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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 – IV–VII peatükk
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: 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.



PE442.789v03-00 6/27 PR\819690ET.doc

ET

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:

(...)
(37 a) Kõige suuremaid probleeme tarbijatele ja enim vaidlusi kauplejatega põhjustab 

kaupade kohaletoimetamine, sealhulgas kaupade kaotsiminek või kannatada 
saamine transpordi ajal ning hilinenud või osaline tarnimine. Seetõttu on 
asjakohane ühtlustada kohaletoimetamist ning riskide ülekandmist käsitlevaid 
siseriiklikke eeskirju.

(37 b) Kui kaupleja ei täida võetud tarnimiskohustust, peaks tarnija esitama kauplejale 
püsival andmekandjal nõude toimetada kaup kohale vähemalt seitsme päeva 
jooksul ning teavitama kauplejat oma kavatsusest lepingust taganeda, kui kaupa ei 
tarnita. Tagasiastumine loetakse jõustunuks nimetatud perioodi lõppedes, kui 
mainitud aja jooksul ei ole järgnenud mingeid kauplejapoolseid meetmeid. Ilma et 
see piiraks tarbija õigust nõuda kahjude hüvitamist, peaks tarbijal olema õigus 
saada seitsme päeva jooksul raha tagasi juhul, kui summa on juba makstud. 
Liikmesriikidel peaks tarbija parema kaitse tagamiseks olema võimalus tarbija 

                                               
* 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 […].
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sätestatud ajavahemiku jooksul vastu võtta või säilitada siseriiklikke õigusakte 
teiste õiguskaitsevahendite kohta juhul, kui kaup jäetakse kohale toimetamata. 

(38) Tarbijale suunatud müügi korral võib kauba kohaletoimetamine toimuda mitmel 
viisil. Ainult eeskirjad, millest saab hõlpsasti erandeid teha, võimaldavad vajalikku 
paindlikkust, et neid erinevusi arvesse võtta. Tarbijaid tuleks kaitsta igasuguse riski 
eest seoses kauba kaotsimineku või kahjustumisega transpordi ajal, mida korraldab 
või teostab kaupleja. Riski ülekandmist käsitlevat eeskirja ei tohiks kohaldada 
olukorras, kus tarbija ilma põhjuseta viivitab kauba oma valdusse võtmisega (näiteks 
kui tarbija ei too kaupa postkontorist viimase kehtestatud tähtaja jooksul ära). Sel 
juhul peaks kauba kaotsimineku või kahjustumise risk pärast kauplejaga 
kokkulepitud tarneaja möödumist jääma tarbija kanda.

(39) Kaupleja peaks vastutama tarbija ees juhul, kui kaup ei vasta lepingutingimustele. 
Eeldatakse, et kaup on vastavuses lepingutingimustega, kui ta vastab teatavatele 
tingimustele, mis on seotud peamiselt kauba kvaliteediga. Kauba kvaliteet ja 
toimimine, mida tarbija võib õigustatult eeldada, sõltub muu hulgas nii sellest, kas 
kaup on uus või kasutatud, kui ka sellest, kui pikk on kauba eeldatav kasutusaeg. 
Kaup tuleks lugeda mittevastavaks ka juhul, kui tarniti vale kaup või kui tarne ei 
olnud täielik.

(39 a) Kauba mittevastavuse korral peaks tarbijal olema õigus nõuda mittevastavuse 
tasuta kõrvaldamist, valides kas kauba parandamise või asendamise, ning kui seda 
ei juhtu, peaks tarbijal olema õigus nõuda hinna alandamist või lepingu 
tühistamist.

(40) Tarbija võib nõuda kauplejalt eelkõige kauba parandamist või asendamist, välja 
arvatud juhul, kui kõnealused nõuded osutuvad võimatuks või on 
ebaproportsionaalsed. See, kas nõue on ebaproportsionaalne, tuleks kindlaks 
määrata objektiivselt. Nõuded tuleks lugeda ebaproportsionaalseks juhul, kui need 
tooks muude nõuetega võrreldes kaasa põhjendamatuid kulusid. Selleks et teha 
kindlaks, kas kulud on põhjendamatud, peaksid ühe nõude täitmisega kaasnevad 
kulud olema tunduvalt suuremad kui teise nõudega kaasnevad kulud. Kui kaup ei 
vasta lepingutingimustele, siis peaks tarbija saama kõigepealt võimaluse nõuda 
kauplejalt kauba parandamist või selle asendamist, olenevalt kaupleja eelistusest –
seda siiski vaid juhul, kui kaupleja ei tõesta, et sellised nõudmised on 
ebaseaduslikud, osutuvad võimatuks või nõuavad kauplejalt ebaproportsionaalseid 
jõupingutusi. Kaupleja jõupingutused tuleks määrata objektiivselt, võttes arvesse 
kaupleja kulusid kauba mittevastavuse kõrvaldamisel, kauba väärtust ja seda, kui 
suures osas kaup ei vasta lepingutingimustele. Varuosade puudumine ei tohiks olla 
põhjuseks, mis õigustab kaupleja suutmatust kõrvaldada kauba mittevastavuse 
mõistliku ajavahemiku jooksul või ebaproportsionaalsete jõupingutusteta.

(41) Tarbija ei peaks kandma mingeid kulusid seoses kauba mittevastavuse 
kõrvaldamisega, eelkõige postitamise, tööjõu ja materjalide osas ning kulutuste osas, 
mis tekkisid tarbija teostatud mittevastavuse kõrvaldamisega mõistlikus ulatuses. 
Samuti ei pea tarbija kompenseerima kauplejale puudustega kauba kasutamist.

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud mittevastavusest tulenevaid nõudeid täitmast või ei 
ole tal korduvalt õnnestunud neid täita, peaks Tarbijal peaks olema õigus vabalt 
valida mistahes õiguskaitsevahendit, kui tal ei ole õigust nõuda kauba parandamist 
või asendamist. Kaupleja keeldumine võib olla kas otsene või kaudne, viimasel juhul 
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peetakse silmas olukorda, kui kaupleja ei vasta või ignoreerib tarbija nõuet 
mittevastavus kõrvaldada. Liikmesriikidel on tarbijate parema kaitse tagamiseks 
võimalus vastu võtta või säilitada siseriiklikke õigusakte, millega sätestatakse õigus 
kauba mittevastavuse korral õiguskaitsevahendeid vabalt valida. Nimetatud 
meetmed peavad aga tarbijate kaitse seisukohast olema tingimata vajalikud, 
proportsionaalsed ja tõhusad.

