenevalt kehtib tarbija 
suhtes käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitse.

Artikkel 10
Vorminõuded Nõuded teavitamisnõuete täitmisele väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 

vormi kohta puhul

1. Väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul esitatakse artiklis 5 artiklis 9
ettenähtud teave tellimislehel lepingudokumendis või muul püsival andmekandjal 
õigeaegselt lepingu sõlmimise ajaks, kui see näib lepingu olemuse kohaselt 
asjakohane olevat, ning seda tuleb teha lihtsas ja arusaadavas keeles ning loetavalt. 
Tellimislehe juurde kuulub ka taganemise tüüpvorm, mis on sätestatud I lisa B osas.

2. Väljaspool äriruume sõlmitav leping on kehtiv üksnes juhul, kui tarbija allkirjastab 
tellimislehe, ning juhtudel, kui tellimisleht ei ole paberkujul, siis kui tarbija saab 
tellimislehe koopia mõnel muul püsival andmekandjal.

3. Liikmesriigid ei kehtesta vormile muid nõudeid kui lõigetes 1 ja 2 lõikes 1 
kehtestatud nõuded.
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Artikkel 11
Vorminõuded Nõuded teavitamisnõuete täitmisele kauglepingute vormi kohta puhul

1. Kauglepingute puhul esitatakse artiklis 5 artikli 9 punktis a ettenähtud teave või 
tehakse see teave tarbijale kättesaadavaks enne õigeaegselt lepingu sõlmimist
sõlmimise ajaks, lihtsas ja arusaadavas keeles ning loetavalt, pidades silmas 
konkreetse lepingu sõlmimiseks kasutatavat sidevahendit.

2. Juhul kui kaupleja helistab tarbijale selleks, et sõlmida kaugleping, peab kaupleja 
tarbijaga vestlust alustades nimetama oma isiku ning ütlema, et helistab ärilistel 
eesmärkidel.

3. Kui leping sõlmitakse sidevahendi abil, mis esitab piiranguid teabe esitamise ruumile 
või ajale, esitab kaupleja enne sellise lepingu sõlmimist konkreetsele sidevahendile 
kohases ulatuses vähemalt toote põhiomadusi ja täishinda käsitleva teabe, nagu on 
osutatud artikli 5 lõike 1 punktides a ja kuni c. Muu artiklis 5 artiklites 5–7 esitatud 
teabe esitab kaupleja tarbijale asjakohasel viisil vastavalt käesoleva artikli lõikele 1.

4. Tarbija peab saama kinnituse artiklis 5 artikli 9 punktides a–f osutatud teabe kohta 
püsival andmekandjal ja mõistliku aja jooksul pärast mistahes kauglepingu sõlmimist 
ning hiljemalt samaaegselt kauba kättesaamise või teenuse osutamise alustamisega, 
välja arvatud juhul, kui kõnealune teave on tarbijale püsival andmekandjal esitatud 
enne kauglepingu sõlmimist.

5. Liikmesriigid ei kehtesta vormile muid nõudeid kui lõigetes 1–4 kehtestatud nõuded.

Artikkel 12
Taganemisperioodi algus ja kestus

1. Tarbija võib kauglepingust või väljaspool äriruume sõlmitud sõlmitavast lepingust 
taganeda põhjust esitamata 14 päeva jooksul.

2. Niisuguse kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitud sõlmitava lepingu puhul, 
mille alusel tarnitakse kaupu, algab taganemisperiood päevast, mil tarbija 
allkirjastab tellimislehe, või kui tellimisleht ei ole paberkujul, päevast, mil tarbija 
saab tellimislehe koopia mõnel muul püsival andmekandjal. Kauba müügiks 
sõlmitud kauglepingu puhul algab taganemisperiood päevast, mil tarbija või tema 
määratud kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja, saab kogu tellitud kauba oma 
valdusse. Kui kaupu tarnitakse mitmete osade või tükkidena, algab 
taganemisperiood päevast, mil tarbija või tema määratud kolmas isik, kes ei ole 
kauba kättetoimetaja, saab oma valdusse viimase osa või viimase tüki.

2 a. Niisuguse Teenuse osutamiseks sõlmitud kauglepingu puhul, mille alusel osutatakse 
teenuseid, algab taganemisperiood päevast, mil leping sõlmitakse.

2 b. Niisuguse väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul, mille alusel osutatakse 
teenuseid, algab taganemisperiood päevast, mil tarbija saab allkirjastatud 
lepingudokumendi koopia püsival andmekandjal.

