
LISA I 

KÜSIMUSED KONSULTEERIMISEKS 

1. Üldine õiguslik lähenemine 

Küsimus A1: Millist lähenemisviisi on Teie arvates tarbijaõigustiku 
läbivaatamisel kõige õigem kasutada? 

1. võimalus: Vertikaalne lähenemisviis, mis tähendab olemasolevate direktiivide 
ükshaaval läbivaatamist. 

2. võimalus: Kombineeritud lähenemisviis, mis tähendab kõiki tarbijalepinguid 
puudutavate horisontaalsete küsimuste lahendamiseks mõeldud raaminstrumendi 
vastuvõtmist ning vajaduse korral olemasolevate valdkondlike direktiivide 
läbivaatamist.  

3. võimalus: Praegune olukord säilib: Läbivaatamist ei tehta. 

Eelistame 2.võimalust ja kombineeritud lähenemisviis. Siseturu toime tõhustamiseks on 
vajalik suurem harmoneerituse tase  tarbijakaitsevaldkonnas. Küsimused, mis on ühised 
kõigis ühenduse tarbijaõigustikku kuuluvates direktiivides peaksid olema reguleeritud 
horisontaalse raaminstrumendi kaudu, mis vajadusel võiks olla täiendatud vertikaalsete 
õigusaktidega  konkreetsete ja spetsiifiliste  probleemide lahendamiseks. Selline lähenemine 
võimaldaks liikuda Euroopa ühtse tsiviilõiguse poole, mille saavutamist Eesti tervitab.  

Nõustume rohelises raamatus väljatoodud põhjendustega, mille kohaselt pakutud variantidest 
just  kombineeritud lähenemisviis aitaks  enim kaasa ühenduse tarbijaõiguse lihtsustamisele 
ja ratsionaliseerimisele. Ühe või mitme õigusliku instrumendi loomine, kuhu oleks koondatud 
tarbijaõiguses läbivalt kasutatavad mõisted ja reguleeritud erinevate tarbijaõiguse 
valdkondade omavahelised suhted, võimaldaks kaotada seni probleemiks olevad õiguslikud 
kordused, regulatsiooni ebajärjekindluse ning kehtivate erinevate regulatsioonide 
ebakooskõlad ning seega  tagada senise õigusliku regulatsiooni  funktsionaalsete probleemide 
lahendamise. Kombineeritud lähenemine aitab kaasa regulatsiooni süsteemsete 
vajakajäämiste likvideerimisele, millega on loodud soodne pinnas ka sisuliste puuduste nagu 
näiteks  ebaselgete või mittetäielike mõistete, määratluste või sätete likvideerimiseks. 

Nõustume seisukohaga, et senine probleemidekeskne regulatsioon peaks asenduma 
valdkondliku üldregulatsiooniga, kus oleks sätestatud üldreeglid, mida täpsustatakse vajaduse 
korral erinevate valdkondade erireeglitega. Selline lähenemine loob eeldused regulatsiooni 
üldise  selguse saavutamiseks ja  selle mahu vähenemiseks, mis aitab kaasa siseturu tõkete 
kõrvaldamisele ja konkurentsi moonutamise vähendamisele. Lõppastmes aitab see suurendab  
nii tarbijate kui ka ettevõtjate usaldust ühenduse siseturu vastu.  

 
2. Horisontaalse instrumendi kohaldamisala 

Küsimus A2: Milline peaks olema horisontaalse instrumendi kohaldamisala? 

1. võimalus: See hõlmaks kõiki tarbijalepinguid, olenemata sellest, kas tehingud on 
riigisisesed või piiriülesed. 

2. võimalus: See hõlmaks üksnes piiriüleseid lepinguid. 



3. võimalus: See hõlmaks üksnes sidevahendi abil sõlmitud lepinguid, olenemata 
sellest, kas tehingud on riigisisesed või piiriülesed. 

Siseturu eeliste paremaks ärakasutamiseks on oluline tõsta tarbijate usaldust siseturu vastu, 
et tarbijal oleks piiriüleseid oste tehes sama kindlustunne nagu oma kodulinna kauplusest 
ostes. Seega peaks horisontaalse instrumendi kohaldamisala hõlmama kõiki tarbijalepinguid 
olenemata sellest, kas tehingud on riigisisesed või piiriülesed. Piiriüleseid tehinguid 
sooritavad tarbijad mitte ainult sidevahendi abil, vaid ka reisides, mistõttu ei peaks 
horisontaalse instrumendi  kohaldamisala piirama üksnes sidevahendi abil sõlmitud 
lepingutega. Eeltoodut arvestades eelistame 1.võimalust. 

Seisukoha kujundamisel oleme arvesse võtnud ka asjaolu, et Euroopa komisjon töötab välja 
ühtset Euroopa lepinguõiguse tugiraamistikku (Common Frame of Reference – CFR), 
mistõttu toimub pidev eraõiguse ühtlustamine Euroopas. Rakendades ühtset EL-i 
tarbijaõiguse raamistikku nii siseriiklikele kui ka piiriülestele tarbijatehingutele, järgitaks 
CFR-i välja töötamisel silmas peetavaid eesmärke luua ühtne Euroopa eraõigus. Juhul, kui 
ühtne EL-i tarbijaõigus kohalduks vaid piiriülestele tarbijatehingutele, kaldutaks kõrvale 
senistest üldistest suundumustest EL-i seadusandluse arengus. Siinkohal tuleb märkida, et 
Eesti seisukohalt on CFR-i ja muude eraõigust ühtlustavate meetmete kasutuselevõtt 
tervitatav, sest sellega vähendatakse  takistusi, mis eksisteerivad ühisturul tehingute 
tegemisel. Eesti jaoks  on oluline, et kaubavahetus Euroopa siseturul oleks võimalikult ladus 
ja piirangutevaba. Ühtse õigusliku raamistiku loomine aitab oluliselt kokku hoida näiteks 
õiguslike küsimuste lahendamisele tehtavaid kulutusi, mis omakorda aitab edendada 
kaubandust ja annab Euroopa majandusruumile konkurentsieelise muu maailma ees. 