(42 a) Kui kaupleja vastutab lõppmüüjana tarbija ees valmistaja tegevuse või 
tegevusetuse tagajärjel, tuleks tagada, et kauplejal kui lõppmüüjal on õigus esitada 
regressinõue vastutavate isikute vastu lepinguahelas. Selleks peaksid liikmesriigid 
oma siseriiklikes õigusaktides kindlaks määrama vastutavad isikud ning nägema 
ette asjakohased meetmed ja toimimise korra. 

(42 b) Tarbijale tuleks kauba mittevastavuse korral ette näha kaheaastane garantiiaeg. 
Tarbija huvides peaks olema võimalik eeldada, et kui kauba mittevastavus tuleb 
ilmsiks kuue kuu jooksul alates riski ülekandmisest tarbijale, esines see juba riski 
ülekandmise hetkel. Liikmesriikidel peaks tarbijate parema kaitse tagamiseks 
olema võimalus vastu võtta või säilitada siseriiklikke õigusakte garantiiaja, 
tõendamiskohustuse ümberpööramise kestuse või erieeskirjade kohta, mis 
käsitlevad pärast garantiiaja lõppemist ilmnenud olulisi lepingule mittevastavusi.
Nimetatud meetmed peavad aga tarbijate kaitse seisukohast olema tingimata 
vajalikud, proportsionaalsed ja tõhusad.

(43) Direktiivis 1999/44/EÜ antakse liikmesriikidele võimalus kehtestada ajavahemik 
kestusega vähemalt kaks kuud, mille jooksul tarbija peab kauplejale mis tahes 
mittevastavusest teatama. Ülevõtmisõigusaktides kehtestatud erinevused on tekitanud 
kaubandustõkkeid. Seetõttu on vaja selline regulatiivne võimalus kõrvaldada ja 
parandada õiguskindlust, kohustades tarbijaid teatama kauplejale kauba 
mittevastavusest kahe kuu jooksul selle avastamise kuupäevast.

(44) Mõned kauplejad või tootjad pakuvad tarbijatele kauba garantiid. Tagamaks, et 
tarbijaid ei eksitata, peaks kauba garantii sisaldama teatavat teavet, sealhulgas 
garantii kestuse ja territoriaalse kohaldamisala kohta, ning kinnitust, et kõnealune 
garantii ei mõjuta kehtivate siseriiklike õigusaktide alusel tarbija seaduslikke õigusi.

(45) Tarbijat on vaja kaitsta ebaõiglaste lepingutingimuste eest, mille üle ei peeta 
individuaalseid läbirääkimisi, näiteks nagu tüüplepingutingimused. Ebaõiglasi 
lepingutingimusi käsitlevaid eeskirju ei tohiks kohaldada lepingutingimuste puhul, 
millega tarbija on läbirääkimise alusel nõustunud. Kaupleja või kaupleja volitatud 
kolmanda isiku koostatud erinevate lepingutingimuste vahel valimise võimalust ei 
tohiks käsitada läbirääkimisena.

(46) Ebaõiglaste lepingutingimuste sätteid ei kohaldataks lepingutingimuste suhtes, mis 
kajastavad otseselt või kaudselt liikmesriikides kehtivaid kohustuslikke 
põhikirjasätteid või õigusnorme, mis on vastavuses ühenduse õigusega. Samuti ei 
kontrollita ebaõiglaste tingimuste suhtes selliseid lepingutingimusi, mis põhinevad 
nende rahvusvaheliste konventsioonide sätetel või põhimõtetel, millega ühendus või 
liikmesriigid on ühinenud, seda eelkõige transpordi valdkonnas.

(47) Tarbijalepingud tuleb koostada lihtsas ja arusaadavas keeles ja need peavad olema 
hästi loetavad. Kauplejal peaks olema võimalus valida lepingutingimuste kavandi 
kirjamärgi tüüpi ja suurust. Tarbijale tuleb enne lepingu sõlmimist anda võimalus 
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lepingutingimusi lugeda. Tarbija peaks saama sellise võimaluse kas nii, et tarbijale 
esitatakse tema nõudmise korral tehakse lepingutingimused (ettevõtte äriruumides 
sõlmitava lepingu puhul) või tehakse need lepingutingimused muul viisil
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral kaupleja veebilehel) või lisatakse need
lepingudokumendile tellimislehele lepingu tüüptingimused (väljaspool äriruume 
sõlmitava lepingu puhul). Kaupleja peaks taotlema tarbija nõusolekut mistahes 
lisatasu kohta, mis lisandub kauplejale peamise lepingulise kohustuse täitmise eest 
makstavale tasule. Nõusoleku eeldamine nn opt-out-valikusüsteemi kasutamise näol, 
näiteks eelnevalt märgistatud kastikeste kasutamine kaupleja veebilehel, peaks olema 
keelatud.

(48) Heausksuse hindamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata lepinguosaliste positsiooni 
tugevusele läbirääkimistel ja sellele, kas tarbijat mõjutati tingimusega nõustuma ning 
kas kaup müüdi või teenused osutati tarbija eritellimuse alusel. Kaupleja vastab 
heauskse käitumise nõudele, kui ta tegutseb õiglaselt ja suhtub võrdselt teise 
lepinguosalisse, kelle seaduslikke huvisid ta peab arvesse võtma.

(49) Käesoleva direktiivi raames ei tuleks hinnata ei selliste lepingutingimuste õiglust, 
mis kirjeldavad lepingu põhisisu, ega müüdud kauba või osutatud teenuse kvaliteedi 
ja hinna suhet, välja arvatud juhul, kui need tingimused ei ole vastavuses 
läbipaistvuse nõudega. Lepingu põhisisu ning kvaliteedi ja hinna suhet tuleks siiski 
arvestada ülejäänud lepingutingimuste õigluse arvestamisel. Näiteks ei tuleks sellist 
hindamist läbi viia kindlustuslepingute puhul, mille tingimustes määratakse selgelt 
kindlaks või piiritletakse kindlustusrisk ja kindlustaja vastutus, sest neid piiranguid 
võetakse arvesse tarbija makstava kindlustusmakse arvutamisel.

