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Muudatusettepanek 206
Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab Euroopa 
Komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidul puudub pädevus müügiõiguse ulatuslikuks ühtlustamiseks. Ka valikulise 
kohaldamise puhul tunnistataks riiklik õigus kehtetuks ja kärbitaks liikmesriikide pädevust. 
Tarbijad on praeguse õigusega juba piisavalt kaitstud, seega ei ole Euroopa regulatsioon 
vajalik. Riiklik õigus pakub lisaks suurt õiguskindlust. Euroopa ühise müügiõiguse ühtne 
tõlgendamine kogu Euroopas ei ole seevastu tagatud.

Muudatusettepanek 208
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa ühise 
müügiõiguse kohta

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijalemüügi 
lepingute, seotud teenuste ja digitaalse 
infosisuga seoses vastavuse tagamise 
kohustuse teatavate aspektide 
ühtlustamise kohta

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek tuleks muuta direktiiviks tarbijalemüügi lepingute, seotud teenuste ja 
digitaalse infosisuga seoses vastavuse tagamise kohustuse teatavate aspektide minimaalse 
ühtlustamise kohta. Sisuliselt täiendab see direktiivi 2011/83/EL. Õiguskindluse huvides ei 
tuleks käesolevas direktiivis enam käsitleda küsimusi, mis on juba reguleeritud direktiivis 
2011/83/EL.

Muudatusettepanek 209
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Piiriülese majandustegevusega 
seonduvad ikka veel märkimisväärsed 
takistused, mis ei luba siseturul kasutada 
kõiki võimalusi majanduskasvu tagamiseks 
ja töökohtade loomiseks. Praegu ekspordib 
ainult üks kümnest liidu kauplejast oma 
kaupa teistesse liikmesriikidesse ja 
enamik neist ekspordib ainult mõnda 
üksikusse liikmesriiki. Piiriülest 
kaubandust segavate takistuste hulgas, mis 
hõlmavad maksueeskirju, haldusnõudeid, 
kättetoimetamisel esinevaid raskusi, keelt 
ja kultuuri, peavad kauplejad ettevõtjate ja 
tarbijate vaheliste tehingute ning 
ettevõtjatevaheliste tehingute puhul üheks 
peamiseks takistuseks raskusi teise riigi 
lepinguõiguse normide sisu 
väljaselgitamisel. Selle tulemusena on 

(1) Piiriülese majandustegevusega 
seonduvad ikka veel märkimisväärsed 
takistused, mis ei luba siseturul kasutada 
kõiki võimalusi majanduskasvu tagamiseks 
ja töökohtade loomiseks. Kõigi piiriülest 
kaubandust segavate takistuste hulgas on 
peetud kõige suuremateks taksitusteks
maksueeskirju, haldusnõudeid, 
kättetoimetamise raskusi, keelt ja kultuuri.
Vaatamata hiljuti vastu võetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. 
aasta direktiivile 2011/83/EL tarbija 
õiguste kohta,1 millega ühtlustatakse 
kauglepingute peamisi aspekte, on siiski 
veel palju erinevusi tarbijalepinguid 
käsitlevates riiklikes eeskirjades. Neid 
erinevusi võib pidada takistuseks siseturu 
toimimisele ja jätkuvale arengule.
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tarbija seatud ebasoodsasse olukorda, 
kuna tema juurdepääs kaupadele on 
piiratud. Siseriiklike lepinguõiguse 
normide erinevused takistavad seetõttu 
selliste põhivabaduste kasutamist nagu 
kaupade ja teenuste pakkumise vabadus 
ning on takistuseks siseturu toimimisele ja 
jätkuvale arengule. Kõnealused erinevused 
piiravad ka konkurentsi, eelkõige 
väiksemate liikmesriikide turgudel.

__________________
1ELT 304, 22.11.2011, lk 64.

Or. en

Selgitus

Käesoleval ettepanekul võtta vastu direktiiv peaks olema järgmine struktuur: 1. peatükk
Reguleerimisala ja mõisted; 2. peatükk Lepingutingimustele vastavus ja tarbija 
õiguskaitsevahendid; 3. peatükk Müügigarantii; 4. peatükk Seotud teenused; 5. peatükk
Üldsätted

Muudatusettepanek 210
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Leping on majandustehingute 
tegemiseks vältimatult vajalik õiguslik 
vahend. Kauplejate vajadus määrata 
kindlaks kohaldatav õigus või pidada 
selles küsimuses läbirääkimisi, selgitada 
välja kohaldatavad välisriigi õigusnormid, 
mis sageli tuleb tõlkida, saada õigusabi, et 
tutvuda välisriigi õigusest tulenevate 
nõuetega, ning kohandada oma leping 
erinevate siseriiklike lepinguõiguse 
normidega, mida piiriüleste tehingute 
korral kohaldatakse, muudab piiriülese 
kauplemise riigisisese kauplemisega 
võrreldes keerukamaks ja kulukamaks.
Lepinguõigusega seotud takistused on 

(2) Leping on majandustehingute 
tegemiseks vältimatult vajalik õiguslik 
vahend. Seetõttu on vaja direktiivi 
2011/83/EL täiendada, ajakohastades 
õigusnorme, mis käsitlevad 
tarbijalemüügi lepingute, seotud teenuste 
ja digitaalse infosisuga seoses vastavuse 
tagamise kohustuse teatavaid aspekte.
Ajakohastamisel tuleks arvesse võtta 
digitaalmajanduse vajadusi ning Euroopa 
Kohtu asjakohast praktikat.
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seega üks peamisi põhjusi, mis sunnib 
märkimisväärset hulka ekspordile 
orienteeritud kauplejaid, kes soovivad 
alustada piiriülest kauplemist või 
laiendada oma tegevust enamatesse 
liikmesriikidesse, oma kavatsustest 
loobuma. Täiendavate tehingukulude 
takistav mõju on eriti suur väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele, kelle 
jaoks mitmele välisturule sisenemise 
kulud on sageli nende käibega võrreldes 
eriti suured. Selle tagajärjel ei ole 
kauplejatel võimalik nende kulude arvelt 
nii kokku hoida, nagu see oleks võimalik 
juhul, kui nad saaksid turustada kaupu ja 
teenuseid kõigi piiriüleste tehingute jaoks 
ühiste lepinguõiguse sätete alusel ja 
võrgukeskkonnas ühel ainsal veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lepinguõigusega seotud 
tehingukuludel, mille osakaal on küllalt 
suur, ja õiguslikel takistustel, mis 
tulenevad erinevustest liikmesriikide 
kohustuslike tarbijakaitse normide vahel, 
on otsene mõju siseturu toimimisele 
ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingute 
puhul. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste 
võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse 
kohta) artiklile 6 peab kaupleja, kelle 
tegevus on suunatud mõne muu 
liikmesriigi tarbijatele, kohaldama tarbija 
peamise elukoha liikmesriigi tarbijakaitse 
sätteid, millega tagatakse parem kaitse, 
ega või nendest vastavalt kõnealuse 

välja jäetud
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liikmesriigi õigusele kokkuleppe alusel 
kõrvale kalduda isegi juhul, kui pooled on 
otsustanud kohaldada mõnda muud 
õigust. Kauplejad peavad seetõttu välja 
selgitama, kas teise liikmesriigi 
tarbijaõigus pakub paremat kaitset, ja 
tagama, et nende leping on selle nõuetega 
kooskõlas. E-kaubanduses kaasnevad 
lisakulud veebisaidi kohandamise tõttu, 
mis peab kajastama muude riikide 
tarbijalepinguid käsitlevate õigusaktide 
kohaldamise kohustuslikke nõudeid. 
Tarbijaõiguse ühtlustamine liidu tasandil 
on viinud teatava ühtlustamiseni 
mõningates valdkondades. Erinevused 
liikmesriikide õiguse vahel on siiski 
endiselt märkimisväärsed, käimasolev 
ühtlustamine jätab liikmesriikidele hulga 
võimalusi valida, kuidas liidu õigusaktide 
nõudeid täita ja tarbijakaitse ulatust 
kindlaks määrata.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Isikut tuleks tarbijaks pidada ka 
kahesuguse eesmärgiga lepingute puhul, 
kui leping on sõlmitud eesmärkidel, mis 
on osaliselt seotud isiku 
kaubandustegevusega ja osaliselt mitte, 
ning kaubanduslik eesmärk on piiratud 
ega ole lepingu kontekstis domineeriv.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on võetud tarbijaõiguste direktiivi põhjendusest 17.
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Muudatusettepanek 213
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Lepinguõigusega seotud takistused, 
mis ei luba kauplejatel ära kasutada 
siseturu kõiki võimalusi, kahjustavad ka 
tarbijaid. Mida vähem on piiriüleseid 
kaubandustehinguid, seda väiksemad on 
ka import ja konkurents. Tarbijad võivad 
sattuda ebasoodsasse olukorda, sest 
kaubavalik on väike ja kõrgema hinnaga, 
kuna neile pakub otse oma kaupu ja 
teenuseid vähem muude riikide 
kauplejaid, ning kaudselt tekib selline 
olukord ka piiratumast kaubavahetusest 
ettevõtjate vahel hulgikaubanduse 
tasandil. Kuigi piiriülese kaubandusega 
võivad kaasneda olulised majanduslikud 
eelised, kuna pakkumisi on rohkem ja 
need on paremad, ei soovi paljud tarbijad 
siiski teha oste piiriüleselt, sest neil 
puudub kindlus oma õiguste suhtes. Osa 
tarbijate peamistest muredest on seotud 
lepinguõigusega, näiteks kas neile 
pakutakse piisavat kaitset puudusega toote 
ostmise korral. Selle tagajärjel eelistab 
valdav osa tarbijatest teha oma ostud 
elukoha liikmesriigis, kuigi see võib 
tähendada väiksemat valikut ja kõrgemat 
hinda.

(4) Euroopa tarbijakaitseõiguse 
ajakohastamisega sellistes valdkondades 
nagu seadusest tulenev vastavuse 
tagamise kohustus, seotud teenused ja 
digitaalne infosisu tagatakse tarbijakaitse 
kõrge tase.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Lisaks sellele keeldub kaupleja sageli 
kaupa müümast tarbijale, kes soovib 
saada kasu liikmesriikidevahelistest 
hinnaerinevustest ja osta kaupa muu 
liikmesriigi kauplejalt. E-kaubandus on 
oluliselt lihtsustanud pakkumiste otsimist 
ning hindade ja tingimuste võrdlemist 
sõltumata kaupleja asukohast, kuid 
kaupleja keeldub väga sageli välisriigi 
tarbijate tellimusi vastu võtmast ja see 
omakorda on takistuseks piiriüleste 
tehingute tegemisele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 215
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Erinevused liikmesriikide 
lepinguõiguses kujutavad endast seetõttu 
takistusi, mis ei luba tarbijatel ja 
kauplejatel kasutada siseturu eeliseid. 
Lepinguõigusega seotud takistused 
oleksid oluliselt väiksemad, kui lepingu 
aluseks oleksid ühtsed lepinguõiguse 
normid sõltumata poolte asukohast. 
Niisugused ühtsed lepinguõiguse normid 
peaksid hõlmama lepingu kogu 
kehtivusaega ja seega valdkondi, mis on 
lepingute sõlmimise korral kõige 
olulisemad. Need peaksid hõlmama ka 
täielikult ühtlustatud sätteid, mis 
käsitlevad tarbijakaitset.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 216
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikide lepinguõiguse 
erinevused ja nende mõju piiriülesele 
kaubandusele piiravad ka konkurentsi. 
Kui piiriülene kaubandus ei ole elav, on 
konkurents väiksem, ning seega on ka 
kauplejatel vähem stiimuleid 
uuenduslikumalt tegutseda ja oma toodete 
kvaliteeti parandada või hindu alandada. 
Eelkõige väiksemates liikmesriikides, kus 
kohalike konkurentide arv on piiratud, 
võib konkurentsi piirata välismaiste 
kauplejate otsus mitte siseneda nendele 
turgudele kulude ja keerukuse tõttu ning 
sellel võib olla oluline mõju saadaolevate 
toodete valikule ja hinnatasemele. 
Piiriülese kaubanduse takistused võivad 
kahjustada ka väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate ning suuremate 
ettevõtjate vahelist konkurentsi. 
Arvestades tehingukulude suurust 
käibega võrreldes, siis on märksa 
tõenäolisem, et välisriigi turule jätab 
sisenemata väike- või keskmise suurusega 
ettevõtja kui suurem konkurent.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 217
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et ületada lepinguõigusega 
seotud takistused, peaks pooltel olema 
võimalik leppida kokku, et nendevahelise 

välja jäetud
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lepingu suhtes kohaldatakse ühist 
müügiõigust ehk ühtseid lepinguõiguse 
norme, mille sisu on kõikides 
liikmesriikides sama ja mida 
tõlgendatakse ühtmoodi. Euroopa ühise 
müügiõiguse normistik peaks endast 
kujutama täiendavat võimalust, mis 
annab pooltele rohkem valikuvabadust, ja 
seda peaks saama kasutada siis, kui 
pooled otsustavad, et see aitab lihtsustada 
piiriülest kaubandust ning vähendada 
tehingu- ja alternatiivkulusid ning muid 
lepinguõigusega seonduvaid piiriülese 
kaubanduse takistusi. Euroopa ühise 
müügiõiguse normid tuleks võtta lepingu 
aluseks ainult juhul, kui pooled 
otsustavad ühiselt neid kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määrusega sätestatakse
Euroopa ühise müügiõiguse normistik. 
Sellega ühtlustatakse liikmesriikide 
lepinguõigus tegemata muudatusi 
kehtivas siseriiklikus lepinguõiguses, selle 
asemel luuakse iga liikmesriigi 
siseriikliku õiguse raames teine 
lepinguõiguse režiim selle 
reguleerimisalasse kuuluvate lepingute 
jaoks. Nimetatud teine lepinguõiguse 
režiim peaks olema kõikjal liidus 
ühesugune ja kehtima kõrvuti juba 
olemasoleva siseriikliku lepinguõigusega. 
Euroopa ühise müügiõiguse norme tuleks 
piiriülese lepingu puhul kohaldada 
vabatahtlikult, lepingupoolte selgelt 
väljendatud kokkuleppel.

(9) Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
miinimumeeskirjad, mis moodustavad 
tarbekaupade ja digitaalse infosisu 
müügi, seadusest tulenevate vastavuse 
tagamise kohustuste ja seotud teenuste 
osutamise lepingute teatavate aspektide 
õigusraamistiku. Käesoleva direktiiviga 
seega ühtlustatakse liikmesriikide 
lepinguõigust, ilma et see takistaks neil 
säilitada või kehtestada rangemaid 
riiklikke eeskirju käesoleva direktiiviga 
ühtlustatud valdkondades, et tagada 
tarbijakaitse kõrge tase.
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Muudatusettepanek 219
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kokkulepe Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamise 
kohta peaks olema valik, mis tehakse 
vastavalt siseriiklikule õigusele, mida 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 593/2008 
või lepingueelsete teavitamiskohustuste 
suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) 
nr 864/2007 (lepinguväliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta) või 
mõne muu asjaomase rahvusvahelise 
eraõiguse normi kohaselt. Kokkulepe 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamise kohta ei peaks seetõttu 
tähendama kohaldatava õiguse valimist 
kollisiooninormide tähenduses ega 
piirama nende kohaldamist ning seda ei 
tohi sellega segamini ajada. Käesolev 
määrus ei mõjuta seetõttu ühtegi 
olemasolevat rahvusvahelise eraõiguse 
normi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 220
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kokkulepe Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamise 

(10) Kokkulepe Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamise 
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kohta peaks olema valik, mis tehakse 
vastavalt siseriiklikule õigusele, mida 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 593/2008 
või lepingueelsete teavitamiskohustuste 
suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) 
nr 864/2007 (lepinguväliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta)20 või 
mõne muu asjaomase rahvusvahelise 
eraõiguse normi kohaselt. Kokkulepe 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamise kohta ei peaks seetõttu 
tähendama kohaldatava õiguse valimist 
kollisiooninormide tähenduses ega piirama
nende kohaldamist ning seda ei tohi 
sellega segamini ajada. Käesolev määrus 
ei mõjuta seetõttu ühtegi olemasolevat
rahvusvahelise eraõiguse normi.

kohta peaks olema valik, mis tehakse 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 593/2008 või 
lepingueelsete teavitamiskohustuste suhtes 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. juuli 2007. aasta määrusele (EÜ) 
nr 864/2007 (lepinguväliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta) või mõne 
muu asjaomase rahvusvahelise eraõiguse 
normi kohaselt. Seega kokkulepe Euroopa 
ühise müügiõiguse normistiku kohaldamise 
kohta on kohaldatava õiguse valimine 
kollisiooninormide tähenduses ega tohiks 
piirata nende kohaldamist. Vastavalt 
määruse (EÜ) nr 593/2008 (Rooma I) 
artikli 6 lõikele 2 ei saa kaitsest, mis on 
tarbijale ette nähtud selle riigi õigusega, 
kus on tarbija harilik viibimiskoht, 
kõrvale kalduda kokkuleppega Euroopa 
ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik peaks sisaldama täielikult 
ühtlustatud kohustuslikke tarbijakaitse 
norme. Kooskõlas aluslepingu artikli 114 
lõikega 3 tuleks nende normidega tagada 
tarbijakaitse kõrge tase, et suurendada 
tarbijate usaldust Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku vastu ning 
pakkuda neile võimalust sõlmida ühise 
müügiõiguse normidel põhinevaid
piiriüleseid lepinguid. Kõnealuste 
normidega tuleks säilitada liidu 
tarbijakaitseõiguse kohaselt tarbijale 
pakutava kaitse tase või seda veelgi tõsta.

(11) Kooskõlas aluslepingu artikli 114 
lõikega 3 tuleks nende normidega tagada 
tarbijakaitse kõrge tase, et suurendada 
tarbijate usaldust ning pakkuda neile 
võimalust sõlmida piiriüleseid lepinguid. 
Kõnealuste normidega tuleks säilitada liidu 
tarbijakaitseõiguse kohaselt tarbijale 
pakutava kaitse kehtiv tase või seda veelgi 
tõsta.
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Or. en

Muudatusettepanek 222
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa ühise müügiõiguse normistik 
peaks sisaldama täielikult ühtlustatud 
kohustuslikke tarbijakaitse norme. 
Kooskõlas aluslepingu artikli 114 lõikega 3 
tuleks nende normidega tagada 
tarbijakaitse kõrge tase, et suurendada 
tarbijate usaldust Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku vastu ning 
pakkuda neile võimalust sõlmida ühise 
müügiõiguse normidel põhinevaid 
piiriüleseid lepinguid. Kõnealuste 
normidega tuleks säilitada liidu 
tarbijakaitseõiguse kohaselt tarbijale 
pakutava kaitse tase või seda veelgi tõsta.

(11) Euroopa ühise müügiõiguse normistik 
peaks sisaldama täielikult ühtlustatud 
kohustuslikke tarbijakaitse norme. 
Kooskõlas aluslepingu artikli 114 lõikega 3 
tuleks nende normidega tagada 
tarbijakaitse kõrge tase, et suurendada 
tarbijate usaldust Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku vastu ning 
pakkuda neile võimalust sõlmida ühise 
müügiõiguse normidel põhinevaid 
piiriüleseid lepinguid. Kõnealuste 
normidega tuleks säilitada liidu 
tarbijakaitseõiguse kohaselt tarbijale 
pakutava kaitse tase või seda veelgi tõsta. 
Käesoleva määruse vastuvõtmisega ei 
tohiks välistada tarbijaõiguste direktiivi 
läbivaatamist eesmärgiga täielikult 
ühtlustada tarbijakaitse liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Tarbijate ühendused on pidevalt nõudnud tarbijaõiguste direktiivi läbivaatamist, seepärast 
peaks see jääma kindlaks eesmärgiks, et ette näha kõrgel tasemel ühtlustatud tarbijakaitse 
kõigis liikmeriikides.

Muudatusettepanek 223
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuna Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik sisaldab täielikult ühtlustatud 
kohustuslikke tarbijakaitse norme, ei ole 
juhul, kui pooled otsustavad kasutada 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikku, 
kõnealuses valdkonnas erinevusi 
liikmesriikide õiguses. Seega ei oma 
määruse (EÜ) nr 593/2008 artikli 6 
lõige 2, mille kohaselt tarbijakaitse tase 
erineb liikmesriigiti, praktilist tähtsust 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
reguleerimisalasse kuuluvate küsimuste 
korral.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 224
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku peaks olema võimalik 
kohaldada piiriüleste lepingute korral, 
sest just kõnealuses valdkonnas 
põhjustavad erinevused liikmesriikide 
õiguses keerukaid olukordi ja lisakulusid 
ning sunnivad pooli lepingu sõlmimisest 
loobuma. Seda, kas tegemist on piiriülese 
lepinguga, tuleks ettevõtjatevahelise 
lepingu korral otsustada poolte peamisest 
tegevuskohast lähtuvalt. Ettevõtja ja 
tarbija vahelise lepingu korral tuleks 
lugeda piiriülesuse nõue täidetuks juhul, 
kui tarbija esitatud üldine aadress, kauba 
kättetoimetamise aadress või tarbija 
esitatud arve saatmise aadress asub küll 
liikmesriigis, kuid väljaspool kaupleja 
peamise tegevuskoha asukohaks olevat 
liikmesriiki.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 225
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamist ei tohiks piirata 
ainult liikmesriikidega seotud piiriüleste 
olukordadega, vaid seda peaks saama 
kohaldada ka kaubanduse lihtsustamiseks 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. 
Kui üks lepingupool on kolmanda riigi 
tarbija, tuleks Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamise 
kokkuleppe suhtes, mis tähendab 
kolmanda riigi tarbija jaoks välisriigi 
õiguse valimist, kohaldada asjaomaseid 
rahvusvahelise eraõiguse norme.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 226
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kauplejad, kes teevad nii riigisiseseid 
kui ka piiriüleseid kaubandustehinguid, 
võivad samuti pidada kasulikuks ühe ja 
sama ühtlustatud lepingu kasutamist 
kõikide oma tehingute suhtes. 
Liikmesriikidel peaks seetõttu olema 
vabadus otsustada, et pooled võivad 
kasutada Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku ka riigisiseste tehingute 
puhul.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 227
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ühist müügiõigust peaks saama 
kohaldada eelkõige vallasasjade müügi 
suhtes, kaasa arvatud asjaomase kauba 
valmistamise ja tootmise suhtes, sest 
tegemist on majanduslikult tähtsaima 
lepingu liigiga, millel võiks olla 
märkimisväärsed võimalused edendada 
piiriülest kaubandust, eelkõige e-
kaubanduse näol.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 228
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et kajastada digitaalmajanduse 
suurenevat tähtsust, peaks Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku reguleerimisala
hõlmama ka digitaalse infosisu üleandmise 
lepinguid. Digitaalse infosisu üleandmine 
selle salvestamiseks, töötlemiseks või 
kasutamiseks ja korduvkasutamiseks, nagu 
näiteks muusika allalaadimine, areneb 
kiiresti ja sellel on tulevikus suured 
kasvuvõimalused, kuid nimetatud 
valdkonnas esineb endiselt 
märkimisväärseid õiguslikke erinevusi ja 
ebakindlust. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku reguleerimisala peaks seetõttu 

(17) Selleks et kajastada digitaalmajanduse 
suurenevat tähtsust, peaks käesoleva 
direktiivi reguleerimisala hõlmama ka 
digitaalse infosisu üleandmise lepinguid. 
Digitaalse infosisu üleandmine selle 
salvestamiseks, töötlemiseks või 
kasutamiseks ja korduvkasutamiseks, nagu 
näiteks muusika allalaadimine, areneb 
kiiresti ja sellel on tulevikus suured 
kasvuvõimalused, kuid nimetatud 
valdkonnas esineb endiselt 
märkimisväärseid õiguslikke erinevusi ja 
ebakindlust. Käesoleva direktiivi
reguleerimisala peaks seetõttu hõlmama 
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hõlmama digitaalse infosisu üleandmist 
sõltumata sellest, kas digitaalne infosisu 
antakse üle füüsilisel andmekandjal või 
mitte.

digitaalse infosisu üleandmist sõltumata 
sellest, kas digitaalne infosisu antakse üle 
füüsilisel andmekandjal või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Digitaalset infosisu ei anta sageli üle 
tasu eest, vaid koos eraldi makstud 
kaupade ja teenustega, millega kaasneb 
mitterahaline tasu, nagu juurdepääsu 
andmine isikuandmetele, või 
turundusstrateegia raames tasuta, kuna 
eeldatakse, et tarbija ostab hiljem 
täiendavat digitaalset infosisu või 
asjaomaseid keerukamaid tooteid. Võttes 
arvesse seda eripärast turustruktuuri ja 
asjaolu, et digitaalse infosisu puudused 
võivad kahjustada tarbija majanduslikke 
huve sõltumata üleandmise tingimustest, ei 
tohiks Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamise võimalus sõltuda 
sellest, kas digitaalse infosisu eest on 
makstud.

