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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
tarbija õiguste kohta
(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 riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Uus kauglepingu mõiste hõlmaks (12) Uus kauglepingu mõiste hõlmaks 
                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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kõiki juhtumeid, kus müügi- või 
teenusleping sõlmitakse 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.

kõiki juhtumeid, kus 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.

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(13) Konkreetsed asjaolud, mille alusel 
pakkumine on tehtud või leping sõlmitud, 
ei peaks kauglepingu mõistes kajastuma.
See, kas kaupleja 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.

Or. de

Muudatusettepanek 3
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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
psühholoogilise surve all, olenemata 
sellest, kas nad on 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.

(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 , kas nad on 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.

Or. de

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Püsiva andmekandja mõiste peaks 
hõlmama eelkõige paberil dokumente,
USB-pulki, CD-ROMe, DVDsid, 
mälukaarte ja arvuti kõvaketast, millele 
on salvestatud e-kiri või pdf-dokument.

(16) Püsivate andmekandjate hulka 
peaksid kuuluma eelkõige paberid, USB-
pulgad, CD-ROMid, DVDd, mälukaardid 
ja arvutite kõvakettad, millele on 
salvestatud e-kiri või muutmatul kujul 
failid. E-kirjad ja veebisaidid kui sellised 
ei peaks olema püsivad andmekandjad. 

Or. de

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne 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.

(17) Tarbijatel peab olema õigus saada 
teavet enne kauglepingu või väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu sõlmimist.

Or. de

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kuna kaugmüügi puhul puudub 
tarbijal võimalus kaupa enne lepingu 
sõlmimist näha, peaks tarbijal olema 
lepingust taganemise õigus, mis annaks 
talle võimaluse veenduda kauba olemuses
ja toimimises.

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

Or. de

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 eeskirjad1. Seega 
tuleks kõiki käesolevas direktiivis 
sisalduvaid ajavahemikke väljendada 
kalendripäevades.

välja jäetud

1 EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1.

Or. de

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 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.

(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
pikkune ajaline piirang, tingimusel, et 
kaupleja on täitnud oma lepingulised 
kohustused täies ulatuses. Kaupleja 
kohustused loetakse täielikult täidetuks, kui 
ta on kauba tarbijale tarninud, tarbija 
tellitud teenuse täielikult osutanud või 
määramata ajaks sõlmitavate 
teenuslepingute puhul alustanud 
lepingutingimustele vastavat teenuse 
osutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Erinevused viisides, kuidas 
liikmesriigid taganemisõigusi teostavad, on 
põhjustanud piiriülese müügiga 
tegelevatele ettevõtjatele kulusid. 
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).

(28) Erinevused viisides, kuidas 
liikmesriigid taganemisõigusi teostavad, on 
põhjustanud piiriülese müügiga 
tegelevatele ettevõtjatele kulusid.
Taganemisteate ühtlustatud näidisvormi
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).
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Lepingust taganemise korral peaks 
kaupleja tagastama kogu tarbijalt saadud 
raha,  sealhulgas summa, mis katab 
kaupleja kulutused seoses kauba 
tarnimisega tarbijale.

(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 tarbija on 
selgesõnaliselt soovinud.

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõned tarbijad kasutavad 
taganemisõigust, olles kaupa kasutanud 
kauem, kui see on vajalik kauba olemuses 
ja toimimises veendumiseks. Sel juhul 
peaks tarbija vastutama mistahes kauba 
väärtuse vähenemise eest. Et veenduda 
kauba 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.

(31) Mõned tarbijad kasutavad 
taganemisõigust, olles kaupa kasutanud 
kauem, kui see on vajalik kauba laadis,
olemuses ja toimimises veendumiseks. Sel 
juhul peaks tarbija vastutama mis tahes
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.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Taganemisõiguse puhul peaksid 
kehtima teatavad erandid, nagu näiteks 
juhtudel, kus taganemisõigus ei ole kauba 
olemust silmas pidades asjakohane. Erandit 
kohaldataks näiteks veini puhul, mida 
tarnitakse pika ajavahemiku järel pärast 
spekulatiivset laadi lepingu sõlmimist ning 
kus sellise veini väärtus sõltub turu 
kõikumisest (vin en primeur).

(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).

Or. de

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Samuti, kui teenuse osutamiseks on 
sõlmitud kaugleping 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.

(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.

Or. de
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lihtsustamise eesmärgil ja 
õiguskindluse saavutamiseks tuleks 
taganemisõigust kohaldada igat liiki 
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
suhtes, välja arvatud rangelt määratletud 
asjaolude puhul, mida on kerge tõestada.
Seetõttu ei peaks kohaldama 
taganemisõigust tarbija kodus teostatavate 
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. 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 selgitada ja 
ühtlustada kohaletoimetamist ning riskide 
ülekandmist käsitlevaid riiklikke eeskirju.

(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.

(Põhjenduse 37 neljanda lause kohta vt põhjenduse 37 a kohta tehtud muudatusettepanekut.)

Or. de

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(Vt põhjenduse 37 neljanda lause kohta tehtud muudatusettepanekut; teksti on veidi 
muudetud.)

Or. de

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(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. 

Or. de

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

Or. de



PE442.789v04-00 16/104 PR\819980ET.doc

ET

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) 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.

(40) Tarbijal peaks olema võimalus 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.

Or. de

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(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 
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kauba kasutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui kaupleja on kas keeldunud 
mittevastavusest tulenevaid nõudeid 
täitmast või ei ole tal korduvalt 
õnnestunud neid täita, peaks tarbijal 
olema õigus vabalt valida mistahes
õiguskaitsevahendit. Kaupleja keeldumine 
võib olla kas otsene või kaudne, viimasel 
juhul peetakse silmas olukorda, kui
kaupleja ei vasta või ignoreerib tarbija 
nõuet mittevastavus kõrvaldada.

(42) Tarbijal peaks olema õigus vabalt 
valida mis tahes õiguskaitsevahendit, kui
tal ei ole õigust nõuda kauba parandamist
või asendamist. Liikmesriikidel peaks 
tarbijate parema kaitse tagamiseks olema 
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.

Or. de

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

Or. de
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 peaksid aga tarbijate 
kaitse seisukohast olema tingimata 
vajalikud, proportsionaalsed ja tõhusad. 

Or. de

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 

välja jäetud
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avastamise kuupäevast.

Or. de

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 tarbija 
seaduslikke õigusi.

(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.

Or. de

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 
lepingutingimusi lugeda. Tarbija peaks 
saama sellise võimaluse kas nii, et tarbijale
esitatakse tema nõudmise korral 
lepingutingimused (ettevõtte äriruumides 
sõlmitava lepingu puhul) või tehakse need
lepingutingimused muul viisil
kättesaadavaks (näiteks kauglepingu korral 
kaupleja veebilehel) või lisatakse
tellimislehele lepingu tüüptingimused 
(väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 

(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 
lepingutingimusi lugeda. Tarbija peaks 
saama sellise võimaluse kas nii, et tarbijale 
tehakse lepingutingimused kättesaadavaks
(näiteks kauglepingu korral kaupleja 
veebilehel) või lisatakse need 
lepingudokumendile (väljaspool äriruume 
sõlmitava lepingu puhul). Kaupleja peaks 
taotlema tarbija nõusolekut mis tahes
lisatasu kohta, mis lisandub kauplejale 
peamise lepingulise kohustuse täitmise eest 
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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.

makstavale tasule. Nõusoleku eeldamine 
nn opt-out-valikusüsteemi kasutamise näol, 
näiteks eelnevalt märgistatud kastikeste 
kasutamine kaupleja veebilehel, peaks 
olema keelatud.