(50) Õiguskindluse tagamiseks ja siseturu parema toimimise huvides peaks direktiiv 
sisaldama kahte ebaõiglaste lepingutingimuste nimekirja. II lisas on esitatud selliste 
lepingutingimuste nimekiri, mida peetakse igal juhul ebaõiglaseks. III lisas on 
lepingutingimuste nimekiri, mida tuleks pidada ebaõiglaseks juhul, kui kaupleja ei 
tõesta vastupidist. Need nimekirjad peaksid kehtima kõigis liikmesriikides. 
Liikmesriigid võivad aga sellegipoolest vastu võtta või säilitada sätteid, mille alusel 
loetakse täiendavad lepingutingimused ebaõiglaseks igas olukorras või loetakse 
neid tingimusteks, mille puhul eeldatakse, et need võivad ebaõiglased olla. 
Nimetatud meetmed peavad aga tarbijate kaitse seisukohast olema tingimata 
vajalikud, proportsionaalsed ja tõhusad. 

(51) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused5.

(52) Eelkõige tuleks anda komisjonile õigus muuta II ja III lisa, kus on esitatud 
lepingutingimused, mida peetakse ebaõiglaseks või mis võivad seda olla. Kuna need 
on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

(53) Komisjoni õigust muuta II ja III lisa tuleks kasutada selleks, et tagada ebaõiglasi 
lepingutingimusi käsitlevate eeskirjade järjekindel rakendamine, täiendades neid 

                                               
5 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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lisasid lepingutingimustega, mida tuleks pidada ebaõiglaseks igas olukorras või mida 
tuleks pidada ebaõiglaseks juhul, kui kaupleja ei tõesta vastupidist.

(54) Liikmesriigid võivad kasutada riikliku lepinguõiguse kõiki üldmõisteid, mis on 
vastavuses taotletud eesmärgiga, et ebaõiglased lepingutingimused ei ole tarbija jaoks 
siduvad.

(55) Liikmesriigid peaksid tagama, et kohtute või haldusasutuste käsutuses on piisavad ja 
tõhusad vahendid, millega tõkestada ebaõiglaste lepingutingimuste kohaldamist 
tarbijalepingutes.

(56) Kooskõlas asutamislepinguga nähakse käesolevas direktiivis ette tarbijakaitse kõrge 
tase. Ükski käesoleva direktiivi säte ei takista kauplejat pakkumast tarbijale 
lepingutingimusi, mille alusel tarbija on kaitstud paremini, kui käesoleva direktiiviga 
ette nähakse.

(57) Isikutele ja organisatsioonidele, kellel on vastavalt riiklikele õigusaktidele õigustatud 
huvi kaitsta tarbijate lepingulisi õigusi, tuleks võimaldada õiguskaitsevahendeid 
menetluste algatamiseks kas kohtus või haldusasutuses, mis on pädev kaebuste üle
otsustama või asjakohast kohtumenetlust algatama.

(58) On vaja, et liikmesriigid kehtestaksid karistused käesoleva direktiivi sätete 
rikkumiste eest ja tagaksid nende jõustamise. Need karistused peaksid olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(59) Tarbija ei tohiks jääda ilma käesoleva direktiiviga ette nähtud kaitsest. Kui lepingu 
suhtes kohaldatava õiguse puhul on tegemist kolmanda riigi õigusega, siis tuleks selle 
üle otsustamisel, kas tarbijal on käesoleva direktiiviga antud kaitse, kohaldada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I).

(60) Euroopa Komisjon püüab leida kõige sobivama viisi, kuidas teavitada tarbijaid 
põhilistest õigustest, mis neil on ostu sooritades.

(61) Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiviga 2005/29/EÜ, 
mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid 
kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 
84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 
2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 
(ebaausate kaubandustavade direktiiv)6, on keelatud inertsmüük, mis seisneb 
tellimata kauba tarnimises või teenuse osutamises tarbijale, kuid lepingulisi 
õiguskaitsevahendeid selle kohta ei ole ette nähtud, on käesolevas direktiivis vaja 
näha ette sellised lepingulised õiguskaitsevahendid, mis vabastavad tarbija kõikidest 
kohustustest nende kaupade ja teenuste puhul, mida ta ei ole tellinud.

(61 a) Tuleks näha ette vastastikuse hindamise menetlus, mille raames liikmesriigid 
peavad kõigepealt käesoleva direktiivi ülevõtmise perioodi jooksul läbi vaatama 
oma õigusaktid, et teha kindlaks, millised aluslepinguga kooskõlas olevad 
rangemad õigusaktid oma õigussüsteemis säilitada või millised õigusaktid tuleb 
vastu võtta, et tagada tarbijate parem kaitse. Hiljemalt ülevõtmisperioodi lõpuks 
peaksid liikmesriigid koostama aruande läbivaatamise tulemuste kohta. Iga 

                                               
6 ELT L 149, 11.6.2005, lk 22.
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aruanne tuleks esitada kõikidele teistele liikmesriikidele ja asjaomastele 
sidusrühmadele. Liikmesriigid võivad kuue kuu jooksul esitada oma märkusi 
kõnealuste aruannete kohta. Komisjon peaks hiljemalt aasta pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise perioodi lõppu ja seejärel iga kolme aasta tagant esitama 
kokkuvõtva aruande, millele on vajaduse korral lisatud õigusaktide ettepanekud. 
Komisjon peaks pakkuma liikmesriikidele vajaduse korral tuge ühise meetodi 
väljatöötamisel.

(61 b) Selleks et tagada kõikides liikmesriikides tarbijakaitse kõrge tase, tuleks ergutada 
isikuid ja organisatsioone, kellel on õigustatud huvi tarbijaid kaitsta, teavitama 
liikmesriike ja komisjoni oma hinnangutest ning andma vabatahtlikke soovitusi, et 
liikmesriigid ja komisjon saaksid neid käesoleva direktiivi läbivaatamisel arvesse 
võtta.

(62) Soovimatute teadete probleemi reguleeritakse juba direktiivis 2002/58/EÜ, kus 
nähakse ette ka kõrge tarbijakaitse tase. Sama probleemi käsitlevad sätted direktiivi 
97/7/EÜ artiklis 10 tuleks välja jätta.

(63) On asjakohane vaadata käesolev direktiiv läbi, kui ilmnevad mingid tõkked siseturu 
toimimisel. Läbivaatamise tulemusena võib komisjon koostada ettepaneku käesoleva 
direktiivi muutmiseks, mis võib sisaldada muudatusi teistes tarbijakaitset käsitlevates 
õigusaktides, mis kajastavad komisjoni tarbijapoliitika strateegiaga võetud kohustust 
ühenduse õigustik ühtse kõrge tarbijakaitse taseme saavutamiseks läbi vaadata.

(64) Direktiivid 85/577/EMÜ, 93/13/EMÜ ja 97/7/EÜ ning direktiiv 1999/44/EÜ tuleks 
kehtetuks tunnistada.