2 c. Mitmeotstarbelise kaug- või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul algab 
taganemisperiood päevast, mil tarbija saab kauba oma valdusse ja mil 
mitmeotstarbelise lepinguga hõlmatud teenus kas osutati või pikaajalise teenuse 
korral alustati kõnealuse teenuse osutamist.
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3. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tähtaega on järgitud, kui tarbija saadab 
taganemisõiguse kasutamise kohta teatise enne selle perioodi lõppemist.

4. Liikmesriigid ei keela lepinguosalistel lepingust tulenevaid kohustusi 
taganemisperioodi ajal täita. 

Artikkel 13
Taganemisõigust käsitleva teabe puudumine

1. Kui kaupleja ei ole tarbijale taganemisõigust käsitlevat teavet esitanud ja rikub seega 
artikli 5 lõike 1 punktis e artikli 9 punktis b, ning artikli 10 lõikes 1 ja artikli 11 
lõikes 4 sätestatud nõudeid, siis aegub taganemisperiood üks aasta kolm kuud pärast 
kaupleja ülejäänud lepinguliste kohustuste täielikku täitmist.

1 a. Määramata ajaks sõlmitavate teenuslepingute puhul algab lõikes 1 osutatud 
taganemisperiood päevast, mil leping sõlmitakse.

Artikkel 14
Taganemisõiguse kasutamine

1. Tarbija teavitab enne taganemisperioodi lõppu kauplejat oma lepingust taganemise 
otsusest püsiva andmekandja vahendusel. Tarbija võib selleks kasutada kas kaupleja 
aadressil saadetud vabas vormis kinnitusega või kasutades I lisa B osa B osas
sätestatud kohast taganemisteate tüüpvormi näidisvormi või muud üheselt 
mõistetavat kinnitust.
Liikmesriigid ei kehtesta taganemisteate tüüpvormile näidisvormile muid 
vorminõudeid.

2. Internetis sõlmitud Kauglepingute puhul võib kaupleja lisaks käesoleva artikli lõikes 
1 osutatud võimalustele anda tarbijale võimaluse täita ja esitada saata I lisa B osa 
kohane taganemisteate tüüpvorm näidisvorm või muu taganemiskinnitus kas e-
kirja teel või täita ja esitada see elektrooniliselt kaupleja veebilehel. Sel Viimasel
juhul teatab kaupleja tarbijale viivituseta e-kirja teel taganemisteate kättesaamisest.

Artikkel 15
Taganemise mõju

Taganemisõiguse kasutamise tagajärjel lõpevad lepinguosaliste kohustused

a) seoses kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu täitmisega või
b) seoses kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu sõlmimisega, 

juhul kui pakkumise tegi tarbija.

Artikkel 16 
Kaupleja tagasimaksekohustus kohustused lepingust taganemise korral

1. Kaupleja tagastab kõik tarbijalt saadud maksed neljateistkümne kolmekümne päeva 
jooksul sellest päevast arvates, mil ta saab taganemisteate.
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1 a. Kui tarbija on konkreetselt valinud standardtarnest erineva tarneviisi, ei pea 
kaupleja sellest tulenevaid enamkulusid tagasi maksma.

2. Müügilepingu Niisuguste kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute puhul, mille alusel tarnitakse kaupu, võib kaupleja viivitada 
tagasimaksetega, kuni ta on kauba tagasi saanud või ära toonud või kuni tarbija on 
esitanud tõendid, et ta on kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, mis toimub varem, 
välja arvatud juhul, kui kaupleja on pakkunud välja võimaluse, et ta toob kaubad 
ise ära.

Artikkel 17 
Tarbija tagastamiskohustused kohustused lepingust taganemise korral

1. Müügilepingute Niisuguste kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute puhul, mille alusel tarnitakse kaupu ning mille alusel tarbija või tema 
volitatud kolmas isik on kauba oma valdusse saanud enne taganemisperioodi 
aegumist, saadab tarbija taganemisest teatamise järel 14 päeva jooksul kauba tagasi 
või annab kauba üle kauplejale või isikule, keda kaupleja on volitanud kaupa vastu 
võtma, välja arvatud juhul, kui kaupleja on pakkunud välja võimaluse, et ta toob 
kauba ise ära.

Tarbija peab maksma üksnes kauba tagastamisega seonduvad otsesed kulud. Ta ei 
pea kõnealuseid kulusid tagasi maksma juhul, välja arvatud juhul, kui kaupleja on 
andnud nõusoleku need kulud ise kanda või tagasisaadetavate kaupade hind ületab 
summat, milleks on 50 eurot.