Or. de

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(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.

Or. de

Muudatusettepanek 29
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused1.

välja jäetud

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Or. de

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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täiendades neid lisasid 
lepingutingimustega, mida tuleks pidada 
ebaõiglaseks igas olukorras või mida 
tuleks pidada ebaõiglaseks juhul, kui 
kaupleja ei tõesta vastupidist.

Or. de

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 
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.

Or. de

Muudatusettepanek 33
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

Or. de

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 35
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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) „kaupleja” – füüsiline või juriidiline 
isik, kes käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
lepingute raames tegutseb eesmärgil, mis 
on seotud tema kaubandus-, majandus-, 
käsitööndusliku või kutsetegevusega;

Or. de

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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;

(Vt artikli 2 punkti 4 kohta tehtud muudatusettepanekut; teksti on veidi muudetud.)

Or. de

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) müügileping – mistahes leping kauba 
müügi kohta kauplejalt tarbijale,
sealhulgas mistahes mitmeotstarbeline 
leping, mille objektiks on nii kaubad kui 
ka teenused;

(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. Käesoleva 
direktiivi tähenduses loetakse 
müügilepinguteks ka lepingud, milles 
käsitletakse sellise kauba tarnimist, mis 
tuleb alles valmistada või toota;

(Artikli 2 punkti 3 teise lause kohta vt artikli 21 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekut; 
teksti on veidi muudetud.)

Or. de

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) kaup, mida müüakse sundkorras või 
muul seadusest tuleneval viisil,

b) vesi ja gaas, kui neid ei panda müüki 
piiratud mahus või kindlaksmääratud 
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koguses,

c) elekter;
(Vt artikli 2 punkti 2 a kohta tehtud muudatusettepanekut.)

Or. de

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) teenusleping – mistahes leping, välja 
arvatud müügileping, mille alusel kaupleja
osutab tarbijale teenust;

(5) „teenusleping” – mis tahes leping, 
mille alusel kaupleja kohustub osutama
tarbijale teenust;

Or. de

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) kaugleping – mistahes müügi- või (6) „kaugleping” – kaupleja ja tarbija 



PR\819980ET.doc 27/104 PE442.789v04-00

ET

teenusleping, mille sõlmimiseks kaupleja
kasutab eranditult kas üht või mitut 
sidevahendit;

vahel sõlmitav mis tahes leping, mille
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 eranditult kas üht 
või mitut sidevahendit;

Or. de

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) väljaspool äriruume sõlmitav leping – (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 
mistahes müügi-või teenusleping, mille
pakkumine on tehtud tarbijale nimetatud 

a) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool äriruume; 



PE442.789v04-00 28/104 PR\819980ET.doc

ET

tingimustes; või

a a) mille kohta on tarbija teinud 
pakkumise kaupleja samaaegsel füüsilisel 
kohalolekul väljaspool äriruume; või

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

b) mis sõlmitakse äriruumides, kuid mille
peamised elemendid määratakse kindlaks
väljaspool äriruume olukorras, kus 
kaupleja ja tarbija viibivad mõlemad kohal;

Or. de

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 47
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) avalik enampakkumine –
müügimeetod, kus kaupleja pakub 
enampakkuja poolt juhitava 

(16) „avalik enampakkumine” –
müügimeetod, kus kaupleja pakub
avalikkuse jaoks füüsiliselt 
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võistupakkumise korras kaupa tarbijale, 
kes viibib enampakkumise juures või 
kellele on antud võimalus seal juures 
viibida, ning kus kõrgeima pakkumise
tegija on kohustatud kauba ostma;

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;

Or. de

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) kauba garantii – kaupleja või tootja
(garandi) poolt tarbija ees võetud kohustus 
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;

(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 mis tahes moel, 
kui kaup või teenus ei vasta garantiikirjas 
sätestatud kirjeldusele või lepingu 
sõlmimise ajal või selle eel kättesaadavale 
reklaamile;

Or. de

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) lisaleping – leping, mille alusel tarbija 
omandab kauba või teenuse, mis on seotud
kauglepingu või väljaspool äriruume 
sõlmitud lepinguga, ning kus kauba tarnib 
või teenuse osutab kaupleja või kolmas isik 
nimetatud kolmanda isiku ja kaupleja vahel 
sõlmitud kokkuleppe alusel.

(20) „seotud leping” – leping, mille alusel 
tarbija omandab kauba või teenuse, mis
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 täitmiseks või 
need on ette nähtud muu lepinguga 
hõlmatud kauba või teenuse 
kasutamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)
Direktiiv 2002/65/EÜ
Artikkel 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Direktiivi 2002/65/EÜ muutmine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. septembri 2002. aasta 
direktiivi 2002/65/EÜ (milles käsitletakse 
tarbijale suunatud finantsteenuste 
kaugturustust)1 artikli 2 punkt a 
asendatakse järgmisega:
„a) kaugleping – kaupleja ja tarbija vahel 
sõlmitav mis tahes leping, mille alusel 
osutatakse teenust ning mis sõlmitakse 
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kaugmüügi- või teenuste osutamise 
skeemi alusel, kusjuures kaupleja ja 
tarbija ei viibi lepingu sõlmimisel 
samaaegselt füüsiliselt kohal, vaid 
kasutavad eranditult üht või mitut 
sidevahendit;”

1 EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16.

Or. de

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selles 
sätestatud tingimustel ja ulatuses kaupleja 
ja tarbija vahel sõlmitud müügi- ja 
teenuslepingute suhtes.

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

Or. de

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingute suhtes, mis kuuluvad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 94/47/EÜ1 ja nõukogu direktiivi 
90/314/EMÜ2 reguleerimisalasse, 
kohaldatakse üksnes artikleid 30–39, mis 
käsitlevad tarbija õigusi ebaõiglaste 
lepingutingimuste puhul, loetuna 
koostoimes artikliga 4, mis käsitleb 
täielikku ühtlustamist.

välja jäetud

1 EÜT L 280, 29.10.1994, lk 83.
2 EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59.

Or. de

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikleid 5, 7, 9 ja 11 kohaldatakse 
ilma, et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivides 2006/123/EÜ1 ja 
2000/31/EÜ2 sätestatud teavitamisnõuete 
kohaldamist.

välja jäetud

1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.
2 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.

Or. de

Muudatusettepanek 58
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täielik ühtlustamine Sihtotstarbeline täielik ühtlustamine

Or. de

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tohi riiklikes õigusaktides 
säilitada või nendega kehtestada eeskirju, 
mis erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 
vähem rangeid eeskirju, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase.