(65) Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva direktiivi eesmärke piisavalt saavutada ning 
seetõttu on neid parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Vastavalt 
nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuspõhimõttele ei lähe käesolev direktiiv 
kaugemale sellest, mis on vajalik siseturu toimimise tõkete kõrvaldamiseks ja ühtse 
kõrge tarbijakaitse taseme saavutamiseks.

(66) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

(…)

IV peatükk

Muud müügilepinguga seonduvad tarbija õigused

Artikkel 21
Reguleerimisala

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse müügilepingute suhtes. Juhul, kui tegemist on 
mitmeotstarbelise lepinguga, mis hõlmab nii kaupu kui teenuseid, kohaldatakse 
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käesolevat peatükki ainult kauba suhtes, ilma et see piiraks artikli 24 lõike 5 
kohaldamist. Käesoleva direktiivi tähenduses loetakse müügilepinguteks ka

2. Käesolevat peatükki kohaldatakse ka lepingute suhtes lepinguid, milles käsitletakse 
sellise kauba tarnimist, mis tuleb alles valmistada või toota.

3. Käesolevat peatükki ei kohaldata varuosade suhtes, mille kaupleja asendab artikli 26 
alusel kauba mittevastavuse kõrvaldamiseks parandusi tehes.

4. Liikmesriigid võivad otsustada, et Käesolevat peatükki ei kohaldata avalikul 
enampakkumisel müüdava kasutatud kauba müügi suhtes.

Artikkel 22
Tarnimine

1. Kui lepinguosalised ei ole kokku leppinud teisiti, tarnib kaupleja kauba, andes 
kauba üle tarbija valdusse või tarbija määratud kolmanda isiku valdusse, kes ei ole 
kauba kättetoimetaja, hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast.

2. Kui kaupleja ei täida ole täitnud võetud tarnekohustust, on võib tarbija esitada 
kauplejale püsival andmekandjal nõude toimetada kaup kohale olukorrale 
vastava mõistliku ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla lühem kui seitse päeva, 
ning teavitada kauplejat oma kavatsusest lepingust taganeda, kui kaupa ei 
tarnita. Kui mainitud aja jooksul ei ole järgnenud mingeid kauplejapoolseid 
meetmeid, eeldatakse, et tarbija on lepingust taganenud. Tarbijal, kes on hinna 
juba tasunud, on tarbijal õigus saada tagasi kogu makstud summa seitsme päeva 
jooksul tarnimise kuupäevast alates lepingust taganemise päevast, mis on 
sätestatud käesoleva artikli lõikes 1. See ei piira tarbija õigust nõuda kahjude 
hüvitamist.

2 a. Liikmesriigid võivad vastu võtta või säilitada siseriiklikke õigusakte, millega 
nähakse tarbijale ette teised õiguskaitsevahendid, kui kaupleja ei toimeta kaupa 
kohale lõikes 2 sätestatud mõistliku ajavahemiku jooksul. 

Artikkel 23
Riski ülekandumine

1. Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk kandub üle tarbijale, kui tarbija või tema 
määratud kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja, on saanud kauba oma 
valdusse.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud risk kandub üle tarbijale lepinguosaliste vahel 
kokkulepitud tarnekuupäeval, kui tarbija või tema määratud kolmas isik, kes ei ole 
kauba kättetoimetaja, ei ole astunud mõistlikke samme kauba oma valdusse 
saamiseks.

Artikkel 24
Vastavus lepingule 

1. Kaupleja on kohustatud tarnib tarnima tarbijale kauba kaupa vastavalt 
müügilepingule.
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2. Tarnitud kaup loetakse lepingule vastavaks, kui ta vastab järgmistele tingimustele:

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

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

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

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

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

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

a) kaupleja ei olnud ega võinud olla teadlik kõnealusest avaldusest;
b) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust muudetud;

c) avaldus ei saanud mõjutada kauba ostmise otsust.
5. Lepingule mittevastavus, mis tuleneb kauba ebaõigest paigaldamisest, loetakse on

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

Artikkel 25
Seaduslikud õigused – vastutus mittevastavuse eest

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

Artikkel 26
Mittevastavuse kõrvaldamine

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

a) kauba mittevastavuse kõrvaldamist parandamise või asendamise teel lõigete 2, 
3 ja 5 kohaselt või

b)  hinna asjakohast alandamist või lepingu tühistamist vastavalt lõigetele 4, 5 ja 
5 a.
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c) lepingu tühistamist.

2. Tarbija võib kauplejalt eelkõige nõuda Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise parandamist või selle asendamise 
asendamist, välja arvatud juhul, kui nõue osutub võimatuks või 
ebaproportsionaalseks.

3. Lõikes 2 nimetatud nõuded on ebaproportsionaalsed, kui need põhjustavad 
kauplejale kulusid Kui kaupleja tõestab, et mittevastavuse kõrvaldamine 
parandamise või asendamise teel on ebaseaduslik, võimatu või põhjustab kauplejale 
ebaproportsionaalseid jõupingutusi, võib tarbija valida kas alandatud hinna või 
lepingu tühistamise. Kaupleja jõupingutused loetakse ebaproportsionaalseks, kui 
need toovad talle kaasa kulusid, mis võrreldes hinna alandamise või lepingu 
tühistamisega on liiga suured, kui arvestada kauba väärtust juhul, kui see vastaks 
lepingutingimustele, ja seda, kui suures osas kaup ei vasta lepingutingimustele.

a) mis arvestades kauba väärtust juhul, kui see vastaks lepingutingimustele, 
b) võttes arvesse seda, kui suures osas kaup ei vasta lepingutingimustele ja
c) kaaludes, kas alternatiivset mittevastavuse kõrvaldamise võimalust 

(parandamist või asendamist) saaks kasutada nii, et see ei põhjusta tarbijale 
olulisi ebamugavusi,

on alternatiivse mittevastavuse kõrvaldamise võimalusega (parandamine või 
asendamine) võrreldes põhjendamatult suured.
Kauba parandamine või asendamine peab toimuma mõistliku aja jooksul ning see 
ei tohi tarbijale põhjustada olulisi ebamugavusi. Tarbija võib tühistada lepingu, kui 
selle mittevastavus ei ole tühine.