Kõiki tarbijalepinguid hõlmava ühtse tarbijaõiguse loomine Euroopas aitaks oluliselt 
lihtsustada regulatiivset keskkonda nii tarbijate kui ka ettevõtjate jaoks ja aitaks kõige 
paremini saavutada tarbijaõiguse läbivaatamisel püstitatud eesmärke.  Mitmetasandilise 
tarbijaõiguse loomine suures osas säilitaks praeguse olukorra, kus põhiprobleemiks on 
muuhulgas regulatiivne mitmekesisus.   

3. Ühtlustamise tase 

Küsimus A3 Milline peaks olema läbivaadatud direktiivide / uue instrumendi 
ühtlustamise tase? 

1. võimalus: Õigusaktide läbivaatamisel lähtutakse täieliku ühtlustamise põhimõttest, 
mida vajaduse korral täiendatakse vastastikuse tunnustamise klausliga. 

2. võimalus: Õigusaktide läbivaatamisel lähtutakse miinimumühtlustamise 
põhipõhimõttest, mida täiendatakse kas päritoluriigi põhimõtte või vastastikuse 
tunnustamise klausliga. 

Arvesse võttes käesoleva rohelise raamatu eesmärke ja võimalike erinevate 
lahendusvõimaluste tagajärgi, tuleb kõige sobivamaks pidada lahendust, mille kohaselt 
lähtutakse ühtlustamisel täieliku ühtlustamise põhimõttest, mida vajaduse korral täiustatakse 
vastastikuse tunnustamise klausliga (1.võimalus).  

Täieliku ühtlustamise põhimõttega tagataks senise killustatud regulatsiooni ühtlustatuse 
võimalikult kõrge tase. Kasutades seni tarbijakaitseõiguses rakendatavat 
miinimumharmoniseerimist säiliks hetkel kehtiva regulatsiooniga kaasnevad probleemid, mis 
omakorda muudaks sisutühjaks tarbijaõiguse reformi.  



Rõhutada tuleb ka vastastikuse tunnustamise klausli olulisust. Mõistame, et täieliku 
ühtlustamise saavutamine tarbijaõiguse kõigis aspektides on raskesti saavutatav, kuna see 
tähendaks mõnedes liikmesriikides saavutatud tarbijakaitsetaseme langust.  Vastastikuse 
tunnustamise põhimõtet peaks olema võimalik  kasutada eelkõige  valdkondades, millele on 
omane kiire areng ja muutumine.     

4. Horisontaalsed küsimused  

4.1 Mõisted „tarbija” ja  „ettevõtja”  

Küsimus B1: Kuidas määratleda tarbija ja ettevõtja mõisteid? 

1. võimalus: Ühtlustatakse praegu ühenduse õigustikus esitatud määratlused ilma 
nende kohaldamisala muutmata. Tarbijad on füüsilised isikud, kelle tegutsemise 
eesmärk ei ole seotud nende ameti, äri või elukutsega. Ettevõtjad on füüsilised või 
juriidilised isikud, kelle tegutsemise eesmärk on seotud nende ameti, äri või 
elukutsega. 

2. võimalus: Tarbija ja ettevõtja mõistet laiendatakse, et hõlmata füüsilisi isikuid, 
kelle tegutsemise peamine eesmärk ei ole seotud nende ameti, äri või elukutsega 
(tarbija) või on eelkõige seotud nende ameti, äri või elukutsega (ettevõtja). 

Antud küsimuses oleme arvamusel, et kohaldada tuleks lahendust, mis sisaldub võimaluses  2, 
mille kohaselt tarbija ja ettevõtja mõistet laiendatakse selliselt, et sellega on hõlmatud 
füüsilised isikud, kelle tegutsemise peamine eesmärk ei ole seotud nende ameti, äri või 
elukutsega (tarbija) või on eelkõige seotud nende ameti, äri või elukutsega (ettevõtja). Sellise 
lahendusega oleksid selgemini lahendatud nn piiripealsed tarbijaks või ettevõtjaks oleku 
juhtumid, mille puhul on tehingu tegemine seotud ühelt poolt füüsilise isiku  kutsetegevusega 
ja teiselt poolt tegevusega, mis ei ole seotud tema kutsetegevusega.  

Tarbijaõiguse sätted on imperatiivsed, mistõttu kujutavad need olulist kõrvalekallet 
lepinguvabaduse põhimõttest kui tsiviilõiguse ühest aluspõhimõttest. Seega peaks tarbija 
mõistet laiendades olema siiski tagatud selle kindel piiritletus, sest vastasel korral riivataks 
põhjendamatult lepingupoolte privaatautonoomiat. 

 

4.2 Vahendaja kaudu tegutsevad tarbijad  

Küsimus B2: Kas eraisikute vahel sõlmitud lepinguid tuleks pidada 
tarbijalepinguteks kui üks pooltest tegutseb ametliku vahendaja kaudu? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: Tarbijakaitse ei laiene nendele tarbijate vahel 
sõlmitud lepingutele, kus üks pool sõlmib lepingu ametliku vahendaja kaudu. 

2. võimalus: Tarbijalepingu mõistet laiendatakse olukordadele, kus üks pool 
tegutseb ametliku vahendaja kaudu. 

 

Antud küsimuse puhul pooldame praeguse olukorra säilitamist, mille kohaselt tarbijakaitse ei 
laiene nendele tarbijate vahel sõlmitud lepingutele, kus üks pool sõlmib lepingu ametliku 
vahendaja kaudu (1.võimalus). Seda põhjusel, et reeglina ei anna ametliku vahendaja kaudu 
lepingu sõlmimine müüjale sellist eelist, mis annaks õigustuse ostja positsiooni 
parandamiseks rakendada tarbijaõiguse sätteid. 



Ametliku vahendaja kaudu tehingute sõlmimisel toimib vahendaja oma esindusõiguse piirides 
ehk lähtub juhistest, mis on antud temale tarbija poolt (nt auto müümise puhul on edastatud 
andmed auto tehnilise olukorra kohta, soovitatav müügihind jne). Teisisõnu on ta asunud 
tarbija asemele ja käitub nagu tarbija (tehingute tegemine tarbija nimel ja arvel). Reeglina 
täidab vahendaja vaid käsku, mis oleks olnud käitumisjuhiseks ka siis, kui müüja ei oleks 
vahendajat kasutanud. Sellisel juhul aga tarbijakaitse sätteid ei kohaldataks, mistõttu ei ole 
õigustatud tarbijaõiguse rakendamine ka ametliku vahendaja kaudu lepingute sõlmimisele. 
Tavaliselt kasutatakse ametlikku vahendajat põhjusel, et iseendal ei ole nt aega tehingu 
sõlmimisega tegeleda ning ametliku vahendaja kaudu soovitakse saavutada ajalist 
kokkuhoidu, mitte niivõrd paremust ostja ees, mis on omane tarbijasuhetele.     