1. Kui käesolevas direktiivis ei sätestata 
teisiti, ei tohi liikmesriigid riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada eeskirju, mis erinevad käesoleva 
direktiiviga kehtestatust. Liikmesriigid 
edastavad käesoleva direktiiviga 
kehtestatust erinevate riiklike eeskirjade 
teksti komisjonile.

Or. de

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. de

Muudatusettepanek 61
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 
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Or. de

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija teavitamine Tarbija teavitamine ning taganemisõigus 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 

sõlmitavate lepingute puhul

Or. de

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 b – pealkiri ja lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 b

Reguleerimisala

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

Or. de

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 b – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
niisuguste kauglepingute ja väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute suhtes,

a) mis käsitlevad kinnisvaraõigusi, välja 
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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.

Or. de

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 b – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. de

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 b – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
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osutatakse konkreetsel kuupäeval või 
ajavahemikul.

Or. de

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitamise üldnõuded Teavitamisnõuded kauglepingute ja 
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 

puhul

Or. de

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne mistahes müügi- või 
teenuslepingu sõlmimist peab kaupleja 
esitama tarbijale järgmise teabe, kui selline 
teave ei ole kontekstist niigi selge:

1. Õigeaegselt kauglepingu ja väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu sõlmimise 
ajaks 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:

Or. de

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toote põhiomadused sidevahendile ja a) kauba või teenuse põhiomadused
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tootele kohases ulatuses; andmekandjale ja kaubale või teenusele
kohases ulatuses;

Or. de

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaupleja aadress ja
identifitseerimisandmed, näiteks tema 
ärinimi, ning vajadusel selle kaupleja 
aadress ja identifitseerimisandmed, kelle 
volitusel ta tegutseb;

b) kaupleja identifitseerimisandmed, 
näiteks tema ärinimi;

Or. de

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

Or. de

Muudatusettepanek 74
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 
kaebuste lahendamise kord;

Or. de

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) lepingust taganemise õigus (kui see on 
asjakohane);

e) 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; 

Or. de

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 77
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) vaidluste sõbraliku lahendamise 
võimalus (kui see on asjakohane).

Or. de

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku enampakkumise korral võib
asendada lõike 1 punktis b nõutava teabe 
enampakkuja aadressi ja 
identifitseerimisandmetega.

2. Avaliku enampakkumise korral võib 
lõike 1 punktides b ja b a nõutava teabe
asemel esitada enampakkuja vastavad 
andmed.

Or. de

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ei kehtesta I lisa A osa 
kohase taganemisjuhendi näidise vormile 
täiendavaid nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 80
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud teave peab 
moodustama müügi- või teenuslepingu
lahutamatu osa.

3. Lõikes 1 osutatud teave peab 
moodustama kauglepingu ja väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu lahutamatu 
osa.

Or. de

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. de
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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)1 artikli 22 
lõikele 5 kehtestavad täiendavaid 
teavitamisnõudeid, mida kohaldatakse 
nende territooriumil asutatud 
teenuseosutajate suhtes.
1 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.

Or. de

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 85
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

2. Ilma et see piiraks 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.

Or. de

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7
Konkreetsed teavitamisnõuded 

vahendajatele

välja jäetud

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.

Or. de
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijate teavitamine ning 
taganemisõigus kauglepingute ja 

väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute 
puhul

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud

Reguleerimisala

Käesolevat peatükki kohaldatakse 
kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud

Nõuded kauglepingutes ja väljaspool 
äriruume sõlmitavates lepingutes 

esitatavale teabele
Kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul esitab 
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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.

Or. de

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuded väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute vormi kohta

Vorminõuded teavitamisnõuete täitmisele
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute
puhul 

Or. de

Muudatusettepanek 91
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute puhul esitatakse artiklis 9
ettenähtud teave tellimislehel lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning loetavalt.
Tellimislehe juurde kuulub ka taganemise 
tüüpvorm, mis on sätestatud I lisa B osas.

1. Väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute puhul esitatakse artiklis 5
ettenähtud teave 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.

Or. de

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid ei kehtesta vormile muid 
nõudeid kui lõigetes 1 ja 2 kehtestatud 
nõuded.

3. Liikmesriigid ei kehtesta vormile muid 
nõudeid kui lõikes 1 kehtestatud nõuded.



PE442.789v04-00 48/104 PR\819980ET.doc

ET

Or. de

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuded kauglepingute vormi kohta Vorminõuded teavitamisnõuete täitmisele
kauglepingute puhul

Or. de

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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 
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teabe, nagu on osutatud artikli 5 lõike 1 
punktides a ja c. Muu artiklites 5–7
esitatud teabe esitab kaupleja tarbijale 
asjakohasel viisil vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1.

teabe, nagu on osutatud artikli 5 lõike 1 
punktides a–c. Muu artiklis 5 esitatud 
teabe esitab kaupleja tarbijale asjakohasel 
viisil vastavalt käesoleva artikli lõikele 1.

Or. de

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija peab saama kinnituse 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.

4. Tarbija peab saama kinnituse artiklis 5
osutatud teabe kohta püsival andmekandjal 
ja mõistliku aja jooksul pärast mis tahes
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.

Or. de

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljaspool äriruume sõlmitud lepingu 
puhul algab taganemisperiood päevast, 
mil tarbija allkirjastab tellimislehe, või 
kui tellimisleht ei ole paberkujul, päevast, 
mil tarbija saab tellimislehe koopia mõnel 
muul püsival andmekandjal.

2. Niisuguse kauglepingu või väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu puhul, mille 
alusel tarnitakse kaupu, algab 
taganemisperiood päevast, mil tarbija või
tema määratud kolmas isik, kes ei ole 
kauba kättetoimetaja, saab tellitud kauba 
oma valdusse.

Kauba müügiks sõlmitud kauglepingu 
puhul algab taganemisperiood päevast, mil 
tarbija või tema määratud kolmas isik, kes 
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ei ole kauba kättetoimetaja, saab kogu 
tellitud kauba oma valdusse.

Teenuse osutamiseks sõlmitud 
kauglepingu puhul algab 
taganemisperiood päevast, mil leping 
sõlmitakse.

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.

(Artikli 12 lõike 2 kolmanda lõigu kohta vt artikli 12 lõike 2 a kohta tehtud 
muudatusettepanekut.)

Or. de

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Vt artikli 12 lõike 2 kolmanda lõigu kohta tehtud muudatusettepanekut; teksti on veidi 
muudetud.)

Or. de

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. 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.

Or. de

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 103
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbija teavitab kauplejat oma lepingust 
taganemise otsusest püsiva andmekandja 
vahendusel kas kaupleja aadressil 
saadetud vabas vormis kinnitusega või 
kasutades I lisa B osas sätestatud
taganemisteate tüüpvormi.

1. Tarbija teavitab enne taganemisperioodi 
lõppu kauplejat oma lepingust taganemise 
otsusest püsiva andmekandja vahendusel. 
Tarbija võib selleks kasutada kas I lisa B
osa kohast taganemisteate näidisvormi või 
muud üheselt mõistetavat kinnitust.