4. Ilma et see piiraks lõike 5 b kohaldamist, võib tarbija võib valida mistahes 
käesoleva artikli lõikes 1 esitatud nõude, nõuda hinna asjakohast alandamist või 
lepingu tühistamist, kui tegemist on ühega järgmistest olukordadest:

a) tarbijal ei ole õigust nõuda kauba parandamist ega asendamist kaupleja on 
otseselt või kaudselt keeldunud mittevastavuse kõrvaldamisest;

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

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

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul mitu korda.
5. Tarbijale põhjustatud olulisi ebamugavusi ja mõistlikku aega, mida kaupleja vajab 

mittevastavuse kõrvaldamiseks, hinnatakse, võttes arvesse kauba laadi ja eesmärki, 
milleks tarbija kauba omandas, nagu ette nähtud artikli 24 lõike 2 punktis b.

5 a. Tarbijal ei ole õigust müügilepingut tühistada juhul, kui lepingule mittevastavus 
on väike.

5 b. Liikmesriigid võivad tarbijate parema kaitse tagamiseks vastu võtta või säilitada 
siseriiklikke õigusakte, mis võimaldavad tarbijatel kauba mittevastavuse korral 
vabalt valida üks lõikes 1 sätestatud võimalustest. Nimetatud meetmed peavad 
olema tingimata vajalikud, et kaitsta tarbijaid asjakohasel viisil, ning peavad 
olema proportsionaalsed ja tõhusad. 
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Artikkel 27
Kulud ja kahjud

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

1 a. Kaupleja hüvitab tarbijale mõistlikus ulatuses ka tarbija teostatud kauba 
mittevastavuse kõrvaldamise kulutused.

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

Artikkel 27 a
Regressiõigus

Kui kaupleja vastutab lõppmüüjana tarbija ees valmistaja, samas lepinguahelas tegutseva 
eelmise kaupleja või mõne muu vahendaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, võib 
kaupleja kui lõppmüüja esitada regressinõude vastutavate isikute vastu lepinguahelas.
Siseriiklikus õiguses määratakse kindlaks vastutavad isikud, kelle vastu kaupleja saab 
lõppmüüjana esitada regressinõude, ning asjakohased meetmed ja toimimise kord.

Artikkel 28
Ajalised piirangud ja tõendamiskohustus

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

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

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

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

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

5 a. Liikmesriigid võivad tarbijate parema kaitse tagamiseks vastu võtta või säilitada 
siseriiklikke õigusakte, millega nähakse ette pikem garantiiaeg, 
tõendamiskohustuse ümberpööramise pikem kestus tarbija huvides või erieeskirjad 
pärast garantiiaja lõppemist ilmsiks tulnud oluliste mittevastavuste korral. 
Nimetatud meetmed peavad olema tingimata vajalikud, et kaitsta tarbijaid 
asjakohasel viisil, ning peavad olema proportsionaalsed ja tõhusad. 
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Artikkel 29
Kauba garantiid

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

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

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

b) kauba garantii sisu ja kaebuste esitamise tingimused, eelkõige kestus, 
territoriaalne ulatus ning garandi nimi ja aadress;

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

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

4. Mittevastavus käesoleva artikli lõigetele 2 ja 3 ei mõjuta garantii kehtivust.

V peatükk

Lepingutingimusi käsitlevad tarbija õigused

Artikkel 30
Reguleerimisala

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse kauplejate ja tarbijate vahel sõlmitud lepingute
selliste lepingutingimuste tingimuste suhtes, mis ei ole eraldi kokku lepitud.
Tingimust ei loeta kunagi eraldi kokkulepituks, kui see on eelnevalt kaupleja või 
kolmanda isiku poolt koostatud ja millega tarbija nõustub ilma, et tal oleks 
võimalust nende ning mille sisu tarbija ei saanud seetõttu muuta, eelkõige 
juhtudel, kui sellised lepingutingimused moodustavad osa eelnevalt koostatud 
tüüplepingust tüüplepingu puhul.

2. Asjaolu, et tarbijal on võimalus muuta lepingutingimuste teatavate aspektide sisu
teatavad aspektid või mõnda konkreetset mõistet mõni konkreetne tingimus on 
eraldi kokku lepitud, ei välista käesoleva peatüki kohaldamist teiste 
lepingutingimuste lepingu ülejäänud osa suhtes, mis moodustavad kõnealuse 
lepingu osa kui lepingu üldhinnangu põhjal selgub, et tegu on eelnevalt 
koostatud tüüplepinguga.

3. Käesolevat peatükki ei kohaldata selliste lepingutingimuste suhtes, mis kajastavad 
ühenduse õigusele vastavaid kohustuslikke siduvaid põhikirjasätteid või 
õigusnorme ning või selliste rahvusvaheliste konventsioonide sätteid ja 
põhimõtteid, millega liikmesriigid või ühendus liit on ühinenud.
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Artikkel 31
Nõuded lepingutingimuste läbipaistvuse kohta

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

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

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

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi nõudeid kaugmüügilepingu või väljaspool 
äriruume sõlmitud lepingu tingimuste lepingutingimuste esitamise ega tarbijale 
kättesaadavaks tegemise kohta.

Artikkel 32
Üldpõhimõtted

1. Lepingutingimuste puhul, mis ei ole esitatud II või III lisas, tagavad liikmesriigid, 
et need Lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste olulise tasakaalustamatuse tarbija kahjuks.

2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu sõlmimise objektiks oleva toote kauba või 
teenuse laadi ning viidatakse lepingu sõlmimisel kõigile sellega kaasnevatele 
asjaoludele ning kõigile teistele kõnealuse või muu lepingu tingimustele, millest 
leping sõltub. Lepingutingimuse õigluse hindamisel arvestab pädev riiklik asutus 
artikli 31 kohaselt lepingu koostamise viisi ja seda, kuidas kaupleja tarbijat on 
teavitanud.

3. Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui hinnatakse Lepingutingimuste 
ebaõigluse hindamine ei puuduta lepingu põhisisu ega kauba hinna või teenuste
kaupleja peamise lepingulise kohustuse eest ette nähtud tasu kohasust, eeldusel, et 
kaupleja täidab täielikult artiklis artikli 31 lõigetes 1–3 sätestatud nõudeid. 

Artikkel 33
Tõendamiskohustus

Kui kaupleja väidab, et lepingutingimus tüüplepingu tingimus on eraldi kokku lepitud, 
langeb selle tõendamise kohustus temale.

Artikkel 34
Lepingutingimused, mida peetakse ebaõiglaseks igas olukorras

1. Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud nimekirjas sätestatud lepingutingimused 
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loetakse ebaõiglaseks igas olukorras. Seda lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 ja 
artiklile 40.