(18) Digitaalset infosisu ei anta sageli üle 
tasu eest, vaid koos eraldi makstud 
kaupade ja teenustega, millega kaasneb 
mitterahaline tasu, nagu juurdepääsu 
andmine isikuandmetele, või 
turundusstrateegia raames tasuta, kuna 
eeldatakse, et tarbija ostab hiljem 
täiendavat digitaalset infosisu või 
asjaomaseid keerukamaid tooteid. Võttes 
arvesse seda eripärast turustruktuuri ja 
asjaolu, et digitaalse infosisu puudused 
võivad kahjustada tarbija majanduslikke 
huve sõltumata üleandmise tingimustest, ei 
tohiks käesoleva direktiiviga tarbijale 
tagatud kaitse sõltuda sellest, kas 
digitaalse infosisu eest on makstud.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kuigi direktiiviga 2011/83/EL 
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sätestatakse riisiko ülemineku eeskirjad 
kaupade puhul, on siiski vaja täiendada 
neid eeskirju ka sarnaste eeskirjadega 
digitaalse infosisu kohta ning võtta 
seejuures arvesse nende toodete eripära.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku lisaväärtus oleks 
võimalikult suur, peaksid selle
reguleerimisalasse kuuluma ka teatavad 
müüja pakutavad teenused, mis on otseselt 
või tihedalt seotud Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku alusel müüdud
teatavate kaupade või digitaalse infosisuga 
ning mille suhtes praktikas sageli 
kohaldatakse samal ajal sama või seotud 
lepingut, eelkõige kuuluvad selliste 
teenuste hulka kaupade või digitaalse 
infosisu parandamine, hooldus või 
paigaldamine.

(19) Selleks et seadusest tulenevat 
vastavuse tagamise kohustust käsitlevate 
kehtivate eeskirjade ajakohastamise
lisaväärtus oleks võimalikult suur, peaksid 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluma ka teatavad teenused, mis on 
otseselt või tihedalt seotud teatavate 
kaupade või digitaalse infosisuga ning 
mille suhtes praktikas sageli kohaldatakse 
samal ajal sama või seotud lepingut.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku võib kohaldada ka lepingu 
suhtes, mis on seotud samade 
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lepingupoolte teise lepinguga, mis ei ole 
müügileping, lepingu suhtes, mis käsitleb 
digitaalse infosisu üleandmist, või seotud 
teenuste lepingu suhtes. Seotud lepingut 
peaks reguleerima asjaomase liikmesriigi 
õigus, mida kohaldatakse määruse (EÜ) 
nr 593/2008 või määruse (EÜ) 
nr 864/2007 või mõne muu 
rahvusvahelise eraõiguse normi kohaselt. 
Selle õiguse kohaselt määratakse kindlaks 
ka see, mida loetakse piisavaks seoseks 
lepingute vahel. Ilma et see piiraks 
kõnesoleva õiguse kohaldamist, võib seost 
eeldada ka juhul, kui Euroopa ühise 
müügiõiguse kohane leping on seotud 
laenulepinguga, mille on sõlminud ostja 
ja kaupleja, kes ei ole Euroopa ühise 
müügiõiguse kohase lepingu osapool, 
tingimusel et kaupleja kasutab müüja 
teenuseid laenulepingu ettevalmistamisel 
või sõlmimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku võib kohaldada ka lepingute 
suhtes, mis sisaldavad sätteid, mis ei ole 
seotud kauba müügi, digitaalse infosisu 
üleandmise või seotud lepingutega 
(segatüüpi lepingud). Segatüüpi 
lepinguga on tegemist üksnes siis, kui 
kõigis lepingu sätetes lepitakse kokku 
samal ajal ühes lepingus. Segatüüpi 
leping loetakse sõlmituks seotud lepingu 
alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 234
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik ei tohiks hõlmata seotud 
lepinguid, mille kohaselt ostja saab kaupu 
kolmandalt isikult või talle osutab teenust 
kolmas isik. See ei oleks asjakohane, sest 
lepingupoolte vaheline kokkulepe 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamise kohta ei hõlma kõnealust 
kolmandat isikut. Seotud lepingut 
kolmanda isikuga peaks reguleerima 
asjaomase liikmesriigi õigus, mida 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 593/2008 
või määruse (EÜ) nr 864/2007 või mõne 
muu rahvusvahelise eraõiguse normi 
kohaselt.

(20) Kui kaup, seotud teenused või 
digitaalne infosisu ei vasta lepingule, 
peaksid tarbijad saama valida erinevate 
õiguskaitsevahendite seast, mis neile 
käesoleva direktiiviga on tagatud. Tarbijal 
peaks olema õigus nõuda kauplejalt 
mittevastavuse parandamist teatavate 
meetmete abil, mis võivad endast kujutada 
parandamist või asendamist, müügihinna 
alandamist, tarbijapoolse kohustuse
täitmisest keeldumist, lepingust 
taganemist või kahju hüvitamist. 
Vajaduse korral peaks olema võimalik 
neid õiguskaitsevahendeid omavahel 
kombineerida.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et lahendada olemasolevad 
turu- ja konkurentsiprobleemid 
sihipäraselt ja proportsionaalselt, peaksid 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
reguleerimisalasse kuuluma isikud, kes 
on praegu sunnitud loobuma 
äritegevusest välisriigis liikmesriikide 
lepinguõiguse erinevuste tõttu, millel on 
piiriülesele kaubandusele 
märkimisväärne ebasoodne mõju. 

välja jäetud
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Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
reguleerimisala peaks seetõttu hõlmama 
kõiki ettevõtja ja tarbija vahelisi tehinguid 
ning kauplejatevahelisi lepinguid, kui 
vähemalt üks pooltest on väike- või 
keskmise suurusega ettevõtja vastavalt 
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitusele 
2003/361 mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta.
See ei tohiks piirata liikmesriikide 
võimalust võtta vastu õigusakte, millega 
lubatakse pooltel kohaldada Euroopa 
ühise müügiõiguse normistikku ka selliste 
kauplejate vaheliste lepingute suhtes, 
kellest kumbki ei ole väike- või keskmise 
suurusega ettevõtja. Ettevõtjatevaheliste 
tehingute puhul kehtib aga igal juhul 
lepinguvabadus ja kauplejad võivad 
lepingutingimuste koostamisel Euroopa 
ühise müügiõiguse normistikku 
eeskujuna kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamiseks lepingu suhtes 
peavad lepingupooled selles kokku 
leppima. Kõnealuse kokkuleppe suhtes 
tuleks ettevõtja ja tarbija vahelise tehingu 
korral kohaldada rangeid nõudeid. Kuna 
praktikas teeb ettepaneku Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamiseks enamasti 
kaupleja, peab tarbija olema täiesti teadlik 
asjaolust, et lepitakse kokku kehtivatest 
siseriiklikest õigusnormidest erinevate 
normide kohaldamises. Tarbija nõusolek 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamiseks peaks seetõttu olema 

välja jäetud
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lubatav ainult sõnaselge avalduse vormis, 
mille ta teeb eraldi avaldusest, millega ta 
väljendab nõusolekut leping sõlmida. 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamist ei tohiks olla võimalik 
pakkuda sõlmitava lepingu tingimusena, 
eelkõige osana kaupleja tüüptingimustest. 
Kaupleja peaks esitama tarbijale 
kinnituse Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamise kokkuleppe 
kohta püsival andmekandjal.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tarbija nõusolek Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamiseks peaks olema 
tema teadlik ja teavitatud valik. Kaupleja 
peaks juhtima tarbija tähelepanu 
kavatsusele kohaldada Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku ning andma 
tarbijale teavet selle olemuse ja 
olulisemate põhimõtete kohta. Selleks et 
seda ülesannet kaupleja jaoks lihtsustada, 
seejuures tarbetut halduskoormust 
vältides, ning tagada, et tarbijale esitatava 
teabe hulk ja sisu oleksid ühetaolised, 
peaks kaupleja tarbijale edastama 
käesoleva määrusega ettenähtud 
teabelehe, mis on kättesaadav kõigis liidu 
ametlikes keeltes. Kui tarbijale ei ole 
võimalik teabelehte edastada, näiteks 
telefonivestluse ajal, või juhul, kui 
kaupleja on jätnud teabelehe esitamata, ei 
tohiks kokkulepe Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamise kohta olla 
tarbija jaoks siduv enne, kui tarbija on 
saanud kokkuleppe kinnitusega teabelehe 

välja jäetud
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ja väljendanud oma nõusolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et vältida Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku teatavate 
elementide valikulist kohaldamist, mis 
võiks rikkuda poolte õiguste ja kohustuste 
tasakaalu ning ebasoodsalt mõjutada 
tarbijakaitse taset, peaks valik kohaldada 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
hõlmama seda õigust tervikuna, mitte 
selle teatavaid osi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 239
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kui kõnealuse lepingu suhtes 
kohaldataks muidu Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni konventsiooni kaupade 
rahvusvahelise ostu-müügi lepingute 
kohta (CISG), peaks valik kohaldada 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
ühtlasi tähendama lepingupoolte 
kokkulepet nimetatud konventsiooni mitte 
kohaldada.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 240
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Euroopa ühise müügiõiguse normid 
peaksid hõlmama lepinguõiguse 
küsimusi, mis on praktilise tähtsusega 
sätete reguleerimisalasse kuuluvate 
lepingute, eelkõige internetis sõlmitud 
lepingute kehtivuse jooksul. Euroopa 
ühise müügiõiguse normistik peaks 
seetõttu hõlmama lisaks poolte õigustele 
ja kohustustele ning 
õiguskaitsevahenditele ka lepingueelseid 
teavitamiskohustusi, lepingu sõlmimist 
käsitlevaid sätteid (sealhulgas 
vorminõudeid), õigust lepingust taganeda 
ja selle tagajärgi, lepingu tühisust
eksimuse, pettuse, ähvarduse või raskete 
asjaolude ärakasutamise tõttu ja tühisuse 
tagajärgi, tõlgendamist, lepingu sisu ja 
õiguslikke tagajärgi, ebamõistlikult 
kahjustavate lepingutingimuste hindamist 
ja tagajärgi, tagasitäitmist lepingu 
tühistamise või lõpetamise korral ning 
nõudeõiguse aegumist ja õiguste 
välistamist. Seetõttu tuleks Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamise 
korral tekkivate kohustuste 
täitmatajätmise eest ette näha 
sanktsioonid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 241
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27



PE510.560v01-00 26/171 AM\934452ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kõigi lepinguliste ja muude küsimuste 
suhtes, mida ei käsitleta Euroopa ühise
müügiõiguse normistikus, kohaldatakse 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
mittehõlmavat siseriiklikku õigust, mis on 
kohaldatav määruse (EÜ) nr 593/2008 või 
määruse (EÜ) nr 864/2007 või mõne muu 
asjakohase rahvusvahelise eraõiguse 
normi kohaselt. Selliste küsimuste hulka 
kuuluvad õiguslik staatus, teovõime 
puudumisest, ebaseaduslikkusest või 
heade kommete vastasusest tulenev 
lepingu tühisus, lepingu keele 
kindlaksmääramine, 
mittediskrimineerimine, esindus, võlgnike 
ja võlausaldajate paljusus, lepingupoolte 
muutumine, sealhulgas nõuete 
loovutamine, tasaarvestus ja lepingute 
liitmine, asjaõigus, sealhulgas 
omandiõiguse üleminek, 
intellektuaalomandiõigus ja deliktiõigus 
lepinguväliste võlasuhete puhul. Küsimus, 
kas konkureerivad lepingulise ja 
lepinguvälise vastutusega seotud nõuded 
võib esitada koos, ei kuulu Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku 
reguleerimisalasse.

(27) Kõigi lepinguliste ja muude küsimuste 
suhtes, mida ei käsitleta käesolevas 
direktiivis, kohaldatakse siseriiklikku 
õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik ei peaks hõlmama 
lepinguõiguse reguleerimisalast 
väljajäävaid küsimusi. Käesolev määrus ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriikide 

välja jäetud
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õiguse kohaldamist kõnealuste küsimuste 
suhtes. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku reguleerimisalast peaksid välja 
jääma näiteks tervise- ja keskkonnakaitse 
eesmärgil kehtestatud 
teavitamiskohustused. Käesolev määrus ei 
tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivist 2006/123/EÜ (teenuste kohta 
siseturul) tulenevate teavitamisnõuete 
täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kui Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamise kohta on 
sõlmitud kehtiv kokkulepe, tuleks selle 
reguleerimisalasse jäävate küsimuste 
suhtes kohaldada ainult Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku. Euroopa ühise 
müügiõiguse norme tuleks tõlgendada 
sõltumatult, kooskõlas liidu õigusaktide 
tõlgendamise väljakujunenud 
põhimõtetega. Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku 
reguleerimisalasse kuuluvad küsimused, 
mida ei ole seal sõnaselgelt reguleeritud, 
tuleks lahendada selle põhimõtteid 
tõlgendades, tuginemata seejuures 
muudele õigusnormidele. Euroopa ühise 
müügiõiguse norme tuleks tõlgendada 
selle aluseks olevatest põhimõtetest ja 
eesmärkidest ning selle kõikidest sätetest 
lähtudes.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 244
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku aluspõhimõtteks peaks olema 
lepinguvabadus. Poolte sõltumatust tuleks 
piirata ainult juhul kui ja ulatuses, milles 
see on hädavajalik, eelkõige 
tarbijakaitsega seotud põhjustel. Juhul 
kui selliste piirangute tegemine on vajalik, 
tuleks selgelt ära märkida asjaomaste 
normide kohustuslikkus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 245
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Pooled peaksid oma koostöös 
lähtuma hea usu ja ausa kauplemise 
põhimõttest. Kuna osa norme kujutab 
endast hea usu ja ausa kauplemise 
üldpõhimõtte väljendust eriolukordades, 
tuleks neid kohaldada üldpõhimõtte 
asemel. Üldpõhimõtet ei tohiks seetõttu 
kasutada vahendina, millega muudetakse 
poolte erinormides sätestatud õigusi ja 
kohustusi. Hea usu ja ausa kauplemise 
üldpõhimõttest tulenevad konkreetsed 
nõuded peaksid muu hulgas sõltuma 
lepingupoolte eriteadmiste suhtelisest 
tasemest ning olema seetõttu erinevad 
ettevõtja ja tarbija ning ettevõtjate 
vaheliste tehingute korral. 
Kauplejatevaheliste tehingute korral 
tuleks olulise asjaoluna arvestada head 

välja jäetud
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äritava konkreetses olukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku eesmärk peaks olema kehtiva 
lepingu säilitamine alati, kui see on 
lepingupoolte õigustatud huve arvestades 
võimalik ja asjakohane.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 247
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikus tuleks ette näha 
tasakaalustatud lahendused, milles 
võetakse arvesse lepingupoolte õigustatud 
huve, kui määratakse kindlaks 
õiguskaitsevahendid lepingujärgsete 
kohustuste rikkumise korral ja neid ka 
kasutatakse. Ettevõtja ja tarbija vaheliste 
lepingute korral peaks 
õiguskaitsevahendite süsteem peegeldama 
asjaolu, et kaupade, digitaalse infosisu või 
teenuste mittevastavuse korral 
lepingutingimustele vastutab kaupleja.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Selleks et suurendada õiguskindlust, 
muutes Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku või käesoleva määruse muude 
sätete tõlgendamist käsitleva Euroopa 
Liidu Kohtu ja liikmesriikide kohtute 
kohtupraktika üldsusele kättesaadavaks, 
peaks komisjon looma asjaomaste 
jõustunud kohtuotsuste andmebaasi. 
Selleks et võimaldada komisjonil seda 
ülesannet täita, peaksid liikmesriigid 
tagama, et asjaomased liikmesriikide 
kohtuotsused edastatakse komisjonile 
kiiresti.

(34) Selleks et suurendada õiguskindlust, 
muutes käesoleva direktiivi tõlgendamist 
käsitleva Euroopa Liidu Kohtu ja 
liikmesriikide kohtute kohtupraktika 
üldsusele kättesaadavaks, peaks komisjon 
looma asjaomaste jõustunud kohtuotsuste 
andmebaasi. Selleks et võimaldada 
komisjonil seda ülesannet täita, peaksid 
liikmesriigid tagama, et asjaomased 
liikmesriikide kohtuotsused edastatakse 
komisjonile kiiresti.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Lisaks on asjakohane vaadata 
Euroopa ühise müügiõiguse normide ja 
käesoleva määruse muude sätete 
toimimine läbi viie aasta pärast alates 
nende kohaldamise algusest. 
Läbivaatamisel tuleks muu hulgas arvesse 
võtta vajadust laiendada määruse 
reguleerimisala ettevõtjatevaheliste 
lepingute suhtes, digitaalse infosisu turu 
ja tehnoloogia arengut ning võimalikke 
arengusuundi EL-i õiguses.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 250
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt 
saavutada käesoleva määruse eesmärki 
ehk siis aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele, muutes 
kättesaadavaks ühtsed lepinguõiguse 
normid, mida saab kohaldada piiriüleste 
tehingute suhtes kõikjal liidus, ning 
seetõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

(36) Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt 
saavutada käesoleva direktiivi eesmärki 
ehk siis aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades 
tarbijalemüügi lepingute, seotud teenuste 
ja digitaalse infosisuga seoses vastavuse 
tagamise kohustuse teatavaid aspekte ning 
seetõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek tuleks muuta direktiiviks, mis käsitleb tarbijalemüügi lepingute, seotud 
teenuste ja digitaalse infosisuga seoses vastavuse tagamise kohustuse teatavate aspektide 
minimaalset ühtlustamist. Sisuliselt täiendab see direktiivi 2011/83/EL. Õiguskindluse huvides 
ei tuleks käesolevas direktiivis enam käsitleda küsimusi, mis on juba reguleeritud direktiivis 
2011/83/EL.

Muudatusettepanek 251
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Käesolevas määruses austatakse (37) Käesolevas direktiivis austatakse 
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põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eriti selle artikleid 16, 38 ja 
47,

põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid,

Or. en

Muudatusettepanek 252
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Kattumiste vältimise ja ELi kehtiva 
õiguse täiendamise eesmärgil tuleks 
käesolevas direktiivis arvesse võtta 
põhimõtteid, mis on sätestatud direktiivis 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta, selle 
direktiiviga ühtlustati kauglepinguid ja 
väljaspool äriruume sõlmitavaid lepinguid 
käsitlevaid eeskirju sellistes valdkondades 
nagu lepingueelne teave, vorminõuded, 
taganemisõigus, kohaletoimetamine, 
riisiko üleminek ja maksevahendid. See 
peaks looma tugeva Euroopa eeskirjadest 
koosneva õigusraamistiku ettevõtjate 
jaoks, kes müüvad kaupu või digitaalset 
infosisu tarbijatele kõikjal liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 b) Komisjon peaks pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist looma töörühma, 
mis koosneb põhiliselt tarbijaid ja 
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ettevõtjaid esindavatest rühmadest, keda 
toetavad teadlased ja praktikud, et töötada 
välja standardtingimused internetis 
tegutsevate ettevõtjate ja tarbijate 
vaheliste lepingute tarvis, võttes aluseks 
käesoleva direktiivi eeskirjad ja 
tarbijaõigustiku, eelkõige direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse eesmärk on 
parandada siseturu rajamise ja toimimise 
tingimusi, muutes kättesaadavaks ühtsed 
lepinguõiguse normid, mis on esitatud I 
lisas (edaspidi „Euroopa ühise 
müügiõiguse normistik”). Neid norme 
võib kohaldada piiriüleste tehingute 
tegemisel kauba müügiks, digitaalse 
infosisu üleandmiseks ja seotud teenuste 
osutamiseks, kui lepingupooled selles 
kokku lepivad.

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
parandada siseturu rajamise ja toimimise 
tingimusi, tagades tarbijakaitse kõrge 
taseme, milles võetakse arvesse ka uusi 
tehnoloogiaid, ühtlustades liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide teatavaid 
aspekte, mis käsitlevad tarbijate ja 
ettevõtjate vahel sõlmitud lepingutega
seoses vastavuse tagamise kohustuse, 
seotud teenuste ja digitaalse infosisu 
teatavaid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev määrus võimaldab kauplejatel 
lähtuda ühistest normidest ja kasutada 
kõigi piiriüleste tehingute puhul samu 

välja jäetud
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lepingutingimusi, vähendades 
mittevajalikke kulusid ning tagades samal 
ajal kõrge õiguskindluse taseme.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kauplejate ja tarbijate vaheliste 
lepingutega seoses sisaldab käesolev 
määrus ulatuslikku tarbijakaitse normide 
kogumit, et tagada tarbijate 
kõrgetasemeline kaitse, suurendada 
tarbijate kindlustunnet siseturul ja 
julgustada neid piiriüleselt oste tegema.

3. Käesolev direktiiv sisaldab ulatuslikku 
tarbijakaitse normide kogumit, et tagada 
tarbijate kõrgetasemeline kaitse, 
suurendada tarbijate kindlustunnet siseturul 
ja julgustada neid piiriüleselt oste tegema.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui käesolevas direktiivis ei ole 
sätestatud teisiti, võivad liikmesriigid 
säilitada või kehtestada käesoleva 
direktiivi sätetest erinevad riiklikud 
seadused, millega tagatakse tarbijakaitse 
kõrgem tase.

Or. en
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Muudatusettepanek 258
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui üks või mitu liikmesriiki 
kasutavad ära lõike 3 a kohast võimalust, 
peavad asjaomased eeskirjad olema 
kooskõlas aluslepingutega ning neist 
tuleb teavitada komisjoni. Komisjon tagab 
seejärel, et see teave on tarbijatele ja 
kauplejatele kergesti kättesaadav, muu 
hulgas spetsiaalsel veebilehel.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Käesoleva direktiiviga ühtlustatud 
tarbijaõiguste kohaldamist ei piira muude 
selliste riiklike õiguste kohaldamine, mis 
käsitlevad lepingulisi ja lepinguväliseid 
võlasuhteid. 

Or. en

Muudatusettepanek 260
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „hea usu ja ausa kauplemise välja jäetud
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põhimõte” – käitumine viisil, mida 
iseloomustab ausus, avatus ja asjaomase 
tehingu või võlasuhte teise poole huvide 
arvesse võtmine;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „hea usu ja ausa kauplemise põhimõte” 
– käitumine viisil, mida iseloomustab 
ausus, avatus ja asjaomase tehingu või 
võlasuhte teise poole huvide arvesse 
võtmine;

(b) „hea usu ja ausa kauplemise põhimõte” 
– käitumine viisil, mida iseloomustab 
ausus, avatus ja kui see on kohane, siis
asjaomase tehingu või võlasuhte teise 
poole huvide arvesse võtmine sobival 
määral;

Or. de

Muudatusettepanek 262
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „kahju” – varaline kahju ja 
mittevaraline kahju, mis hõlmab 
kahjustatud isiku valu ja kannatusi, kuid 
ei hõlma mittevaralist kahju elukvaliteedi 
halvenemise ja heaolu languse näol;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 263
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tüüptingimused” –
lepingutingimused, mis on eelnevalt välja 
töötatud mitmetes eri pooltega tehtavates 
tehingutes kasutamiseks ja mida 
lepingupooled ei ole eraldi läbi rääkinud 
Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
artikli 7 tähenduses;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 264
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „kaupleja” – füüsiline või juriidiline 
isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud 
tema kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevusega;

(e) „kaupleja” – füüsiline või juriidiline 
isik, olenemata sellest, kas viimane on 
era- või avalik-õiguslikus omandis, kes 
lepingute raames tegutseb – kaasa arvatud 
teiste isikute kaudu, kes tegutsevad tema 
nimel või ülesandel – eesmärgil, mis on 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
ametialase või kutsetegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „kaupleja” – füüsiline või juriidiline (e) „kaupleja” – füüsiline või juriidiline 
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isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud 
tema kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevusega;

isik, olenemata sellest, kas ta on era- või 
avalik-õiguslikus omanduses, kes tegutseb
– kaasa arvatud teiste isikute kaudu, kes 
tegutsevad tema nimel või ülesandel –
eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, 
majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega;

Or. de

Selgitus

Toodud määratlus vastab ELi direktiivile 83/2011 tarbija õiguste kohta, eelkõige selles osas, 
mis puudutab kolmandate isikute tegevust kaupleja nimel ja ülesandel. Esindus kui selline ei 
ole Euroopa ühises müügiõiguses reguleeritud. Tarbija jaoks on aga erinevad tulemused, 
olenevalt sellest, kas kaupleja tegutseb ise või teiste kaudu, täiesti arusaamatud ja 
segadusseajavad.