Liikmesriigid ei kehtesta taganemisteate
tüüpvormile muid vorminõudeid.

Liikmesriigid ei kehtesta taganemisteate
näidisvormile muid vorminõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Internetis sõlmitud kauglepingute puhul 
võib kaupleja lisaks käesoleva artikli lõikes 
1 osutatud võimalustele anda tarbijale 
võimaluse täita ja esitada taganemisteate 
tüüpvorm elektrooniliselt kaupleja
veebilehel. Sel juhul teatab kaupleja 
tarbijale viivituseta e-kirja teel 

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

Or. de

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses kauglepingu või väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu täitmisega või

a) seoses kauglepingu või väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu täitmisega või

b) seoses väljaspool äriruume sõlmitava 
lepingu sõlmimisega, juhul kui pakkumise 
tegi tarbija.

b) seoses kauglepingu või väljaspool 
äriruume sõlmitava lepingu sõlmimisega, 
juhul kui pakkumise tegi tarbija.

Or. de

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaupleja kohustused lepingust taganemise 
korral

Kaupleja tagasimaksekohustus lepingust 
taganemise korral

Or. de

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja tagastab kõik tarbijalt saadud 
maksed kolmekümne päeva jooksul sellest 
päevast arvates, mil ta saab taganemisteate.

1. Kaupleja tagastab kõik tarbijalt saadud 
maksed neljateistkümne päeva jooksul 
sellest päevast arvates, mil ta saab 
taganemisteate.
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Or. de

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui tarbija on selgesõnaliselt valinud 
standardtarnest erineva tarneviisi, ei pea 
kaupleja sellest tulenevaid enamkulusid 
tagasi maksma.

Or. de

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Müügilepingu puhul 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.

2. 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.

Or. de

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbija kohustused lepingust taganemise Tarbija tagastamiskohustused lepingust 
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korral taganemise korral

Or. de

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müügilepingute puhul, 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.

1. 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, 
välja arvatud juhul, kui kaupleja on 
andnud nõusoleku need kulud ise kanda.

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

Or. de

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tarbija vastutab ainult kauba väärtuse 
vähenemise eest, mis on tingitud kauba 
kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba 
olemuses ja toimimises veendumiseks. 
Tarbija ei vastuta kauba väärtuse 
vähenemise eest, kui kaupleja ei ole artikli 

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 
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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.

ole artikli 5 lõike 1 punktis e osutatud 
korras juhtinud tähelepanu 
taganemisõigusele.

Or. de

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taganemisõiguse kasutamise mõju
lisalepingute puhul

Taganemisõiguse kasutamise mõju seotud 
lepingute puhul

Or. de

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui tarbija kasutab vastavalt artiklitele 
12–17 oma taganemisõigust kauglepingu 
või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
puhul, lõppevad seotud lepingud
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.

Or. de

Muudatusettepanek 116
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauglepingute puhul ei kohaldata 
taganemisõigust juhtudel, kui tegemist on:

1. Kauglepingute ja väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul ei kohaldata 
taganemisõigust juhtudel, kui tegemist on:

Or. de

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teenusega, mille osutamine on alanud 
tarbija eelneval nõusolekul enne artiklis 12 
osutatud 14-päevase perioodi lõppemist;

a) teenusega, mille osutamine on alanud 
tarbija poolt püsival andmekandjal antud
eelneval nõusolekul enne artiklis 12 
osutatud 14-päevase perioodi lõppemist;

Or. de

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 119
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

Or. de

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

Or. de

Muudatusettepanek 121
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sellise veini tarnimisega, mille hind on 
kokku lepitud 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;

d) sellise veini tarnimisega, mille hind on 
kokku lepitud lepingu 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;

Or. de

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) enampakkumise käigus sõlmitud 
lepinguga.

h) avaliku enampakkumise käigus 
sõlmitud lepinguga.

Or. de

Muudatusettepanek 124
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute puhul ei kohaldata 
taganemisõigust juhtudel, kui tegemist 
on:

välja jäetud

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;

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.

Or. de

Muudatusettepanek 125
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pooled võivad kokku leppida, et käesoleva 
artikli lõiget 1 ei kohaldata.

Or. de

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud

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.

Or. de
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Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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/EÜ artikli 6 
lõike 2 punktis a;

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

Or. de

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisala Reguleerimisala

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

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
müügilepingute suhtes.

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

(Artikli 21 lõike 2 kohta vt artikli 2 lõike 3 teise lause kohta tehtud muudatusettepanekut.)

Or. de

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevat peatükki ei kohaldata 
avalikul enampakkumisel müüdava 
kasutatud kauba suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaupleja ei täida võetud 
tarnekohustust, on tarbijal õigus saada 
tagasi kogu makstud summa seitsme päeva 
jooksul tarnimise kuupäevast, mis on 
sätestatud käesoleva artikli lõikes 1.

2. Kui kaupleja ei ole täitnud võetud 
tarnekohustust, 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 õigus saada tagasi kogu 
makstud summa seitsme päeva jooksul
alates lepingust taganemise päevast. See 
ei piira tarbija õigust nõuda kahjude 
hüvitamist.

Or. de
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Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 

Or. de

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaupleja tarnib kauba vastavalt 
müügilepingule.

1. Kaupleja on kohustatud tarnima 
tarbijale kaupa vastavalt müügilepingule.

Or. de

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de
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Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingule mittevastavus, mis tuleneb 
kauba ebaõigest paigaldamisest, loetakse 
samaväärseks 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.

5. Lepingule mittevastavus, mis tuleneb 
kauba ebaõigest paigaldamisest, on 
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.

Or. de

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kauba mittevastavuse korral on tarbijal 
õigus nõuda kas:

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

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

c) lepingu tühistamist.

Or. de

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaupleja valib lepingule mittevastavuse 
kõrvaldamiseks kas kauba parandamise
või selle asendamise.

2. Tarbija võib kauplejalt eelkõige nõuda
kauba parandamist või selle asendamist, 
välja arvatud juhul, kui nõue osutub 
võimatuks või ebaproportsionaalseks.

Or. de

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 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.

3. Lõikes 2 nimetatud nõuded on 
ebaproportsionaalsed, kui need
põhjustavad kauplejale kulusid,
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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.

Or. de

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbija võib valida mistahes käesoleva 
artikli lõikes 1 esitatud nõude, kui 
tegemist on ühega järgmistest 
olukordadest:

4. Ilma et see piiraks lõike 5 b 
kohaldamist, võib tarbija nõuda 
hinna asjakohast alandamist või 
lepingu tühistamist, kui tegemist 
on ühega järgmistest 
olukordadest:

a) kaupleja on otseselt või 
kaudselt keeldunud 
mittevastavuse kõrvaldamisest;

a) tarbijal ei ole õigust nõuda 
kauba parandamist ega 
asendamist;

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

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

c) kaupleja on mittevastavuse kõrvaldamist 
üritades põhjustanud tarbijale olulisi 

c) kaupleja on mittevastavuse
kõrvaldamisel põhjustanud tarbijale olulisi 
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ebamugavusi; ebamugavusi.

d) sama viga ilmneb lühikese aja jooksul 
mitu korda.

