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Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 30 
Reguleerimisala 

välja jäetud 

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
selliste lepingutingimuste suhtes, mis on 
eelnevalt kaupleja või kolmanda isiku 
poolt koostatud ja millega tarbija nõustub 
ilma, et tal oleks võimalust nende sisu 
muuta, eelkõige juhtudel, kui sellised 
lepingutingimused moodustavad osa 
eelnevalt koostatud tüüplepingust. 

 

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

 

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

Artikkel 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 31 
Nõuded lepingutingimuste läbipaistvuse 

kohta 

välja jäetud 

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

 

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

 

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

 

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

Artikkel 32 
Üldpõhimõtted 

välja jäetud 

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

 

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

 

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

Artikkel 33 
Tõendamiskohustus 

välja jäetud 

Kui kaupleja väidab, et lepingutingimus 
on eraldi kokku lepitud, langeb selle 
tõendamise kohustus temale. 
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Artikkel 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 34 
Lepingutingimused, mida peetakse 

ebaõiglaseks igas olukorras 

välja jäetud 

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

Artikkel 35 
Lepingutingimused, mis võivad olla 

ebaõiglased 

välja jäetud 

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktis 1 
esitatud nimekirjas sätestatud 
lepingutingimused loetakse ebaõiglaseks, 
kui kaupleja ei ole tõendanud, et need 
lepingutingimused on vastavalt artiklis 32 
sätestatule õiglased. Seda 
lepingutingimuste nimekirja kohaldatakse 
kõigis liikmesriikides ning seda võib 
muuta ainult vastavalt artikli 39 lõikele 2 
ja artiklile 40. 
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Artikkel 36 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 36 
Lepingutingimuste tõlgendamine 

välja jäetud 

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

 

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata artikli 
38 lõikega 2 ettenähtud menetluste puhul. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 37 
Ebaõiglaste lepingutingimuste mõju 

välja jäetud 

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

Artikkel 38 
Õiguse jõustamine seoses ebaõiglaste 

lepingutingimustega 

välja jäetud 

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

 

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

 

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

 

4. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud õiguslikke 
meetmeid võib võtta sõltuvalt riikide 
menetlusõigusnormidest kas eraldi või 
koos mitme kaupleja suhtes, kes on 
tegevad samas majandussektoris, või 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 39 
II ja III lisas esitatud lepingutingimuste 

läbivaatamine 

välja jäetud 

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

 

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