Muudatusettepanek 266
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 267
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) „tarbija” – füüsiline isik, kes tegutseb 
eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega; hinnang selle kohta, kas 
füüsiline isik tegutseb täielikult või 
osaliselt eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega, sõltub sellest, kuidas isik 
lepingupartneri suhtes tegutseb;

Or. de

Muudatusettepanek 268
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(i) elekter ja maagaas ning
(ii) vesi ja muud liiki gaas juhul, kui see 
pannakse müüki piiratud mahus või 
kindlaksmääratud koguses;

Or. en

Selgitus

Määratlus peaks ühtima tarbijaõiguste direktiivis kasutatava sõnastusega, pidades eelkõige 
silmas nimetatud kaupade järjekorda.

Muudatusettepanek 269
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt j – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) „digitaalne infosisu” – andmed, mis on 
toodetud ja mida edastatakse digitaalsel 
kujul ning mis võivad olla toodetud ostja 
kirjelduse kohaselt, sealhulgas video- või 
audiosisu, piltide või tekstina esitatav 
digitaalne infosisu, digimängud, tarkvara
ning digitaalne infosisu, mis võimaldab 
olemasoleva riist- või tarkvara 
personaliseerida, ning välja arvatud:

(j) „digitaalne infosisu” – andmed, mis on 
toodetud ja mida edastatakse digitaalsel 
kujul ning mis võivad olla toodetud ostja 
kirjelduse kohaselt, olenemata sellest, kas 
andmed saavad kättesaadavaks 
allalaadimise või voogedastuse teel,
füüsiliselt andmekandjalt või muul moel, 
tasu eest või mitterahalise vastuteene eest, 
nagu juurdepääsu andmine tarbija 
isikuandmetele, sealhulgas video- või 
audiosisu, piltide või tekstina esitatav 
digitaalne infosisu, digimängud, tarkvara 
ning digitaalne infosisu, mis võimaldab 
olemasoleva riist- või tarkvara 
personaliseerida, ning välja arvatud:

Or. en

Selgitus

Digitaalse infosisu määratlust tuleks laiendada, nii et see hõlmaks ka tasuta digitaalset 
infosisu.

Muudatusettepanek 270
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt j – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) „digitaalne infosisu” – andmed, mis on 
toodetud ja mida edastatakse digitaalsel 
kujul ning mis võivad olla toodetud ostja 
kirjelduse kohaselt, sealhulgas video- või 
audiosisu, piltide või tekstina esitatav 
digitaalne infosisu, digimängud, tarkvara 
ning digitaalne infosisu, mis võimaldab 
olemasoleva riist- või tarkvara 
personaliseerida, ning välja arvatud:

(j) „digitaalne infosisu” – andmed, mis on 
toodetud ja mida edastatakse digitaalsel 
kujul ning mis võivad olla toodetud ostja 
kirjelduse kohaselt, olenemata sellest, kas 
andmed saavad kättesaadavaks 
allalaadimise või voogedastuse teel,
füüsiliselt andmekandjalt või muul moel, 
tasu eest või mitterahalise vastuteene eest, 
nagu isikuandmed, sealhulgas video- või 
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audiosisu, piltide või tekstina esitatav 
digitaalne infosisu, digimängud, tarkvara 
ning digitaalne infosisu, mis võimaldab 
olemasoleva riist- või tarkvara 
personaliseerida, ning välja arvatud:

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on viia mõisted kooskõlla mõistetega, mis on 2011. aasta 
tarbijaõiguste direktiivis.

Muudatusettepanek 271
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt j – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) elektroonilised sideteenused ja -
võrgud ning nendega seotud vahendid ja 
teenused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle erandi tegemine ,,digitaalse infosisu” mõiste määratlemisel ei ole vajalik, seda ei ole 
sätestatud ka direktiivis 2011/83/EL. Et kahe direktiivi reguleerimisala oleks kooskõlas, ei 
tuleks seda valdkonda välja arvata.

Muudatusettepanek 272
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „müügileping” – leping, mille kohaselt 
kaupleja ehk müüja annab teisele isikule 
ehk ostjale kauba omandiõiguse üle või 
kohustub selle talle üle andma ja ostja 

välja jäetud
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kohustub tasuma ostuhinna; see hõlmab 
lepinguid, mille kohaselt müüja valmistab 
või toodab kauba ostja jaoks ning ei 
hõlma kaupade sundmüügi lepinguid ega 
lepinguid, millega kaasneb muul viisil 
avaliku võimu teostamine;

Or. en

Selgitus

See on juba reguleeritud direktiiviga 2011/83/EL.

Muudatusettepanek 273
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „müügileping” – leping, mille kohaselt 
kaupleja ehk müüja annab teisele isikule 
ehk ostjale kauba omandiõiguse üle või 
kohustub selle talle üle andma ja ostja 
kohustub tasuma ostuhinna; see hõlmab 
lepinguid, mille kohaselt müüja valmistab 
või toodab kauba ostja jaoks ning ei hõlma 
kaupade sundmüügi lepinguid ega 
lepinguid, millega kaasneb muul viisil 
avaliku võimu teostamine;

(k) ,,müügileping” – leping, mille kohaselt 
kaupleja ehk müüja kohustub teisele 
isikule ehk ostjale kauba omandiõiguse üle 
andma ja ostja kohustub tasuma ostuhinna;
see hõlmab lepinguid, mille kohaselt müüja 
valmistab või toodab kauba ostja jaoks 
ning ei hõlma kaupade sundmüügi 
lepinguid ega lepinguid, millega kaasneb 
muul viisil avaliku võimu teostamine;

Or. de

Muudatusettepanek 274
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) „seotud teenus” – kauba või digitaalse 
infosisuga seotud teenus, nagu näiteks 

(m) „seotud teenus” – kauba või digitaalse 
infosisuga seotud teenus, nagu näiteks 



AM\934452ET.doc 43/171 PE510.560v01-00

ET

paigaldamine, hooldus, parandamine või 
muul viisil töötlemine, mida osutab kauba 
või digitaalse infosisu müüja kauba või 
digitaalse infosisu müügilepingu kohaselt 
või kauba või digitaalse infosisu 
müügilepinguga samal ajal sõlmitud seotud 
teenuse osutamise lepingu kohaselt, välja 
arvatud:

paigaldamine, hooldus, parandamine või 
muul viisil töötlemine, mida osutab kauba 
või digitaalse infosisu müüja kauba või 
digitaalse infosisu müügilepingu kohaselt
või kauba või digitaalse infosisu 
müügilepinguga samal ajal või sellega 
seoses sõlmitud seotud teenuse osutamise 
lepingu kohaselt, välja arvatud:

Or. en

Muudatusettepanek 275
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt m – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) koolitusteenused, välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi reguleerimisala peaks hõlmama koolitusteenuseid, sest nad võivad olla 
oluline tegur kauba või digitaalse infosisu ostmisel, nagu näiteks arvutiprogramm.

Muudatusettepanek 276
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(n) „teenuseosutaja” – kaupleja, kes 
kohustub osutama seotud teenust;

Or. en
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Muudatusettepanek 277
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) „klient” – isik, kes ostab seotud 
teenust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 278
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) „kaugleping” – kaupleja ja tarbija 
vahel sõlmitav mis tahes müügi- või 
teenusleping, mis sõlmitakse 
organiseeritud kaugmüügiskeemi alusel 
ilma kaupleja või, juhul kui kaupleja on 
juriidiline isik, kauplejat esindava 
füüsilise isiku ja tarbija üheaegse 
füüsilise kohalviibimiseta, kasutades 
eranditult kas üht või mitut 
kaugsidevahendit kuni ja kaasa arvatud 
ajani, millal leping sõlmitakse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on juba reguleeritud direktiivis 2011/83/EL.

Muudatusettepanek 279
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt q
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) „väljaspool äriruume sõlmitav leping” 
– kaupleja ja tarbija vaheline leping:

välja jäetud

(i) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool kaupleja 
äriruume või juhul, kui tarbija teeb 
nimetatud asjaoludel pakkumuse lepingu 
sõlmimiseks, või
(ii) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku ja tarbija 
üheaegsel viibimisel kaupleja äriruumides 
või mis tahes sidevahendite abil kohe 
pärast seda, kui tarbija poole on isiklikult 
ja individuaalselt pöördutud väljaspool 
kaupleja äriruume, või
(iii) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku korraldatud 
väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja 
müüa tarbijale kaupa, digitaalset infosisu 
või seotud teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 280
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt q – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool kaupleja 
äriruume või juhul, kui tarbija teeb 
nimetatud asjaoludel pakkumuse lepingu 
sõlmimiseks, või

(i) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel väljaspool kaupleja 
äriruume või juhul, kui tarbija teeb 
nimetatud asjaoludel pakkumuse lepingu 
sõlmimiseks, või
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Or. de

Selgitus

Kui lähtealuseks võetakse ELi direktiivile 83/2011 tarbija õiguste kohta vastav määratlus, 
tuleb selle tulemusena vastavalt korrigeerida ka väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
määratlust.

Muudatusettepanek 281
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt q – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku ja tarbija 
üheaegsel viibimisel kaupleja äriruumides 
või mis tahes sidevahendite abil kohe 
pärast seda, kui tarbija poole on isiklikult 
ja individuaalselt pöördutud väljaspool 
kaupleja äriruume, või

(ii) mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija 
üheaegsel viibimisel kaupleja äriruumides 
või mis tahes sidevahendite abil kohe 
pärast seda, kui tarbija poole on isiklikult 
ja individuaalselt pöördutud väljaspool 
kaupleja äriruume, või

Or. de

Selgitus

Kui lähtealuseks võetakse ELi direktiivile 83/2011 tarbija õiguste kohta vastav määratlus, 
tuleb selle tulemusena vastavalt korrigeerida ka väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
määratlust.

Muudatusettepanek 282
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt q – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) mis sõlmitakse kaupleja või, juhul kui 
kaupleja on juriidiline isik, kauplejat 
esindava füüsilise isiku korraldatud
väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja 

(iii) mis sõlmitakse kaupleja väljasõidu ajal 
eesmärgiga reklaamida ja müüa tarbijale 
kaupa, digitaalset infosisu või seotud 
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müüa tarbijale kaupa, digitaalset infosisu 
või seotud teenuseid;

teenuseid;

Or. de

Selgitus

Kui lähtealuseks võetakse ELi direktiivile 83/2011 tarbija õiguste kohta vastav määratlus, 
tuleb selle tulemusena vastavalt korrigeerida ka väljaspool äriruume sõlmitava lepingu 
määratlust.

Muudatusettepanek 283
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt r

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r) „äriruum” – välja jäetud
(i) alaline müügipunkt, kus kaupleja 
püsivalt tegutseb, või
(ii) teisaldatav müügipunkt, kus kaupleja 
tavapäraselt tegutseb;

Or. en

Muudatusettepanek 284
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s) „müügigarantii” – kaupleja või tootja 
poolt tarbija ees võetud kohustus hüvitada 
tarbijale mittevastavuse korral lisaks 
artiklis 106 sätestatud juriidilistele 
kohustustele kauba või digitaalse infosisu 
eest makstud hind või asendada või 
parandada kaup või digitaalne infosisu või 
hooldada seda mis tahes moel, kui kaubal 

(s) „müügigarantii” – kaupleja või tootja 
(garandi) poolt tarbija ees võetud kohustus 
lisaks oma seadusest tulenevale 
kohustusele kauba vastavuse tagamise 
osas hüvitada tarbijale kauba või 
digitaalse infosisu eest makstud hind või 
asendada või parandada kaup või digitaalne 
infosisu või hooldada seda mis tahes moel, 
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või digitaalsel infosisul puuduvad 
garantiilubaduses sätestatud omadused või 
see ei vasta mis tahes lepinguga 
mitteseotud nõuetele või lepingu sõlmimise 
ajal või selle eel kättesaadavale reklaamile;

kui kaubal või digitaalsel infosisul 
puuduvad garantiilubaduses sätestatud 
omadused või see ei vasta mis tahes 
lepinguga mitteseotud nõuetele või lepingu 
sõlmimise ajal või selle eel kättesaadavale 
reklaamile.

Or. en

Selgitus

Määratluse sõnastus peaks ühtima tarbijaõiguste direktiivis kasutatava sõnastusega.

Muudatusettepanek 285
Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s a) „parandamine” –
lepingutingimustele mittevastavuse korral 
kauba või digitaalse infosisu vastavusse 
viimine lepingutingimustega;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on, et parandamisabinõude alla kuuluks ka digitaalne infosisu.

Muudatusettepanek 286
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s a) „parandamine” – kauba või 
digitaalse infosisu vastavusse viimine 
lepingutingimustega;
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Or. en

Muudatusettepanek 287
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt s b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s b) „tootja” – füüsiline või juriidiline 
isik, kes toodab või laseb toota kaupu või 
digitaalset infosisu, kaupade või digitaalse 
infosisu importija Euroopa Liidu 
territooriumile või isik, kes on oma nime, 
kaubamärgi või muu tunnusmärgi 
pannud kaubale või digitaalsele infosisule 
ja esineb tootjana;

Or. en

Selgitus

Määratlus on võetud tarbekaupade direktiivist 1999/44 EÜ.

Muudatusettepanek 288
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Määratlus peaks ühtima tarbijaõiguste direktiivis kasutatava sõnastusega. Sõna „isiklik“ 
tuleks siiski välja jätta, vastasel korral võiks teha järelduse, et tegemist peab alati olema 
ühele lepingupoolele suunatud teabega.

Muudatusettepanek 289
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) „kohustuslik norm” – säte, mille 
kohaldamist pooled ei või välistada, 
millest nad ei või kõrvale kalduda ja mille 
toimet nad ei või muuta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 290
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt w

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(w) „võlausaldaja” – isik, kellel on õigus 
nõuda teiselt isikult ehk võlgnikult 
rahalise või mitterahalise kohustuse 
täitmist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 291
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt x
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) „võlgnik” – isik, kes peab teise isiku 
ehk võlausaldaja kasuks täitma rahalise 
või mitterahalise kohustuse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 292
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt y a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(y a) ,,tasuta” – ostja on vabastatud 
kaupadega seotud vajalike lepingujärgsete 
kulude, eelkõige saate-, töö- ja 
materjalikulude tasumisest;

Or. en

Muudatusettepanek 293
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
Euroopa ühise müügiõiguse vabatahtlik 

kohaldamine
Lepingupooled võivad kokku leppida, et 
nende piiriüleseid kaubamüügilepinguid, 
digitaalse infosisu üleandmise lepinguid 
ja seotud teenuste osutamise lepinguid 
reguleerib artiklites 4–7 sätestatud 
territoriaalse kohaldamisala ning 
esemelise ja isikulise reguleerimisala 
piires Euroopa ühise müügiõiguse 
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normistik.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Piiriülesed lepingud

1. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku võib kohaldada piiriüleste 
lepingute suhtes.
2. Käesoleva määruse tähenduses on 
kauplejate vahel sõlmitud leping 
piiriülene leping, kui lepingupoolte 
peamised tegevuskohad asuvad erinevates 
riikides, millest vähemalt üks on 
liikmesriik.
3. Käesoleva määruse tähenduses on 
kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud leping 
piiriülene leping, kui:
(a) tarbija poolt esitatud aadress, kauba 
üleandmise aadress või arve esitamise 
aadress asub mõnes muus riigis kui 
kaupleja peamiseks tegevuskohaks olevas 
riigis ning
(b) vähemalt üks neist riikidest on 
liikmesriik.
4. Käesoleva määruse tähenduses on 
äriühingu ning muu juriidilise isiku või 
organiseeritud ühenduse peamine 
tegevuskoht peakontori asukoht. 
Füüsilisest isikust kaupleja peamine 
tegevuskoht on asjaomase isiku peamine 
tegevuskoht.
5. Juhul kui leping sõlmitakse kaupleja 
filiaali, esinduse või muu üksuse tegevuse 
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käigus, loetakse kaupleja peamiseks 
tegevuskohaks filiaali, esinduse või muu 
üksuse asukoht.
6. Lepingu piiriülesuse 
kindlaksmääramisel lähtutakse 
ajahetkest, mil lepiti kokku Euroopa ühise 
müügiõiguse kohaldamises.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse tähenduses on 
kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud leping 
piiriülene leping, kui:

3. Käesoleva määruse tähenduses on 
kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud leping 
piiriülene leping, kui kaupleja ja tarbija 
peamised tegevuskohad asuvad eri 
riikides.

(a) tarbija poolt esitatud aadress, kauba 
üleandmise aadress või arve esitamise 
aadress asub mõnes muus riigis kui 
kaupleja peamiseks tegevuskohaks olevas 
riigis ning
(b) vähemalt üks neist riikidest on 
liikmesriik.

Or. de

Muudatusettepanek 296
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
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Lepingud, mille suhtes võib kohaldada 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikku

Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
võib kohaldada järgmiste lepingute 
suhtes:
(a) müügilepingud;
(b) sellise digitaalse infosisu üleandmise 
lepingud, mida kasutaja saab salvestada, 
töödelda või kasutada ja taaskasutada, 
sõltumata sellest, kas kõnealune infosisu 
edastatakse füüsilisel andmekandjal või 
mitte, ja sellest, kas digitaalne infosisu 
antakse üle tasu eest või tasuta;
(c) seotud teenuse osutamise lepingud, 
sõltumata sellest, kas seotud teenuse 
osutamise eest lepiti kokku eraldi hinnas 
või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Segatüüpi lepingute ja 

tarbijakrediidilepingute välistamine
1. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku ei või kohaldada segatüüpi 
lepingute suhtes, mis sisaldavad sätteid, 
mis ei ole seotud kauba müügi, digitaalse 
infosisu üleandmise või seotud teenuste 
osutamisega artikli 5 tähenduses.
2. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku ei või kohaldada kaupleja ja 
tarbija vahel sõlmitavate lepingute suhtes, 
millega kaupleja annab või lubab anda 
tarbijale krediiti tasumise edasilükkamise, 
laenu või muu samalaadse finantstehingu 
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vormis. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku võib kohaldada kaupleja ja 
tarbija vahel sõlmitavate lepingute suhtes, 
millega kaupa või digitaalset infosisu 
antakse üle või samalaadseid seotud 
teenuseid osutatakse pidevalt ning tarbija 
tasub kauba, digitaalse infosisu või seotud 
teenuste eest osamaksetega kogu lepingu 
kehtivusaja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 punktis a osutatud juhtudel 
kehtivad seotud lepingu kohta muidu 
kohaldatavad õigusnormid. Muidu 
kohaldatavate õigusnormidega 
määratakse kindlaks ka see, mida loetakse 
piisavaks seoseks lepingute vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui on tegemist seotud lepinguga 
ning üks pool1 kasutab mis tahes õigust, 
õiguskaitsevahendit või vastuväidet, või 
kui leping on tühine ega ole siduv 
vastavalt asjaomase lepingu suhtes 
kohaldatavale siseriiklikule õigusele, 
jäävad poolte Euroopa ühise müügiõiguse 
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reguleerimisalasse kuuluva lepingu 
kohaselt võetud kohustused samaks, välja 
arvatud juhul kui teine pool on sõlminud 
Euroopa ühise müügiõiguse 
reguleerimisalasse kuuluva lepingu vaid 
seotud lepingu pärast või on lepingu 
sõlminud vaid oluliselt teistsugustel 
lepingutingimustel – sel juhul on ühel 
poolel õigus Euroopa ühise müügiõiguse 
reguleerimisalasse kuuluv leping 
lõpetada. Seotud lepingu suhtes 
kohaldatava siseriikliku õigusega 
võidakse sätestada ka otsene mõju 
Euroopa ühise müügiõiguse 
reguleerimisalasse kuuluvale lepingule, 
näiteks lepingu lõpetamine või kehtetus. 
__________________
1 See muudatus on keelelist laadi – et 
teksti ei mõistetaks ega tõlgitaks valesti.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Lepingu pooled

1. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku võib kohaldada ainult juhul, 
kui kauba müüja või digitaalse infosisu 
üleandja on kaupleja. Kui kõik 
lepingupooled on kauplejad, võib 
Euroopa ühise müügiõiguse norme 
kohaldada juhul, kui vähemalt üks 
lepingupooltest on väike- või keskmise 
suurusega ettevõtja.
2. Käesoleva määruse tähenduses on 
väike- või keskmise suurusega ettevõtja 
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kaupleja, mille:
(a) töötajate arv on väiksem kui 250 ning
(b) aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot 
või aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit 
eurot või väike- või keskmise suurusega 
ettevõtja puhul, mille peamine 
tegevuskoht on liikmesriigis, mille valuuta 
ei ole euro, või kolmandas riigis, ei ületa 
aastakäive või aasta bilansimaht vastavat 
summat asjaomase liikmesriigi või 
kolmanda riigi valuutas.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
võib kohaldada ainult juhul, kui kauba 
müüja või digitaalse infosisu üleandja on 
kaupleja. Kui kõik lepingupooled on 
kauplejad, võib Euroopa ühise 
müügiõiguse norme kohaldada juhul, kui 
vähemalt üks lepingupooltest on väike-
või keskmise suurusega ettevõtja.

1. Euroopa ühise müügiõiguse normistikku 
võib kohaldada lepingutes, mis sõlmitakse 
kas kaupleja ja tarbija või tarbijate või 
kauplejate vahel.

Or. de

Selgitus

Ei ole asjakohane eristada ühelt poolt kauplejaid ning teisalt väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKE).

Muudatusettepanek 302
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse tähenduses on 
väike- või keskmise suurusega ettevõtja 
kaupleja, mille:

välja jäetud

(a) töötajate arv on väiksem kui 250 ning
(b) aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot 
või aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit 
eurot või väike- või keskmise suurusega 
ettevõtja puhul, mille peamine 
tegevuskoht on liikmesriigis, mille valuuta 
ei ole euro, või kolmandas riigis, ei ületa 
aastakäive või aasta bilansimaht vastavat 
summat asjaomase liikmesriigi või 
kolmanda riigi valuutas.

Or. de

Muudatusettepanek 303
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Kokkulepe Euroopa ühise müügiõiguse 

normistiku kohaldamise kohta
1. Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamiseks peavad lepingupooled 
sõlmima sellekohase kokkuleppe. 
Niisuguse kokkuleppe olemasolu ja 
kehtivus tuleb kindlaks määrata käesoleva 
artikli lõigete 2 ja 3, Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku artikli 9 ning 
muude asjakohaste sätete alusel.
2. Kaupleja ja tarbija vaheliste võlasuhete 
puhul kehtib kokkulepe Euroopa ühise 
müügiõiguse normide kohaldamise kohta 
ainult juhul, kui tarbija on andnud oma 
nõusoleku sõnaselge avalduse vormis, mis 
on tehtud eraldi avaldusest, milles 
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väljendatakse nõusolekut lepingu 
sõlmimiseks. Kaupleja peab andma 
tarbijale püsival andmekandjal kinnituse 
saavutatud kokkuleppe kohta.
3. Kaupleja ja tarbija vaheliste võlasuhete 
puhul võib Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikku kohaldada ainult tervikuna, 
mitte osaliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui artikli 9 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
nõudeid ei täideta, ei ole kokkulepe 
Euroopa ühise müügiõiguse kohta tarbija 
jaoks siduv. Liikmesriigid määravad 
sellisel juhul kindlaks kohaldatavate 
õigusnormide kohased tagajärjed ja 
sõlmitud lepingu kehtivuse.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamisalast kaugemale 
minevad kokkulepped on kehtetud.

Or. de
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Selgitus

Kui kokkulepetes eiratakse määruses kehtestatud Euroopa ühise müügiõiguse normistiku 
kohaldamisala, sätestades sellest kaugemale minemise või Euroopa ühise müügiõiguse 
kohaldamise segatüüpi lepingute või laenuga rahastatavate lepingute suhtes või ainult 
osaliselt, tuleb selgitada, et kohaldamiskokkulepe ei ole sellisel juhul kehtiv. Kohaldatav 
õigus tuleb seetõttu kindlaks määrata Rooma I määruse eeskirjade alusel.