Or. de

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid võivad tarbijate parema 
kaitse tagamiseks vastu võtta või säilitada 
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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.

Or. de

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.
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Or. de

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad tarbijate parema 
kaitse tagamiseks vastu võtta või säilitada 
siseriiklikke õigusakte, millega nähakse 
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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.

Or. de

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punktid a, b ja c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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;

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 ette, et 
kauba garantiid ei saa üle kanda järgmisele 
ostjale.

c) vajadusel nähakse ette, et kauba 
garantiid ei saa üle kanda järgmisele 
ostjale.

Or. de

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis on 
eelnevalt kaupleja või kolmanda isiku 
poolt koostatud ja millega tarbija nõustub 

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse
kauplejate ja tarbijate vahel sõlmitud 
lepingute selliste tingimuste suhtes, mis ei 
ole eraldi kokku lepitud. Tingimust ei 
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ilma, et tal oleks võimalust nende sisu 
muuta, eelkõige juhtudel, kui sellised 
lepingutingimused moodustavad osa
eelnevalt koostatud tüüplepingust.

loeta eraldi kokkulepituks, kui see on 
eelnevalt koostatud ning mille sisu tarbija 
ei saanud seetõttu muuta, eelkõige 
eelnevalt koostatud tüüplepingu puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaolu, et tarbijal on võimalus muuta
lepingutingimuste teatavate aspektide sisu 
või mõnda konkreetset mõistet, ei välista 
käesoleva peatüki kohaldamist teiste 
lepingutingimuste suhtes, mis 
moodustavad kõnealuse lepingu osa.

2. Asjaolu, et lepingutingimuste teatavad 
aspektid või mõni konkreetne tingimus on 
eraldi kokku lepitud, ei välista käesoleva 
peatüki kohaldamist lepingu ülejäänud 
osa suhtes, kui lepingu üldhinnangu 
põhjal selgub, et tegu on siiski eelnevalt 
koostatud tüüplepinguga.

Or. de

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Käesolevat peatükki ei kohaldata selliste 
lepingutingimuste suhtes, mis kajastavad
siduvaid põhikirjasätteid või õigusnorme
või selliste rahvusvaheliste 
konventsioonide sätteid ja põhimõtteid, 
millega liikmesriigid või liit on ühinenud.

Or. de

Muudatusettepanek 154
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid ei kehtesta vormilisi 
nõudeid lepingutingimuste esitamise ega 
tarbijale kättesaadavaks tegemise kohta.

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

Or. de

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Lepingutingimused loetakse 
ebaõiglaseks, kui need on vastuolus 
heausksuse nõudega ning kutsuvad esile 
lepinguosaliste lepingujärgsete õiguste ja 
kohustuste olulise tasakaalustamatuse 
tarbija kahjuks.

Or. de
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Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 
kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu 
sõlmimise objektiks oleva toote 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.

2. Ilma et see piiraks artiklite 34 ja 38 
kohaldamist, võetakse lepingutingimuse 
ebaõigluse hindamisel arvesse lepingu 
sõlmimise objektiks oleva 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.

Or. de

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 ei 
kohaldata, kui hinnatakse lepingu 
põhisisu või kaupleja peamise lepingulise 
kohustuse eest ette nähtud tasu, eeldusel, 
et kaupleja täidab täielikult artiklis 31
sätestatud nõudeid.

3. Lepingutingimuste ebaõigluse 
hindamine ei puuduta lepingu põhisisu
ega kauba hinna või teenuste eest ette 
nähtud tasu kohasust, eeldusel, et kaupleja 
täidab täielikult artikli 31 lõigetes 1, 2 ja 3
sätestatud nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 159
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et II lisas esitatud 
nimekirjas sätestatud lepingutingimused 
loetakse ebaõiglaseks igas olukorras. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides.

Or. de

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. de



PR\819980ET.doc 77/104 PE442.789v04-00

ET

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 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.

Or. de

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. de

Muudatusettepanek 164
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijate ja
kauplejate huvides oleksid olemas piisavad 
ja tõhusad vahendid, et lõpetada kaupleja 
poolt ebaõiglaste lepingutingimuste jätkuv 
kasutamine tarbijatega sõlmitavates 
lepingutes.

Or. de

Muudatusettepanek 167



PR\819980ET.doc 79/104 PE442.789v04-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelkõige võivad isikud ja 
organisatsioonid, kellel on riikliku õiguse 
alusel õigustatud huvi tarbijat kaitsta, 
pöörduda kohtusse või pädevate 
ametiasutuste poole, et need teeksid otsuse 
selle kohta, kas üldiseks kasutamiseks 
koostatud lepingutingimused on 
ebaõiglased.

2. Lõikes 1 nimetatud vahendid peavad 
hõlmama ka õigusakte, mille kohaselt
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 kohta, kas üldiseks 
kasutamiseks koostatud lepingutingimused 
on ebaõiglased, ning võtaksid tõhusaid 
meetmeid, et lõpetada selliste tingimuste 
kasutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud õiguslikke 
meetmeid võib võtta sõltuvalt riikide 
menetlusõigusnormidest kas eraldi või 

4. Lõikes 2 nimetatud vahendeid võib
liikmesriikide õigusaktidega kooskõlas
võtta eraldi või koos mitme kaupleja 



PE442.789v04-00 80/104 PR\819980ET.doc

ET

koos mitme kaupleja suhtes, kes on 
tegevad samas majandussektoris, või 
selliste kauplejate ühenduste suhtes, kes 
kasutavad või soovitavad kasutada 
samasuguseid või sarnaseid üldisi 
lepingutingimusi.

suhtes, kes on tegevad samas 
majandussektoris, või selliste kauplejate 
ühenduste suhtes, kes kasutavad või 
soovitavad kasutada samasuguseid või 
sarnaseid üldisi lepingutingimusi.

Or. de

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39
II ja III lisas esitatud lepingutingimuste 

läbivaatamine

välja jäetud

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.

Or. de
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40
Komitee

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

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ1 artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
sama otsuse artiklit 8.

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on 
muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 
200, 22.7.2006, lk 11).

Or. de
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inertsmüük Kaupade ja teenuste 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.

Tarbija vabastatakse kõigist kohustustest 
selliste kaupade ja teenuste 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.

Or. de

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 

välja jäetud
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põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Or. de

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
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valdkonnas tehtavate väga oluliste otsuste 
sõnastus ning asjaomaste otsuste tegemise 
põhjendused.

2. Lõike 1 punktides a–e nimetatud teabe 
puhul teatavad liikmesriigid igal üksikul 
juhul, 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.