Tuleb möönda, et esineb ka erandjuhtumeid, kus ametliku vahendaja kasutamine võimaldab 
müüjal saada olulist kasu. Seejuures on aga tegemist erandjuhtumitega, mida on kehtiva 
õigusliku raamistiku valguses raske reegeljuhtumitest eristada.              

4.3 Hea usu ja õiglase tehingu põhimõte  

Küsimus C: Kas horisontaalses instrumendis peaks üldpõhimõttena sisalduma 
ettevõtja kohustus järgida hea usu ja õiglase tehingu põhimõtet?  

1. võimalus: Horisontaalse instrumendiga nähakse ette, et ELi lepinguõiguse 
kohaldamisel tarbijalepingule järgivad ettevõtjad hea usu põhimõtet.  

2. võimalus: Praegune olukord säilib: Ei kehtestata mingit üldist põhimõtet.  

3. võimalus: Lisatakse nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid puudutav üldine klausel. 

Antud küsimuses toetame võimalust 3. Tsiviilõigus  sätestab üldise kohustuse järgida  hea usu 
põhimõtet, täpsustamata kummagi poole õigusi ja kohustusi. Põhimõtteliselt laieneb see 
kohustus ka lepingutele, mille osapoolteks on tarbija ja ettevõtja, kusjuures selle normi sisu 
täidetakse liikmesriigiti erinevalt. Tarbijaid ja ettevõtjaid puudutava hea usu ja õiglase 
tehingu üldise klausli lisamine tarbijakaitse võimalikku  üldregulatsiooni ühenduse tasandil 
on vajalik, sest sellega luuakse oluline instrument  õiguse edasiarendamise ja regulatsioonis 
esilekerkinud probleemide likvideerimiseks. 

 Üldprintsiipide inkorporeerimine tarbijaõigusesse aitaks oluliselt kiiremini reageerida 
probleemidele, mida ei ole võimalik lahendada olemasoleva seadusandluse pinnalt.  Tarbijaid 
ja ettevõtjaid puudutava hea usu ja õiglase tehingu põhimõtte sisustamine toimuks Euroopa 
Kohtu poolt, kes omab  tõlgendusmonopoli EL-i teisese õiguse tõlgendamise osas. Sellega 
välistatakse olukord, kus hea usu ja õiglase tehingu põhimõtete sisustamine toimub iga 
liikmesriigi kohtu poolt iseseisvalt ja koordineerimatult, mis lõppastmes säilitab tarbijakaitse 
regulatsiooni killustatuse.  

4.4 Ebaõiglasi lepingutingimusi käsitlevate  EÜ reeglite kohaldamisala  

4.4.1 Kohaldamisala laiendamine individuaalselt läbiräägitavatele lepingutingimustele  

Küsimus D1: Kui suures ulatuses peaks ebaõiglaste lepingutingimuste 
käsitlemine hõlmama eraldi läbiräägitavaid tingimusi?  

1. võimalus: Ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivi kohaldamisala laiendatakse 
eraldi läbiräägitavatele tingimustele.  

2. võimalus: Eraldi läbiräägitavatele tingimuste suhtes kohaldatakse üksnes 



kõnealuse direktiivi lisas loetletud tingimusi.  

3. võimalus: Praegune olukord säilib, st ühenduse eeskirjad kehtivad jätkuvalt 
ainult läbirääkimata või eelnevalt koostatud lepingute suhtes. 

Tüüptingimuste rakendamise ulatuse osas toetame  praeguse olukorra säilitamist ehk 
võimalust nr 3. Ebaõiglaste lepingutingimuste testi ei ole tarvilik rakendada sellistele 
lepingutingimustele, millest teist poolt on läbirääkimise kaudu teavitatud ning millega tarbija 
on vabatahtlikult nõustunud. Lepingutingimuste eraldi läbirääkimise kaudu on tarbija 
täielikult teadlikuks saanud nendest asjaoludest, millega ta peab lepingusse astudes 
arvestama, mistõttu tulenevalt privaatautonoomia põhimõttest saab tarbija  langetada 
lepingulisse suhtesse astumise kohta adekvaatse otsuse. Läbiräägitavate lepingutingimuste 
osas ei pea vajalikuks  kõrgendatud kontrolli ja tarbija täiendavat  kaitset.  Lisakaitse 
rakendamine juhtumitele, kus tarbija on teadlik tema suhtes rakendatavatest 
lepingutingimustest, kujutab endast liigset sekkumist lepinguvabaduse põhimõttesse. 

4.5 Ebaõiglaste lepingutingimuste loetelu  

Küsimus D2: Milline peaks olema horisontaalsesse instrumenti lisatava 
ebaõiglaste lepingutingimuste loetelu staatus?  

1. võimalus: Praegune olukord säilib: Jäädakse praeguse soovitusliku loetelu 
juurde. 

2. võimalus: Koostatakse nn hall nimekiri (mida võib vaidlustada) mõnedest 
eeldatavasti ebaõiglastest lepingutingimustest. See tähendaks paindlikkuse ja 
suuniste andmise ühendamist ebaõigluse üle otsustamisel.  

3. võimalus: Koostatakse nn must nimekiri ebaõiglastest tingimustest (eeldatavasti 
lühem kui praegune), mida peetakse ebaõiglasteks olenemata olukorrast.  

4. võimalus: Ühendatakse 2. ja 3. võimalus, st mõnede tingimuste seadmine 
keelatakse, aga mõnede tingimuste ebaõiglaseks pidamist võimaldatakse 
vaidlustada. 

