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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Olenemata sellest, et väljaspool 

äriruume sõlmitava mitmeotstarbelise 

lepingu puhul, mille puhul kaupleja ja 

tarbija täidavad kohe oma lepingujärgsed 

kohustused ja tarbija makstav summa ei 

ületa 200 eurot, on kaupleja vabastatud 

kohustusest esitada artiklis 9 sätestatud 

teave püsival andmekandjal, peaks 

kaupleja esitama tarbijale siiski põhjaliku 

teabe lepingu põhipunktide kohta – eriti 

mis puudutab hinda – enne, kui 

nimetatud leping tarbija jaoks siduvaks 

muutub. 

Or. en 
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Põhjendus 28 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

valitud sõnastust kasutades, eeldusel et 

tema avaldus kauplejale on selgelt 

sõnastatud. Kauba tagasisaatmine, kirja 

saatmine või helistamine võiks samuti 

sellele nõudmisele vastata, kuid 

käesolevas direktiivis sätestatud tähtaja 

jooksul taganemise tõendamise kohustus 

võib lasuda tarbijal. Seetõttu on tarbija 
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huvides kasutada kauplejale oma 

taganemisest teada andmiseks püsivat 

andmekandjat. 
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Põhjendus 32 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

muuta tagasimakse sõltuvaks ka sellest, 

kas tarbija on esitanud tõendid, et ta on 

kauba tagasi saatnud. 

Or. en 
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Põhjendus 33 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(33) Taganemisõiguse puhul peaksid 
kehtima teatavad erandid, nagu näiteks 
juhtudel, kus taganemisõigus ei ole kauba 
olemust silmas pidades asjakohane ja 
taganemisõiguse kasutamine seaks 

kaupleja ebaõiglaselt ebasoodsasse 

olukorda. Erandit kohaldataks eelkõige 
toiduainete ja muude hügieeni 

seisukohast tundlike või kergriknevate 

kaupade puhul, näiteks veini puhul, mida 
tarnitakse pika ajavahemiku järel pärast 
spekulatiivset laadi lepingu sõlmimist ning 
kus sellise veini väärtus sõltub turu 
kõikumisest (vin en primeur). 
Taganemisõigust ei tuleks ette näha ka 

teatavate muude kaupade ja teenuste, 

näiteks toorainete – nagu kütteõli – 

puhul, mille hind sõltub turu kõikumisest. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Artikli 11 lõiget 1 b ja artikleid 12–19 

ei kohaldata kauglepingute suhtes, kui 

tegemist on majutus-, transpordi-, 

mootorsõidukirendi-, toitlustus- või 

vabaajaveetmisteenustega ning kui 

lepingutes on ette nähtud, et teenust 

osutatakse konkreetsel kuupäeval või 

ajavahemikul. 

Or. en 

Selgitus 

Artikli 3 struktuur peaks jääma selliseks, nagu IMCO seda hääletas. Käesoleva 

muudatusettepaneku eesmärk on muuta artikli 3 lõige 7 selliseks, nagu see oli IMCO 

lõppraportis muudatusettepanekuna 80. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute puhul esitatakse artiklis 9 
ettenähtud teave tellimislehel lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning loetavalt. 
Tellimislehe juurde kuulub ka taganemise 

tüüpvorm, mis on sätestatud I lisa B osas. 

1. Väljaspool äriruume sõlmitavate 
lepingute puhul esitatakse tarbijale artiklis 
9 ettenähtud teave tellimislehel paberkujul 
– või kui tarbija on sellega nõus, siis 

mõnel muul püsival andmekandjal – 

lihtsas ja arusaadavas keeles ning loetavalt. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Olenemata lõigetes 1 ja 2 sätestatust 

kehtib väljaspool äriruume sõlmitavate 

mitmeotstarbeliste lepingute puhul, mille 

puhul kaupleja ja tarbija täidavad kohe 

oma lepingujärgsed kohustused ja tarbija 

makstav summa ei ületa 200 eurot, 

järgmine: 

 a) kaupleja ei ole kohustatud esitama 

artiklis 9 sätestatud teavet paberkujul või 

mõnel muul püsival andmekandjal, ning 

 b) lepingu kehtivuse jaoks ei ole nõutav, 

et tarbija tellimislehe allkirjastab; 

 eeldusel, et sellised lepingud sõlmitakse 

nende iseloomu tõttu tavaliselt väljaspool 

äriruume. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kui kauba tarnimiseks või teenuse 

osutamiseks elektroonilisel teel sõlmitav 

kaugleping, mille tingimustes ei ole eraldi 

kokku lepitud, seab tarbijale 

maksekohustuse, on tarbija lepinguga 

seotud vaid siis, kui: 

 a) kaupleja on selgelt ja esiletõstetult 

esitanud tarbijale teabe täishinna kohta, 

sh kõikide sellega seotud 

hinnakomponentide kohta, ning 

 b) tarbija on kinnitanud, et ta on punkti a 

kohaselt nõutava teabe läbi lugenud ja 

sellest aru saanud. Veebisaidi kaudu 

sõlmitavate lepingute puhul loetakse see 

nõue täidetuks, kui veebisait on 

kujundatud selliselt, et siduva tellimuse 

tegemine on võimalik alles siis, kui tarbija 

on eelnevalt kaupleja veebisaidil 

registreerunud, et kaupleja pakkumist 

kasutada. 
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Or. en 

Selgitus 

Artikli 11 struktuur peaks jääma selliseks, nagu IMCO seda hääletas. Käesoleva 

muudatusettepaneku ainus eesmärk on muuta lõige 1 a selliseks, nagu IMCO seda hääletas ja 

nagu see oli IMCO lõppraportis muudatusettepanekuna 107. 