Muudatusettepanek 306
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Teabeleht kaupleja ja tarbija vahelise 

lepingu korral
1. Kaupleja ja tarbija vaheliste võlasuhete 
puhul peab kaupleja lisaks Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikus sätestatud 
lepingueelse teavitamise kohustustele 
juhtima enne kokkuleppe sõlmimist 
tarbijale arusaadaval viisil tarbija 
tähelepanu kavatsusele kohaldada 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikku, 
edastades tarbijale II lisas esitatud 
teabelehe. Kui kokkulepe Euroopa ühise 
müügiõiguse normistiku kohaldamise 
kohta sõlmitakse telefoni või mõne muu 
sidevahendi teel, mis ei võimalda tarbijale 
teabelehte edastada, või juhul, kui 
kaupleja jätab teabelehe esitamata, ei ole 
kokkulepe tarbijale siduv enne, kui tarbija 
on saanud artikli 8 lõikes 2 ette nähtud 
kinnituse koos teabelehega ning ta on 
seejärel sõnaselgelt väljendanud oma 
nõusolekut Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamiseks.
2. Kui lõikes 1 nimetatud teabeleht 
edastatakse elektroonilisel kujul, peab 
selles olema hüperlink ja muudel juhtudel 
viide veebisaidile, mille kaudu on 
võimalik tasuta tutvuda Euroopa ühise 
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müügiõiguse normistiku tekstiga.

Or. en

Selgitus

Teavitamise nõuded on juba sätestatud direktiivis 2011/83/EÜ.

Muudatusettepanek 307
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Sanktsioonid kohustuste rikkumise eest

Liikmesriigid näevad ette sanktsioonid 
kauplejate suhtes, kes rikuvad suhetes 
tarbijaga artiklites 8 ja 9 sätestatud 
kohustusi, ja võtavad kõik meetmed, et 
tagada, et nimetatud sanktsioone 
kohaldatakse. Sanktsioonid peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid edastavad asjakohased 
normid komisjonile hiljemalt [üks aasta 
alates käesoleva määruse kohaldamise 
algusest] ja kõik nende hilisemad 
muudatused niipea kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Euroopa ühise müügiõiguse kohaldamise 
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tagajärjed
Kui lepingupooled on sõlminud kehtiva 
kokkuleppe Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamise kohta lepingu 
suhtes, kohaldatakse lepingus sätestatu 
suhtes ainult Euroopa ühise müügiõiguse 
norme. Juhul kui leping tegelikult sõlmiti, 
reguleerib Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik ka lepingueelse teavitamise 
kohustuste täitmist ja nende kohustuste 
täitmatajätmise korral ettenähtud 
õiguskaitsevahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lepingupooled on sõlminud kehtiva 
kokkuleppe Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamise kohta lepingu 
suhtes, kohaldatakse lepingus sätestatu 
suhtes ainult Euroopa ühise müügiõiguse 
norme. Juhul kui leping tegelikult sõlmiti, 
reguleerib Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik ka lepingueelse teavitamise 
kohustuste täitmist ja nende kohustuste 
täitmatajätmise korral ettenähtud 
õiguskaitsevahendeid.

Kui lepingupooled on sõlminud kehtiva 
kokkuleppe Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku kohaldamise kohta lepingu 
suhtes, kohaldatakse lepingus sätestatu 
suhtes ainult Euroopa ühise müügiõiguse 
norme. Juhul kui kaupleja pakub kaupa, 
digitaalset infosisu või seotud teenuseid 
koos võimalusega leppida kokku Euroopa 
ühise müügiõiguse kohaldamises, 
reguleerib Euroopa ühise müügiõiguse 
normistik ka lepingueelse teavitamise 
kohustuste täitmist ja nende kohustuste 
täitmatajätmise korral ettenähtud 
õiguskaitsevahendeid.

Or. de

Selgitus

Lepingueelne teavitamiskohustus saab avaldada täielikku mõju üksnes juhul, kui see kehtib 
sõltumatult lepingu tegelikust sõlmimisest. Samuti tuleb tagada, et konkurentidel ja 
tarbijaorganisatsioonidel oleks võimalik Euroopa ühisest müügiõigusest tuleneva 
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teavitamiskohustuse rikkumiste korral võtta õiguslikke meetmeid.

Muudatusettepanek 310
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Teenuste direktiivist tulenevad 
teavitamisnõuded
Käesolev määrus ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 
2006. aasta direktiivi 2006/123/EÜ 
(teenuste kohta siseturul) ülevõtmiseks 
kehtestatud siseriiklikest õigusnormidest 
tulenevate teavitamisnõuete täitmist, mis 
täiendavad Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikus sätestatud 
teavitamiskohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Liikmesriikide võimalused

Liikmesriik võib otsustada, et Euroopa 
ühise müügiõiguse normistikku võib 
kohaldada:
(a) lepingute suhtes, mille puhul 
kauplejate peamised tegevuskohad asuvad 
või kaupleja ja tarbija vahel sõlmitava 
lepingu korral kaupleja peamine 
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tegevuskoht, tarbija poolt esitatud 
aadress, kauba üleandmise aadress või 
arve esitamise aadress asub selles 
liikmesriigis, ja/või
(b) lepingute suhtes, mille kõik pooled on 
kauplejad, kuid ükski neist ei ole väike-
või keskmise suurusega ettevõtja artikli 7 
lõike 2 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldavate 
kohtuotsuste edastamine

Käesolevat direktiivi kohaldavate 
kohtuotsuste edastamine

Or. en

Muudatusettepanek 313
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et nende kohtute 
tehtud jõustunud kohtuotsused, millega 
kohaldatakse käesoleva määruse norme, 
edastatakse viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid tagavad, et nende kohtute 
tehtud jõustunud kohtuotsused, millega 
kohaldatakse käesoleva direktiivi norme, 
edastatakse viivitamata komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Läbivaatamine

1. [Nelja aasta möödumisel käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäevast] 
esitavad liikmesriigid komisjonile teabe 
käesoleva määruse kohaldamise kohta, 
eelkõige teabe, mis käsitleb Euroopa 
ühise müügiõiguse normistiku levikut 
kasutajate hulgas, selle normidest 
tulenenud kohtuvaidluste hulka ning 
olukorda seoses erinevustega tarbijakaitse 
tasemes Euroopa ühise müügiõiguse 
normistiku ja siseriikliku õiguse kohaselt. 
Kõnealune teave peab hõlmama 
põhjalikku ülevaadet liikmesriigi 
kohtupraktikast, millega tõlgendatakse 
Euroopa ühise müügiõiguse norme.
2. [Viie aasta möödumisel käesoleva 
määruse kohaldamise alguskuupäevast] 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele põhjaliku aruande, mis 
sisaldab ülevaadet käesoleva määruse 
toimimise kohta, võttes muu hulgas 
arvesse vajadust laiendada määruse 
reguleerimisala ettevõtjatevaheliste 
lepingute suhtes, digitaalse infosisu turu 
ja tehnoloogia arengut ning võimalikke 
arengusuundi EL-i õiguses.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev määrus jõustub
kahekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

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

Or. en

Muudatusettepanek 316
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
[6 kuud pärast jõustumist].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 317
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
liikmesriikides vahetult kohaldatav.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 318
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Näidislepingud

Komisjon esitab standardtingimused [ühe 
aasta] jooksul alates käesoleva direktiivi 
ülevõtmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 b
Komisjon viib läbi teavituskampaania, et 
teavitada ettevõtjaid riigi tasandil 
kõnealustest Euroopa eeskirjadel 
põhinevatest veebipõhiste tarbijatehingute 
standardtingimustest.

Or. en



PE510.560v01-00 68/171 AM\934452ET.doc

ET

Muudatusettepanek 321
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA ÜHISE MÜÜGIÕIGUSE 
NORMISTIK

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 322
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – sisukord

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sisukord välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 323
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I osa välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 324
Alexandra Thein
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingu võib sõlmida ja avalduse või 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikuga 
reguleeritud muu toimingu teha ning selle 
toimingu tegemist võib tõendada mis tahes 
vormis, kui Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikus ei ole sätestatud teisiti.

Lepingu võib sõlmida ja avalduse või 
Euroopa ühise müügiõiguse normistikuga 
reguleeritud muu toimingu teha ning selle 
toimingu tegemist võib tõendada mis tahes 
vormis, kui Euroopa ühise müügiõiguse 
normistikus või Euroopa ühise 
müügiõiguse normistikku mittehõlmavas 
siseriiklikus õiguses, mida kohaldatakse 
määruse (EÜ) nr 593/2008, määruse (EÜ) 
nr 864/2007 või mõne muu asjakohase 
kollisiooninormi kohaselt, ei ole sätestatud 
teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II osa välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 326
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 13 – lõige 5 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) on sõlmitud liikmesriikide 
õigusaktide kohaselt niisuguse avaliku 
võimu kandja poolt, kes on seadusega 
kohustatud olema sõltumatu ja erapooletu 
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ning kes peab ulatusliku õigusalase 
selgitustööga tagama, et tarbija sõlmib 
lepingu üksnes põhjaliku kaalutluse 
alusel ja selle õiguslikust ulatusest teadlik 
olles;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarbijale tema algatuseta edastatud 
kauba, digitaalse infosisu või sellega 
seotud teenuste endale jätmine, 
kasutamine või tarbimine ei ole 
nõustumus. Tarbija on sellisel juhul tasu 
maksmisest vabastatud ega ole 
tagasitäitmiseks kohustatud.

Or. de

Selgitus

Seda näeb ette ELi direktiivi 83/2011 tarbija õiguste kohta artikkel 27. Isegi kui ebaausad 
müügitavad ei ole Euroopa ühises müügiõiguses reguleeritud, on siiski vaja reguleerida 
selliste tavade tsiviilõiguslikud tagajärjed, et tagada kavandatud kaitse ka üksiku tarbija 
jaoks.

Muudatusettepanek 328
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 30 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kaupleja ja tarbija vahel tähendab 
saaja vastus, mis sisaldab otseselt või 
kaudselt täiendavaid või erinevaid 
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lepingutingimusi, igal juhul 
tagasilükkamist ja uut pakkumist.

Or. de

Selgitus

Tarbija kaitseks on vaja lihtsalt kasutatavaid õigusi ja selgeid suhteid. Tarbijal peab olema 
võimalik toetuda sellele, et tema pakkumusega, mis on tavaliselt niikuinii kaupleja poolt ette 
antud, nõustutakse sellisel kujul nagu see esitati. Tarbijalt ei saa ka oodata nõustumuse 
hilisemat kontrolli ega viivitamatut vastuväidet.

Muudatusettepanek 329
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 40 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) leping, mis on sõlmitud liikmesriikide 
õigusaktide kohaselt niisuguse avaliku 
võimu kandja poolt, kes on seadusega 
kohustatud olema sõltumatu ja erapooletu 
ning kes peab ulatusliku õigusalase 
selgitustööga tagama, et tarbija sõlmib 
lepingu üksnes põhjaliku kaalutluse 
alusel ja selle õiguslikust ulatusest teadlik 
olles.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 a 
1. Kui kolmas isik, kelle tegevuse eest 
lepingupool vastutab või kes lepingupoole 
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nõusolekul osaleb lepingu sõlmimisel:
(a) põhjustab eksimuse või on eksimusest 
teadlik või peaks eeldatavasti olema 
eksimusest teadlik või
(b) on süüdi pettuses või ähvardamises või 
raskete asjaolude ärakasutamises,
kohaldatakse käesolevas peatükis 
sätestatud õiguskaitsevahendeid, just 
nagu siis, kui vastutav isik või nõusoleku 
andnud isik oleks seda ise teinud või oleks 
ise teavet omanud.
2. Kui kolmas isik, kelle tegevuse eest 
lepingupool ei vastuta ning kellele ei ole 
lepingupool lepingu sõlmimiseks 
nõusolekut andnud, on süüdi pettuses või 
ähvardamises, kohaldatakse käesolevas 
peatükis sätestatud õiguskaitsevahendeid 
juhul, kui lepingupool teadis või saab 
põhjendatult eeldada, et ta teadis 
asjassepuutuvaid asjaolusid, või kui ta ei 
tegutsenud lepingu tühistamise ajal 
lepingu alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 331
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 52 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarbijatehingute puhul ei ole vaja 
kindla tähtaja jooksul lepingu 
tühistamisest teatada, et leping eksimuse, 
pettuse, ähvarduse või raskete asjaolude 
ärakasutamise tõttu tühistada.

Or. de

Selgitus

Tarbijaõigusi ei tohiks vorminõuetest kinnipidamisega tarbetult keeruliseks muuta. Eksimuse 
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tõttu tühistamine ja muude õiguste kasutamine ei ole osa tarbijate igapäevaelust. Tarbijad ei 
tea seetõttu tavaliselt, milliseid vorminõudeid tuleb täita, et õigusi mitte kaotada. Lisaks 
jätavad nad sageli tähele panemata, et kõnealuste kohustuste täitmine tuleks tõenditega 
tagada ja nii ei õnnestu neil oma õigusi ka sel põhjusel teostada.

Muudatusettepanek 332
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III osa välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 333
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 61 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaupleja ja tarbija vahel lähtutakse 
käesoleval juhul tarbija asukohariigi 
keeleversioonist.

Or. de

Selgitus

Tarbija kasuks on vaja teistsugust kahtluse korral kasutatavat eeskirja. Oluline peab olema 
tarbija asukohariigi keeleversioon.

Muudatusettepanek 334
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 69 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaupleja teeb enne lepingu 
sõlmimist avalduse, milles teavitab teist 
lepingupoolt või avalikkust tema poolt 
lepingu alusel üleantava omadustest, 
muutub avalduses sisalduv 
lepingutingimuseks, välja arvatud juhul 
kui:

1. Kui kaupleja teeb enne lepingu 
sõlmimist avalduse, milles teavitab teist 
lepingupoolt või avalikkust tema poolt 
lepingu alusel üleantava omadustest, 
muutub avalduses sisalduv 
lepingutingimuseks, välja arvatud juhul kui 
kaupleja tõendab, et:

(a) teine lepingupool teadis või pidi 
teadma lepingu sõlmimise ajal, et teave ei 
olnud tõene või et sellele teabele ei saanud 
muul põhjusel tugineda, või

(a) lepingu sõlmimise ajaks oli avaldust 
muudetud;

(b) teave ei saanud mõjutada teise 
lepingupoole otsust leping sõlmida.

(b) kõnealune teave ei saanud ostuotsust
mõjutada.

Or. de

Selgitus

Tuleb selgeks teha, et antud seoses lasub tõendamiskohustus müüjal. See vastab ka ELi 
direktiivile 44/1999 tarbekaupade müügi ja tarbekaupadega seotud tagatiste kohta.

Muudatusettepanek 335
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teine lepingupool on tarbija, 
loetakse lõike 1 tähenduses, et lepingu 
sõlmimiseni viinud tehingute ahela 
varasemas etapis tootja või muu isiku poolt 
või nimel avalikkusele tehtud avaldus on 
kaupleja avaldus, välja arvatud juhul, kui 
kaupleja lepingu sõlmimise ajal sellest ei 
teadnud ega pidanud teadma.

3. Kui teine lepingupool on tarbija, 
loetakse lõike 1 tähenduses, et lepingu 
sõlmimiseni viinud tehingute ahela 
varasemas etapis tootja või muu isiku poolt 
või nimel avalikkusele tehtud avaldus on 
kaupleja avaldus, välja arvatud juhul, kui 
kaupleja tõendab, et ta lepingu sõlmimise 
ajal sellest ei teadnud ega pidanud teadma.

Or. de
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Selgitus

Tuleb selgeks teha, et antud seoses lasub tõendamiskohustus müüjal. See vastab ka ELi 
direktiivile 44/1999 tarbekaupade müügi ja tarbekaupadega seotud tagatiste kohta.

Muudatusettepanek 336
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 69 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kaupleja ja tarbija vahel ei ole 
kaupleja seatud lepingutingimus siduv, 
kui tarbijal ei ole vaja sellega asjaoludest 
tulenevalt, eelkõige lepingu välisilme või 
selle sisu ebatavalisuse tõttu arvestada, 
välja arvatud juhul, kui kaupleja on 
tarbija tähelepanu eraldi sellele 
lepingutingimusele juhtinud.

Or. de

Selgitus

Tarbijakaitse kõrge taseme tagamiseks on vaja regulatsiooni kaupleja poolt üllatuslikult 
seatavate lepingutingimuste kohta. Tarbijal peab olema võimalik tugineda sellele, et lepingu 
seniste asjaoludega võrreldes ei ole väikeses kirjas trükitud tekstis „peidus” vastupidiseid 
lepingutingimusi. Seetõttu ei pea sellised üllatavad lepingutingimused saama lepingu osaks
ilma, et kaupleja neile selgesõnaliselt tarbija tähelepanu ei juhiks.

Muudatusettepanek 337
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 80 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 2. jao sätteid ei kohaldata, kui 
lepingutingimus puudutab lepingu 
põhilist eset või hinna ja üleantu väärtuse 
suhet, tingimusel et kaupleja on kinni 
pidanud artiklis 82 sätestatud 

välja jäetud
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arusaadavuse nõudest.

Or. en

Selgitus

Artikli 80 lõige 2 jäetakse välja selleks, et ebamõistlikult kahjustavate tingimuste kontroll 
laieneks ka põhitingimustele. Sellega tugevdatakse tarbijakaitset kõige enam. Enamikus 
liikmesriikides ei saa kohtud põhitingimuste, sh hinna õiglust kontrollida, kuid mõnes 
liikmesriigis on neil selleks õigus kas üldiselt (nn suur üldklausel Skandinaavia riikide 
lepinguõiguse seaduse artiklis 36) või erijuhtudel (hüpoteegi seadmise lepingute puhul 
Hispaanias, nt Euroopa Kohtu kohtuasi Caja de Madrid).

Muudatusettepanek 338
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Tüüptingimustele lisatud ootamatud 

tingimused

Ühe poole poolt tüüptingimustele lisatud 
tingimus, mis on nii ootamatu, et teine 
pool ei saanud seda oodata, on käesoleva 
jao tähenduses ebaõiglane, kui seda ei ole 
selgesõnaliselt heaks kiidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 82 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja kasutab tarbijaga artikli 7 
tähenduses eraldi läbirääkimata
lepingutingimusi, peab kaupleja tagama, et

Kui kaupleja kasutab lepingutingimusi, 
peab ta tagama, et need on koostatud ja 
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eraldi läbirääkimata tingimused on 
koostatud ja esitatud lihtsas ja arusadavas 
keeles.

esitatud lihtsas ja arusadavas keeles.

Or. en

Selgitus

Artikkel 82 (ja lisaks ka artikkel 83) jäetakse välja selleks, et ebamõistlikult kahjustavate 
tingimuste kontroll laieneks ka n-ö läbiräägitud tingimustele. Sellekohase ettepaneku tegi 
juba ekspertide rühm. Komisjon ei soovinud seda elementi esitada, et ettepanek oleks 
lähedane direktiivile. Direktiiv on aga miinimumdirektiiv. Siinse ettepanekuga kõrvaldatakse 
veel üks tõke tarbijatele.

Muudatusettepanek 340
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kaupleja kasutab tarbijaga artikli 7
tähenduses eraldi läbirääkimata 
lepingutingimusi, peab kaupleja tagama, et 
eraldi läbirääkimata tingimused on 
koostatud ja esitatud lihtsas ja arusadavas
keeles.

Kui kaupleja kasutab tarbijaga artikli 7 
tähenduses eraldi läbirääkimata 
lepingutingimusi, peab kaupleja tagama, et 
eraldi läbirääkimata tingimused on 
koostatud ja esitatud lihtsalt, selgelt ja 
arusaadavalt. Vastasel korral ei ole need 
tarbijale artikli 79 tähenduses siduvad.

Or. de

Selgitus

Lepingutingimuste suhtes sätestatakse küll läbipaistvuse põhimõte, ent puuduvad karistused 
läbipaistvuse põhimõtte rikkumise või selliste lepingutingimuste eest, mis on läbipaistmatud 
ning seetõttu mittetulemuslikud. Kavandatav muudatus on sätestatud ELi direktiivis 93/13 
ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes; ilma selle täienduseta toimuks ELi 
tarbijakaitse tasemes lubamatult suur langus.

Muudatusettepanek 341
Eva Lichtenberger
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaupleja kasutab kaupleja ja tarbija 
vahelises lepingus eraldi läbirääkimata
lepingutingimust artikli 7 tähenduses, 
millega on lepingust tulenevate õiguste ja 
kohustuste tasakaalu tarbija kahjuks 
oluliselt rikutud, kaldudes kõrvale hea usu 
ja ausa kauplemise põhimõttest, loetakse 
lepingutingimus käesoleva jao tähenduses 
ebamõistlikult kahjustavaks.

1. Kui kaupleja kasutab kaupleja ja tarbija 
vahelises lepingus lepingutingimust, 
millega on lepingust tulenevate õiguste ja 
kohustuste tasakaalu tarbija kahjuks 
oluliselt rikutud, loetakse lepingutingimus 
käesoleva jao tähenduses ebamõistlikult 
kahjustavaks.

Or. en

Selgitus

Väljajätted tehakse selleks, et ebamõistlikult kahjustavate tingimuste kontroll laieneks ka n-ö 
läbiräägitud tingimustele. Komisjon ei soovinud seda ettepanekut teha, et jääda direktiivi 
juurde, kuid selle muudatusega kõrvaldatakse veel üks oluline tõke tarbijatele. Kuna lauseosa 
„kaldudes kõrvale hea usu ja ausa kauplemise põhimõttest” kujutab endast eeltingimust 
lepingutingimuse kahjustavaks lugemiseks ning see ei ole kõikides liikmesriikides kasutusel, 
tehakse ettepanek viia viide „heale usule” lõikest 1 lõikesse 2.

Muudatusettepanek 342
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 83 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas kaupleja on kinni pidanud artiklis 
82 sätestatud arusaadavuse nõudest;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tarbijakaitse taseme parandamise eesmärgil ei tohiks mitteläbipaistvad lepingutingimused 
olla kehtivad ega kujutada endast vaid üht paljudest ebaõigluse kontrolli kriteeriumidest. See 
vastab ELi direktiivis 93/13 (ebaõiglaste tingimuste kohta) toodud miinimumnõuetele.
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Muudatusettepanek 343
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) välistatakse tarbija 
õiguskaitsevahendite kasutamine kaupleja 
või kolmanda isiku suhtes või piiratakse 
nende kasutamist ebamõistlikult juhuks, 
kui kaupleja jätab lepingust tuleneva 
kohustuse täitmata;

Or. de

Selgitus

Ebaõiglaste lepingutingimuste osas on tarbijakaitse tase liiga madal seetõttu, et halli 
nimekirjaga on hõlmatud arvukalt sätteid, ning seda tuleb parandada. Seepärast tuleb see 
paigutada ümber artiklisse 84. Aluseks on ELi direktiiv 93/13 ebaõiglaste tingimuste kohta. 
Liikmesriikide hinnangul on lisas olevad sätted „ebaõiglased”. Kuna tegemist on 
miinimumnõuetega, on paljudes liikmesriikides iseenesest ebaõiglaste sätetega lehed palju 
põhjalikumad.

Muudatusettepanek 344
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) lubatakse kauplejal jätta endale 
tarbija tasutud raha, kui tarbija lepingut 
ei sõlmi või ei täida, ja tarbijale ei nähta 
ette sama suurt hüvitist, kui kaupleja ise 
lepingut ei sõlmi või ei täida;

Or. de

Muudatusettepanek 345
Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) piiratakse tarbija õigust kasutada 
tõendeid või pannakse talle 
tõendamiskoormis, mis seaduse kohaselt 
lasub kauplejal;

Or. de

Selgitus

Ebaõiglaste lepingutingimuste osas on tarbijakaitse tase liiga madal seetõttu, et halli 
nimekirjaga on hõlmatud arvukalt sätteid, ning seda tuleb parandada. Seepärast tuleb see 
paigutada ümber artiklisse 84. Aluseks on ELi direktiiv 93/13 ebaõiglaste tingimuste kohta. 
Liikmesriikide hinnangul on lisas olevad sätted „ebaõiglased”. Kuna tegemist on 
miinimumnõuetega, on paljudes liikmesriikides iseenesest ebaõiglaste sätetega lehed palju 
põhjalikumad.