Antud küsimuses eelistame 4.võimalust, mis on sarnane horisontaalse UCP direktiivi 
struktuuriga. Toetame kahe võimaliku nimekirja kombineerimist - nn must nimekiri 
lepingutingimustest, mis on alati ebaõiglased ja indikatiivne nn hall nimekiri 
lepingutingimustest, mida olenevalt asjaoludest võib pidada ebaõiglasteks. Tegemist oleks 
sellisel juhul kinniste loeteludega, millega oleks ebaõiglaste lepingutingimuste kohaldamisala 
piiratud, kuid samas oleks  võimalus  loetelu täiendada, andes lepingutingimustele hinnangu 
läbi hea usu ja õiglase tehingu põhimõtte. Eeldusel, et hea usu ja õiglase tehingu põhimõte on 
sisustatud Euroopa Kohtu poolt, välditakse ka õigusliku raamistiku killustatuse ohtu. 

4.6 Ebaõigluse analüüsi ulatus  

Küsimus D3: Kas ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivi analüüsi ulatust 
peaks suurendama? 

1. võimalus: Analüüsi ulatust suurendatakse, nii et see hõlmaks lepingu põhiobjekti 
määratlust ja hinna kohasust. 

2. võimalus: Säilib praegune olukord, st lepingutingimuste analüüs toimub endise 



korra kohaselt. 

Toetame praeguse olukorra säilimist (2.võimalus). Ebaõiglaste lepingutingimuste käsitlemine 
ei peaks endas hõlmama eraldi läbiräägitavaid tingimusi. Lepingu põhiobjekti määratlust  ja 
hinna kohasust puudutavate lepingutingimuste analüüs peaks toimuma endise korra kohaselt. 
Tarbijale tagab õiglase hinna konkurentsiõiguse sätetega tagatud aus konkurents ja vastava 
teenuse või kauba nõudlus ning pakkumine. Turumajanduse tagamine, mille käigus 
määratakse kindlaks kaupade ja teenuste hind, on üks Euroopa majandusruumi 
aluspõhimõtteid, millest kõrvalekaldumine tarbijakaitselistel põhjustel on lubamatu.        

4.7 Teavitamisnõuded   

Küsimus E: Millised lepingujärgsed tagajärjed tuleks sätestada selleks 
puhuks, kui ei täideta tarbijaõigustikuga kehtestatud teavitamisnõudeid?  

1. võimalus: Lepingust taganemise aega, mis on tavapärane meede 
teavitamisnõuete mittetäitmise korral, võidakse pikendada näiteks kuni kolme 
kuuni.  

2. võimalus: Erinevate teavitamiskohustuste puhul võetakse tarvitusele erinevad 
abinõud: mõnda liiki rikkumiste puhul lepingu eelsel ja lepingu kehtimise ajal tuleb 
tarvitusele võtta õiguskaitsevahendid (nt eksitava teabe esitamine toote hinna kohta 
võiks anda tarbijale õiguse lepingust kõrvale hoida), teiste puhul toimitakse teisiti 
(nt pikendatakse lepingust taganemise aega või ei seata mingeid lepingujärgseid 
sanktsioone).  

3. võimalus: Praegune olukord säilib: Teavitamisnõuete täitmata jätmise korral 
nähakse eri lepinguliikide puhul jätkuvalt ette erinevad lepingujärgsed tagajärjed. 

Ettevõtja poolt oma teenuse või kauba kohta edastatud teave on üks olulisemaid kriteeriume, 
millele tuginedes tarbija oma otsuse langetab. Tarbijal kui isikul, kes on võrreldes ettevõtjaga 
reeglina oluliselt nõrgemas positsioonis,  puuduvad üldjuhul andmed esitatud teabe õigsuse 
ja täielikkuse  kohta ehk teisisõnu, tal ei ole vahendeid ja võimalusi välja uurida, kas ettevõtja 
esitatud teave on õige või mitte. Sellest tulenevalt on oluline, et  ettevõtja esitab tarbijale 
õiget ja täpset teavet.  Samas on keeruline ette näha mingit üldist lepingujärgset tagajärge  
teavitamisnõuete mittetäitmise korral, kuna nõutava teabe tähendus võib tarbija jaoks  olla 
erinev (nt teave kauba hinna kohta või teave ettevõtja kohta).   Sellest tulenevalt toetame 
2.võimalust, mille puhul erinevate teavitamiskohustuste puhul võetakse tarvitusele erinevad 
abinõud. Taoliste meetmete rakendamisel oleks piisavalt tagatud, et ettevõtja nõutavat teavet 
korrektselt  esitab ning lisaks tarbijakaitseliste eesmärkide saavutamisele aitab see kaasa  ka 
ausa konkurentsi edendamisele.    

4.8 Taganemisõigus 

4.8.1 Taganemise aja pikkus  

Küsimus F1: Kas lepingust taganemise aja pikkus tuleks ühtlustada kogu 
tarbijaõigustiku ulatuses? 

1. võimalus: Kehtestada ühtne, nt 14-päevane lepingust taganemise ajavahemik 
kõigi juhtude suhtes, kus tarbijal on tarbijakaitset käsitlevate direktiividega antud 
õigus lepingust taganeda.  

2. võimalus: Eristatakse kahte liiki direktiive ning neile kehtestatakse erinev 



lepingust taganemise aeg (nt ränd- ja sidevahendi abil sõlmitud lepingutes 10 
kalendripäeva, kinnisvara osaajalise kasutamise lepingus aga 14 kalendripäeva).  

3. võimalus: Praegune olukord säilib: Tarbijaõigustikus ei ühtlustata lepingust 
taganemise aja pikkust; seda reguleerivad valdkondlikud õigusaktid. 

Antud küsimuse osas leiame, et tagamaks õigusselgust taganemistähtaegade osas on kõige 
otstarbekam lähtuda 1. võimaluses kirjeldatud lahendusest, mille kohaselt kehtestataks ühtne 
14-päevane lepingust taganemise ajavahemik kõigi juhtude suhtes, kus tarbijal on õigus 
lepingust taganeda. Taganemine on tarbijale üks olulisemaid õiguskaitsevahendeid, mistõttu 
peaks selle kasutamine olema selgelt ja üheselt reguleeritud.  