1 a. Liikmesriigid võivad vastu võtta või säilitada sätteid, millega määratakse kindlaks 
täiendavad lepingutingimused, mis on ebaõiglased igas olukorras. Nimetatud 
sätted peavad olema tingimata vajalikud, et kaitsta tarbijaid asjakohasel viisil, ning 
peavad olema proportsionaalsed ja tõhusad. 

Artikkel 35
Lepingutingimused, mis võivad olla ebaõiglased

1. Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 esitatud nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, kui kaupleja ei ole tõendanud, et need 
lepingutingimused on vastavalt artiklis 32 sätestatule õiglased. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 ja artiklile 40.

1 a. Liikmesriigid võivad vastu võtta või säilitada sätteid, millega määratakse kindlaks 
täiendavad lepingutingimused, mis võivad olla ebaõiglased. Nimetatud sätted 
peavad olema tingimata vajalikud, et kaitsta tarbijaid asjakohasel viisil, ning 
peavad olema proportsionaalsed ja tõhusad. 

Artikkel 36
Lepingutingimuste tõlgendamine

1. Kui lepingutingimuse tähenduse suhtes on kahtlusi, kohaldatakse tarbijale kõige 
soodsamat tõlgendust.

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata artikli 38 lõikega 2 ettenähtud menetluste puhul.

Artikkel 37
Ebaõiglaste lepingutingimuste mõju

Ebaõiglased lepingutingimused ei ole tarbija jaoks siduvad. Leping on lepinguosalistele 
samal alusel jätkuvalt siduv, kui see võib jääda jõusse ilma, et ebaõiglased lepingutingimused 
kehtiksid.

Artikkel 38
Õiguse jõustamine seoses ebaõiglaste lepingutingimustega

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijate ja konkurentide kauplejate huvides oleksid 
olemas piisavad ja tõhusad vahendid, et ära hoida lõpetada ebaõiglaste 
lepingutingimuste jätkuv kasutamine kauplejate ja tarbijate vahel sõlmitavates 
lepingutes.

2. Lõikes 1 nimetatud vahendid peavad hõlmama ka õigusakte, mille kohaselt
Eelkõige võivad isikud ja organisatsioonid, kellel on riikliku õiguse alusel 
õigustatud huvi tarbijat kaitsta, võivad kooskõlas siseriiklike õigusaktidega
pöörduda kohtusse või pädevate ametiasutuste poole, et need teeksid otsuse selle 
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kohta, kas üldiseks kasutamiseks koostatud lepingutingimused on ebaõiglased, ning 
võtaksid tõhusaid meetmeid, et lõpetada selliste tingimuste kasutamine. 

3. Liikmesriigid võimaldavad kohtutel ja pädevatel ametiasutustel rakendada 
asjakohaseid ja tõhusaid vahendeid, millega hoida ära ebaõiglaseks tunnistatud 
lepingutingimuste jätkuv kasutamine kauplejate poolt.

4. Lõikes 2 nimetatud vahendeid võib liikmesriikide õigusaktidega kooskõlas
Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud õiguslikke 
meetmeid võib võtta sõltuvalt riikide menetlusõigusnormidest kas eraldi või koos 
mitme kaupleja suhtes, kes on tegevad samas majandussektoris, või selliste 
kauplejate ühenduste suhtes, kes kasutavad või soovitavad kasutada samasuguseid 
või sarnaseid üldisi lepingutingimusi.

Artikkel 39
II ja III lisas esitatud lepingutingimuste läbivaatamine

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile lepingutingimustest, mida pädev riiklik 
ametiasutus peab ebaõiglaseks ja mis võivad olla asjakohased käesoleva direktiivi 
muutmiseks käesoleva artikli lõike 2 kohaselt.

2. Saanud käesoleva artikli lõike 1 kohase teate, muudab komisjon II ja III lisa. 
Meetmed käesoleva direktiivi vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
artikli 40 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

VI peatükk

Üldsätted

Artikkel 40
Komitee

1. Komisjoni abistab tarbijalepingutes kasutatavate ebaõiglaste tingimuste komitee 
(edaspidi „komitee”).

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ7 artikli 5a 
lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse sama otsuse artiklit 8.

Artikkel 41
Jõustamine

1. Liikmesriigid tagavad käesoleva direktiivi täitmise tagamiseks vajalike piisavate ja 
tõhusate vahendite olemasolu.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud vahendite hulka kuuluvad õigusnormid, mille 
kohaselt üks või mitu järgmistest riikliku õigusega määratud asutustest võib 
kooskõlas riikliku õigusega pöörduda kohtute või pädevate ametiasutuste poole, et 

                                               
7 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 
22.7.2006, lk 11).
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tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks vastu võetud riiklike õigusnormide 
kohaldamine:

a) riigiasutused või nende esindajad;

b) tarbijaorganisatsioonid, kellel on õigustatud huvi tarbijaid kaitsta;
c) kutseorganisatsioonid, kellel on õigustatud huvi meetmeid võtta.

Artikkel 42
Karistused

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud riiklike õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Ettenähtud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Liikmesriigid teatavad neist õigusnormidest komisjonile hiljemalt artiklis 46 
ettenähtud kuupäevaks ja annavad viivitamata teada nende edaspidistest 
muudatustest.

Artikkel 43
Direktiivi imperatiivsus

Kui lepingu suhtes kohaldatakse liikmesriigi õigust, ei või tarbijad loobuda neile käesoleva 
direktiiviga antud õigustest.

Artikkel 44
Teavitamine

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et anda tarbijatele teavet riiklike õigusaktide kohta, 
millega käesolev direktiiv üle võetakse, ning innustavad vajaduse korral kauplejaid ja 
käitumisjuhendite omanikke oma käitumisjuhendeid tarbijatele tutvustama.

Artikkel 45
Inertsmüük

Tarbija vabastatakse kõigist kohustustest selliste tarnete suhtes, mida ta ei ole tellinud ja mis 
on keelatud direktiivi 2005/29/EÜ artikli 5 lõikega 5 ja I lisa punktiga 29. Kui tarbija ei 
reageeri sellisele tellimata tarnele, ei loeta seda tema nõusolekuks.