Muudatusettepanek 346
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a d) välistatakse tarbija õigus 
tasaarvestada kaupleja nõudeid tarbija 
vastu tarbija nõuetega kaupleja vastu või 
piiratakse seda õigust ebamõistlikult;

Or. de

Muudatusettepanek 347
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a e) nähakse ette, et tarbija peab oma 
lepingujärgse kohustuse rikkumise korral 
maksma kauplejale ebamõistlikult suurt 
kahjuhüvitist või leppetrahvi;

Or. de

Muudatusettepanek 348
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a f) antakse kauplejale õigus lepingust 
taganeda või lõpetada leping artikli 8 
tähenduses põhjust avaldamata, kui 
samasugust õigust ei anta tarbijale, või 
juhul, kui kaupleja taganeb lepingust või 
lõpetab lepingu ühepoolselt, võib ta 
keelduda raha tagastamisest, mille tarbija 
on talle maksnud tema poolt veel 
osutamata seotud teenuse eest;

Or. de

Muudatusettepanek 349
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a g) antakse kauplejale õigus mõjuva 
põhjuseta lõpetada tähtajatu leping ilma 
mõistliku etteteatamistähtajata;

Or. de
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Muudatusettepanek 350
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a h) tarbija konkreetset käitumist tuleb 
pidada selgituse esitamise või 
mitteesitamise ekvivalendiks, välja 
arvatud juhul, kui tarbijat tema käitumise 
tähendusest selleks ettenähtud tähtaja 
algul asjakohaselt teavitatakse ning kui 
tal on olemas mõistlik aeg üksikasjaliku 
selgituse esitamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 351
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a i) nähakse ette kaupleja õigus lepingus 
nimetamata mõjuval põhjusel muuta 
ühepoolselt lepingutingimusi;

Or. de

Muudatusettepanek 352
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a j) antakse kauplejale ühepoolne õigus 
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muuta mõjuva põhjuseta üleantava kauba 
või digitaalse infosisu, osutatava seotud 
teenuse või muu lepingujärgse kohustuse 
täitmise omadusi;

Or. de

Muudatusettepanek 353
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt a k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a k) lepitakse kokku, et kauba või 
digitaalse infosisu või seotud teenuse hind 
määratakse kindlaks kauba või digitaalse 
infosisu üleandmise või teenuse osutamise 
ajal või antakse kauplejale võimalus 
nõuda oma kauba eest lepingu sõlmimisel 
määratud tasust kõrgemat hinda, välja 
arvatud juhul, kui lepingus nähakse 
kokkulepitud tingimuste täitmise korral 
ette võimalus hinda langetada, kui hinna 
muutmise nõuded on eelnevalt kokku 
lepitud, kui hinnamuutmise tingimused 
on lepingus sätestatud ja objektiivselt 
õigustatud ning kui hinnamuutus ei ole 
kaupleja poolt meelevaldne;

Or. de

Muudatusettepanek 354
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) nähakse ette tarbija kohustus täita 
kõik oma lepingust tulenevad kohustused, 
juhul kui kaupleja ei täida oma 
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kohustusi;

Or. de

Muudatusettepanek 355
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) antakse kauplejale õigus anda ilma 
tarbija nõusolekuta oma lepingust 
tulenevad õigused ja kohustused üle 
kolmandale isikule, välja arvatud juhul, 
kui kolmas isik on kaupleja kontrollitav 
tütarettevõtja, üleminek toimub ühinemise 
või äriühingu õiguspärase üleminekuga 
muul viisil ning kaupleja õiguste ja 
kohustuste üleminek ei mõjuta tarbija 
õigusi negatiivselt;

Or. de

Muudatusettepanek 356
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i c) antakse kauplejale võimalus määrata 
põhjendamatult pikk või ebapiisav tähtaeg 
pakkumusele nõustumuse andmiseks või 
selle tagasilükkamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 357
Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt i d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i d) antakse kauplejale võimalus jätta 
endale ebamõistlikult pikk või ebapiisavalt 
määratletud tähtaeg lepingujärgsete 
kohustuste täitmiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 358
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt i e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i e) välistatakse tarbija õigus kasutada 
kaupleja vastu õiguskaitsevahendeid või 
piiratakse seda õigust ebamõistlikult või 
välistatakse tarbija õigus esitada kaupleja 
nõuete vastu vastuväiteid või piiratakse 
seda õigust ebamõistlikult;

Or. de

Muudatusettepanek 359
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt i f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i f) tehakse kaupleja lepingujärgse 
kohustuse täitmine või tarbijale lepingu 
muu kasuliku tagajärje saabumine 
sõltuvaks teatud vorminõuete järgimisest, 
mida ei ole seaduses sätestatud ja mis on 
ebamõistlikud;
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Or. de

Muudatusettepanek 360
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 84 – punkt i g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i g) nähakse tarbijale ette ebamõistlikult 
palju kohustusi tähtajatu lepingu 
lõpetamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 361
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) piiratakse tarbija õigust kasutada 
tõendeid või pannakse talle 
tõendamiskoormis, mis seaduse kohaselt 
peaks lasuma kauplejal;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 362
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) välistatakse tarbija 
õiguskaitsevahendite kasutamine kaupleja 
või kolmanda isiku suhtes või piiratakse 

välja jäetud
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nende kasutamist ebamõistlikult juhuks, 
kui kaupleja jätab lepingust tuleneva 
kohustuse täitmata;

Or. de

Muudatusettepanek 363
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) välistatakse tarbija õigus tasaarvestada 
kaupleja nõudeid tarbija vastu tarbija 
nõuetega kaupleja vastu või piiratakse 
seda õigust ebamõistlikult;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 364
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lubatakse kauplejal jätta endale tarbija 
tasutud raha, kui tarbija lepingut ei sõlmi 
või ei täida, ja tarbijale ei nähta ette sama 
suurt hüvitist, kui kaupleja ise lepingut ei 
sõlmi või ei täida;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 365
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) nähakse ette, et tarbija peab oma 
lepingujärgse kohustuse rikkumise korral 
maksma kauplejale ebamõistlikult suurt 
kahjuhüvitist või leppetrahvi;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 366
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) antakse kauplejale õigus lepingust 
taganeda või lõpetada leping artikli 8 
tähenduses põhjust avaldamata, kui 
samasugust õigust ei anta tarbijale, või 
juhul, kui kaupleja taganeb lepingust või 
lõpetab lepingu ühepoolselt, võib ta 
keelduda raha tagastamisest, mille tarbija 
on talle maksnud tema poolt veel 
osutamata seotud teenuse eest;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 367
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) antakse kauplejale õigus mõjuva 
põhjuseta lõpetada tähtajatu leping ilma 
mõistliku etteteatamistähtajata;

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 368
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) nähakse ette, et tähtajaline leping 
pikeneb tähtaja lõppedes juhul, kui tarbija 
ei teata oma seisukohast lepingu 
pikendamise kohta ebamõistlikult vara 
enne tähtaja lõppemist;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 369
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) nähakse ette kaupleja õigus lepingus 
nimetamata mõjuval põhjusel muuta 
ühepoolselt lepingutingimusi; seda ei 
kohaldata lepingutingimuste suhtes, mille 
kohaselt kaupleja jätab endale õiguse 
muuta ühepoolselt tähtajatu lepingu 
tingimusi, tingimusel et kaupleja teavitab 
tarbijat mõistliku aja jooksul ja tarbija 
võib lepingu vabalt ilma kuludeta 
lõpetada;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 370
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt j
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) antakse kauplejale ühepoolne õigus 
muuta mõjuva põhjuseta üleantava kauba 
või digitaalse infosisu, osutatava seotud 
teenuse või muu lepingujärgse kohustuse 
täitmise omadusi;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 371
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) lepitakse kokku, et kauba või digitaalse 
infosisu või seotud teenuse hind 
määratakse kindlaks kauba või digitaalse 
infosisu üleandmise või teenuse osutamise 
ajal või nähakse ette kaupleja õigus hinda 
tõsta, ilma et tarbijal oleks sel juhul õigust 
lepingust taganeda, kui uus hind on 
lepingu sõlmimise ajal kokkulepitud 
hinnaga võrreldes liiga kõrge; 
eelnimetatud sätet ei kohaldata, kui 
tegemist on hinna indekseerimise 
õiguspäraste tingimustega, milles hinna 
muutmise viis on sõnaselgelt ette nähtud;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 372
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) nähakse ette tarbija kohustus täita kõik välja jäetud
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oma lepingust tulenevad kohustused, 
juhul kui kaupleja ei täida oma 
kohustusi;

Or. de

Muudatusettepanek 373
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) antakse kauplejale õigus anda ilma 
tarbija nõusolekuta oma lepingust 
tulenevad õigused ja kohustused üle 
kolmandale isikule, välja arvatud juhul, 
kui kolmas isik on kaupleja kontrollitav 
tütarettevõtja, üleminek toimub ühinemise 
või äriühingu õiguspärase üleminekuga 
muul viisil ning kaupleja õiguste ja 
kohustuste üleminek ei mõjuta tarbija 
õigusi negatiivselt;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 374
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) juhul, kui tellitud kaupa ei ole, antakse 
kauplejale õigus üle anda samaväärne 
toode ilma tarbijat sellisest võimalusest 
eelnevalt sõnaselgelt teavitamata ja 
teavitamata teda asjaolust, et kaupleja peab 
kandma tarbijale lepingu alusel üleantu 
tagastamise kulud, kui tarbija kasutab 
õigust täitmist mitte vastu võtta;

n) juhul, kui tellitud kaupa ei ole, antakse 
kauplejale õigus üle anda samaväärne 
toode ilma tarbijat sellisest võimalusest 
eelnevalt sõnaselgelt teavitamata ja 
teavitamata teda asjaolust, et kaupleja peab 
kandma tarbijale lepingu alusel üleantu 
tagastamise kulud, kui tarbija kasutab 
õigust täitmist mitte vastu võtta, ilma et 
tarbija seda spetsiaalselt nõudnud oleks;
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Or. de

Muudatusettepanek 375
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) jätab kaupleja endale ebamõistlikult 
pika või ebapiisavalt määratletud tähtaja 
pakkumusele nõustumuse andmiseks või 
selle tagasilükkamiseks;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 376
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

p) jätab kaupleja endale ebamõistlikult 
pika või ebapiisavalt määratletud tähtaja 
lepingujärgsete kohustuste täitmiseks;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 377
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

q) välistatakse tarbija õigus kasutada 
kaupleja vastu õiguskaitsevahendeid või 
piiratakse seda õigust ebamõistlikult või 

välja jäetud
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välistatakse tarbija õigus esitada kaupleja 
nõuete vastu vastuväiteid või piiratakse 
seda õigust ebamõistlikult;

Or. de

Muudatusettepanek 378
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt r

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

r) tehakse kaupleja lepingujärgse 
kohustuse täitmine või tarbijale lepingu 
muu kasuliku tagajärje saabumine
sõltuvaks teatud vorminõuete järgimisest, 
mida ei ole seaduses sätestatud ja mis on 
ebamõistlikud;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 379
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 85 – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) nähakse tarbijale ette ebamõistlikult 
palju kohustusi tähtajatu lepingu 
lõpetamiseks;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 380
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. peatükk
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. peatükk välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 381
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Müüja kohustused välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 382
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 91

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 91 välja jäetud
Üldsätted

Müüja põhikohustused
Kauba müüja või digitaalse infosisu 
üleandja (edaspidi käesolevas osas 
„müüja") on kohustatud:
a) kauba või digitaalse infosisu üle 
andma;
b) kauba, sealhulgas füüsilise 
andmekandja, millel digitaalne infosisu 
edastatakse, omandi üle andma
c) tagama, et kaup või digitaalne infosisu 
on vastavuses lepingutingimustega;
d) tagama, et ostjal on õigus digitaalset 
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infosisu lepingule vastavalt kasutada, 
ning
e) andma üle lepinguga ette nähtud 
kaubadokumendid või muud kauba või 
digitaalse infosisuga seotud dokumendid.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 92 välja jäetud
Kohustuse täitmine kolmanda isiku poolt

1. Müüja võib usaldada kohustuse 
täitmise kolmandale isikule, kui 
lepingutingimustega ei ole ette nähtud, et 
müüja peab kohustuse täitma isiklikult.
2. Kui müüja usaldab kohustuse täitmise 
kolmandale isikule, vastutab müüja 
kohustuse täitmise eest.
3. Kaupleja ja tarbija vahelistes suhetes ei 
või lepingupooled tarbija kahjuks lõike 2 
kohaldamist välistada, sellest kõrvale 
kalduda ega muuta selle toimet.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 93 välja jäetud
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Üleandmise koht
1. Kui üleandmise kohta ei saa muul viisil 
kindlaks määrata, tuleb kaup või 
digitaalne infosisu üle anda:
(a) sellise tarbijalemüügilepingu või 
digitaalse infosisu üleandmise lepingu 
puhul, mis on kaugleping või väljaspool 
äriruume sõlmitud leping või mille 
kohaselt on müüjal kohustus kaup või 
digitaalne infosisu ostjani toimetada, 
tarbija lepingu sõlmimise aegses 
elukohas;
(b) muudel juhtudel:
(i) kui müügilepingus on ette nähtud 
kauba vedamine ühe või mitme vedaja 
poolt, lähimas kohas, kus esimene vedaja 
kauba vedamiseks vastu võtab;
(ii) kui müügilepingus ei ole ette nähtud 
kauba vedamist, müüja lepingu sõlmimise 
aegses tegevuskohas.
2. Kui müüjal on mitu tegevuskohta, on 
tegevuskoht lõike 1 punkti b tähenduses 
üleandmiskohustusega kõige rohkem 
seotud tegevuskoht.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 94 välja jäetud
Üleandmise viis

1. Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku 
leppinud, täidab müüja kauba või 
digitaalse infosisu üleandmise kohustuse 
järgmiselt:
(a) sellise tarbijalemüügilepingu või 
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digitaalse infosisu üleandmise lepingu 
puhul, mis on kaugleping või väljaspool 
äriruume sõlmitud leping või mille 
kohaselt on müüjal kohustus kaup või 
digitaalne infosisu ostjani toimetada, 
kauba või digitaalse infosisu 
üleandmisega tarbija valdusesse või muul 
viisil tema kontrolli alla;
(b) muudel juhtudel, kui müügilepingus 
on ette nähtud kauba vedamine vedaja 
poolt, kauba üleandmisega esimesele 
vedajale ostjani toimetamiseks ja kauba 
vedajalt kättesaamiseks vajalike 
dokumentide üleandmisega ostjale, või
(c) muudel kui punktides a ja b ettenähtud 
juhtudel, tehes kauba või digitaalse 
infosisu või, juhul kui on kokku lepitud, et 
müüja annab üle ainult 
kaubadokumendid, dokumendid ostjale 
kättesaadavaks.
2. Lõike 1 punkti a ja c tähenduses 
hõlmab viide tarbijale või ostjale ka 
tarbija või ostja poolt vastavalt lepingule 
määratud kolmandat isikut, kes ei ole 
vedaja.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 95 välja jäetud
Üleandmise aeg

1. Kui üleandmise aega ei saa muul viisil 
kindlaks määrata, tuleb kaup või 
digitaalne infosisu üle anda mõistliku aja 
jooksul pärast lepingu sõlmimist.
2. Kaupleja ja tarbija vahelise lepingu 
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puhul peab kaupleja kauba või digitaalse 
infosisu üle andma hiljemalt 30 päeva 
jooksul alates lepingu sõlmimisest, kui 
lepingupooled ei ole teisiti kokku 
leppinud.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 96 välja jäetud
Müüja kohustused kauba vedamise puhul
1. Kui müüja peab lepingust tulenevalt 
korraldama kauba vedamise, peab ta 
sõlmima lepingu, mis on vajalik kauba 
veoks sihtkohta tavalistel tingimustel ja 
transpordivahenditega, mille kasutamine 
on vastavalt asjaoludele mõistlik.
2. Kui müüja peab lepingust tulenevalt 
andma kauba üle vedajale ning kaup ei 
ole tähistusega, veodokumentidega või 
muul viisil selgelt eristatud lepingu 
kohaselt üleantava kaubana, peab müüja 
ostjale kauba saatmisest teatama ja kaupa 
seejuures täpselt kirjeldama.
3. Kui müüja ei pea lepingust tulenevalt 
sõlmima veosekindlustuslepingut, peab ta 
ostja soovil andma ostjale kogu temal 
oleva teabe, mis on vajalik sellise lepingu 
sõlmimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 97 välja jäetud
Kaup ja digitaalne infosisu, mida ostja 

vastu ei võta
1. Kui kaup või digitaalne infosisu jääb 
müüja valdusesse, kuna ostja keeldub 
kaupa vastu võtmast, kuigi tal on 
kohustus see vastu võtta, peab müüja 
võtma tarvitusele mõistlikud abinõud 
kauba või digitaalse infosisu kaitsmiseks 
ja säilitamiseks.
2. Müüja vabaneb kohustusest kaup või 
digitaalne infosisu ostjale üle anda, kui 
müüja:
(a) hoiustab kauba või digitaalse infosisu 
ostja jaoks mõistlikel tingimustel 
kolmanda isiku juures ja teatab sellest 
ostjale või
(b) müüb kauba või digitaalse infosisu 
mõistlikul viisil, olles sellest eelnevalt 
ostjale teatanud, ja maksab müügist 
saadud puhastulu ostjale välja.
3. Kauba või digitaalse infosisu müümise 
mõistlikud kulud hüvitatakse müüjale või 
arvatakse need müügist saadud tulust 
maha.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 98 välja jäetud
Riisiko ülemineku õiguslik tagajärg
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Kauba või digitaalse infosisu üleandmisel 
riisiko ülemineku õiguslikud tagajärjed 
on reguleeritud 14. peatüki sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. peatükk – 3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauba või digitaalse infosisu vastavus 
lepingutingimustele

Vastavus lepingutingimustele ja tarbija 
õiguskaitsevahendid

Or. en

Muudatusettepanek 391
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 99 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kaup või digitaalne infosisu vastab 
lepingutingimustele, kui:

1. Müüja on kohustatud kauba või 
digitaalse infosisu üle andma vastavalt 
lepingutingimustele. Kaup või digitaalne 
infosisu vastab lepingutingimustele, kui:

Or. en

Muudatusettepanek 392
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 99 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud 
ja kui on täidetud ka artiklites 100, 101 ja 
102 sätestatud nõuded, loetakse, et kaup 
või digitaalne infosisu vastab
lepingutingimustele.

2. Selleks, et kaup või digitaalne infosisu
vastaks lepingutingimustele, peavad olema 
täidetud ka artiklites [...] (Kauba või 
digitaalse infosisu lepingutingimustele 
vastavuse tingimused) ja [...] (Ebaõige 
paigaldamine tarbijalemüügi lepingu 
puhul) sätestatud nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tarbijalemüügilepingu puhul kehtib
artiklite 100, 102 ja 103 sätetest tarbija 
kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe ainult 
juhul, kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik kauba või digitaalse infosisu 
konkreetsetest omadustest ja nõustus, et 
kaup või digitaalne infosisu vastas 
lepingutingimustele lepingu sõlmimise 
ajal.

3. Artiklite [...] (Kauba või digitaalse 
infosisu lepingutingimustele vastavuse 
tingimused) ja [...] (Ebaõige paigaldamine 
tarbijalemüügi lepingu puhul)sätetest 
tarbija kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe
kehtib ainult juhul, kui tarbija oli lepingu 
sõlmimise ajal teadlik kauba või digitaalse 
infosisu konkreetsetest omadustest ja 
nõustus selgesõnaliselt, et kaup või 
digitaalne infosisu vastas 
lepingutingimustele lepingu sõlmimise 
ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 99 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tarbijalemüügilepingu puhul kehtib 
artiklite 100, 102 ja 103 sätetest tarbija 
kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe ainult 
juhul, kui tarbija oli lepingu sõlmimise ajal 
teadlik kauba või digitaalse infosisu 
konkreetsetest omadustest ja nõustus, et 
kaup või digitaalne infosisu vastas 
lepingutingimustele lepingu sõlmimise 
ajal.

3. Tarbijalemüügilepingu ning kaupleja ja 
tarbija vahel sõlmitud digitaalse infosisu 
üleandmise lepingu puhul kehtib artiklite 
100, 102 ja 103 sätetest tarbija kahjuks 
kõrvalekalduv kokkulepe ainult juhul, kui 
tarbija oli lepingu sõlmimise ajal teadlik 
kauba või digitaalse infosisu konkreetsetest 
omadustest ja nõustus, et kaup või 
digitaalne infosisu vastas 
lepingutingimustele lepingu sõlmimise 
ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 99 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tarbijalemüügilepingu puhul ei või 
lepingupooled tarbija kahjuks lõike 3 
kohaldamist välistada, sellest kõrvale 
kalduda ega selle toimet muuta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 396
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 100 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sobima teatud eriliseks otstarbeks, mida 
müüja lepingu sõlmimise ajal teadis, välja 
arvatud juhul, kui asjaoludest selgub, et
ostja ei tuginenud või ei saanud 

a) sobima teatud eriliseks otstarbeks, mida 
müüja lepingu sõlmimise ajal teadis, välja 
arvatud juhul, kui müüja tõendab, et ta oli 
sobivust eriliseks otstarbeks kohandanud;
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mõistlikult tugineda müüja erialastele 
oskustele või teadmistele;

Or. de

Selgitus

Tarbijatehingute puhul on asjakohasem ja tarbijasõbralikum, kui müüja on kohustatud tarbija 
väljendatud ekslikule arvamusele kauba eriliseks otstarbeks sobivuse kohta sõnaselgelt vastu 
astuma.

Muudatusettepanek 397
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 100 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) olema selliste omaduste ja 
talitlusvõimega, nagu on osutatud 
lepingueelses avalduses, millest on saanud 
lepingutingimuste osa vastavalt artiklile 
69, ning

f) olema selliste omaduste ja 
talitlusvõimega, nagu on osutatud 
lepingueelses avalduses, ning

Or. en

Muudatusettepanek 398
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 100 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) olema selliste omaduste ja 
talitlusvõimega, nagu ostja võib eeldada. 
Selle kindlaksmääramisel, mida tarbija 
võib eeldada digitaalse infosisu puhul, 
tuleb arvesse võtta, kas digitaalse infosisu 
eest tasuti ostuhind või mitte.

g) olema selliste omaduste ja 
talitlusvõimega (sh vastupidavus, välimus 
ja pisivigade puudumine), nagu tarbija 
võib eeldada. Selle kindlaksmääramisel, 
mida tarbija võib eeldada digitaalse 
infosisu puhul, tuleb arvesse võtta, kas 
digitaalse infosisu eest tasuti ostuhind või 
mitte.
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Or. en

Muudatusettepanek 399
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 101 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingupooled ei või tarbija kahjuks 
käesoleva artikli kohaldamist välistada, 
selle toimest kõrvale kalduda ega seda 
muuta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 400
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 102

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 102 välja jäetud
Kolmanda isiku nõue või õigus

1. Kaup või digitaalne infosisu peab 
olema vaba kolmandate isikute õigustest 
või nõuetest, mis ei ole ilmselgelt 
põhjendamatud.
2. Kui lõikest 3 või 4 ei tulene teisiti, ei 
tohi kolmandal isikul olla kauba või 
digitaalse infosisu suhtes 
intellektuaalomandile tuginevat õigust või 
nõuet:
(a) mis ei ole ilmselgelt põhjendamatu 
selle riigi õiguse kohaselt, kus kaupa või 
digitaalset infosisu vastavalt lepingule 
kasutama hakatakse või sellekohase 
kokkuleppe puudumisel selle riigi õiguse 
kohaselt, kus asub ostja tegevuskoht või, 
kaupleja ja tarbija vahelise lepingu puhul, 
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kus asub tarbija poolt lepingu sõlmimise 
ajal osutatud elukoht, ning
(b) millest müüja teadis või pidi teadma 
lepingu sõlmimise ajal.
3. Kauplejatevahelise lepingu puhul ei 
kohaldata lõiget 2, kui ostja teadis või pidi 
teadma intellektuaalomandile tuginevast 
õigusest või nõudest lepingu sõlmimise 
ajal.
4. Kaupleja ja tarbija vahelise lepingu 
puhul ei kohaldata lõiget 2, kui tarbija 
teadis intellektuaalomandile tuginevast 
õigusest või nõudest lepingu sõlmimise 
ajal.
5. Kaupleja ja tarbija vahelise lepingu 
puhul ei või lepingupooled tarbija kahjuks 
käesoleva artikli kohaldamist välistada, 
sellest kõrvale kalduda ega selle toimet 
muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 103

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 103 välja jäetud
Digitaalse infosisu vastavuse nõuete 

piiramine
Digitaalset infosisu ei loeta 
lepingutingimustele mittevastavaks 
ainuüksi põhjusel, et pärast lepingu 
sõlmimist on kättesaadavaks muutunud 
digitaalse infosisu uuendatud versioon.