Mingil juhul ei poolda me 2.võimaluses toodud lahendust. Nimelt ei ole sellise lahenduse 
puhul tagatud regulatsiooni õigusselgus ja tähtaegade rühmitamise puhul võib tekkida 
probleeme juhul, kui erinevasse rühma kuuluvate direktiivide regulatsioon mõnes aspektis 
omavahel kattub ning sellisel juhul ei ole selge, millise regulatsiooni tähtaeg peaks 
kohalduma. Samas tuleb möönda, et ühtse taganemistähtaja juures on vaja leida kompromiss, 
arvestades direktiividega reguleeritavaid äärmiselt erinevaid valdkondi ning sellest tulenevalt 
ka erinevatel eesmärkidel sätestatud erinevaid tähtaegu. Ühtse taganemisaja pikkuse 
määramisel tuleks kaaluda, milline oleks sobivaim tähtaeg ning 14-päevane tähtaeg ei pruugi 
olla kõige sobivam.  

4.8.2 Taganemisõiguse kasutamise viisid  

Küsimus F2: Kuidas tuleks lepingust taganemise õigust teostada? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: Liikmesriigid otsustavad ise, kuidas lepingust 
taganemisest teatada.  

2. võimalus: Nähakse ette kogu tarbijaõigustiku ulatuses kehtiv ühtne lepingust 
taganemisest teatamise kord.  

3. võimalus: Lepingust taganemiseks ei kehtestata formaalseid nõudeid. Nii saab 
tarbija lepingust taganeda ükskõik millisel moel (k.a kauba tagastamine). 

Siinkohal tuleb rõhutada lepingust taganemise teostamise olulisust õiguskaitsevahendite 
reaalsel kasutamisel ning seda just olukordades, kus ostja ja müüja asuvad kaugel nt teistes 
liikmesriikides. Ühisturu huvides ja ka tegelikkuses kasutatava efektiivse tarbijaõiguse 
seisukohalt on oluline, et lepingust saaks taganeda ükskõik millisel moel  järgimata mistahes 
sellekohaseid formaalseid nõudeid.  Seega võiks kaaluda 2. ja 3. võimaluse kombinatsiooni, 
mille kohaselt nähakse ette kogu tarbijaõigustiku ulatuses kehtiv ühtne lepingust taganemisest 
teatamise kord, mis  näeb ette võimaluse, et lepingust saab taganeda ükskõik millisel moel 
(k.a kauba tagastamine), kusjuures määravaks on, et oleks selge lepingust taganemise tahe.  

 

4.8.3 Taganemise lepingulised tagajärjed   

Küsimus F3: Milliseid kulusid peaksid tarbijad kandma lepingust taganemise 
korral? 

1. võimalus: Praegused ettekirjutused tuleb tühistada, st tarbijatel ei tuleks teha 
mingeid kulutusi oma õiguste kasutamisel lepingust taganemise korral. 



2. võimalus: Olemasolevad võimalused ühtlustatakse, st lepingust taganemise 
korral kannavad tarbijad ühesuguseid kulusid lepingu liigist olenemata.  

3. võimalus: Praegune olukord säilib: jäädakse praeguste regulatiivsete lahenduste 
juurde. 

Siinkohal tuleb asuda seisukohale, et ühtne regulatsioon on vajalik. Samas on erinevate 
lepingutega seoses ka võimalikud lepingust  taganemise kulud erinevad ja nende ühtlustamine 
problemaatiline. Üldreegel võiks olla, et lepingust taganemise korral tarbija kulutusi ei kanna 
(1.võimalus).   

Eesti õiguses on säte, mille kohaselt üldjuhul kannab asja tagastamise või teenuse 
hüvitamisega seotud kulud ettevõtja, kuid lepingupooled võivad kokku leppida, et tarbija 
kannab tagastamise tavalised kulud (kindla määra ulatuses), välja arvatud juhul, kui üleantud 
asi või osutatud teenus ei vasta tellitule. Ka ühenduse ühtse regulatsiooni väljatöötamisel 
võiks kaaluda võimaluste 1 ja 2 kombineerimist.   Teisisõnu üldreegli kohaselt tarbija kulutusi 
lepingust taganemise korral ei kanna, kuid pooled võivad kokku leppida, et tarbija kannab 
asja tagastamise kulud teatud kindlaksmääratud määra ulatuses. Selline kokkulepe võiks olla 
lubatud üksnes juhul, kui  on tegemist piiriülese tehinguga ja kauba tagastamise põhjuseks ei 
ole kaubal esinenud puudus. Vastasel korral võiks olla tegemist nn musta nimekirja kuuluva 
lepingutingimusega (vt eelnevalt märkust tüüptingimuste juures) või muidu lubamatu 
tingimusega. 

4.9 Üldised lepingulised õiguskaitsevahendid   

Küsimus G1: Kas horisontaalse instrumendiga peaks tarbijatele tagama 
üldised lepingulised õiguskaitsevahendid? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: olemasolevates õigusaktides on sätestatud 
konkreetsed õiguskaitsevahendid eri liiki lepingute korral (nt müügilepingud). 
Üldiste lepinguliste õiguskaitsevahendite kehtestamine on liikmesriikide 
pädevuses. 

2. võimalus: Sätestatakse üldised lepingulised õiguskaitsevahendid, mis kehtivad 
kõigi tarbijalepingute rikkumiste puhul. Need vahendid oleksid järgmised: tarbija 
õigus lõpetada leping, nõuda hinna alandamist ning keelduda kohustuse täitmisest. 

 

Oleme  seisukohal, et toetades ühtse Euroopa eraõiguse teket (vt vastuseid küsimustele A 1 ja 
A 2), on oluline  toetada muuhulgas ka võimaluses 2 sätestatud meedet. Esiteks aidataks 
sellega kaasa nii ühtse Euroopa tsiviilõiguse väljakujunemisele ja teiseks aitaks see oluliselt 
efektiivsemaks muuta tarbijakaitset piiriüleste tehingute puhul. 

 

4.10 Üldine õigus hüvitisele   

Küsimus G2: Kas horisontaalse instrumendiga peaks ette nägema tarbija 
õiguse hüvitisele lepingu rikkumise puhul? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: hüvitise saamise õigus kehtestatakse riiklike 
õigusaktidega, välja arvatud juhtudel, kui see on ette nähtud ühenduse õigusega (nt 
reisipaketid). 