2. Tarbija vastutab ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba 
kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba laadis, olemuses ja toimimises 
veendumiseks. Tarbija ei vastuta kauba väärtuse vähenemise eest, kui kaupleja ei ole 
artikli 5 lõike 1 punktis e artikli 9 punktis b osutatud korras juhtinud tähelepanu 
taganemisõigusele. Teenuslepingute puhul, mille suhtes kehtib taganemisõigus, ei 
kanna tarbija mingeid kulusid taganemisperioodi kestel osaliselt või täielikult 
osutatud teenuse eest.

Artikkel 18 
Taganemisõiguse kasutamise mõju seotud lepingute lisalepingute puhul

1. Kui tarbija kasutab vastavalt artiklitele 12–17 oma taganemisõigust kauglepingu või 
väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul, lõppevad seotud lepingud lisalepingud
automaatselt ja tarbija ei kanna nende eest mitte mingeid kulusid, mis ei ole ette 
nähtud käesolevas direktiivis, ilma et see piiraks direktiivi 2008/48/EÜ artikli 15 
kohaldamist.

2. Liikmesriigid kehtestavad selliste lepingute lõpetamise üksikasjalikud eeskirjad.

Artikkel 19 
Taganemisõiguse kasutamisega seotud erandid

1. Kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul ei kohaldata 
taganemisõigust juhtudel, kui tegemist on:
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a) teenusega, mille osutamine on alanud tarbija poolt püsival andmekandjal 
antud eelneval nõusolekul enne artiklis 12 osutatud 14-päevase perioodi 
lõppemist;

b) sellise kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu 
kõikumisest, mida kaupleja ei saa mõjutada,;

c) sellise kauba tarnimisega, mis on valmistatud tarbija esitatud kirjelduse 
kohaselt või konkreetsele isikule iskule või mis võib kiiresti rikneda või 
aeguda;

c a) niisuguste toiduainete, jookide või muude hügieeni seisukohast tundlike 
kaupade tarnimisega, mille pakendi või kinnituse on tarbija juba avanud;

c b) lepingutega, mille puhul tarbija vahetult hädaolukorrale reageerides on 
tellinud kauplejalt lepingu kohese täitmise; kui kaupleja sel juhul osutab 
täiendavaid teenuseid või müüb täiendavat kaupa lisaks sellele, mida on vaja 
tarbija vahetu hädaolukorra lahendamiseks, kohaldatakse nende täiendavate 
teenuste või kaupade suhtes taganemisõigust;

c c) lepingutega, mille puhul tarbija on kauplejalt konkreetselt tellinud oma 
korteri külastuse selleks, et kaupleja teostaks seal parandus- või hooldustöid; 
kui kaupleja sel juhul osutab lisaks tarbija poolt konkreetselt tellitud 
teenustele muid teenuseid või tarnib muid kaupu kui hoolduseks või 
parandamiseks tingimata vajalikud varuosad, kohaldatakse nende 
täiendavate teenuste või kaupade suhtes taganemisõigust;

d) sellise veini tarnimisega, mille hind on kokku lepitud lepingu müügilepingu
sõlmimise ajal ning mille tarnimine saab toimuda ainult pärast artikli 22 lõikes 
1 osutatud aega ning kus veini tegelik väärtus sõltub turu kõikumisest, mida 
kaupleja ei saa mõjutada;

e) suletud pakendis audio- või videosalvestuste või suletud pakendis
arvutitarkvara tarnimisega, kui tarbija on pakendi avanud;

f) ajalehtede, perioodiliste väljaannete ja ajakirjade tarnimisega;
g) mängu- ja loteriiteenustega;

h) avaliku enampakkumise käigus sõlmitud lepinguga.
2. Väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul ei kohaldata taganemisõigust 

juhtudel, kui tegemist on:
a) lepingutega, mille alusel tarnitakse toiduaineid, jooke või muud koheseks 

kodus tarbimiseks ettenähtud kaupa, mille tarbija on eelnevalt sidevahendit 
kasutades valinud ning mille kaupleja, kes tavaliselt müüb sellist kaupa oma 
äriruumides, tarnib füüsiliselt tarbija koju, asukohta või töökohta;

b) lepingutega, mille puhul tarbija vahetult hädaolukorrale reageerides on tellinud 
kauplejalt lepingu kohese täitmise; kui kaupleja sel juhul osutab täiendavaid 
teenuseid või müüb täiendavat kaupa lisaks sellele, mida on vaja tarbija vahetu 
hädaolukorra lahendamiseks, kohaldatakse nende täiendavate teenuste või 
kaupade suhtes taganemisõigust;
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c) lepingutega, mille puhul tarbija on kauplejalt sidevahendit kasutades 
konkreetselt tellinud oma kodu külastuse selleks, et kaupleja parandaks tarbija 
vara või teostaks selle hooldust; kui kaupleja sel juhul osutab lisaks tarbija 
poolt konkreetselt tellitud teenustele muid teenuseid või tarnib muid kaupu kui 
hoolduseks või parandamiseks tingimata vajalikud varuosad, kohaldatakse 
nende täiendavate teenuste või kaupade suhtes taganemisõigust.