Or. de
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
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kaitsta, teavitavad komisjoni sellest, 
millistele järeldustele nad jõudsid 
käesoleva direktiivi kohaldamise ja mõju 
hindamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. de
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48
Läbivaatamine

välja jäetud

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

Or. de
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – A osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. Taganemisteates esitatav teave A. Taganemisjuhendi näidis

1. Kaupleja nimi, koha-aadress ja e-posti 
aadress, kuhu ja kellele taganemisteade 
saata.

Taganemisõigus

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:

Te võite käesolevast lepingust taganeda 
põhjust esitamata neljateistkümne 
kalendripäeva jooksul.

a) väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute puhul 14 päeva jooksul pärast 
seda, kui tarbija on tellimislehele alla 
kirjutanud;

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.

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;

Taganemiskinnitus tuleb püsival 
andmekandjal (nt posti teel saadetud 
kirjaga) (3) saata adressaadile: (4). 
Selleks võite kasutada allpool esitatud 
näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

c) kaugteenuslepingute puhul: Taganemise tagajärjed
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– 14 päeva jooksul pärast lepingu 
sõlmimist, kui tarbija ei ole andnud 
eelnevalt nõusolekut lepingu täitmise 
alustamiseks enne kõnealuse 14-päevase 
ajavahemiku lõppemist; 

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.

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

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.

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.

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.

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.

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).

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

Koostamisjuhised:

(1) Allpool esitatud erijuhtude korral on 
sulgudes esitatav tekst järgmine: 
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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 
sulgudes 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”;
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”.

Or. de
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Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – B osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(täitke see vorm üksnes juhul, kui soovite 
lepingust taganeda)

Kellele:  Kellele: (kaupleja nimi, tegevuskoha 
aadress ja olemasolu korra e-posti 
aadress) (*)

Käesolevaga soovin/soovime* taganeda
lepingust, millega on ostetud järgmised 
kaubad*/ on tellitud järgmised teenused*

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

Tellimuse esitamise kuupäev*/ 
Kättesaamise kuupäev*

Tellimuse esitamise kuupäev (***):

Tarbija(te) nimi/nimed Tarbija(te) nimi (nimed) (***):

Tarbija(te) aadress Tarbija(te) aadress(id) (***):

Tarbija(te) allkiri (ainult juhul, kui see
teade esitatakse kirjalikult)

Tarbija(te) allkiri (allkirjad) (ainult juhul, 
kui see vorm esitatakse paberkujul ) (***):

Kuupäev Kuupäev (***):

(*)   (*) Täidab kaupleja enne vormi 
tarbijale edastamist.

*Mittevajalik maha tõmmata. (**)    Mittesobiv läbi kriipsutada

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

Or. de
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Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) välistada või piirata kaupleja õiguslik 
vastutus tarbija surma või
tervisekahjustuse korral, mis tuleneb 
kaupleja tegevusest või tegevusetusest;

Or. de

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de
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Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) piirata kaupleja kohustust täita oma 
esindajate võetud kohustusi või siduda oma 
kohustuste täitmine mingi konkreetse
vorminõudega;

Or. de

Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

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;

Or. de
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Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) anda kauplejale võimalus muuta 
lepingut või lõpetada see euro 
kasutuselevõtmise tõttu.

Or. de

Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) välistada või piirata tarbija seaduslikku 
õigust kaupleja või kolmanda isiku ees, 
juhul kui kaupleja ei täida kas tervikuna 
või osaliselt või täidab ebarahuldavalt
mistahes lepingulisi kohustusi, sealhulgas 
tarbija õigust tasaarveldada võlg kaupleja 
ees nõudega, mille tarbija võib kauplejale 

a) välistada või põhjendamatult piirata 
tarbija seaduslikku õigust kaupleja või 
kolmanda isiku ees, juhul kui kaupleja ei 
täida kas tervikuna või osaliselt või täidab
puudulikult mis tahes lepingulisi 
kohustusi, sealhulgas tarbija õigust
hüvitada võlg kaupleja ees nõudega, mille 
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esitada; tarbija võib kauplejale esitada;

Or. de

Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nõuda, et tarbija, kes ei täida oma
kohustust, hüvitaks kahjud ulatuses, mis 
olulisel määral ületab kaupleja kantavaid 
kahjusid;

c) nõuda, et tarbija, kes ei täida oma
kohustusi, maksaks kauplejale 
ebaproportsionaalselt suurt 
kompensatsiooni;

Or. de
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Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lubada kauplejal leping suvaliselt 
lõpetada, kui tarbijale ei ole sellist õigust
antud;

d) võimaldada kauplejal leping suvaliselt 
lõpetada, kui tarbijale ei ole sama õigust
antud, või võimaldada kauplejal kinni 
pidada summad teenuste eest, mida ta ei 
ole veel osutanud, kusjuures kaupleja on 
lepingut lõpetav osapool;

Or. de

Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 195

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) uuendada automaatselt tähtajalist 
lepingut, kui tarbija ei ole vastupidisest 
teatanud ning kui tarbija peab lepingu iga 
uuendamisperioodi lõppedes lepingu 
lõpetamisest pikaajaliselt ette teatama;

f) uuendada automaatselt tähtajalist 
lepingut, kui tarbija ei ole vastupidisest 
teatanud ning kui tähtaeg, mil tarbija peab 
lepingu lõpetamise soovist teatama, on 
määratud põhjendamatult varajaseks 
võrreldes lepingu lõppemise ajaga;
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Or. de

Muudatusettepanek 196

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) lubada kauplejal tõsta tarbijaga 
lepingu sõlmimisel kokkulepitud hinda, 
ilma et tarbijal oleks õigus lepingut
lõpetada;

g) anda võimalus, et kaupleja määrab 
kauba hinna tarnimise ajal või tõstab 
kauba või teenuse hinda, ilma et tarbijal 
oleks kummalgi juhul õigus leping
lõpetada, kui lõplik hind on liiga kõrge, 
võrreldes lepingu sõlmimise ajal 
kokkulepitud hinnaga;

Or. de

Muudatusettepanek 197

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 198

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) anda kauplejale võimalus kaupleja 
lepingujärgsed kohustused ilma tarbija 

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

Or. de

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 200

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) võimaldada kauplejal ühepoolselt muuta 
lepingutingimusi, sealhulgas toote või 
teenuse omadusi;

k) võimaldada kauplejal ühepoolselt muuta 
lepingutingimusi, ilma mõjuva, lepingus 
kindlaksmääratud põhjuseta;

Or. de

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) anda kauplejale võimalus kauba või 
osutatava teenuse omadusi ühepoolselt 
ning ilma mõjuva põhjuseta muuta;

Or. de
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Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) ühepoolselt muuta tarbijale püsival 
andmekandjal edastatud lepingutingimusi 
on-line lepingutingimuste kaudu, millega 
tarbija ei ole nõustunud.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 203

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 204

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 1 – alapunkt l b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de
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Muudatusettepanek 205

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Punkti 1 alapunkt e ei ole vastuolus 
lepingutingimustega , mille kohaselt
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.

Or. de

Muudatusettepanek 206

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 3 – sissejuhatus ja alapunkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Punkti 1 alapunkti g ei kohaldata: 3. Punkti 1 alapunkte e, g ja k a ei 
kohaldata:

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 207

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(Vt III lisa punkti 3 a kohta tehtud muudatusettepanekut.)