2. võimalus: Nähakse ette tarbijate üldine hüvitise saamise õigus, st neil on õigus 
saada hüvitist kõigi rikkumiste korral, olenemata lepingu liigist ja rikkumise 
laadist. Liikmesriikide otsustada jääb, milliste rikkumiste korral on tarbijatel õigus 
hüvitist saada.  

3. võimalus: Nähakse ette tarbijate üldine hüvitise saamise õigus ja tagatakse, et 
tarbijale hüvitatakse vähemalt lepingu rikkumisest põhjustatud materiaalne kahju. 
Liikmesriikide pädevusse jääb otsustada, kuidas hüvitada mittemateriaalset kahju 
(nt moraalne kahju).  

4. võimalus: Nähakse ette tarbijate üldine hüvitise saamise õigus ja tagatakse, et 
tarbijale hüvitatakse nii materiaalne kui ka moraalne kahju. 

 

Selles küsimuses eelistame võimalust 3. Horisontaalse instrumendiga võiks  tarbijale ette 
näha üldise hüvitise saamise õiguse ja tagada tarbijale lepingu rikkumisega kaasnenud 
materiaalse kahju hüvitamine. Mittemateriaalse kahju hüvitamine võiks jääda  siseriikliku 
otsustuse objektiks. Kahju hüvitamise ühtse reeglistiku väljatöötamisega täpsustatakse tarbija 
õigusi ja antakse sellele ka reaalne väljund nõudeõiguse näol. 

5. Tarbijale müümisele kohalduvad erireeglid  

5.1 Hõlmatavad lepingute liigid  

Küsimus H1: Kas tarbekaupade müügi eeskirjadega peaks reguleerima ka 
muid lepinguid, mille raames tarnitakse kaupu või osutatakse 
digitaalteenuseid?  

1. võimalus: Praegune olukord säilib: st reguleeritakse üksnes tarbekaupade müüki, 
välja arvatud kaubad, mida alles hakatakse tootma.  

2. võimalus: Kohaldamisala laiendatakse ka muudele lepingutele, mille raames 
tarbijatele tarnitakse kaupu (nt autode rentimine). 

3. võimalus: Kohaldamisala laiendatakse ka muudele lepingutele, mille raames 
tarbijatele osutatakse digitaalteenuseid (nt muusika Interneti kaudu).  

4. võimalus: Ühendatakse 2. ja 3. võimalus. 

 
Senine tarbijaõiguse kontseptsioon, mis puudutab üksnes müügilepinguid, on vananenud, 
arvestades muude lepinguliikide kasutamise tõusu õiguskäibes (nt litsentsilepingutega kaetud 
arvutiprogrammide allalaadimine internetist). Seetõttu toetame võimaluses 4 pakutud 
lahendust ning müügilepingu kohaldamisala laiendamist ka muudele lepingutele, mille 
raames tarbijale osutatakse digitaalteenuseid või hangitakse  kaupu. 
 Samas tuleb aga  rõhutada, et digitaalteenuste puhul on tegemist kiiresti areneva nn 
tulevikuvaldkonnaga, mille täpne tarbijaõiguslik sisu vajab veel täpsustamist ja analüüsimist.                   

5.2. Avalikul enampakkumisel müüdavad kasutatud kaubad   

Küsimus H2: Kas tarbekaupu reguleerivad eeskirjad peaksid kehtima ka 
kasutatud kaupade suhtes, mida müüakse avalikul enampakkumisel? 



1. võimalus: Jah.  

2. võimalus: Ei, nende kaupade suhtes ühenduse eeskirju ei kohaldata. 

Selles küsimuses toetame võimaluses 1 välja pakutud lahendust, sest arvestades avalike 
enampakkumiste laiaulatuslikku kasutamist seoses veebipõhiste avalike enampakkumiste 
keskkondade kiire levikuga, ei ole põhjendatud nende kõrvalejätmine tarbijaõiguslikust 
regulatsioonist.  

Samas ei selgu sellest küsimusest üheselt, kelle poolt  avalikul enampakkumisel müüdavatele 
kaupadele need eeskirjad kohalduksid.  Juhul, kui avalikul enampakkumisel müüvad 
kasutatud kaupu tarbijad, st füüsilised isikud, kes ei tegele kasutatud kaupade müümisega 
oma majandus- või kutsetegevuse raames ja tehingu tulemusena sõlmitakse kahe tarbija 
vaheline leping, siis selliselt enampakkumisel müüdavate kaupade suhtes ei pea me õigeks  
ühenduse eeskirjade kohaldamist. 

 

5.3 Müüja üldised kohustused – kaupade kättetoimetamine ja nende vastavus  

Küsimus I1: Kuidas tuleks määratleda tarnimise mõistet? 

1. võimalus: Tarnimine tähendab, et tarbija saab kauba tegelikult kätte (st kaup 
antakse tarbijale üle).  

2. võimalus: Tarnimine tähendab, et kaubad antakse tarbijale üle lepingus määratud 
ajal ja kohas.  

3. võimalus: Tarnimise mõiste sisaldab eeldust, et tarbija saab kauba füüsiliselt 
enda valdusse, samas võivad pooled kokku leppida ka teisiti. 

4. võimalus: Praegune olukord säilib: tarnimise mõistet ei määratleta. 

 

Siinkohal tuleb rõhutada, et horisontaalse instrumendi terviklikkuse seisukohalt on oluline, et 
selles oleks sätestatud ka tarnimise mõiste. Siinkohal peaks jätma tehingu pooltele ruumi 
otsustamaks, millisel juhul loetakse kaup tarnituks. Seda seetõttu, et selline lähenemine aitab 
arvestada iga tehingu eripära ning antud valdkonnas ei ole absoluutselt ühtsete reeglite 
sätestamine tarbijaõiguse seisukohalt lähtuvalt vajalik. Seega toetame 3.võimaluses 
sisalduvat tarnimise mõistet, mis sisaldab eeldust, et tarbija saab kauba füüsiliselt enda 
valdusse, kuid pooled võivad kokku leppida ka teisiti.  

5.4 Riski ülekandmine tarbijale müügil   

Küsimus I2: Kuidas peaks reguleerima riski ülekandmist tarbekaupade 
müügil? 

1. võimalus: Riski ülekandmist reguleeritakse ühenduse tasandil ja see seotakse 
kauba kättesaamise momendiga. 

