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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

16.3.2011 A7-0038/242 

Muudatusettepanek  242 

Emilie Turunen 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata 

kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele 

ja kõrge tarbijakaitse taseme 

saavutamisele, ühtlustades tarbijate ja 

kauplejate vahelisi lepinguid käsitlevate 

liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 

teatavaid aspekte. 

Käesoleva direktiivi eesmärk on saavutada 

kõrge tarbijakaitse tase ja aidata kaasa 

siseturu nõuetekohasele toimimisele, 

ühtlustades tarbijate ja kauplejate vahelisi 

lepinguid käsitlevate liikmesriikide õigus- 

ja haldusnormide teatavaid aspekte, 

tagades ühtlustatud lähenemisviisi 

kodanike kaitsmisele nende pakkumise 

tingimuste vastu, mis võivad piirata nende 

põhiõigusi ja -vabadusi. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/243 

Muudatusettepanek  243 

Emilie Turunen 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  e a) piirata kodanike põhiõigusi ja -

vabadusi, muu hulgas eraelu 

puutumatuse õigust, õigust 

sõnavabadusele ja õigust õiglasele 

menetlusele. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Muudatusettepanek  244 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 37 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  37 a) Kui ettevõtja ei ole täitnud oma 

kohustust kaup tarnida, nõuab tarbija 

temalt kauba kohaletoimetamist antud 

olukorras asjakohase tähtaja jooksul. Kui 

meetmeid ei võeta, on tarbijal õigus 

lepingust pärast taganemisperioodi 

taganeda. Kuid seda eeskirja ei tuleks 

kohaldada juhtudel, kui ettevõtja on 

keeldunud kaupa tarnimast ning teatud 

tingimustel, kui tarnimise tähtaeg on väga 

oluline, näiteks pulmakleidi puhul, mis 

tuleb kohale toimetada enne pulmi, või 

jõulukinkide puhul. Kui eespool 

nimetatud juhtudel ei suuda ettevõtja 

kaupa õigel ajal tarnida, on tarbijal õigus 

leping pärast algselt kokkulepitud tähtaja 

lõppu viivitamata lõpetada. 

Or. en 

Selgitus 

Selle tekstiga tuleks asendada põhjendus 37 b, nagu IMCO seda hääletas ja nagu see oli 

IMCO lõppraportis muudatusettepanekuna 31. 
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16.3.2011 A7-0038/245 

Muudatusettepanek  245 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 5 välja jäetud 

Teavitamise üldnõuded  

1. Enne mistahes müügi- või 

teenuslepingu sõlmimist peab kaupleja 

esitama tarbijale järgmise teabe, kui 

selline teave ei ole kontekstist niigi selge: 

 

a) toote põhiomadused sidevahendile ja 

tootele kohases ulatuses; 

 

b) kaupleja aadress ja 

identifitseerimisandmed, näiteks tema 

ärinimi, ning vajadusel selle kaupleja 

aadress ja identifitseerimisandmed, kelle 

volitusel ta tegutseb; 

 

c) toote või teenuse hind koos maksudega 

või juhul, kui toote või teenuse olemusest 

tulenevalt ei ole hinda põhjendatult 

võimalik eelnevalt arvutada, hinna 

arvutamise viis ning vajadusel ka 

täiendavad veo-, tarne- või postikulud või, 

kui neid kulusid ei ole põhjendatult 

võimalik eelnevalt arvutada, teave selle 

kohta, et võidakse nõuda selliste 

täiendavate kulude tasumist; 

 

d) maksmise, tarne, tellimuse täitmise ja 

kaebuste lahendamise kord, kui see erineb 

ametialase hoolikuse nõuetega 

kehtestatust; 
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e) lepingust taganemise õigus (kui see on 

asjakohane); 

 

f) kauba müügijärgse hoolduse ja garantii 

olemasolu ja tingimused (kui see on 

asjakohane); 

 

g) lepingu kestus (kui see on asjakohane) 

või, kui leping on tähtajatu, lepingu 

lõpetamise tingimused; 

 

h) tarbija lepingust tulenevate kohustuste 

minimaalne kestus (kui see on 

asjakohane); 

 

i) asjaolu, et kaupleja nõudel peab tarbija 

maksma ettemaksu või esitama 

finantstagatise, ning sellise ettemaksu või 

finantstagatise tingimused. 