Or. de

Muudatusettepanek 208

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Vt III lisa punkti 3 alapunkti c kohta tehtud muudatusettepanekut.)

Or. de

Muudatusettepanek 209

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 4 – sissejuhatus ja alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Punkti 1 alapunkti k ei kohaldata: 4. Punkti 1 alapunkt k ei takista tingimuste
rakendamist, mille kohaselt: 

a) tingimuste suhtes, mille kohaselt 
finantsteenuse osutaja jätab endale õiguse 

a) finantsteenuse osutaja jätab endale 
õiguse ette teatamata muuta tarbija poolt 
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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;

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;

Or. de

Muudatusettepanek 210

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 211

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 212

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 4 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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

Or. de
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjoni ettepanek ja eesmärgid
Euroopa Komisjoni ettepanekuga võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta koondatakse neli 
olemasolevat ühenduse direktiivi2 ühte õigusakti. Ettepanek on 2004. aastal alustatud 
tarbijaõigustiku läbivaatamise tulemus; läbivaatamise eesmärk oli lihtsustada ja täiendada 
olemasolevat õiguslikku tarbijakaitseraamistikku. Ettepanek esitati 8. oktoobril 2008 pärast 
konsulteerimist ja mõjuhinnangut ning selles soovitakse rakendada uues direktiivis täieliku 
ühtlustamise põhimõtet.

Ettepaneku kahene eesmärk on hoolitseda selle eest, et ELi kõigi 27 liikmesriigi tarbijatele 
oleks tagatud tarbijakaitse kõrge tase ning et igas suuruses ettevõtjad saaksid pakkuda oma 
kaupu ja teenuseid liidu kõigi 27 liikmesriigi tarbijatele tarbetute juriidiliste takistusteta.
Euroopa Parlament kinnitas resolutsioonis tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta3 neid kahte 
eesmärki: suurendada tarbijate kindlust ja vähendada ettevõtjate vastumeelsust piiriülesele 
kauplemisele.

Õiguslik killustatus on piiriülesel kauplemisel takistus nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele.
Tarbijad kaebavad sageli, et neile ei anta võimalust saada siseturust (eelkõige internetist ostes) 
täiel määral kasu, sest ühes liikmesriigis tegutsevad kauplejad ei taha uuele turule sisenedes4

sageli järgida seal kehtivaid teistsuguseid eeskirju, samuti ei taha nad riskida sellega, et nad 
teises liikmesriigis kohtusse kaevatakse. Olukord võib veelgi halveneda, kui rakendatakse 
Brüsseli I ja Rooma I määrus ning nendega seotud Euroopa Kohtu otsused5, mis tõenäoliselt 
raskendavad veelgi kaupade pakkumist üle ELi liikmesriikide piiride.

Kuigi enamik siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmeid nõustuvad sellega, et õigusliku 
killustatuse probleemiga tuleb tegeleda, on üldine arvamus siiski selline, et Euroopa 
Komisjoni kavandatav täielik ühtlustamine ei ole ettepaneku laadi ja reguleerimisala 
arvestades praegu tegelikult teostatav. Kooskõlas Euroopa Parlamendi resolutsiooniga 
tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta ja nagu on juba kirjas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
2009. aasta töödokumendis6, eelistavad siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmed 
sihtotstarbelist täielikku ühtlustamist, mis piirdub teatud lepingute teatud tahkudega, tagades 
samas tarbijakaitse hea taseme.

                                               
2 Direktiiv 93/13/EÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes, direktiiv 99/44/EÜ tarbekaupade 
müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta, direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta 
sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral ja direktiiv 85/577/EMÜ tarbija kaitsmise kohta väljaspool 
äriruume sõlmitud lepingute korral.
3 Raport „Roheline raamat ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta”, A6-0281/2007, raportöör 
Béatrice Patrie.
4 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis toimunud kuulamine näitas, et ettevõtjad peavad tegema 
ebamõistlikke kulutusi – 20 000 eurot aastas riikliku turu kohta ainult õigusliku vastavusega seotud 
kuludeks.
5 Kohtuasi C-144/09: Alpenhof v. Heller (24.4.2009, kuulamine Euroopa Kohtus 16.3.2010) ja kohtuasi C-
585/08: Pammer v. Reederei Karl Schlüter (24.12.2008).
6 Töödokument ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta – IMCO/6/68476, koostaja 
Arlene McCarthy.
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Raporti projekt

Eespool nimetatud põhjustel teeb raportöör ettepaneku muuta direktiivi reguleerimisala.
Lisaks arvukatele sektoripõhistele eranditele piirdub direktiivi reguleerimisala suures osas 
väljaspool äriruume sõlmitavate lepingutega, mis on piiriülese kauplemise kõige olulisem osa.

Seepärast on vaja teha ka muutusi õigusakti ülesehituses. Senised II ja III peatükk tuleks 
ühendada, et täieliku ühtlustamise põhimõte hõlmaks I peatükis esitatud mõistetele lisaks II 
peatükis käsitletud tarbijate teavitamist ning taganemisõigust kauglepingute ja väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingute puhul. Seevastu kohaldatakse minimaalse ühtlustamise 
põhimõtet tarbijate teavitamise ning taganemisõiguse suhtes äriruumides sõlmitavate 
lepingute puhul. Ka IV ja V peatüki sätete suhtes kohaldatakse täieliku sihipärase 
ühtlustamise põhimõtet. Siiski on raportöör võtnud arvesse mitmete parlamendiliikmete 
väljendatud arvamust ning on lisanud paljudesse artiklitesse nn. paindlikkuse klauslid, mis 
võimaldavad riiklikel seadusandjatel kehtestada võimaliku riikliku tarbijakaitse kõrgem tase.

Artikli 2 mõistetega piiritletakse ettepaneku kui terviku ning selle eri peatükkide ja sätete 
reguleerimisala. See, kas teatud lepingule kohaldatakse ühtlustatud eeskirju või mitte, sõltub 
paljuski määratluste sõnastusest. Mõned määratlused ei ole õiguslikust seisukohast 
rahuldavad. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku viia sisse muudatusi, mis oleksid lisaks ühtse 
tugiraamistiku eelnõus toodud määratlustega kooskõlas. Peale selle tuuakse direktiivi uuesti 
„mitmeotstarbelise lepingu” ja „seotud lepingu” mõisted. Suurema ühtsuse saavutamiseks 
kehtivate direktiivide vahel tuleks läbi vaadata ka direktiivis 2002/65/EÜ toodud 
„kauglepingu” definitsioon. Välja on jäetud artiklis 3 esitatud raskesti mõistetav selgitus 
direktiivi reguleerimisala kohta. Selle asemel on artikli 4 lõikele 1 lisatud täieliku 
ühtlustamise põhimõte ning liikmesriikidele pandud kohustus teavitada komisjoni riiklikest 
eeskirjadest, mis erinevad käesoleva direktiiviga kehtestatust. Artikli 4 järgmistes lõigetes on 
toodud selgitused täieliku ühtlustamise põhimõtte kohaldamisala kohta.