Artikkel 46
Ülevõtmine

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid vastu ning avaldavad need hiljemalt [kaheksateist kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.
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Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist].
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse 
või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 46 a
Teavitamiskohustus ja vastastikune hindamine

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile [ülevõtmisperioodi lõpuks] ja seejärel iga kolme 
aasta tagant aruande, mis sisaldab järgmist teavet:

a) liikmesriikide poolt artikli 5 lõigete 3 b ja 3 c kohaselt vastu võetud või säilitatud 
iga täiendava teavitamisnõude sõnastus; 

b) liikmesriikide poolt artikli 22 lõike 2 a kohaselt vastu võetud või säilitatud 
erinevate siseriiklike õigusaktide sõnastus;

c) liikmesriikide poolt artikli 26 lõike 5 b ja artikli 28 lõike 5 a kohaselt vastu võetud 
või säilitatud erinevate siseriiklike õigusaktide sõnastus; 

d) selliste täiendavate lepingutingimuste sõnastus, mida liikmesriigid peavad artikli 
34 lõike 1 a kohaselt ebaõiglaseks igas olukorras;

e) selliste täiendavate lepingutingimuste sõnastus, mida liikmesriigid peavad artikli 
35 lõike 1 a kohaselt tingimusteks, mis võivad olla ebaõiglased;

f) liikmesriikide kohtute, vahekohtute või pädevate haldusorganite poolt käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvas valdkonnas tehtavate väga oluliste otsuste
sõnastus ning asjaomaste otsuste tegemise põhjendused; 

2. Lõike 1 punktides a–e nimetatud teabe puhul peavad liikmesriigid igal üksikul juhul 
teatama, miks erinevad siseriiklikud õigusaktid on tarbijate asjakohase kaitse 
seisukohast tingimata vajalikud ning miks need on proportsionaalsed ja tõhusad. 
Erinevate siseriiklike õigusnormide tõhususe hindamisel tarbijakaitse seisukohast 
peab ainsaks kriteeriumiks olema ühest küljest nende kohaldatavus äritavade suhtes 
ning teisest küljest nende praktilised ja õiguslikud tulemused edukalt lõppenud 
kohtumenetluste põhjal hinnatuna.

3. Komisjon tagab, et lõike 1 punktides d ja e nimetatud teave on tarbijatele ja 
kauplejatele kergesti kättesaadav, nt veebilehel.

4. Komisjon edastab lõikes 1 nimetatud aruanded liikmesriikidele, kes esitavad kuue 
kuu jooksul iga aruande kohta arvamuse. Komisjon konsulteerib samal ajal 
sidusrühmadega kõnealuste aruannete küsimuses.
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Artikkel 46 b
Tarbijakaitsega tegelevate isikute ja organisatsioonide aruandlus

Isikud ja organisatsioonid, kellel on siseriikliku õiguse alusel ja artikli 38 lõike 2 
tähenduses õigustatud huvi tarbijaid kaitsta, teavitavad komisjoni sellest, millistele 
järeldustele nad jõudsid käesoleva direktiivi kohaldamise ja mõju hindamisel.

Artikkel 46 c
Komisjoni aruanne

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt [üks aasta pärast 
ülevõtmisperioodi lõppu] ja seejärel iga kolme aasta tagant üksikasjaliku aruande 
käesoleva direktiivi kohaldamise kohta, võttes arvesse artikli 46 a lõikes 4 ja artiklis 46 b 
nimetatud arvamusi. Komisjon lisab vajaduse korral aruandele ettepanekud direktiivi 
kohandamiseks selle valdkonna arenguga.

VII peatükk
Lõppsätted

Artikkel 47
Kehtetuks tunnistamine 

Direktiivid 85/577/EMÜ, 93/13/EMÜ ja 97/7/EÜ ning direktiiv 1999/44/EÜ, mida on 
muudetud IV lisas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks.
Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ja 
loetakse vastavalt V lisa vastavustabelile.

Artikkel 48
Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi ja esitab aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt [lisatakse artikli 46 lõike 1 teises lõigus esitatud tähtaeg + viis aastat].
Vajadusel esitab komisjon ettepanekud direktiivi kohandamiseks kõnealuses valdkonnas 
toimunud arengutele. Komisjon võib liikmesriikidelt nõuda teabe esitamist.

Artikkel 49
Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Artikkel 50
Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
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Koht Brüssel, …

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
eesistuja eesistuja
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II LISA

LEPINGUTINGIMUSED, MIS LOETAKSE IGAL JUHUL EBAÕIGLASEKS IGAS 
OLUKORRAS

Igal juhul loetakse Ebaõiglaseks igas olukorras loetakse lepingutingimused, mille tagajärg 
või eesmärk on:

a) välistada kaupleja õiguslik vastutus või piirata seda juhtudel, kus kaupleja 
tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tarbija sureb või kannab isikukahju;

(a a) välistada kaupleja õiguslik vastutus või piirata seda juhtudel, kus kaupleja 
tahtlik või äärmiselt hooletu tegevus või tegevusetus tekitab tarbijale 
materiaalset kahju;

(a b) kehtestada kauplejale tarbijaga võrreldes lühem tähtajatu lepingu 
lõpetamisest etteteatamise tähtaeg;

b) piirata kaupleja kohustust täita oma esindajate võetud kohustusi või siduda oma 
kohustuste täitmine mingi konkreetse tingimusega vorminõudega, mis sõltub 
üksnes kauplejast;

c) välistada tarbija õigus pöörduda kohtusse või kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid, või takistada tarbijat selle õiguse kasutamisel, eelkõige 
nõudes, et tarbija kasutaks vaidluste lahendamiseks üksnes arbitraažimenetlust, 
mida õigusnormidega ei reguleerita, piirates tarbija jaoks tõendite 
kättesaadavust või pannes tarbijale tõendamiskohustuse, mis kehtiva õiguse 
kohaselt peaks olema kaupleja kohustus;

c a) anda lepingust tulenevate kohtuvaidluste lahendamise ainupädevus kaupleja 
elukohajärgsele kohtule, välja arvatud juhul, kui nimetatud kohus on ka 
tarbija elukohajärgne kohus; 

c c) võimaldada kauplejal kehtestada oma äranägemise järgi kaupade ja teenuste 
hind, mis tuleks kindlaks määrata pärast lepingu sõlmimist;

d) piirata tarbija jaoks tõendite kättesaadavust või panna tarbijale 
tõendamiskohustus, mis kehtiva õiguse kohaselt peaks olema kaupleja 
kohustus;

e) anda kauplejale õigus otsustada, kas tarnitav kaup või osutatav teenus on 
lepingule vastav, või anda ükskõik millise lepingutingimuse tõlgendamiseks 
õigus üksnes kauplejale;

f) anda kauplejale võimalus muuta lepingut või lõpetada see euro 
kasutuselevõtmise tõttu.
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III LISA