 

2. Avaliku enampakkumise korral võib 

asendada lõike 1 punktis b nõutava teabe 

enampakkuja aadressi ja 

identifitseerimisandmetega. 

 

3. Lõikes 1 osutatud teave peab 

moodustama müügi- või teenuslepingu 

lahutamatu osa. 

 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

16.3.2011 A7-0038/246 

Muudatusettepanek  246 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 6 välja jäetud 

Teavitamiskohustuse täitmata jätmine  

1. Kui kaupleja ei ole täitnud artikli 5 

lõike 1 punktis c osutatud nõuet, et 

täiendavatest kuludest tuleb teavitada, ei 

pea tarbija täiendavaid kulusid kinni 

maksma. 

 

2. Ilma et see piiraks artikli 7 lõike 2, 

artiklite 13 ja 42 kohaldamist, määratakse 

artikli 5 rikkumisest tulenevad tagajärjed 

kindlaks vastavalt kehtivale riiklikule 

õigusele. Liikmesriigid kehtestavad oma 

riiklikus lepinguõiguses tõhusad 

õiguskaitsevahendid artikli 5 rikkumise 

puhuks. 

 

Or. en 



 

AM\861133ET.doc  PE459.689v01-00 
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16.3.2011 A7-0038/247 

Muudatusettepanek  247 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 

Diana Wallis 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui lepinguosalised ei ole kokku 

leppinud teisiti, tarnib kaupleja kauba, 

andes kauba üle tarbija valdusse või tarbija 

määratud kolmanda isiku valdusse, kes ei 

ole kauba kättetoimetaja, hiljemalt 30 

päeva jooksul alates lepingu sõlmimise 

päevast. 

1. Kui lepinguosalised ei ole kokku 

leppinud teisiti, tarnib kaupleja kauba, 

tehes kauba kättesaadavaks tarbija või 

tarbija määratud kolmanda isiku jaoks, kes 

ei ole kauba kättetoimetaja, mõistliku aja 

jooksul, mis ei tohi ühelgi juhul olla 

pikem kui 30 päeva alates lepingu 

sõlmimise päevast. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Muudatusettepanek  248 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 

Diana Wallis 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui kaupleja ei täida võetud 

tarnekohustust, on tarbijal õigus saada 

tagasi kogu makstud summa seitsme 

päeva jooksul tarnimise kuupäevast, mis 

on sätestatud käesoleva artikli lõikes 1. 

2. Kui kaupleja ei täida võetud kohustust 

tarnida kaup õigeaegselt vastavalt lõikele 

1, on tarbijal õigus nõuda temalt kauba 

kohaletoimetamist antud olukorras 

asjakohase tähtaja jooksul. Kui kaupleja 

ei toimeta kaupa asjakohase tähtaja 

jooksul kohale, on tarbijal õigus leping 

lõpetada. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Muudatusettepanek  249 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 

Diana Wallis 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. Tarbijal on õigus leping lõpetada, kui 

kaupleja ei ole täitnud oma kohustust 

tarnida kaup õigeaegselt vastavalt lõikele 

1, kui: 

 a) kaupleja on keeldunud kauba 

tarnimisest; või 

 b) tarnimisaeg on kõiki lepingu sõlmimise 

asjaolusid arvestades oluline; või 

 c) tarbija teatab kauplejale enne lepingu 

sõlmimist, et tarnimine on vajalik 

konkreetseks kuupäevaks või konkreetsel 

kuupäeval. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Muudatusettepanek  250 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 

Diana Wallis 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 b. Lisaks lepingu lõpetamisele vastavalt 

lõigetele 2 ja 2 a võib tarbija kasutada 

muid siseriiklike õigusaktidega ettenähtud 

õiguskaitsemeetmeid. 

Or. en 



 

AM\861133ET.doc  PE459.689v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

16.3.2011 A7-0038/251 

Muudatusettepanek  251 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 

Diana Wallis 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 22 – lõige 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 c. Liikmesriigid ei säilita ega kehtesta 

käesolevas artiklis sätestatud normidest 

erinevaid siseriiklikke norme. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/252 

Muudatusettepanek  252 

Andreas Schwab 

fraktsiooni PPE nimel 

Diana Wallis 

 

Raport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Tarbija õigused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. Liikmesriigid ei säilita ega kehtesta 

käesolevas artiklis sätestatud normidest 

erinevaid siseriiklikke norme. 

Or. en 

 

 