2. võimalus: Praegune olukord säilib: Riski ülekandmist reguleeritakse riiklike 
õigusaktidega, mille tagajärjel tekivad erinevad lahendused. 



Riski üleminek ja kauba tarnimine ehk asja üleandmine on omavahel olemuslikult seotud. 
Seega toetame 1.võimalust ja riski ülekandmise reguleerimist ühenduse tasandil ning selle 
sidumist kauba kättesaamise momendiga.  

 

5.5 Kaupade vastavus   

Küsimus J1: Kas horisontaalse instrumendiga peaks pikendama kauba 
nõuetele mittevastavuse korral tarbijale tagatud õiguskaitse kehtimise aega 
selle ajavahemiku võrra, mis kulus toote defektide parandamiseks? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: mingeid muudatusi ei tehta. 

2. võimalus: Jah. Horisontaalse instrumendiga sätestatakse õigusliku tagatise 
kehtivusaja pikendamine sellise ajavahemiku võrra, mil tarbijal ei olnud võimalik 
kaupa kasutada, sest toimus selle defektide parandamine. 

Antud küsimuse puhul eelistame 2.võimaluses pakutud lahendust. Kauba nõuetele 
mittevastavuse korral tarbijale tagatud õiguskaitse kehtimise aega tuleks horisontaalse 
instrumendiga pikendada selle ajavahemiku võrra,  mis kulus toote defektide parandamiseks. 

Eesti õiguses sisaldub analoogne säte lepingutingimustele mittevastavusest tulenevate nõuete 
aegumise pikenemise kohta. Selle sätte kohaselt asja asendamisel müüja poolt algab 
aegumistähtaeg asendatud asja üleandmisest ostjale ja asja parandamisel müüja poolt algab 
aegumistähtaeg kõrvaldatud puuduse suhtes uuesti parandamisest arvates. 

 

5.5.3 Korduvad defektid   

Küsimus J2: Kas õigusliku tagatise kehtivus peaks automaatselt pikenema, kui 
ilmneb, et toodet tuleb uuesti parandada? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: Õigusliku tagatise tähtaega ei pikendata. 

2. võimalus: Õigusliku tagatise tähtaega pikendatakse ajavahemiku võrra, mis 
täpsustatakse pärast toote parandamist, nii et oleks tagatud edasiste paranduste 
tegemine, kui samad defektid peaksid tulevikus ilmnema. 

 

Selles küsimuses toetame 2.võimalust ja seda samadel põhjustel nagu küsimuse J 1 puhul. 
Õigusliku tagatise tähtaeg peaks automaatselt pikenema, kui ilmneb, et toodet tuleb uuesti 
parandada.  Seejuures peaks olema defektide iseloomu ulatus laiem kui toodud rohelises 
raamatus. Nimelt võiks vastutuse periood pikeneda ka sellistele defektidele, mis on seotud 
parandatud defektiga.  

Korduvate defektide küsimus on oluline ka tarbijale võimaldatud hüvitiste aspektist. 
Mitmekordse parandamise asemel peaks tarbijal olema õigus nõuda asja asendamist uuega.  

5.5.4 Kasutatud kaubad   

Küsimus J3: Kas kasutatud kaupadele peaks kehtestama eraldi eeskirjad? 

1. võimalus: Horisontaalne instrument ei sätesta erandeid kasutatud kaupadele: 



müüjal ja ostjal ei ole võimalik kokkuleppel kehtestada lühemat vastutusaega 
nõuetele mittevastavate kasutatud kaupade korral.  

2. võimalus: Horisontaalse instrumendiga sätestatakse kasutatud kaupadele eraldi 
eeskirjad: Müüja ja ostja võivad kokkuleppel kehtestada lühema vastutusaja (kuid 
mitte alla ühe aasta) nõuetele mittevastavate kasutatud kaupade korral. 

 

Küsimus J 3 puudutab kasutatud kaupadele eraldiseisvate reeglite kehtestamist. VÕS ei näe 
ette eriregulatsiooni vastutuse tähtaegade osas kasutatud kaupadele, mistõttu tuleks toetada 
võimaluses nr 1 väljapakutut. Samas oleme valmis kaaluma lähtuvalt praktikas esinevatest 
probleemidest kasutatud kaupade osas eraldi eeskirjade kehtestamist (2.võimalus), kuid 
kasutatud kaupade osas kehtivad nõuded ei tohiks erineda tavapärastest mitte rohkem, kui see 
on vajalik kasutatud kauba iseloomust lähtuvalt. Kui ettevõtja teavitab tarbijat müüdava 
kauba kasutatusest, ei ole põhjust tagada tarbijale uue kauba müügiga analoogset 
õiguskaitset. 

5.6 Tõendamiskohustus   

Küsimus J4: Kellel peaks olema kohustus tõendada, et defektid esinesid juba 
kauba kättetoimetamisel? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: Esimese kuue kuu jooksul lasub ettevõtjal 
kohustus tõendada, et kauba kättetoimetamisel defekte ei esinenud. 

2. võimalus: Ettevõtjal lasub kohustus tõendada, et kauba kättetoimetamisel defekte 
ei esinenud, kogu õigusliku tagatise kehtivusaja jooksul ning tingimusel, et see on 
kooskõlas kauba ja defektide olemusega. 

 

Oleme seisukohal, et senine 6-kuuline tähtaeg on piisav ning selle pikendamine on 
põhjendamatu ettevõtja koormamine (variant nr 1). 

 

5.7 Õiguskaitsevahendid   

Küsimus K1: Kas tarbijal peaks olema õigus valida võimalike hüvitiste vahel? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: Tarbijatel on kõigepealt võimalik nõuda 
parandamist/asendamist; hinna alandamist või lepingu lõpetamist saavad nad nõuda 
üksnes juhul, kui muid hüvitisi ei ole võimalik anda. 

2. võimalus: Tarbijad saavad kohe valida võimalike hüvitiste seast. Lepingut 
lõpetada oleks siiski võimalik üksnes eritingimustel. 

3. võimalus: Tarbijatel on kõigepealt võimalik nõuda parandamist/asendamist või 
hinna alandamist ning taotleda lepingu lõpetamist üksnes juhul, kui neid hüvitisi ei 
ole võimalik anda.  