3. Pooled võivad kokku leppida, et käesoleva artikli lõiget 1 lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata.

Artikkel 20
Kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute välistamine

1. Artikleid 8–19 ei kohaldata kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute suhtes, kui tegemist on:

a) lepingutega, mis käsitlevad kinnisvara müüki või on seotud muude 
kinnisvaraõigustega, välja arvatud rendiõigused ja kinnisvaraga seonduvad 
tööd;

b) lepingutega, mis on sõlmitud müügiautomaate või automatiseeritud äriruume 
kasutades;

c) lepingutega, mis on sõlmitud telesideoperaatoriga avalike taksofonide 
vahendusel taksofonide kasutamiseks;

d) lepingutega toidu ja joogi tarnimiseks kaupleja poolt tarneringsõidu käigus, 
mida kaupleja oma äriruumide ümbruses sageli ja korrapäraselt teeb.

2. Artikleid 8–19 ei kohaldata väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute suhtes, kui 
tegemist on:

a) kindlustusega;

b) finantsteenustega, mille hind sõltub finantsturu kõikumistest, mida kaupleja ei 
saa mõjutada ning mis võivad ilmneda taganemisperioodi kestel, nagu on 
sätestatud direktiivi 2002/65/EÜ16 artikli 6 lõike 2 punktis a;

c) krediidilepinguga, mis kuulub direktiivi 2008/48/EÜ reguleerimisalasse.

3. Artikleid 8–19 ei kohaldata kauglepingute suhtes, kui tegemist on majutus-, 
transpordi-, autorendi-, toitlustus- või vabaajaveetmisteenustega ning kui lepingutes 
on ette nähtud, et teenust osutatakse konkreetsel kuupäeval või ajavahemikul.

(…)

                                               
16 EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16.
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I LISA
TEAVE TAGANEMISÕIGUSE KASUTAMISE KOHTA

A. Taganemisjuhendi näidis

Taganemisõigus
Te võite käesolevast lepingust taganeda põhjust esitamata neljateistkümne kalendripäeva 
jooksul. 
Taganemisperiood algab [tellitud kaupade kättesaamisega] 1. Taganemisperioodi sisse ei 
arvestata [kaupade kättesaamise] 2 päeva. Kui taganemisperioodi viimane päev on 
riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb taganemisperiood järgmisel tööpäeval.
Taganemisperioodi järgimiseks piisab taganemiskinnituse õigeaegsest väljasaatmisest. 
Taganemiskinnitus tuleb püsival andmekandjal (nt posti teel saadetud kirjaga) 3 saata 
adressaadile: 4. Selleks võite kasutada allpool esitatud näidisvormi, kuid see ei ole 
kohustuslik.

Taganemise tagajärjed
Taganemise jõustumise korral peate saadud kaubad neljateistkümne päeva jooksul [meie 
kulul] 5 tagasi saatma. Tagastamisperiood algab Teie jaoks oma taganemiskinnituse 
väljasaatmisega. Tagastamisperioodi sisse ei arvestata taganemiskinnituse väljasaatmise 
päeva. Kui tagastamisperioodi viimane päev on riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb 
tagastamisperiood järgmisel tööpäeval.
Kui saadate meile saadud kaubad tagasi halvemas seisundis, vastutate nende väärtuse 
vähenemise eest Teie. See kehtib üksnes juhul, kui kõnealune väärtuse vähenemine on 
tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba laadis ja olemuses 
veendumiseks. Kahjustusi saate vältida seeläbi, et ei võta kaupu kasutusse kui enda
omandit ja väldite igasugust tegevust, mis vähendab nende väärtust.
Taganemise jõustumise korral oleme kohustatud tagastama neljateistkümne kalendripäeva 
jooksul kõik summad, mille Teilt saanud oleme. Tagastamisperiood algab meie jaoks Teie 
taganemiskinnituse kättesaamisega. Tagastamisperioodi sisse ei arvestata 
taganemiskinnituse kättesaamise päeva. Kui tagastamisperioodi viimane päev on riigipüha, 
laupäev või pühapäev, lõpeb tagastamisperiood järgmisel tööpäeval.
Meil on õigus raha tagasimaksmisega viivitada, kuni oleme kaubad [tagasi saanud või kuni 
olete esitanud tõendid, et olete on kaubad tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, mis toimub 
varem ] 6.

