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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab komisjoni rohelist raamatut tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta, eriti 
ettevõtjatele ja tarbijatele seatud regulatiivkorra kaasajastamise, lihtsustamise ja 
parandamise eesmärki;

2. rõhutab seost tarbijalepinguid puudutava läbivaatamise ja lepinguõiguse alal tehtava töö 
vahel ühise poliitilise tugiraamistiku saavutamise jätkuva protsessi raames ja seetõttu 
rõhutab, et see läbivaatamine ja töö ühise poliitilise tugiraamistiku alal peab edenema 
üksteist täiendades, samas teadvustades, et selle seose saavutamine ei tohiks takistada ega 
viivitada käimasolevat läbivaatamise protsessi;                

3. usub, et on esmatähtis omada selget ülevaadet sellest, kuidas erinevad õiguslikud ja 
regulatiivsed korrad, mis mõjutavad tarbija- ja äriõigustegevust ELi tasemel, mõjutavad 
üksteist vastastikku ja koos töötavad, eriti läbivaatamise tulemusena loodud iga vahendi, 
kollisiooninormide (Rooma I ja II määrus) ja teiste päritoluriigi põhimõttel loodud 
vahendite (sealhulgas elektroonilise kaubanduse direktiiv) suhet;

4. usub, olevat vajalik, et ühenduse õiguslooja võtaks meetmed, et likvideerida igasugused 
vastuolud läbivaadatavate tarbijadirektiivide vahel;

5. tunnistades komisjoni ideele horisontaalse vahendi kohta järgnenud niinimetatud 
tarbijaõiguste põhidirektiivi võimalikke eeliseid, tunneb siiski muret ühtlustamise 
maksimaalse taseme pärast, milleni selline lähenemisviis võib viia, ja sellest tuleneva 
teatavate riiklike õiguste võimaliku kadumise pärast;

6. märgib, et rohelise raamatu I lisa punktid 4 ja 5 sisaldavad põhjalikku loetelu 
tarbijalepinguid käsitlevate õiguslike lepinguküsimuste kohta ja et mõnda nendest 
küsimustest on juba kasutatud ühise poliitilise tugiraamistiku töös ning paljud on kõrgelt 
poliitilised küsimused, kus iga ELi tasemel ühtlustatud vahendi moodustava üldeeskirja 
osas peaks toimuma ulatuslik (sealhulgas avalik) arutelu ja läbivaatamine;

7. on seisukohal, et nn sinise lipu süsteemi areng oleks abiks nii tarbijate usaldusele kui ka 
piiriülesele kaubandusele, lubades pooltel valida ühe võimalikest ELi heakskiidetud 
äristegevuse tingimustest, ning et nimetatud praktilistele lahendustele peaks suunama 
suurema pingutuse;

8. on seisukohal, et tarbijate usaldus on samuti seotud hüvitus- ja 
kompenseerimismehhanismide kättesaadavusega; märgib, et arvestatav takistus 
rahvusvahelisele õigusele on ikka veel olemas keerulisuse ja kulukuse näol ja et seda 
olukorda võib parandada kollektiivsete hüvitusmehhanismide sisseviimisega, ning palub 
seoses sellega komisjonil jätkata valikute läbivaatamist.
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