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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; 

 

e) lepingust taganemise õigus (kui see on  
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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. 
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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 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Käesoleva direktiiviga ühtlustatud 

valdkond peaks hõlmama ettevõtjate ja 

tarbijate vahel sõlmitavate lepingute 

teatavaid aspekte. Need on eeskirjad selle 

kohta, millist teavet tuleb esitada enne 

lepingu sõlmimist ning lepingu kehtimise 

ajal, millised on kauglepingutest või 

väljaspool äriruume sõlmitavatest 

lepingutest taganemise õigused ja 

müügilepingutega seonduvad tarbijate 

õigused ning ebaõiglased 

lepingutingimused tarbijalepingutes. 

(9) Käesoleva direktiiviga ühtlustatud 

valdkond peaks hõlmama ettevõtjate ja 

tarbijate vahel sõlmitavate lepingute 

teatavaid aspekte. Need on eeskirjad selle 

kohta, millist teavet tuleb esitada enne 

lepingu sõlmimist ning selle kehtimise ajal 

ja millised on kauglepingutest või 

väljaspool äriruume sõlmitavatest 

lepingutest taganemise õigused ja 

müügilepingutega seonduvad tarbijate 

õigused ning ebaõiglased 

lepingutingimused tarbijalepingutes. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (11 a) Digitaalset infosisu, nagu 

arvutiprogrammid, -mängud või muusika, 

mida ei ole salvestatud meediakandjale, ei 

peeta materiaalseks esemeks. Seega ei 

peeta seda käesoleva direktiivi mõistes 

kaubaks. Ent digitaalsisu sisaldavad 

meediakandjad, nagu CDd ja DVDd, on 

materiaalsed esemed ning seega peetakse 

neid käesoleva direktiivi mõistes kaubaks. 

Tarbija poolt digitaalse infosisu 

allalaadimist internetist tuleks käesoleva 

direktiivi kohaldamisel käsitleda 

käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 

kuuluva lepinguna, kuid mille puhul ei 

kehti taganemisõigus, kui lepingu 

täitmine on juba alanud tarbija eelneval 

nõusolekul. Komisjon peaks sellega seoses 

analüüsima ühtlustatud üksikasjalike 

sätete vajadust ning esitama vajaduse 

korral ettepaneku selle probleemi 

lahendamiseks. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a) kaup– mis tahes materiaalne 

vallasvara, välja arvatud vara, mida 

müüakse sundkorras või muul seadusest 

tuleneval viisil. Käesoleva direktiivi 

tähenduses loetakse kaubaks ka vesi, gaas 

ja elekter, kui need pannakse müüki 

piiratud mahus või kindlaksmääratud 

koguses; 

Or. en 

 

 