Koostamisjuhised:
1 Allpool esitatud erijuhtude korral on sulgudes esitatav tekst järgmine: 

a) kauglepingute puhul, mille alusel osutatakse teenuseid: „lepingu sõlmimisega”;
b) väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul, mille alusel osutatakse 

teenuseid: „allkirjastatud lepingudokumendi koopia kättesaamisega püsival 
andmekandjal (nt paberkujul)”.

2 Allpool esitatud erijuhtude korral on sulguses esitatav tekst järgmine: 
a) kauglepingute puhul, mille alusel osutatakse teenuseid: „lepingu sõlmimise”;
b) väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul, mille alusel osutatakse 

teenuseid: „lepingudokumendi koopia Teie poolt kättesaamise”.
3 Kauglepingute puhul tuleb lisada järgmine tekst: 

a) kui kaupleja võimaldab tarbijal lepingust taganeda e-kirja teel: „või e-kirja 
teel”;
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b) kui kaupleja võimaldab tarbijal täita taganemisteate näidisvormi elektrooniliselt 
veebilehel: „või meie veebilehel”.

4 Lisada: kaupleja nimi ja tegevuskoha aadress. Kauglepingute puhul tuleb lisaks 
märkida: kaupleja e-posti aadress ja/või internetiaadress, mida tarbija võib kasutada 
lepingust taganemiseks.

5 Kui tagasisaadetava kauba hind ei ületa 50 eurot, on sulgudes esitatav tekst järgmine: 
„omal kulul”.

6 Kui kaupleja pakub välja võimaluse, et ta toob kauba tarbija juurest ise ära, on 
sulgudes esitatav tekst järgmine: „Teie juurest ära toonud”.

A. Taganemisteates esitatav teave
1. Kaupleja nimi, koha-aadress ja e-posti aadress, kuhu ja kellele taganemisteade saata.

2. Märkus selle kohta, et tarbijal on lepingujärgne taganemisõigus ning et selle õiguse 
kasutamiseks tuleb saata allpool esitatud tagamisteade püsival andmekandjal punktis 
1 osutatud isikule:
a) väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul 14 päeva jooksul pärast seda, 

kui tarbija on tellimislehele alla kirjutanud;
b) kaugmüügilepingute puhul 14 päeva jooksul pärast seda kui tarbija või tema 

määratud kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja, on kauba oma valdusse 
saanud;

c) kaugteenuslepingute puhul:
– 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist, kui tarbija ei ole andnud 

eelnevalt nõusolekut lepingu täitmise alustamiseks enne kõnealuse 14-
päevase ajavahemiku lõppemist;

– aja jooksul, mis lõppeb lepingu täitmise alustamisel, kui tarbija on 
andnud eelnevalt nõusoleku lepingu täitmise alustamiseks enne 
kõnealuse 14-päevase ajavahemiku lõppemist.

3. Kõigi müügilepingute puhul märkus kauba kauplejale tagasisaatmise ajaliste 
piirangute ja viiside kohta ning artiklis 16 ja artikli 17 lõikes 2 esitatud hüvitamise 
tingimuste kohta.

4. Interneti teel sõlmitud kauglepingute puhul märkus, et tarbija võib kaupleja 
veebilehel täita ja edastada elektroonilise taganemisteate vormi ja et kaupleja 
saadab talle viivitamatult e-kirja taganemisteate kättesaamise kohta.

5. Märkus, et tarbija võib kasutada taganemisteate näidist, mis on esitatud B osas.

B. Taganemisteate näidis näidisvorm

(täitke see vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)
– Kellele: (kaupleja nimi, tegevuskoha aadress ja olemasolu korra e-posti aadress) 

(*)
– Käesolevaga teatan/teatame (**), et olen/oleme (**) otsustanud lepingust 

taganeda. Käesolevaga soovin/soovime* taganeda lepingust, millega on ostetud 
järgmised kaubad*/ on tellitud järgmised teenused*
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– Tellimuse esitamise kuupäev*/ Kättesaamise kuupäev* (***):
– Tarbija(te) nimi/ (nimed) (***):
– Tarbija(te) aadress(id) (***):
– Tarbija(te) allkiri (allkirjad) (ainult juhul, kui see vorm teade esitatakse paberkujul

kirjalikult) (***):
– Kuupäev (***):

    (*)   Täidab kaupleja enne vormi tarbijale edastamist.
  (**)    Mittevajalik maha tõmmata.

(***)  Täidab tarbija (täidavad tarbijad), kui käesolevat vormi kasutatakse lepingust 
taganemiseks.