LEPINGUTINGIMUSED, MIS VÕIVAD OLLA EBAÕIGLASED

1. Ebaõiglaseks võivad osutuda lepingutingimused, mille tagajärg või eesmärk on:
a) välistada või põhjendamatult piirata tarbija seaduslikku õigust kaupleja või 

kolmanda isiku ees, juhul kui kaupleja ei täida kas tervikuna või osaliselt või 
täidab ebarahuldavalt puudulikult mistahes lepingulisi kohustusi, sealhulgas 
tarbija õigust tasaarveldada hüvitada võlg kaupleja ees nõudega, mille tarbija 
võib kauplejale esitada;

b) lubada kauplejal tarbija makstud summa summad endale jätta, kui tarbija ei 
sõlmi või ei täida lepingut, ilma et tarbijal oleks õigus saada makstud summa 
suuruses vastavat kompensatsiooni, kui kaupleja ei sõlmi või ei täida lepingut;

c) nõuda, et tarbija, kes ei täida oma kohustust, hüvitaks kahjud ulatuses, mis 
olulisel määral ületab kaupleja kantavaid kahjusid kohustusi, maksaks 
kauplejale ebaproportsionaalselt suurt kahjutasu;

d) lubada võimaldada kauplejal leping suvaliselt omal äranägemisel lõpetada, 
kui tarbijale ei ole sellist sama õigust antud, või võimaldada kauplejal, kes ise 
lepingu lõpetab, kinni pidada summad teenuste eest, mida ta ei ole veel 
osutanud;

e) võimaldada kauplejal lõpetada tähtajatu leping ilma mõistliku etteteatamiseta, 
välja arvatud juhul, kui tarbija on lepingut tõsiselt rikkunud selleks on tõsised 
põhjused;

f) uuendada automaatselt tähtajalist lepingut, kui tarbija ei ole vastupidisest 
teatanud ning kui tarbija peab lepingu iga uuendamisperioodi lõppedes lepingu 
lõpetamisest pikaajaliselt ette teatama tähtaeg, mil tarbija peab lepingu 
lõpetamise soovist teatama, on määratud põhjendamatult varajaseks 
võrreldes lepingu lõppemise ajaga;

g) lubada kauplejal hinda tõsta tarbijaga lepingu sõlmimisel kokkulepitud hinda, 
ilma et tarbijal oleks õigus lepingut lõpetada, kui lõpphind on lepingu 
sõlmimisel kokkulepitud hinna suhtes liiga kõrge;

h) kohustada tarbijat täitma kõiki kohustusi, kui kaupleja ei ole täitnud täida kõiki 
oma kohustusi;

i) anda kauplejale võimalus kaupleja lepingujärgsed kohustused ilma tarbija 
nõusolekuta kolmandale isikule üle anda, kui see võib tarbijale antud 
garantiid vähendada;

j) kitsendada tarbija õigust kaup edasi müüa, piirates kaupleja antud kauba 
garantii ülekandmise võimalust;

k) anda kauplejale võimalus muuta lepingutingimusi ühepoolselt, ilma mõjuva, 
lepingus kindlaksmääratud põhjuseta võimaldada kauplejal ühepoolselt 
muuta lepingutingimusi, sealhulgas toote või teenuse omadusi;

k a) anda kauplejale võimalus kauba või osutatava teenuse omadusi ühepoolselt 
ning ilma mõjuva põhjuseta muuta;
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l) ühepoolselt muuta tarbijale püsival andmekandjal edastatud lepingutingimusi 
on-line lepingutingimuste kaudu, millega tarbija ei ole nõustunud.

l a) muuta lepingud tarbijale siduvaks, kusjuures kaupleja osutatavad teenused 
on seotud tingimusega, mille täitmine oleneb üksnes temast endast;

l b) siduda tarbija pöördumatult tingimustega, millega tarbijal ei olnud tegelikult 
võimalik enne lepingu sõlmimist tutvuda.

2. Punkti 1 alapunkti alapunkt e ei kohaldata ole vastuolus lepingutingimuste
lepingutingimustega suhtes, mille kohaselt finantsteenuse finantsteenuste osutaja 
jätab endale õiguse lõpetada ühepoolselt ja mõjuva põhjuse korral ette teatamata 
tähtajatu leping, tingimusel, et teenuse osutaja teatab viivitamata teis(t)ele 
lepinguosalis(t)ele lepingu lõpetamisest.

3. Punkti 1 alapunkti alapunkte e, g ja k a ei kohaldata:
a) vabalt kaubeldavate väärtpaberite, rahastamisvahendite ja muude toodete

kaupade või teenustega seotud tehingute suhtes, kui nende hind on seotud 
börsinoteeringu või börsiindeksi või finantsturu kursi kõikumistega, mida 
kaupleja ei saa mõjutada;

b) lepingute suhtes, mis on seotud välisvaluuta, reisitšekkide või välisvaluutas 
nomineeritud rahvusvaheliste maksekorralduste ostu või müügiga;

c) hinnaindekseerimisklauslite rakendamisel, kui need on seaduslikud ning kui 
hindade muutumise viisi täpselt kirjeldatakse.

3 a. Punkti l alapunkt g ei takista hinnaindekseerimisklauslite rakendamist, kui need 
on seadusega lubatavad ning kui hindade muutumist täpselt kirjeldatakse.

4. Punkti 1 alapunkti alapunkt k ei kohaldata takista tingimuste rakendamist, mille 
kohaselt:
a) tingimuste suhtes, mille kohaselt finantsteenuse osutaja jätab endale õiguse ette 

teatamata muuta tarbija poolt või tarbijale makstavat intressimäära või muude 
finantsteenuse eest makstavate tasude suurust, kui on olemas mõjuv põhjus 
ning kui teenuse osutaja on kohustatud sellest teist lepinguosalist või teisi 
lepinguosalisi esimesel võimalusel teavitama ning lepinguosalisel või 
lepinguosalistel on võimalik soovi korral leping kohe lõpetada;

b) vabalt kaubeldavate väärtpaberite, rahastamisvahendite ja muude toodete või 
teenustega seotud tehingute suhtes, kui nende hind on seotud börsinoteeringu 
või börsiindeksi või finantsturu kursi kõikumistega, mida kaupleja ei saa 
mõjutada;

c) lepingute suhtes, mis on seotud välisvaluuta, reisitšekkide või välisvaluutas 
nomineeritud rahvusvaheliste maksekorralduste ostu või müügiga;

d) tingimuste suhtes, mille kohaselt kaupleja jätab endale õiguse muuta 
ühepoolselt tähtajatu lepingu tingimusi, tingimusel, et kaupleja teavitab tarbijat 
mõistliku aja jooksul ja tarbija võib vabalt lepingu lõpetada.
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