Or. en
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Muudatusettepanek 402
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 104 välja jäetud
Ostja teadmine mittevastavusest 

kauplejatevahelise lepingu puhul
Kauplejatevahelise lepingu puhul ei 
vastuta müüja kauba lepingutingimustele 
mittevastavuse eest, kui ostja lepingu 
sõlmimisel kauba lepingutingimustele 
mittevastavust teadis või pidi teadma.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 104

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplejatevahelise lepingu puhul ei 
vastuta müüja kauba lepingutingimustele 
mittevastavuse eest, kui ostja lepingu 
sõlmimisel kauba lepingutingimustele 
mittevastavust teadis või pidi teadma.

Müüja ei vastuta kauba 
lepingutingimustele mittevastavuse eest, 
kui ostja lepingu sõlmimisel kauba 
lepingutingimustele mittevastavust teadis. 
Kauplejatevahelise lepingu puhul kehtib 
see ka juhul, kui ostja pidi teadma 
lepingutingimustele mittevastavust.

Or. de

Selgitus

Kui ostja, kes teab ostueseme seisukorda, sõlmib sellele vaatamata ja tingimusteta 
ostulepingu, ei ole tal võimalik esitada järgnevalt nõuet selle kohta, et ese ei vasta 
lepingutingimustele. Kõnealune vastuolulise käitumise keeld kehtib võrdselt nii kauplejale kui 
ka tarbijale; seetõttu tuleb laiendada artikli 104 kohaldamisala.
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Muudatusettepanek 404
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 105 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müüja vastutab kauba või digitaalse 
infosisu lepingutingimustele 
mittevastavuse eest, kui mittevastavus on 
olemas riisiko ülemineku ajal ostjale 
vastavalt 14. peatüki sätetele.

1. Müüja vastutab kauba või digitaalse 
infosisu lepingutingimustele 
mittevastavuse eest, kui mittevastavus on 
olemas riisiko ülemineku ajal tarbijale.

Or. en

Selgitus

Liigenduse parandamise huvides tuleks artikkel 105 paigutada otse artiklite 114 ja [...] 
(Tähtajad) vahele.

Muudatusettepanek 405
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 105 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tarbijalemüügi lepingu puhul 
eeldatakse, et kuue kuu jooksul alates 
riisiko ostjale üleminekust ilmnenud 
lepingutingimustele mittevastavus oli 
olemas riisiko ülemineku ajal, kui selline 
eeldus ei ole vastuolus kauba või digitaalse 
infosisu või puuduse olemusega.

2. 2. Tarbijalemüügi lepingu või digitaalse 
infosisu üleandmise lepingu puhul 
eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates 
riisiko tarbijale üleminekust ilmnenud 
lepingutingimustele mittevastavus oli 
olemas riisiko ülemineku ajal, kui selline 
eeldus ei ole vastuolus kauba või digitaalse 
infosisu või puuduse olemusega.

Or. en

Selgitus

Tõendamiskohustuse pöördumise tähtajaks on direktiivis 1999/44/EÜ sätestatud kuus kuud.
Tegelikult ei tunnistata sageli neid vigu, mis ilmnevad pärast kuue kuu möödumist, isegi kui 
garantiiaeg veel kestab. Tarbijad saavad ilma kulukate eksperdihinnanguteta harva tõendada, 
et vead olid olemas juba kauba ostmise ajal. Seetõttu tuleks tähtaega pikendada.
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Muudatusettepanek 406
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 105 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tarbijalemüügi lepingu puhul 
eeldatakse, et kuue kuu jooksul alates 
riisiko ostjale üleminekust ilmnenud 
lepingutingimustele mittevastavus oli 
olemas riisiko ülemineku ajal, kui selline 
eeldus ei ole vastuolus kauba või digitaalse 
infosisu või puuduse olemusega.

2. Tarbijalemüügi lepingu või digitaalsete 
teenuste osutamise lepingu puhul 
eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates 
riisiko ostjale üleminekust ilmnenud 
lepingutingimustele mittevastavus oli 
olemas riisiko ülemineku ajal, kui selline 
eeldus ei ole vastuolus kauba või digitaalse 
infosisu või puuduse olemusega.

Or. de

Selgitus

Tarbijakaitse kõrge taseme huvides tuleb kauba, digitaalse infosisu ja sellega seotud teenuste 
puudulikkuse oletamise tähtaega pikendada ühe aastani. Sellega pikendatakse direktiivi 
44/1999 tarbekaupade müügi ja tarbekaupadega seotud tagatiste kohta senist 
miinimumstandardit kuuelt kuult ühe aastani.

Muudatusettepanek 407
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 105 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 408
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 105 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kaupleja ja tarbija vahelise lepingu 
puhul ei või lepingupooled tarbija kahjuks 
käesoleva artikli kohaldamist välistada, 
sellest kõrvale kalduda ega selle toimet 
muuta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liigenduse parandamise huvides tuleks artikkel 105 paigutada otse artiklite 114 ja [...] 
(Tähtajad) vahele.

Muudatusettepanek 409
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ostja õiguskaitsevahendid Õiguskaitsevahendid

Or. en

Muudatusettepanek 410
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui müüja on kohustust rikkunud, võib 
ostja teha järgmist:

1. Kui müüja on kohustust rikkunud, on 
ostjal õigus kasutada vajaduse korral 
lõigetes 2 ja 4 märgitud 
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õiguskaitsevahendeid.
(a) nõuda kohustuse täitmist, sealhulgas 
konkreetse kohustuse täitmist, kauba või 
digitaalse infosisu parandamist või 
asendamist, vastavalt käesoleva peatüki 
3. jao sätetele;
(b) oma kohustuse täitmisest keelduda 
vastavalt käesoleva peatüki 4. jao sätetele;
(c) lepingu lõpetada vastavalt käesoleva 
peatüki 5. jao sätetele ja nõuda makstud 
ostuhinna tagastamist vastavalt 
17. peatüki sätetele;
(d) alandada hinda vastavalt käesoleva 
peatüki 6. jao sätetele ning
(e) nõuda kahju hüvitamist vastavalt 
16. peatüki sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui müüja on kohustust rikkunud, võib
ostja teha järgmist:

1. Kui müüja on lepingujärgset kohustust 
rikkunud, võib tarbija teha järgmist:

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus esildatud õiguskaitsevahendid kindlustavad kõrgel tasemel 
tarbijakaitse ning seetõttu tuleks need osaliselt võtta ka käesolevasse direktiivi.

Muudatusettepanek 412
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõuda kohustuse täitmist, sealhulgas 
konkreetse kohustuse täitmist, kauba või 
digitaalse infosisu parandamist või 
asendamist, vastavalt käesoleva peatüki 
3. jao sätetele;

(a) nõuda kohustuse täitmist, sealhulgas 
konkreetse kohustuse täitmist, kauba või 
digitaalse infosisu parandamist või 
asendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 413
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) oma kohustuse täitmisest keelduda
vastavalt käesoleva peatüki 4. jao sätetele;

(b) oma kohustuse täitmisest keelduda;

Or. en

Muudatusettepanek 414
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lepingu lõpetada vastavalt käesoleva 
peatüki 5. jao sätetele ja nõuda makstud 
ostuhinna tagastamist vastavalt 17. peatüki 
sätetele;

(c) lepingu lõpetada vastavalt artiklile [...] 
(Lepingu lõpetamine kohustuse rikkumise 
tõttu) ja nõuda makstud ostuhinna 
tagastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 415
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alandada hinda vastavalt käesoleva 
peatüki 6. jao sätetele ning

(d) alandada hinda ning

Or. en

Muudatusettepanek 416
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) nõuda kahju hüvitamist vastavalt 
16. peatüki sätetele.

(e) nõuda kahju hüvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ostja on kaupleja: 2. Kui digitaalne infosisu antakse 
kasutada tasuta, võib tarbija kasutada 
lõike 1 punktides a, b, c ja e nimetatud 
õiguskaitsevahendeid.

(a) võib ta kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid peale oma 
kohustuse täitmisest keeldumise üksnes 
juhul, kui need ei ole vastuolus müüja 
õigusega heastada kohustuse rikkumine 
käesoleva peatüki 2. jao sätete kohaselt, 
ning
(b) võib ta tugineda kauba 
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lepingutingimustele mittevastavusele, kui 
ta on täitnud käesoleva peatüki 7. jaos 
sätestatud ülevaatamis- ja 
teatamiskohustused.

Or. en

Selgitus

Tarbijate isikuandmetel on majanduslik väärtus. Järelikult on nende andmete kasutada 
andmine käsitatav vastuteenena. Tarbijal peaks seetõttu olema õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid.

Muudatusettepanek 418
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ostja on kaupleja: 2. Kui ostja on kaupleja, võib ostja teha 
järgmist:

(a) võib ta kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid peale oma 
kohustuse täitmisest keeldumise üksnes 
juhul, kui need ei ole vastuolus müüja 
õigusega heastada kohustuse rikkumine 
käesoleva peatüki 2. jao sätete kohaselt, 
ning

(a) nõuda kohustuse täitmist, sealhulgas 
konkreetse kohustuse täitmist, kauba või 
digitaalse infosisu parandamist või 
asendamist, vastavalt käesoleva peatüki 
3. jao sätetele;

(b) võib ta tugineda kauba 
lepingutingimustele mittevastavusele, kui 
ta on täitnud käesoleva peatüki 7. jaos 
sätestatud ülevaatamis- ja 
teatamiskohustused.

(b) oma kohustuse täitmisest keelduda 
vastavalt käesoleva peatüki 4. jao sätetele;

(c) lepingu lõpetada vastavalt käesoleva 
peatüki 5. jao sätetele ja nõuda makstud 
ostuhinna tagastamist vastavalt 
17. peatüki sätetele;
(d) alandada hinda vastavalt käesoleva 
peatüki 6. jao sätetele ning
(e) nõuda kahju hüvitamist vastavalt 
16. peatüki sätetele.
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Or. en

Muudatusettepanek 419
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ostja on kaupleja: 2. Kui ostja on kaupleja, kehtib ostja õigus 
tugineda lepingutingimustele 
mittevastavusele, kui ta on täitnud 
käesoleva peatüki 7. jaos sätestatud 
ülevaatamis- ja teatamiskohustused.

(a) võib ta kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid peale oma 
kohustuse täitmisest keeldumise üksnes 
juhul, kui need ei ole vastuolus müüja 
õigusega heastada kohustuse rikkumine 
käesoleva peatüki 2. jao sätete kohaselt,
ning
(b) võib ta tugineda kauba 
lepingutingimustele mittevastavusele, kui 
ta on täitnud käesoleva peatüki 7. jaos 
sätestatud ülevaatamis- ja 
teatamiskohustused.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 106 lõike 2 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 420
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 kohaste õiguste teostamisel 
kohaldatakse vajaduse korral järgmisi 
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tingimusi:
(a) ostjal on õigus kasutada mis tahes 
õiguskaitsevahendeid peale oma 
kohustuse täitmisest keeldumise, kui 
müüja ei kasuta õigust heastada 
rikkumine käesoleva peatüki 2. jao sätete 
kohaselt, ning
(b) ostja võib apelleerida kauba 
lepingutingimustele mittevastavusele, kui 
ta on täitnud käesoleva peatüki 7. jaos 
sätestatud ülevaatamis- ja 
teatamiskohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ostja on tarbija: välja jäetud
(a) ei sõltu tema õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid müüja õigusest 
kohustuse rikkumine heastada ning
(b) käesoleva peatüki 7. jaos sätestatud 
ülevaatamise ja teatamise nõudeid ei 
kohaldata.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 106 lõike 2 ning artiklite 109 ja 111 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 422
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ostja on tarbija: 3. Õiguskaitsevahendeid, mis ei ole 
omavahel kokkusobimatud, võib koos 
kasutada.

(a) ei sõltu tema õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid müüja õigusest 
kohustuse rikkumine heastada ning
(b) käesoleva peatüki 7. jaos sätestatud 
ülevaatamise ja teatamise nõudeid ei 
kohaldata.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ostja on tarbija: 3. Kui ostja on tarbija, võib ostja valida 
järgmiste võimaluste vahel:

(a) ei sõltu tema õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid müüja õigusest 
kohustuse rikkumine heastada ning

(a) nõuda kohustuse täitmist, sealhulgas 
konkreetse kohustuse täitmist, kauba või 
digitaalse infosisu parandamist või 
asendamist, vastavalt käesoleva peatüki 
3. jao sätetele; või

(b) käesoleva peatüki 7. jaos sätestatud 
ülevaatamise ja teatamise nõudeid ei 
kohaldata.

(b) lõpetada lepingu mõistliku aja jooksul 
vastavalt käesoleva peatüki 5. jao sätetele 
ja nõuda makstud ostuhinna tagastamist 
vastavalt 17. peatüki sätetele. Kui tarbija 
valib selle õiguse kasutamise, ei või 
kaupleja teha mahaarvamisi kaupade 
kasutamise tõttu tarbija poolt.

Or. en
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Muudatusettepanek 424
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui müüja kohustuse rikkumine on 
vabandatav, võib ostja kasutada kõiki 
lõikes 1 nimetatud õiguskaitsevahendeid, 
välja arvatud nõuda kohustuse täitmist ja 
kahju hüvitamist.

4. Õigus neid õiguskaitsevahendeid 
kasutada läheb üle kaupade või digitaalse 
infosisu järgmisele ostjale, juhul kui see 
ostja on tarbija.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgelt välja tuua, et õigus õiguskaitsevahendeid kasutada ei kao omaniku 
vahetumisega, vaid läheb üle järgmisele ostjale, tingimusel et see ostja on tarbija.

Muudatusettepanek 425
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui müüja kohustuse rikkumine on 
vabandatav, võib ostja kasutada kõiki
lõikes 1 nimetatud õiguskaitsevahendeid, 
välja arvatud nõuda kohustuse täitmist ja 
kahju hüvitamist.

4. 6. Kui müüja kohustuse rikkumine on 
vabandatav, võib ostja kasutada kõiki
käesolevas artiklis nimetatud 
õiguskaitsevahendeid, välja arvatud nõuda 
kohustuse täitmist ja kahju hüvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 5. Kui ostja valib oma õiguse 
kasutamise vastavalt lõike 4 lõigule a ja 
müüjal ei ole võimalik mõistliku aja 
jooksul või ilma märkimisväärse 
ebamugavuseta ostja jaoks konkreetset 
kohustust täita, kaupa või digitaalset 
infosisu parandada või asendada, võib 
ostja kasutada järgmisi võimalusi:
(a) keelduda oma kohustuse täitmisest
vastavalt käesoleva peatüki 4. jao sätetele;
(b) lõpetada lepingu vastavalt käesoleva 
peatüki 5. jao sätetele ja nõuda makstud 
ostuhinna tagastamist vastavalt 
17. peatüki sätetele;
(c) alandada hinda vastavalt käesoleva 
peatüki 6. jao sätetele ning
(d) nõuda kahju hüvitamist vastavalt 
16. peatüki sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ostja ei või kasutada lõikes 1 nimetatud 
õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd 
müüja kohustuse rikkumise põhjustas 
ostja ise.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 428
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ostja ei või kasutada lõikes 1 nimetatud 
õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd 
müüja kohustuse rikkumise põhjustas ostja 
ise.

5. 7. Ostja ei või kasutada käesolevas 
artiklis nimetatud õiguskaitsevahendeid 
niivõrd, kuivõrd müüja kohustuse 
rikkumise põhjustas ostja ise.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 106 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Õiguskaitsevahendeid, mida saab 
üheaegselt kasutada, võib koos kasutada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 430
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 107 välja jäetud
Õiguskaitsevahendite piiramine digitaalse 

infosisu puhul, mille eest ei tasuta 
ostuhinda

Kui digitaalse infosisu eest ei tasuta 
ostuhinda, ei või ostja kasutada artikli 106 
lõike 1 punktides a–d sätestatud 
õiguskaitsevahendeid. Ostja võib nõuda 
kahju hüvitamist vastavalt artikli 106 
lõike 1 punktile e üksnes ostja varale, 
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sealhulgas riistvarale, tarkvarale ja 
andmetele, tekitatud kahju puhul, mille 
põhjustas üleantud digitaalse infosisu 
lepingutingimustele mittevastavus, välja 
arvatud tulu osas, mis ostjal tekitatud 
kahju tõttu saamata jäi.

Or. en

Muudatusettepanek 431
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 108

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 108 välja jäetud
Sätete kohustuslikkus

Kaupleja ja tarbija vahelise lepingu puhul 
ei või lepingupooled tarbija kahjuks 
käesoleva artikli kohaldamist välistada, 
sellest kõrvale kalduda ega selle toimet 
muuta, enne kui tarbija on kauplejale 
lepingutingimustele mittevastavusest 
teatanud.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. peatükk – 2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. jagu: Müüja õigus rikkumine heastada 2. jagu: Teenuseosutaja õigus rikkumine 
heastada

Or. en
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Muudatusettepanek 433
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müüja, kes on pakkunud kohustuse 
täitmist liiga vara ja kellele on teatatud, et 
see ei vasta lepingutingimustele, võib 
pakkuda uuesti lepingutingimustele 
vastavat kohustuse täitmist, kui see on 
kohustuse täitmise tähtaja jooksul 
võimalik.

1. Teenuseosutaja, kes on pakkunud 
kohustuse täitmist liiga vara ja kellele on 
teatatud, et see ei vasta 
lepingutingimustele, võib pakkuda uuesti 
lepingutingimustele vastavat kohustuse 
täitmist, kui see on kohustuse täitmise 
tähtaja jooksul võimalik.

Or. en

Selgitus

Parema selguse huvides tuleks artikkel 109, mida direktiivi eesmärkide kohaselt muudetakse, 
paigutada artiklite 155 (Kliendi õiguskaitsevahendid) ja 158 (Kliendi õigus kohustuse 
täitmine tagasi lükata) vahele.

Muudatusettepanek 434
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Müüja, kes on pakkunud kohustuse 
täitmist liiga vara ja kellele on teatatud, et 
see ei vasta lepingutingimustele, võib
pakkuda uuesti lepingutingimustele
vastavat kohustuse täitmist, kui see on 
kohustuse täitmise tähtaja jooksul 
võimalik.

1. Müüja, kes on täitnud kohustuse 
lepingutingimustele mittevastavalt, võib 
kohe pärast lepingutingimustele 
mittevastavusest teadasaamist pakkuda 
omal kulul tagantjärele täitmist vastavalt 
artiklile 111.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 106 lõike 2 ning artikli 111 
muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 435
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Muudel kui lõikes 1 nimetatud juhtudel 
võib müüja, kes on pakkunud 
lepingutingimustele mittevastavat 
kohustuse täitmist ja kellele on 
mittevastavusest teatatud, viivitamata 
pakkuda rikkumise heastamist oma kulul.

2. Muudel kui lõikes 1 nimetatud juhtudel 
võib teenuseostuaja, kes on pakkunud 
lepingutingimustele mittevastavat 
kohustuse täitmist ja kellele on 
mittevastavusest teatatud, viivitamata 
pakkuda rikkumise heastamist oma kulul.

Or. en

Selgitus

Parema selguse huvides tuleks artikkel 109, mida direktiivi eesmärkide kohaselt muudetakse, 
paigutada artiklite 155 (Kliendi õiguskaitsevahendid) ja 158 (Kliendi õigus kohustuse 
täitmine tagasi lükata) vahele.

Muudatusettepanek 436
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Muudel kui lõikes 1 nimetatud juhtudel 
võib müüja, kes on pakkunud 
lepingutingimustele mittevastavat
kohustuse täitmist ja kellele on 
mittevastavusest teatatud, viivitamata 
pakkuda rikkumise heastamist oma kulul.

2. Ostja võib tagantjärele täitmise 
pakkumise tagasi lükata ainult juhul, kui

(a) tagantjärele täitmist ei ole võimalik 
teostada kohe ja ilma oluliste 
ebamugavusteta ostja jaoks;

(b) ostjal on põhjust eeldada, et müüja ei 
täida kohustusi ka edaspidi, või
(c) kohustuse täitmisega viivitamine 
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tähendab kohustuse olulist rikkumist.
Kui tegemist ei ole üheski punktis 
sätestatud juhtumiga, on müüja 
kohustatud teostama tagantjärele täitmise 
mõistliku tähtaja jooksul, mis ei tohi 
tarbijale müügilepingute puhul ületada 30 
päeva. Kui ostja määrab müüjale 
mõistliku tähtaja, on see siduv.

Or. de

Muudatusettepanek 437
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingu lõpetamisest teatamine ei 
välista rikkumise heastamise pakkumist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 438
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingu lõpetamisest teatamine ei 
välista rikkumise heastamise pakkumist.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 439
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kaupleja ei võta tarbija 
nõudmisele vaatamata 
lepingutingimustele mittevastava täitmise 
puhul parandusmeetmeid, vaid tema 
mõjutusel peab tarbija taotlema 
parandamist ettevõtte antud garantii 
raames, on kaupleja kohustatud seoses 
oma kohustustega nõustuma nõuetega, 
mis tulenevad ettevõtte garantii raames
tehtud toimingutest ning tarbija ja 
garantiiandja esitatud avaldustest.

Or. de

Selgitus

Tarbijale võib olla kahjulik, kui ta nõuab ostetud kauba vea korral parandusmeetmeid tootja 
garantii alusel ja mitte müügiõigusest tulenevate õiguste alusel vastavalt artiklile 106 (nt 
garantiiõiguste aegumine). Lisaks võib olla raskendatud ostulepingust taganemine, kui ostja 
peab pärast tootja ebaõnnestunud parandamiskatseid võimaldama müüjal uuesti parandamist 
üritada, enne kui ta lepingust taganeda saab.

Muudatusettepanek 440
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui tarbija nõuab kauplejalt 
parandusmeetmeid, kannab kaupleja kuni 
parandusmeetmete täieliku teostamiseni 
ning kuni tarbija saab valduse või 
kontrolli uuesti endale, kauba hävimise 
või kahjustumise riisiko. Esimene lause 
kehtib alates hetkest, mil tarbija on pärast 
parandamistaotlusest teatamist andnud 
kauba üle kauplejale või saatmise puhul 
esimesele vedajale.

Or. de
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Selgitus

Parandusmeetmete teostamise ajal ei tohi tarbijat koormata ostueseme juhusliku hävimise või 
kahjustumise riisiko tagajärgedega. Eelkõige riisiko kandmine puudustega kauba saatmise 
ajal võib sundida tarbijat oma õiguste teostamisest loobuma.

Muudatusettepanek 441
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ostja võib heastamisest keelduda ainult 
juhul, kui:

4. Ostja võib kuni tagantjärele täitmiseni 
oma kohustuse täitmisest keelduda. Tema 
õigus kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid, mis on tagantjärele 
täitmise võimalusega vastuolus, peatub 
kuni lõikes 2 ettenähtud tähtaja 
möödumiseni.

(a) rikkumist ei saa heastada viivitamata 
ja heastamisega põhjustatakse ostjale 
olulisi ebamugavusi;
(b) ostjal on põhjust eeldada, et müüja ei 
täida kohustusi ka edaspidi, või
(c) kohustuse täitmisega viivitamine 
tähendab kohustuse olulist rikkumist.

Or. de

Muudatusettepanek 442
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ostja võib heastamisest keelduda ainult 
juhul, kui:

4. Tarbija võib heastamisest keelduda 
ainult juhul, kui:

Or. en
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Selgitus

Parema selguse huvides tuleks artikkel 109, mida direktiivi eesmärkide kohaselt muudetakse, 
paigutada artiklite 155 (Kliendi õiguskaitsevahendid) ja 158 (Kliendi õigus kohustuse 
täitmine tagasi lükata) vahele.

Muudatusettepanek 443
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rikkumist ei saa heastada viivitamata ja 
heastamisega põhjustatakse ostjale olulisi 
ebamugavusi;

(a) rikkumist ei saa heastada viivitamata ja 
heastamisega põhjustatakse tarbijale olulisi 
ebamugavusi;

Or. en

Selgitus

Parema selguse huvides tuleks artikkel 109, mida direktiivi eesmärkide kohaselt muudetakse, 
paigutada artiklite 155 (Kliendi õiguskaitsevahendid) ja 158 (Kliendi õigus kohustuse 
täitmine tagasi lükata) vahele.