 

AM\861129ET.doc  PE459.689v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
16.3.2011 A7-0038/236 

Muudatusettepanek  236 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 
Evelyne Gebhardt 

fraktsiooni S&D nimel 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

fraktsiooni ALDE nimel 
Emilie Turunen 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
Emma McClarkin 

fraktsiooni ECR nimel 
Kyriacos Triantaphyllides 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Lõike 1 a punktist b kõrvale kaldudes 

on juhul, kui nimetatud lõikes viidatud 

kaugleping sõlmitakse telefoni teel, tarbija 

lepinguga seotud vaid siis, kui kaupleja 

on saatnud tarbijale püsival 

andmekandjal kinnituse pakkumise 

kohta, kaasa arvatud lõike 1 a punkti a 

kohaselt nõutud teabe. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on lisada artiklisse 11 uus lõige 1 b selliselt, nagu 

IMCO seda hääletas ja nagu see oli IMCO lõppraportis muudatusettepanekuna 107. 

Käesolev muudatusettepanek asendaks IMCO muudatusettepaneku 107 lõike 1 a punkti c. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid ei kehtesta vormile muid 

nõudeid kui lõigetes 1–4 kehtestatud 

nõuded. 

5. Liikmesriigid ei kehtesta vormile 
täiendavaid lepingueelseid 

teavitamisnõudeid artikli 9 lõikes 1 

osutatud teavitamiskohustuse täitmiseks. 

 Olenemata esimeses lõigus sätestatust 

võivad liikmesriigid käesoleva artikli 

lõikes 1 b osutatud lepingute puhul võtta 

kasutusele või säilitada siseriikliku õiguse 

sätted, mille kohaselt tarbija on lepinguga 

seotud vaid siis, kui ta on saatnud 

kauplejale püsival andmekandjal 

kinnituse lepingu sõlmimise kohta. 

Liikmesriigid teavitavad sellistest sätetest 

komisjoni, kes avalikustab selle teabe 

kergesti ligipääsetaval viisil. 

Or. en 



 

AM\861129ET.doc  PE459.689v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
16.3.2011 A7-0038/238 

Muudatusettepanek  238 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 
Evelyne Gebhardt 

fraktsiooni S&D nimel 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

fraktsiooni ALDE nimel 
Emilie Turunen 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
Emma McClarkin 

fraktsiooni ECR nimel 
Kyriacos Triantaphyllides 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tarbija teavitab kauplejat oma lepingust 
taganemise otsusest püsiva andmekandja 

vahendusel kas kaupleja aadressil 
saadetud vabas vormis kinnitusega või 

kasutades I lisa B osas sätestatud 
taganemisteate tüüpvormi. 

Tarbija teavitab enne taganemisperioodi 

lõppu kauplejat oma lepingust taganemise 
otsusest. Tarbija võib selleks kas: 

 a) kasutada I lisa B osa kohast 
taganemisteate näidisvormi või teha mis 

tahes muu selgelt sõnastatud avalduse, või 

 b) tagastada kaubad kauplejale koos 

selgelt sõnastatud avaldusega, milles 

tarbija annab kauplejale teada oma 

taganemisotsusest. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ei kehtesta taganemisteate 
tüüpvormile muid vorminõudeid. 

Liikmesriigid ei kehtesta taganemisteate 
näidisvormile muid vorminõudeid kui 
need, mis on esitatud I lisa B osas. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

2. Internetis sõlmitud kauglepingute puhul 
võib kaupleja lisaks käesoleva artikli lõikes 
1 osutatud võimalustele anda tarbijale 
võimaluse täita ja esitada kas I lisa B osas 
toodud taganemisteate näidisvorm või 

muu selgelt sõnastatud avaldus 
elektrooniliselt kaupleja veebilehel. 
Sellistel juhtudel teatab kaupleja tarbijale 
viivituseta e-kirja teel või püsival 
andmekandjal taganemisteate 
kättesaamisest. 

Or. en 
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Artikkel 16 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Müügilepingu puhul võib kaupleja 
viivitada tagasimaksetega, kuni ta on 

kauba tagasi saanud või ära toonud või 

kuni tarbija on esitanud tõendid, et ta on 
kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, mis 

toimub varem. 

2. Olenemata lõikest 1 ei pea kaupleja 

juhul, kui tarbija on selgesõnaliselt 

valinud standardtarnest erineva tarneviisi, 

sellest tulenevaid enamkulusid tagasi 

maksma. Müügilepingu puhul võib 
kaupleja muuta tagasimakse sõltuvaks 

sellest, kas tarbija on esitanud tõendid, et ta 
on kauba tagasi saatnud. 

Or. en 

 
 