Uuel II peatükil on nüüd väiksem reguleerimisala ja see käsitleb tarbijate teavitamist ning 
taganemisõigust kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul. Artikli 5 
lõikes 1 tuleb kehtestada kaupleja kohustus teavitada tarbijat lihtsal ja arusaadaval viisil ning 
heausklikkuse põhimõtet järgides. See on vajalik, sest erijuhtudel võib lõikes 1 toodud  
kohustusliku esitatava teabe loetelule lisaks olla vajalik teha tarbijate kaitsmiseks eraldi 
viiteid või hoiatusi. Lisaks teeb raportöör ettepaneku viia uue kohustusena sisse kaupleja 
tegevuskoha aadressi ja telefoninumbri, samuti faksinumbri või e-posti aadressi esitamine, et 
tarbija saaks kauplejaga kiiresti ja tõhusalt ühendust võtta. Taganemisõiguse kasutamise 
puhul peaks kauplejal võimalik olema kasutada taganemisjuhendi näidist ja taganemisteate 
näidisvormi, nagu raportöör on pakkunud välja I lisa osades A ning B. Tähelepanu tuleks 
juhtida ka sellele, et artiklis 5 on sätestatud, et teavitamisnõuete täitmise tõendamise kohustus 
lasub kauplejal. Artikli 10 lõike 1 kohaselt tuleb artiklis 5 osutatud teave esitada 
lepingudokumendis või muul püsival andmekandjal. Siiski saavad kehtida asjaolud, mille 
puhul tundub eespool nimetatud nõue andmete esitamise vormi kohta olevat liigne. Erandlike 
asjaolude korral peab olema võimalus nõuet mitte järgida. Artikli 13 lõike 1 kohaselt pikeneks 
taganemisperiood taganemisõigust käsitleva teabe puudumise korral ühe aastani. Edasised 
muudatused tarbijakaitse tugevdamiseks on ette nähtud artiklites 16 ja 17. Artikli 16 lõike 1 
kohaselt on kauplejal kohustus tagastada kõik tarbijalt saadud maksed neljateistkümne päeva 
jooksul sellest päevast arvates, mil ta saab taganemisteate. Lisaks teeb raportöör artikli 17 
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lõikes 1 ettepaneku, et tarbija ei peaks maksma üksnes kauba tagastamisega seonduvaid 
otseseid kulusid, kui tagasisaadetava kauba väärtus ületab 50 eurot.

Raportööri arvates peaks ka IV ja V peatüki suhtes, mis järgivad rangelt varasemate 
direktiivide sõnastust, kohaldama täieliku ühtlustamise põhimõtet. Siiski teeb ta ettepaneku 
lisada mõningatesse sätetesse paindlikkuse klauslid, mis peaksid andma liikmesriikidele 
võimaluse olla paindlikum. Nii tuleks tarnimist käsitlevas artiklis 22 näha liikmesriikidele ette 
muud õiguskaitsevahendid, mis võimaldaks näiteks säilitada Prantsuse õiguses kehtiva 
„exécution forcée” õiguskaitsevahendi. Selle peatüki kõige olulisemad sätted sisalduvad 
artiklis 26 mittevastavuse kõrvaldamise kohta. Põhimõtteliselt esitab raportöör 
õiguskaitsevahendite hierarhia, mille kasutamisest võivad liikmesriigid hoiduda, kui nende 
võetavad meetmed on vajalikud ja vastavad proportsionaalsuse ning tulemuslikkuse 
põhimõtetele. See võimaldab näiteks Ühendkuningriigil jätkata oma „right to reject” sätte 
senisel viisil kohaldamist. Hierarhiaga nähakse ette tarbija õigus mittevastavuse 
kõrvaldamisele parandamise või asendamise teel. Teiseks on tal õigus nõuda hinna asjakohast 
alandamist või lepingu tühistamist. Lisaks teeb raportöör ettepaneku kehtestada uuesti 
eeskirjad, mis taastavad varasema olukorra. Nende hulka kuuluvad artikli 26 lõige 5 a, milles 
sätestatakse, et kuritarvitamise vältimise eesmärgil ei ole tarbijal õigust müügilepingut 
tühistada juhul, kui lepingule mittevastavus on väike, ja artikkel 27 a, mis reguleerib 
regressiõigust. Ajalisi piiranguid ja tõendamiskohustust käsitlevast artiklist 28 tuleks välja 
jätta kaupleja kauba mittevastavusest teatamise kohustus, mis muudab eeskirja 
tarbijasõbralikumaks. Peale selle peaks liikmesriikidel ka antud juhul olema võimalus 
kehtestada tarbijatele kõrgemat kaitse taset pakkuvaid eeskirju või neid säilitada. Selle 
lisasätte tulemusena saaks näiteks Prantsusmaa säilitada oma „vices cachés” reguleeriva 
eeskirja praegusel kujul. 

V peatüki reguleerimisala kohta teeb raportöör artiklis 30 ettepaneku, et see peatükk kehtiks 
lepinguklauslite puhul, mille üle eraldi läbirääkimisi ei peeta. Artikli 32 puhul tuleks esile 
tõsta, et lõikes 1 kehtestatud üldklausli täielik ühtlustamine ei muuda midagi asjaolu puhul, et 
heausksuse põhimõtte järgimist hinnatakse ka edaspidi siseriikliku õiguse kohaselt. Selle 
peatüki tähtsaimad sätted sisalduvad artiklis 34 ja 35, mida tuleb lugeda koos II ja III lisaga. 
Raportöör järgib komisjoni ja on sedastanud, et mõlemas lisas loetletud lepingutingimusi 
tuleks pidada ebaõiglaseks kõigis liikmesriikides. Seega on II lisas esmakordselt loodud 
klauslid, mida tuleks pidada ebaõiglaseks kogu Euroopa Liidus ja mille kohaldamise kohta 
langetab lõpliku otsuse Euroopa Kohus. Siiski peaks liikmesriikidel olema võimalik võtta 
vastu sätteid, mis täiendavad loetelus olevaid klausleid ebaõiglaste tingimuste kohta. 

Lõpetuseks esitab raportöör VI peatükis menetluse käesoleva direktiiviga algatatud 
ühtlustamise põhimõtte edasiarendamiseks. Kõigepealt on selles ette nähtud liikmesriikide 
aruandekohustus komisjoni ees ja teenuste direktiivi sarnastele sätetele põhinev vastastikune 
hindamissüsteem. Sätete keskmes on põhimõte, et liikmesriigid peavad üksikasjalikult 
selgitama lahknevate siseriiklike õigusaktide vajalikkust ja vastavust proportsionaalsuse ja 
tõhususe põhimõtetele. Tõhususe hindamisel tuleb arvesse võtta mõju siseturul toimuvale 
äritegevusele ja tarbijate õiguste rakendamise tegelikku tähendust. Lisaks peaksid isikud ja 
organisatsioonid, kes tunnevad huvi tarbijate kaitsmise vastu, esitama komisjonile aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise tulemuste ja mõju kohta. Selle alusel koostaks komisjon 
aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos võimalike 
muudatusettepanekutega. 