Muudatusettepanek 444
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ostjal on põhjust eeldada, et müüja ei 
täida kohustusi ka edaspidi, või

(b) tarbijal on põhjust eeldada, et
teenuseosutaja ei täida kohustusi ka 
edaspidi, või

Or. en

Selgitus

Parema selguse huvides tuleks artikkel 109, mida direktiivi eesmärkide kohaselt muudetakse, 
paigutada artiklite 155 (Kliendi õiguskaitsevahendid) ja 158 (Kliendi õigus kohustuse 
täitmine tagasi lükata) vahele.
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Muudatusettepanek 445
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Müüja peab rikkumise heastama
mõistliku aja jooksul.

5. Teenuseostuaja peab rikkumise 
heastama 30 päeva jooksul.

Or. en

Selgitus

Parema selguse huvides tuleks artikkel 109, mida direktiivi eesmärkide kohaselt muudetakse, 
paigutada artiklite 155 (Kliendi õiguskaitsevahendid) ja 158 (Kliendi õigus kohustuse 
täitmine tagasi lükata) vahele.

Muudatusettepanek 446
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Müüja peab rikkumise heastama 
mõistliku aja jooksul.

5. Tagantjärele täitmine ei võta ostjalt 
õigust nõuda, et müüja hüvitaks 
kohustuse täitmisega viivitamise ja 
tagantjärele täitmisega tekitatud kahju ja 
sellise kahju, mida ei õnnestunud 
tagantjärele täitmisega ära hoida.

Or. de

Muudatusettepanek 447
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ostja võib kuni heastamise lõppemiseni 
oma kohustuse täitmisest keelduda, kuid 
tema õigus kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid, mis on 
heastamisega vastuolus, peatub kuni 
heastamiseks ettenähtud tähtaja 
möödumiseni.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Parema selguse huvides tuleks artikkel 109, mida direktiivi eesmärkide kohaselt muudetakse, 
paigutada artiklite 155 (Kliendi õiguskaitsevahendid) ja 158 (Kliendi õigus kohustuse 
täitmine tagasi lükata) vahele.

Muudatusettepanek 448
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ostja võib kuni heastamise lõppemiseni 
oma kohustuse täitmisest keelduda, kuid 
tema õigus kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid, mis on 
heastamisega vastuolus, peatub kuni 
heastamiseks ettenähtud tähtaja 
möödumiseni.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 449
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Heastamine ei võta ostjalt õigust 
nõuda, et müüja hüvitaks kohustuse 
täitmisega viivitamise ja rikkumise 
heastamisega tekitatud kahju ja sellise 
kahju, mida ei õnnestunud heastamisega 
ära hoida.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 450
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 109 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Heastamine ei võta ostjalt õigust nõuda, 
et müüja hüvitaks kohustuse täitmisega 
viivitamise ja rikkumise heastamisega 
tekitatud kahju ja sellise kahju, mida ei 
õnnestunud heastamisega ära hoida.

7. Heastamine ei võta tarbijalt õigust 
nõuda, et müüja hüvitaks kohustuse 
täitmisega viivitamise ja rikkumise 
heastamisega tekitatud kahju ja sellise 
kahju, mida ei õnnestunud heastamisega 
ära hoida.

Or. en

Selgitus

Parema selguse huvides tuleks artikkel 109, mida direktiivi eesmärkide kohaselt muudetakse, 
paigutada artiklite 155 (Kliendi õiguskaitsevahendid) ja 158 (Kliendi õigus kohustuse 
täitmine tagasi lükata) vahele.

Muudatusettepanek 451
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaupleja peab tarbijalemüügi 1. Kui kaup või digitaalne infosisu ei 
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lepingu puhul parandama 
lepingutingimustele mittevastava täitmise 
artikli 110 lõike 2 kohaselt, võib tarbija
valida kauba parandamise ja asendamise 
vahel, välja arvatud juhul, kui üks neist on 
õigusvastane või võimatu või teisega 
võimalusega võrreldes müüjale 
ebamõistlikult kulukas, võttes arvesse 
järgmist:

vasta lepingule, võib tarbija nõuda tasuta 
heastamist, valides kauba parandamise ja 
asendamise vahel, välja arvatud juhul, kui 
üks neist on õigusvastane või võimatu või 
teisega võimalusega võrreldes müüjale 
ebamõistlikult kulukas, võttes arvesse 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 452
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kaupleja peab tarbijalemüügi 
lepingu puhul parandama 
lepingutingimustele mittevastava täitmise 
artikli 110 lõike 2 kohaselt, võib tarbija 
valida kauba parandamise ja asendamise 
vahel, välja arvatud juhul, kui üks neist on 
õigusvastane või võimatu või teisega 
võimalusega võrreldes müüjale 
ebamõistlikult kulukas, võttes arvesse 
järgmist:

1. Kui tarbija võib nõuda tagantjärele 
täitmist või kui müüja seda pakub, võib 
tarbija valida kauba parandamise ja 
asendamise vahel, välja arvatud juhul, kui 
üks neist on õigusvastane või võimatu või 
teise võimalusega võrreldes müüjale 
ebamõistlikult kulukas, võttes arvesse 
järgmist:

Or. de

Selgitus

Tarbekaupade müügi direktiivis tehtud otsus anda müüjale ka tarbija suhtes võimalus teise 
täitmiskatse tegemiseks (tagantjärele täitmine) on põhimõtteliselt asjakohane ja tuleks lisada 
ka Euroopa ühisesse müügiõigusesse. Säilitada tuleks tarbija valikuvõimalus tagantjärele 
täitmise variantide „parandamine” ja „asendamine” vahel - muudatusettepanek on seotud 
artiklite 106 ja 109 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 453
Angelika Niebler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tarbija nõuab mittevastavuse 
parandamist kauba parandamise või 
asendamisega vastavalt lõikele 1, on 
tarbijal õigus kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid ainult juhul, kui 
kaupleja ei ole kaupa parandanud või 
asendanud mõistliku aja jooksul, mis ei 
ületa 30 päeva. Tarbija võib selle aja 
jooksul keelduda oma kohustuse 
täitmisest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tarbekaupade müügi direktiivis tehtud otsus anda müüjale ka tarbija suhtes võimalus teise 
täitmiskatse tegemiseks (tagantjärele täitmine) on põhimõtteliselt asjakohane ja tuleks lisada 
ka Euroopa ühisesse müügiõigusesse. Säilitada tuleks tarbija valikuvõimalus tagantjärele 
täitmise variantide „parandamine” ja „asendamine” vahel - muudatusettepanek on seotud 
artiklite 106 ja 109 muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 454
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 111 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tarbija nõuab mittevastavuse 
parandamist kauba parandamise või 
asendamisega vastavalt lõikele 1, on 
tarbijal õigus kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid ainult juhul, kui
kaupleja ei ole kaupa parandanud või 
asendanud mõistliku aja jooksul, mis ei 
ületa 30 päeva. Tarbija võib selle aja 
jooksul keelduda oma kohustuse 
täitmisest.

2. Kui tarbija nõuab mittevastavuse 
parandamist kauba parandamise või 
asendamisega vastavalt lõikele 1, on 
tarbijal õigus kasutada muid 
õiguskaitsevahendeid ainult juhul, kui:

(a) kui kaupleja ei ole kaupa parandanud 
või asendanud mõistliku aja jooksul, mis 
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ei ületa 30 päeva;
(b) kaupleja on otseselt või kaudselt 
keeldunud mittevastavuse kõrvaldamisest;
(c) sama viga tekkis pärast parandamist 
või asendamist uuesti.

Or. en

Selgitus

Selle tagamine, et tarbijad ei peaks kaupade parandamisega seoses kauplejatega igavesti asju 
ajama, on tarbijakaitses suur samm edasi. Paljude liikmesriikide õigus näib põhinevat 
eeldusel, et tarbijal on alternatiivse õiguskaitsevahendi kasutamise õigus alles pärast teist 
parandamist. Kuna siseturul on mõnikord tegemist pikkade vahemaade ja tarneaegadega, 
peaks tarbijal olema võimalik valida alternatiivset õiguskaitsevahendit juba siis, kui sama 
viga tekib teist korda.

Muudatusettepanek 455
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 112

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 112 välja jäetud
Asendatava asja tagastamine

1. Kui müüja asendab puudusega asja 
lepingutingimustele vastava asjaga, on tal 
õigus ja kohustus puudusega asi omal 
kulul tagasi võtta.
2. Ostja ei pea maksma puudusega asja 
kasutamise eest asja asendamisele eelneva 
aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 113
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 113 välja jäetud
Kohustuse täitmisest keeldumine

1. Ostjal, kes peab täitma oma kohustuse 
samal ajal kui müüja täidab oma 
kohustuse või pärast seda, on õigus oma 
kohustuse täitmisest keelduda, kuni 
müüja on oma kohustuse täitmist 
pakkunud või selle täitnud.
2. Ostjal, kes peab täitma oma kohustuse 
enne müüjat ja kellel on mõistlikult alust 
arvata, et müüja rikub kohustuse täitmise 
tähtpäeva saabumisel oma kohustust, on 
õigus oma kohustuse täitmisest keelduda, 
kuni asjaolud ei muutu.
3. Käesoleva artikli kohaselt võib 
keelduda kohustuse täitmisest täielikult 
või osaliselt, vastavalt sellele, mis on teise 
lepingupoole kohustuse rikkumisega 
õigustatud. Kui müüja kohustused tuleb 
täita ositi või neid on võimalik muul viisil 
osadeks jagada, võib ostja keelduda oma 
kohustuse täitmisest ainult kohustuse 
selles osas, mida ei ole täidetud, välja 
arvatud juhul, kui müüjapoolsele 
kohustuse rikkumisele tuginedes on ostjal 
õigus keelduda oma kohustuse täitmisest 
tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 113 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tarbijalemüügi lepingus võib 
keelduda kogu kohustuse täitmisest, välja 
arvatud juhul, kui kogu kohustuse 
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täitmisest keeldumine on mittetäitmise 
ulatusega võrreldes ülimalt 
ebaproportsionaalne.

Or. de

Selgitus

Kogu kohustuse täitmisest keeldumise õigus on praktikas tarbijate jaoks üks kõige 
mõjuvamatest survevahenditest, et aidata nende õigusi teostada. Tarbijakaitse kõrge taseme 
huvides peaks seetõttu kogu kohustuse täitmisest keeldumine alati võimalik olema, välja 
arvatud juhul, kui õiguse teostamine oleks täiesti ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 458
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 114 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ostja võib lepingu lõpetada artikli 8 
tähenduses, kui müüja on lepingust 
tulenevat kohustust oluliselt rikkunud 
artikli 87 lõike 2 tähenduses.

1. Kui tarbijalemüügi lepingu või 
kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud 
digitaalse infosisu üleandmise lepingu 
puhul seisneb kohustuse rikkumine selles, 
et kaup või digitaalne sisu ei vasta 
lepingutingimustele, võib tarbija lepingu 
lõpetada, välja arvatud juhul, kui
mittevastavus on vähetähtis.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 114 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tarbijalemüügi lepingu või 
kaupleja ja tarbija vahel sõlmitud
digitaalse infosisu üleandmise lepingu
puhul seisneb kohustuse rikkumine selles,

2. Kui tarbija lõpetab mittevastavuse tõttu
digitaalse infosisu üleandmise lepingu, mis 
sõlmiti rahalise tasu maksmiseta, 
kustutatakse tarbija isikuandmed 
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et kaup ei vasta lepingutingimustele, võib
tarbija lepingu lõpetada, välja arvatud 
juhul, kui mittevastavus on vähetähtis.

automaatselt ja tarbijat teavitatakse 
sellisest kustutamisest.

Or. en

Selgitus

Tarbijate kaitsmise eesmärgil tuleks teha selgeks, et isegi siis, kui lõpetatakse tasuta 
digitaalse infosisu üleandmise leping, tuleb tarbijale tagada juba tema poolt edastatud 
isikuandmete kustutamine. Tarbijat tuleks teavitada, kui tema isikuandmed on kustutatud.

Muudatusettepanek 460
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 115

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 115 välja jäetud
Lepingu lõpetamine hilinenud üleandmise 

tõttu pärast täiendava tähtaja andmist 
kohustuse täitmiseks

1. Kui müüja ei anna kaupa või 
digitaalset infosisu üle lepingus 
ettenähtud tähtaja jooksul ja see ei kujuta 
endast olulist lepingurikkumist ning ostja 
teatab müüjale kohustuse täitmiseks 
täiendava mõistliku tähtaja andmisest 
ning müüja ei täida kohustust täiendava 
tähtaja jooksul, võib ostja lepingu 
lõpetada.
2. Lõikes 1 nimetatud täiendav tähtaeg 
loetakse mõistlikuks, kui müüja sellele 
viivitamata vastu ei vaidle.
3. Kui täiendava tähtaja andmise teates on 
ette nähtud, et leping lõpetatakse, kui 
müüja ei täida kohustust täiendava 
tähtaja jooksul, lõpeb leping täiendava 
tähtaja möödumisel ilma täiendava 
teateta.

Or. en
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Muudatusettepanek 461
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 116

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 116 välja jäetud
Lepingu lõpetamine kohustuse eeldatava 

rikkumise tõttu
Kui enne müüja kohustuse sissenõutavaks 
muutumist on ilmne, et müüja paneb 
toime sellise lepingurikkumise, millele 
tuginedes võib ostja lepingu lõpetada, 
eelkõige juhul, kui ta teatab, et ei kavatse 
lepingut täita, võib ostja lepingu lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 117

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 117 välja jäetud
Lepingu lõpetamise õiguse ulatus

1. Kui müüja lepingust tulenevad 
kohustused tuleb täita ositi või neid on 
võimalik muul viisil osadeks jagada ja 
käesoleva jao kohaselt on olemas lepingu 
lõpetamise alus kohustuse rikkumise tõttu 
mõne kohustuse osa suhtes, millele vastab 
osa ostuhinnast, võib ostja lõpetada 
lepingu üksnes selle kohustuse osa suhtes.
2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui ostjal 
õigustatult ei ole kohustuse osalise 
täitmise vastu huvi või kui rikkumine on 
oluline lepingu kui terviku suhtes.
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3. Kui müüja lepingust tulenevaid 
kohustusi ei ole võimalik osadeks jagada 
või osa ostuhinnast ei saa eraldi kindlaks 
määrata, võib ostja lepingu lõpetada 
ainult juhul, kui müüjapoolne 
lepingurikkumine on oluline lepingu kui 
terviku suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 118

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 118 välja jäetud
Lepingu lõpetamisest teatamine

Käesoleva jao kohaselt lepingut lõpetades 
teatab ostja sellest müüjale.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 119

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 119 välja jäetud
Lepingu lõpetamise lubamatus

1. Ostja kaotab õiguse leping käesoleva 
jao kohaselt lõpetada, kui ta ei teata 
lepingu lõpetamisest mõistliku aja jooksul 
pärast lepingu lõpetamise õiguse tekkimist 
või pärast seda, kui ostja sai 
lepingurikkumisest teada või pidi sellest 
teada saama, olenevalt sellest, kumb 
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toimub hiljem.
2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui:
(a) ostja on tarbija või
(b) kohustuse täitmist ei ole üldse 
pakutud.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 119 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ostja kaotab õiguse leping käesoleva jao 
kohaselt lõpetada, kui ta ei teata lepingu 
lõpetamisest mõistliku aja jooksul pärast 
lepingu lõpetamise õiguse tekkimist või 
pärast seda, kui ostja sai 
lepingurikkumisest teada või pidi sellest 
teada saama, olenevalt sellest, kumb 
toimub hiljem.

1. Ostja kaotab õiguse leping käesoleva jao 
kohaselt lõpetada, kui ta ei teata lepingu 
lõpetamisest 30 päeva jooksul pärast 
lepingu lõpetamise õiguse tekkimist või
pärast seda, kui ostja sai 
lepingurikkumisest teada, või kui ostja on 
kaupleja, pidi sellest teada saama, 
olenevalt sellest, kumb toimub hiljem.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 119 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui: 2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui lepingut üldse 
ei täidetud.

(a) ostja on tarbija või
(b) kohustuse täitmist ei ole üldse 
pakutud.

Or. de
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Selgitus

Ostja õigus lõpetada leping mittetäitmise tõttu peab olema ka tarbijalepingute puhul seotud 
tähtajaga, kuna lepingu saatus ei tohi mõlema poole huvides jääda õhku rippuma, seda enam, 
et selle perioodi eest ei võlgneta kasutamise eest hüvitist. Ka tarbijalt on õigus oodata, et ta 
avaldab aja jooksul seisukoha oma lõpetamisõiguse kohta. Ostja teadmatusest tingitud 
hooletuse tõttu täitmata jätmine peab õiguskindluse huvides olema piisav.

Muudatusettepanek 467
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 120

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 120 välja jäetud
Õigus hinda alandada

1. Kui ostja võtab vastu kohustuse 
mittekohase täitmise, võib ta alandada 
tema poolt selle eest tasumisele kuuluvat 
hinda. Hinda alandatakse võrdeliselt 
kohustuse mittekohase täitmise väärtuse 
suhtele kohustuse täitmise ajal kohase 
täitmise väärtusesse.
2. Lõike 1 kohaselt hinna alandamiseks 
õigustatud ostja, kes on juba maksnud 
alandatud hinda ületava rahasumma, võib 
müüjalt nõuda ülemäära makstu 
tagastamist.
3. Ostjal, kes alandab hinda, ei ole õigust 
nõuda samal ajal sellise kahju hüvitamist, 
mis on hinna alandamisega kaetud, kuid 
tal on õigus nõuda talle tekitatud 
täiendava kahju hüvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 121
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 121 välja jäetud
Kauba ülevaatamine kauplejatevahelise 

lepingu puhul
1. Kauplejatevahelise lepingu puhul peab 
ostja kauba üle vaatama või laskma selle 
üle vaadata mõistliku tähtaja jooksul, mis 
ei ole pikem kui 14 päeva alates kauba või 
digitaalse infosisu üleandmisest või 
seotud teenuse osutamisest.
2. Kui lepingus on ette nähtud asja 
vedamine, võib ostja kauba üle vaadata 
kauba jõudmisel sihtkohta.
3. Kui kaup suunatakse ostja poolt ümber 
või saadetakse edasi teise sihtkohta, ilma 
et ostjal oleks mõistlikku võimalust kaupa 
üle vaadata, võib kauba üle vaadata 
kauba jõudmisel uude sihtkohta, kui 
müüja lepingu sõlmimisel 
ümbersuunamise või edasisaatmise 
võimalust teadis või pidi teadma.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 122

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 122 välja jäetud
Kauba lepingutingimustele 

mittevastavusest teatamise kohustus 
kauplejatevahelise lepingu puhul

1. Kui ostja ei teata müüjale 
lepingutingimustele mittevastavusest 
mõistliku aja jooksul või ei kirjelda 
kauplejate vahel sõlmitud lepingu puhul 
kauba lepingutingimustele mittevastavust 
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piisavalt täpselt, ei või ostja kauba 
lepingutingimustele mittevastavusele 
tugineda.
Mõistlik aeg hakkab kulgema hetkest, kui 
kaup üle antakse või kui ostja sai 
mittevastavusest teada või pidi sellest 
teada saama, olenevalt sellest, kumb 
toimub hiljem.
2. Kui ostja ei teata müüjale kauba 
mittevastavusest lepingutingimustele kahe 
aasta jooksul pärast seda, kui kaup 
vastavalt lepingule ostjale tegelikult üle 
anti, kaotab ostja õiguse tugineda kauba 
mittevastavusele lepingutingimustele.
3. Kui pooled on kokku leppinud, et kaup 
peab sobima teatud eriliseks otstarbeks või 
otstarbeks, milleks seda liiki kaupa 
tavaliselt kasutatakse, kindlaksmääratud 
tähtaja jooksul, ei lõpe lõikes 2 nimetatud 
teatamistähtaeg enne kindlaksmääratud 
tähtaja lõppu.
4. Lõiget 2 ei kohaldata artiklis 102 
sätestatud kolmanda isiku nõude või 
õiguse suhtes.
5. Ostja ei pea müüjale teatama, et kõiki 
kaupu ei ole üle antud, kui ostjal on alust 
arvata, et ülejäänud kaup antakse ka üle.
6. Müüja ei või tugineda käesolevas 
artiklis sätestatule, kui müüja teadis või 
pidi teadma, et kaup lepingutingimustele 
ei vasta ja ta sellest ostjale ei teatanud.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 12. peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk 12 välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 471
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk 13 välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 472
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 140

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 140 välja jäetud
Riisiko ülemineku õiguslik tagajärg

Ostja peab ostuhinna tasuma ka siis, kui 
kaup või digitaalne infosisu on juhuslikult 
hävinud või kahjustunud pärast juhusliku 
hävimise ja kahjustumise riisiko 
üleminekut temale, välja arvatud juhul, 
kui kauba või digitaalse infosisu 
juhusliku hävimise või kahjustumise 
põhjustas müüja tegu või tegevusetus.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 141
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 välja jäetud
Kauba või digitaalse infosisu 

määratlemine vastavalt lepingule
Riisiko ei lähe ostjale üle enne, kui kaup 
või digitaalne infosisu on selgelt 
määratletud kui lepingu kohaselt üleantav 
kaup või digitaalne infosisu kas esialgse 
kokkuleppe, ostjale teatamisega või muul 
viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 141 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 a
Tähtajad

1. Vastavalt artiklile [...] (vastavus) on 
kaupleja vastutav, kui mittevastavus 
ilmneb alates kauba üleandmisest kuue 
aasta jooksul. 
2. Kui kaupleja heastab vea parandamise 
või asendamisega, peatatakse lõikes 1 
osutatud tähtaja arvestamine alates ajast, 
mil tarbija teavitab kauplejat 
mittevastavusest, kuni ajani, mil tarbija 
on saanud asendatud või parandatud 
kauba või digitaalse infosisu uuesti enda 
valdusesse.
3. Kui kaupleja heastab vea parandamise 
või asendamisega, jätkub lõikes 1 
osutatud tähtaja arvestamine niipea, kui 
tarbija on saanud asendatud või 
parandatud kauba või digitaalse infosisu 
kätte. Parandamise puhul algab tähtaja 
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arvestamine uuesti algusest.

Or. en

Selgitus

Praegu kohaldatakse direktiivis 1999/44/EÜ sätestatud kaheaastast tähtaega, kuid mõnes 
liikmesriigis on kehtestatud pikemad tähtajad. Lisaks kajastavad tähtajad mõnes liikmesriigis 
muid kriteeriume, näiteks kauba eeldatav kasutusiga või varjatud vead.

Muudatusettepanek 475
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 142 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tarbijalemüügi lepingu puhul läheb 
riisiko tarbijale üle siis, kui tarbija või 
ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole 
vedaja, on kauba või füüsilise 
andmekandja, millel digitaalne infosisu 
edastatakse, oma valdusesse võtnud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 476
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 142 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, välja 
arvatud kauglepingu ja väljaspool 
äriruume sõlmitud lepingu puhul, kui 
tarbija ei täida kohustust kaup või 
digitaalne infosisu vastu võtta ja 
kohustuse rikkumine ei ole artikli 88 
sätete kohaselt vabandatav. Sel juhul 
läheb riisiko üle ajal, kui tarbija või 
tarbija nimetatud kolmas isik oleks kauba 

välja jäetud
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oma valdusesse või digitaalse infosisu 
oma kontrolli alla saanud, kui ta oleks 
täitnud kohustuse kaup või infosisu vastu 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 142 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui tarbija korraldab kauba või 
füüsilisel andmekandjal edastatava 
digitaalse infosisu veo viisil, mida 
kaupleja ei pakkunud, läheb riisiko üle 
kauba või füüsilise andmekandja 
üleandmisel vedajale, ilma et see piiraks 
tarbija õigusi, millele ta saab vedaja vastu 
tugineda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 478
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 142 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lepingupooled ei või tarbija kahjuks 
käesoleva artikli kohaldamist välistada, 
selle toimest kõrvale kalduda ega seda 
muuta.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 479
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 142 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 142 a
Kauba garantiid

1. Kauba garantii on garandi jaoks siduv 
tingimustel, mis on sätestatud 
garantiikirjas. Garantiikirja puudumisel 
või kui garantiikiri on vähem soodne kui 
kauba garantii reklaamis väidetud, on 
kauba garantii siduv tingimustel, mis on 
sätestatud kauba garantii reklaamis.
2. Garantiikiri koostatakse lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning see peab olema 
loetav. See koostatakse keeles, milles 
koostati tarbijaga sõlmitud leping.
Garantii peab hõlmama:
(a) artiklis [...] (tarbija 
õiguskaitsevahendid) sätestatud tarbija 
õigusi ning selgesõnalist kinnitust, et 
kauba garantii neid õigusi ei mõjuta;
(b) kauba garantii sisu ja kaebuste 
esitamise tingimusi, eelkõige kestust, 
territoriaalset ulatust ning garandi nime 
ja aadressi;
(c) tarbijale nõude esitamisest tulenevat 
kasu, seda, kas garantii on tasuta või 
mitte, ja kui mitte, siis milline on kulu 
tarbijale;
(d) teavet, et kauba garantiid saab üle 
kanda järgmisele ostjale;
(e) kinnitust, et hooldusteenused ja 
varuosad on kättesaadavad kuus aastat 
pärast lepingu sõlmimist.
3. Kaupleja teeb garantiikirja 
kättesaadavaks püsival andmekandjal.
4. Käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 
mittejärgimine mõjuta garantii kehtivust.
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Or. en

Selgitus

Kauba garantiisid käsitlevate sätete tekst põhineb komisjoni ettepanekul tarbijaõiguste kohta.
Kasutatud kaupade internetipõhise kauplemise järsku suurenemist arvestades tuleks sisse viia 
ülekantavuse põhimõte. Tuleks lisada ka säte, milles näeks ette, et tootjad tagaksid 
hooldusteenuste ja varuosade kättesaadavuse vähemalt kuus aastat pärast ostu toimumist. 

Muudatusettepanek 480
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 143

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 143 välja jäetud
Riisiko ülemineku aeg

1. Kauplejatevahelise lepingu puhul läheb 
riisiko ostjale üle siis, kui ostja kauba või 
digitaalse infosisu või kaubadokumendid 
vastu võtab.
2. Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse 
artiklites 144, 145 ja 146 sätestatud 
erisusi.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 144

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 144 välja jäetud
Ostjale valmis pandud kaup

1. Kui kaup või digitaalne infosisu on 
ostja käsutusse andmiseks valmis pandud 
ja ostja on sellest teadlik, läheb riisiko 
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ostjale üle ajal, mil ostja oleks pidanud 
kauba või digitaalse infosisu vastu võtma, 
välja arvatud juhul, kui ostjal oli õigus 
keelduda kauba vastuvõtmisest vastavalt 
artiklile 113.
2. Kui kaup või digitaalne infosisu on 
ostja käsutusse andmiseks valmis pandud 
mujal kui müüja tegevuskohas, läheb 
riisiko ostjale üle kauba üleandmistähtaja 
möödumisel, kui ostja on teadlik 
asjaolust, et kaup või digitaalne infosisu 
on nimetatud kohas tema käsutusse 
andmiseks valmis pandud.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 145

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 145 välja jäetud
Kauba vedu

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
müügilepingutele, mis sisaldavad kauba 
vedu.
2. Kui müüja ei ole kohustatud kaupa üle 
andma määratud kohas, läheb riisiko 
ostjale üle siis, kui kaup antakse üle 
esimesele vedajale ostjani toimetamiseks 
vastavalt lepingule.
3. Kui müüjal on kohustus anda kaup 
vedajale üle määratud kohas, ei lähe 
riisiko ostjale üle enne, kui kaup antakse 
vedajale üle määratud kohas.
4. Riisiko üleminekut ei mõjuta müüja 
õigus pidada kinni kauba käsutusõigust 
sisaldavat dokumenti.

Or. en
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Muudatusettepanek 483
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 146

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 146 välja jäetud
Vedamisel oleva kauba müük

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse 
müügilepingutele, mis sisaldavad 
vedamisel oleva kauba müüki.
2. Riisiko läheb ostjale üle siis, kui kaup 
antakse üle esimesele vedajale. 
Asjaoludest tulenevalt võib riisiko ostjale 
üle minna ka lepingu sõlmimise ajal.
3. Kui müüja müügilepingu sõlmimise 
ajal teadis või pidi teadma, et kaup on 
hävinud või kahjustunud, kuid ei 
teatanud sellest ostjale, kannab kauba 
hävimise või kahjustumise riisikot müüja.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 147

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 147 välja jäetud
Teatavate müügilepinguid käsitlevate 

üldsätete kohaldamine
1. Käesoleva osa suhtes kohaldatakse 9. 
peatüki norme.
2. Kui müügileping või digitaalse infosisu 
üleandmise leping lõpetatakse, lõpeb ka 
sellega seotud teenuse osutamise leping.



PE510.560v01-00 150/171 AM\934452ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 485
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 148 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kaupleja ja tarbija vahelise lepingu 
puhul kuulub seotud teenuse juurde kauba 
paigaldamine, tuleb see teostada nii, et 
paigaldatud kaup vastab 
lepingutingimustele vastavalt artiklile 101.

4. Kui kaupleja ja tarbija vahelise lepingu 
puhul kuulub seotud teenuse juurde kauba 
paigaldamine, tuleb see teostada nii, et 
paigaldatud kaup vastab 
lepingutingimustele vastavalt artiklile [...] 
(ebaõige paigaldamine tarbijalemüügi 
lepingu puhul).

Or. en

Muudatusettepanek 486
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 148 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kaupleja ja tarbija vahelistes suhetes ei 
või lepingupooled tarbija kahjuks lõike 2 
kohaldamist välistada, sellest kõrvale 
kalduda ega muuta selle toimet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 487
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 149 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikliga ei piirata 
olemasolevate riigisiseste õigusaktidega 
sätestatud kahju ärahoidmise üldisi või 
konkreetseid kohustusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 488
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 150 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teenuseosutaja peab saama enne 
seda, kui ta kohustuse täitmise lõike 1 
kohaselt kolmandale isikule usaldab, 
tarbijalt selgesõnalise nõusoleku.

Or. en

Selgitus

Ülesehituse selguse huvides tuleks direktiivi muudetud artikkel 150 paigutada otseselt artikli 
152 (Ootamatute või ebamajanduslike kulude eest hoiatamise kohustus) ja artikli 155 
(Tarbija õiguskaitsevahendid) vahele.

Muudatusettepanek 489
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 150 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaupleja ja tarbija vahelistes suhetes ei 
või lepingupooled tarbija kahjuks lõike 2 
kohaldamist välistada, sellest kõrvale 
kalduda ega muuta selle toimet.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Ülesehituse selguse huvides tuleks direktiivi muudetud artikkel 150 paigutada otseselt artikli 
152 (Ootamatute või ebamajanduslike kulude eest hoiatamise kohustus) ja artikli 155 
(Tarbija õiguskaitsevahendid) vahele.

Muudatusettepanek 490
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 151

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui seotud teenuse eest tuleb tasuda eraldi 
hind ja teenuse hind ei ole lepingu 
sõlmimisel kindla summana kokkulepitud, 
peab teenuseosutaja esitama kliendile arve, 
milles on selgelt ja arusaadavalt selgitatud, 
kuidas teenuse hinda arvestatakse.

Kui seotud teenuse eest tuleb tasuda eraldi 
hind ja teenuse hind ei ole lepingu 
sõlmimisel kindla summana kokkulepitud, 
peab teenuseosutaja esitama tarbijale arve, 
milles on selgelt ja arusaadavalt selgitatud, 
kuidas teenuse hinda arvestatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 152 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teenuse osutaja peab klienti teavitama 
ja saama tema nõusoleku teenuse 
osutamise jätkamiseks, kui:

1. Teenuse osutaja peab tarbijat teavitama 
ja saama tema nõusoleku teenuse 
osutamise jätkamiseks, kui tarbija ei 
kasuta oma õigust leping vastavalt artikli 
[...] (tarbija õiguskaitsevahendite loetelu) 
lõpetada, kui:

Or. en
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Muudatusettepanek 492
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 152 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seotud teenuse hind oleks suurem, kui 
teenuseosutaja poolt eelnevalt kliendile
nimetatud hind, või

(a) seotud teenuse hind oleks suurem, kui 
teenuseosutaja poolt eelnevalt tarbijale
nimetatud hind, või

Or. en

Muudatusettepanek 493
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 152 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teenuseosutaja ei küsi kliendi
nõusolekut vastavalt lõikes 1 sätestatule, ei 
ole teenuseosutajal õigust küsida hinda, 
mis on suurem kui kliendile varem esitatud 
hind või mis ületab kauba või digitaalse 
infosisu väärtust pärast seotud teenuse 
osutamist.

2. Kui teenuseosutaja ei küsi tarbija
nõusolekut vastavalt lõikes 1 sätestatule, ei 
ole teenuseosutajal õigust küsida hinda, 
mis on suurem kui kliendile varem esitatud 
hind või mis ületab kauba või digitaalse 
infosisu väärtust pärast seotud teenuse 
osutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 152 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tarbijatehingutes loetakse seotud 
teenuse nimetatud kulude summa siduvalt 
tagatuks, kui sõnaselgelt ei ole vastupidist 
avaldatud. Siduvalt tagatud kulude 
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ületamine ei ole lubatud.

Or. de

Selgitus

Kulukalkulatsioonide puhul on vaja tarbijat eraldi kaitsta. Lisaks mittesiduvale 
kulukalkulatsioonile, mille kulusid võib vajaduse korral vastavalt artikli 152 lõigetele 1 ja 2 
ületada, tuleb sätestada siduv kulukalkulatsioon. Kaupleja peab olema kohustatud sõnaselgelt 
teada andma, kui tegemist on ainult mittesiduva kulukalkulatsiooniga. Seega kahtluse korral 
on kulukalkulatsioon siduv. Siduvat kulukalkulatsiooni ei tohi ületada.

Muudatusettepanek 495
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 153

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 153 välja jäetud
Ostuhinna tasumine

1. Klient peab tasuma hinna, mis on 
seotud teenuse osutamise eest lepinguga 
ette nähtud.
2. Hind tuleb tasuda, kui seotud teenuse 
osutamine on lõpetatud ja seotud teenuse 
osutamise tulemus on kliendile 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 154

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 154 välja jäetud
Juurdepääsu tagamine
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Kui teenuseosutaja vajab seotud teenuse 
osutamiseks juurdepääsu kliendi 
ruumidele, peab klient võimaldama 
teenuseosutajale juurdepääsu mõistlikul 
ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliendi õiguskaitsevahendid Tarbija õiguskaitsevahendid

Or. en

Muudatusettepanek 498
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teenuseosutaja poolse kohustuse 
rikkumise korral on kliendil õigus, 
käesolevas artiklis sätestatud erisustega,
kasutada samu õiguskaitsevahendeid, mida 
võib kasutada ostja vastavalt 11. peatüki 
sätetele, nimelt võib klient:

1. Teenuseosutaja poolse lepingujärgse
kohustuse rikkumise korral on tarbijal
õigus kasutada järgmisi
õiguskaitsevahendeid:

Or. en

Muudatusettepanek 499
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
sõltub kliendi õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid teenuseosutaja 
õigusest pakkuda rikkumise heastamist
olenemata sellest, kas klient on tarbija või 
mitte.

2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
sõltub tarbija õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid teenuseosutaja 
õigusest pakkuda rikkumise heastamist
vastavalt artiklile [...] (müüja õigus 
rikkumine heastada).

Or. en

Muudatusettepanek 500
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
sõltub kliendi õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid teenuseosutaja 
õigusest pakkuda rikkumise heastamist 
olenemata sellest, kas klient on tarbija või 
mitte.

2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
sõltub kliendi õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid teenuseosutaja 
õigusest pakkuda rikkumise heastamist.

Or. de

Muudatusettepanek 501
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 101 sätestatud ebaõige 
paigaldamise korral tarbijalemüügi 
lepingu puhul ei sõltu tarbija õigus 
kasutada õiguskaitsevahendeid 
teenuseosutaja õigusest pakkuda 
heastamist.

3. Artiklis [...] (ebaõige paigaldamine 
tarbijalemüügi lepingu puhul) sätestatud 
ebaõige paigaldamise korral ei sõltu tarbija 
õigus kasutada õiguskaitsevahendeid 
teenuseosutaja õigusest pakkuda 
heastamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 502
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklis 101 sätestatud ebaõige 
paigaldamise korral tarbijalemüügi 
lepingu puhul ei sõltu tarbija õigus 
kasutada õiguskaitsevahendeid 
teenuseosutaja õigusest pakkuda 
heastamist.

3. Seotud teenuseid käsitleva lepingu 
puhul ei sõltu tarbija õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid teenuseosutaja 
õigusest pakkuda heastamist.

Or. de

Muudatusettepanek 503
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui klient on tarbija, on kliendil õigus 
leping lõpetada, tuginedes osutatud seotud 
teenuse mittevastavusele 
lepingutingimustele, välja arvatud juhul, 
kui mittevastavus ei ole oluline.

4. Tarbijal on õigus leping lõpetada, 
tuginedes osutatud seotud teenuse 
mittevastavusele lepingutingimustele, välja 
arvatud juhul, kui mittevastavus ei ole 
oluline.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 11. peatükki kohaldatakse järgmiste 
erisustega, eelkõige:

välja jäetud

(a) seoses teenuseosutaja õigusega 
pakkuda heastamist ei tohi kaupleja ja 
tarbija vahelise lepingu puhul artikli 109 
lõike 5 kohane mõistlik aeg olla pikem kui 
30 päeva;
(b) lepingutingimustele mittevastava 
teenuse osutamise parandamisel ei 
kohaldata artikleid 111 ja 112 ning
(c) artikli 122 asemel kohaldatakse artiklit 
156.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seoses teenuseosutaja õigusega 
pakkuda heastamist ei tohi kaupleja ja 
tarbija vahelise lepingu puhul artikli 109 
lõike 5 kohane mõistlik aeg olla pikem kui 
30 päeva;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 506
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 5 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lepingutingimustele mittevastava 
teenuse osutamise parandamisel ei 
kohaldata artikleid 111 ja 112 ning

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 507
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 155 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui müügileping või digitaalse 
infosisu üleandmise leping lõpetatakse, 
lõpeb ka sellega seotud teenuse osutamise 
leping.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 156

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156 välja jäetud
Teenuse lepingutingimustele 

mittevastavusest teatamise kohustus 
kauplejatevahelise seotud teenuse 

osutamise lepingu puhul
1. Kauplejate vahel sõlmitud seotud 
teenuse osutamise lepingu puhul võib 
klient teenuse lepingutingimustele 
mittevastavusele tugineda ainult juhul, 
kui klient teatab teenuse osutajale 
lepingutingimustele mittevastavusest 
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mõistliku aja jooksul ja kirjeldab teenuse 
lepingutingimustele mittevastavust 
piisavalt täpselt.
Mõistlik aeg hakkab kulgema hetkest, kui 
seotud teenuse osutamine on lõpetatud või 
kui klient sai mittevastavusest teada või 
pidi sellest teada saama, olenevalt sellest, 
kumb toimub hiljem.
2. Teenuseosutaja ei või tugineda 
käesolevas artiklis sätestatule, kui 
teenuseosutaja teadis või pidi teadma, et 
teenus lepingutingimustele ei vasta, ja ta 
sellest kliendile ei teatanud.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 157

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 157 välja jäetud
Teenuseosutaja õiguskaitsevahendid

1. Kliendipoolse kohustuse rikkumise 
korral on teenuseosutajal õigus, lõikes 2 
sätestatud erisustega, kasutada samu 
õiguskaitsevahendeid, mida võib kasutada 
müüja vastavalt 13. peatüki sätetele, 
nimelt võib teenuseosutaja:
(a) nõuda kohustuse täitmist;
(b) keelduda oma kohustuse täitmisest;
(c) lepingu lõpetada ning
(d) hinna või kahjuhüvitise tasumisega 
viivitamise korral nõuda viivist.
2. 13. peatükki kohaldatakse vajalike 
erisustega. Eelkõige kohaldatakse artikli 
158 asemel artikli 132 lõiget 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 510
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliendi õigus kohustuse täitmine tagasi 
lükata

Tarbija õigus kohustuse täitmine tagasi 
lükata

Or. en

Muudatusettepanek 511
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Klient võib teenuseosutajale igal ajal 
teatada, et seotud teenuse osutamine või 
teenuse osutamise jätkamine ei ole enam 
vajalik.

1. Tarbija võib teenuseosutajale igal ajal 
teatada, et seotud teenuse osutamine või 
teenuse osutamise jätkamine ei ole enam 
vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui klient teatab teenuseosutajale 
lepingu ülesütlemisest vastavalt lõikele 1:

välja jäetud

(a) lõpeb teenuseosutaja õigus ja kohustus 
seotud teenust osutada ning
(b) kui lepingu lõpetamiseks ei ole muud 
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alust, peab klient maksma kokkulepitud 
tasu, millest on maha arvatud see, mille 
teenuseosutaja teenuse osutamise 
kohustuse lõppemise tõttu kokku hoidis 
või oleks võinud kokku hoida.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui lepingu lõpetamiseks ei ole muud 
alust, peab klient maksma kokkulepitud 
tasu, millest on maha arvatud see, mille 
teenuseosutaja teenuse osutamise 
kohustuse lõppemise tõttu kokku hoidis või 
oleks võinud kokku hoida.

(b) kui lepingu lõpetamiseks ei ole muud 
alust, peab tarbija maksma kokkulepitud 
tasu, millest on maha arvatud see, mille 
teenuseosutaja teenuse osutamise 
kohustuse lõppemise tõttu kokku hoidis või 
oleks võinud kokku hoida.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 158 a 
Direktiivi imperatiivsus

Kui lepingu suhtes kuulub kohaldamisele 
liikmesriigi õigus, ei saa tarbijad loobuda 
õigustest, mis on neile antud käesoleva 
direktiivi ülevõtmisega seotud siseriiklike 
meetmete võtmisega.
Mis tahes lepingutingimused, millega kas 
otse või kaudselt loobutakse käesolevast 
direktiivist tulenevatest õigustest või 
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piiratakse neid, ei ole tarbijale siduvad.

Or. en

Selgitus

Vastavuse tagamiseks direktiiviga 2011/83/EL tuleks selle direktiivi asjakohased lõppsätted 
muudetud kujul võtta sisse käesolevasse direktiivi. Vt direktiivi 2011/83/EL artiklit 25.

Muudatusettepanek 515
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 158 b
Täitmise tagamine

1. Liikmesriigid tagavad käesoleva 
direktiivi täitmise tagamiseks vajalike 
piisavate ja mõjusate vahendite 
olemasolu.
2. Lõikes 1 nimetatud vahendite hulka 
kuuluvad sätted, mille kohaselt üks või 
mitu allpool nimetatud riigisisese 
õigusega määratud asutustest või 
organisatsioonidest võib kooskõlas 
riigisisese õigusega pöörduda kohtute või 
pädevate haldusasutuste poole, et tagada 
käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vastuvõetud riiklike sätete kohaldamine:
(a) ametiasutused või nende esindajad;
(b) tarbijaorganisatsioonid, kellel on 
õigustatud huvi tarbijaid kaitsta;
(c) kutseorganisatsioonid, kellel on 
õigustatud huvi meetmeid võtta.

Or. en

Selgitus

Vt direktiivi 2011/83/EL artiklit 23.
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Muudatusettepanek 516
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 158 c
Karistused

1. Liikmesriigid kehtestavad karistused, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
alusel vastuvõetud riigisiseste 
õigusnormide rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Sätestatavad 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.
2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
nimetatud sätetest mitte hiljem kui [...] ja 
ka edaspidi viivitamata kõigist tehtavatest 
muudatustest, mis neid mõjutavad.

Or. en

Selgitus

Vt direktiivi 2011/83/EL artiklit 24.

Muudatusettepanek 517
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 158 d
Komisjoni aruanne ja läbivaatamine

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule [...] aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta. Vajaduse 
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korral lisatakse aruandele seadusandlikud 
ettepanekud käesoleva direktiivi 
kohandamiseks arenguga tarbijaõiguste 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Tuleks sätestada otsene nõue, et komisjon esitab aruande, et teavitada ELi seadusandlikke 
organeid nõukogu ja Euroopa Parlamenti nõuetekohaselt käesoleva direktiivi rakendamisest 
ja sellega seotud muutustest ning esitada vajaduse korral muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 518
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 158 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 158 e
Rakendusaspektid

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid […]. 
Liikmesriigid edastavad kõnealuste sätete 
teksti dokumentide kujul viivitamata 
komisjonile. Komisjon kasutab neid 
dokumente artiklis [...] (komisjoni 
aruanne ja läbivaatamine) osutatud 
aruande koostamisel.
Kõnealuseid sätteid kohaldatakse alates 
[...].
Kui liikmesriigid need sätted vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse sätetesse 
või nende sätete ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Viitamise viisi näevad ette 
liikmesriigid.
2. Käesoleva direktiivi sätteid 
kohaldatakse tarbijalemüügi lepingute 
suhtes, mis on sõlmitud pärast [...].
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Or. en

Selgitus

Vt direktiivi 2011/83/EL artiklit 28.

Muudatusettepanek 519
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – peatükk 16– jagu 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatüki 16 esimene jagu välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 520
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. peatükk – 2. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatüki 16 teine jagu välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 521
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. peatükk – 3. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatüki 16 kolmas jagu välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 522
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 17. peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk 17 välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 523
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 18. peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk 18 välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 524
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 179 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lühike aegumistähtaeg on kaks aastat. 1. Lühike aegumistähtaeg on kolm aastat.

Or. de

Selgitus

Tarbijakaitse kõrge taseme huvides tuleb tähtaega pikendada. Lisaks on mitmetes 
liikmesriikides garantiinõuete esitamise, eksimuse või kahjuhüvitise puhul niikuinii ette 
nähtud pikemad tähtajad.
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Muudatusettepanek 525
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 179 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pikk aegumistähtaeg on 10 aastat ja 
tervise kahjustamisest tuleneva 
kahjuhüvitusnõude aegumistähtaeg on 30 
aastat.

2. Pikk aegumistähtaeg on neli aastat, 
tervise kahjustamisest tuleneva 
kahjuhüvitusnõude aegumistähtaeg on 30 
aastat.

Or. de

Muudatusettepanek 526
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 179 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Aegumine algab siis, kui varem 
lõppev tähtaeg on möödunud.

Or. de

Muudatusettepanek 527
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 179 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Sama kehtib juhul, kui müüja on 
täitnud kohustusi tagantjärele täitmise 
käigus.
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Or. de

Selgitus

Määruse ettepanekus puudub seni selle küsimuse regulatsioon, kuidas mõjutavad müüja 
tagantjärele täitmise kohustused vastavalt artiklile 109 ja sellele järgnevatele artiklitele ostja 
õiguskaitsevahendite aegumist vastavalt artiklile 106. Küsimusel on oluline praktiline 
tähendus nii ostja kui ka müüja lepingukalkulatsiooni jaoks. Selle reguleerimine loob mõlema 
poole jaoks õiguskindluse.

Muudatusettepanek 528
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – artikkel 186 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 186 a 
Lepitamine

Kaupleja on kohustatud osalema 
lepinguliste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles 
käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist 
lahendamist ja millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 
direktiivi 2009/22/EÜ tähenduses, kui 
tarbija seda lubatud viisil taotleb.

Or. de

Selgitus

Piiriüleste lepingute puhul on nõuete kohtulik lahendamine mõlema poole jaoks seotud 
oluliste kulude ja riskidega. Tarbijate usalduse suurendamiseks Euroopa müügiõiguse 
vahendi vastu peaks lepingu sõlmimisega kaasnema kohtuvälise lepitamise võimalus.

Muudatusettepanek 529
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – liide 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa 1. liide välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 530
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. liide

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. liide välja jäetud
Taganemisteate näidisvorm

(täitke see vorm ja saatke kauplejale 
üksnes juhul, kui soovite lepingust 
taganeda)
– Kellele [kaupleja kannab siia oma nime, 
täpse aadressi ning võimaluse korral 
faksinumbri ja e-posti aadressi]:
– Käesolevaga soovin/soovime* taganeda 
lepingust, millega on ostetud järgmine 
kaup*/ järgmine digitaalne infosisu / on 
tellitud järgmine seotud teenus*
– Tellimuse esitamise kuupäev*/ 
Kättesaamise kuupäev*
– Tarbija nimi / tarbijate nimed
– Tarbija(te) aadress(id)
– Tarbija(te) allkiri (allkirjad) (ainult 
juhul, kui see teade esitatakse 
paberkandjal)
– Kuupäev
*Mittevajalik maha tõmmata.

Or. en

Selgitus

Taganemisõigus on juba direktiiviga 2011/83/EL reguleeritud.
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Muudatusettepanek 531
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa välja jäetud

Or. en