Lepingutingimustele mittevastava kauba korral on Eestis kehtiva regulatsiooni kohaselt 
tarbijal õigus nõuda müüjalt kohustuse täitmist, seega siis  asja parandamist või asendamist, 
kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale ebamõistlikke kulusid või 
põhjendamatuid ebamugavusi, või hinna alandamist. Lepingu lõpetamine on võimalik üksnes 
eritingimustel, kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud (asja parandamine või 



asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub (korduvad parandamised) või kui müüja keeldub 
õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul).  

Tegelikkuses on disproportsionaalsuse tingimust keeruline kohaldada ja müüjate üldine 
eelistus on asja parandamine selle asendamise või hinna alandamise asemel.  Sellest 
tulenevalt pooldame 1. ja 2.võimaluse kombinatsiooni,  kus hüvitiste kasutamiseks on seatud 
teatud prioriteet ja hinna alandamine ning  lepingu lõpetamine oleks võimalik üksnes 
eritingimustel ( kui muid hüvitisi ei ole võimalik anda või kui asendamine või parandamine 
ebaõnnestub või ei tehta seda mõistliku aja jooksul .  

 

5.8 Nõuetele mittevastavusest teavitamine   

Küsimus K2: Kas tarbijad peaksid müüjale teatama toote nõuetele 
mittevastavusest? 

1. võimalus: Kehtestatakse kohustus teatada müüjale igast defektist.  

2. võimalus: Kehtestatakse teatavatest olukordadest teatamise kohustus, nt kui 
müüja on eksinud hea usu põhimõtte vastu või on olnud äärmiselt hooletu.  

3. võimalus: Teavitamiskohustusele ei seata ajalisi piiranguid.  

Oleme seisukohal, et horisontaalses instrumendis peaks olema kehtestatud teatamiskohustus,  
mistõttu toetame  võimaluse 1 modifitseeritud varianti (2-kuuline tähtaeg). Teatamiskohustus 
igast sellisest defektist, mis muudab toote lepingutingimustele mittevastavaks ja millest 
tulenevalt soovib tarbija kasutada õiguslikku kaistet ning  selle ajaline piiratus on oluline, et  
anda rikkujale teada ilmnenud puudustest ning sellega võimaldada neid kõrvaldada.  
Teavitamiskohustuse täitmise teatav ajaline piirang oleks vastaks tarbija kohustusele järgida 
hea usu ja ausa tehingu põhimõtet nt vähendada kahju ja käituda heas usus.    

 

5.9 Tootjate otsene vastutus toote mittevastavuse korral   

Küsimus L: Kas horisontaalse instrumendiga tuleks kehtestada tootjate otsene 
vastutus toote mittevastavuse korral? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: ELi tasandil ei kehtestata eeskirju tootjate 
otsese vastutuse kohta toote mittevastavuse korral.  

2. võimalus: Kehtestatakse tootjate otsene vastutus eespool kirjeldatud tingimustel. 

 

Antud küsimuses toetame 1.võimaluses ettenähtud lahendust ehk praeguse olukorra 
säilitamist. Toote mittevastavuse korral peab müüjal igal juhul lasuma otsene vastutus tarbija 
ees. Arvestades praegust olukorda, kus tarbijad teevad tehinguid suures osas oma koduriigis 
tegutseva müüjaga, oleks toote mittevastavuse korral tarbija suunamine teises riigis asuva 
tootja juurde tarbijale küllalt tülikas. Tootja vastutus puudusega toote läbi isiku surma või 
isikule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamise eest on reguleeritud tootja vastutuse 
direktiiviga.   

5.10 Tarbekaupade garantiid (müügigarantiid) 

Küsimus M1: Kas horisontaalses instrumendis peaks määratlema, mida kauba 



garantii mõiste eeldatavasti hõlmab? 

1. võimalus: Praegune olukord säilib: Horisontaalne instrument ei sisalda 
eeldatavaid määratlusi.  

2. võimalus: Kehtestatakse kauba garantii eeldatav määratlus. 

Antus küsimuses toetame 2.võimalust ja kauba garantii eeldatava määratluse kehtestamist.  
Horisontaalse instrumendiga garantii määratluse kehtestamine on otstarbekas, arvestades 
asjaoluga,  et garantii mõiste kasutamine kaubanduses on väga levinud ja ettevõtjad 
kasutavad seda tihti kergekäeliselt ja selle sisu tegelikkuses silmas pidamata. Garantii 
määratlus on vajalik, et selgitada ettevõtjatele täpsemalt selle sisu ja tagada, et tarbijatele ka 
reaalselt garantiid pakutakse.  

 

5.10.2 Müügigarantii ülekandmine   

Küsimus M2: Kas horisontaalse instrumendiga peaks reguleerima kauba 
garantii ülekandmist?  

1. võimalus: Praegune olukord säilib: kauba garantii ülekandmist ei reguleerita 
ühenduse eeskirjadega. 

2. võimalus: Kehtestatakse kohustuslik nõue, et kauba garantii läheb automaatselt 
üle järgmisele ostjale.  

3. võimalus: Horisontaalse instrumendiga kehtestatakse garantii ülekandmise kord, 
mille puhul eeldatakse, et garantii andjal on õigus kauba garantii ülekandmist kas 
välistada või seada sellele tingimusi.  

 
Antud küsimuses toetame 3.võimalust. Üldjuhul ei tohiks isiku vahetus mõjutada kaubale 
antud garantii kehtivust ning üldprintsiibina peaks garantii olema ülekantav. Siiski võiks 
jääda garantii andjale õigus kauba garantii ülekandmist kas välistada või seada sellele 
tingimusi.  Seda eeldusel, et Komisjoni selgituste kohaselt püütakse lahendada olukorda, kus 
kauba ostnud tarbija soovib selle edasi müüa või anda. 
 

5.10.3 Müügigarantii toote üksikutele osadele   

Küsimus M3: Kas horisontaalse innstrumendiga peaks reguleerima võimalust 
anda kauba garantii üksnes mõnele toote osale?  

1. võimalus: Praegune olukord säilib: Horisontaalse instrumendiga ei reguleerita 
võimalust anda garantii üksnes kauba mõnele osale.  

2. võimalus: Horisontaalse instrumendiga kehtestatakse ainult teavitamiskohustus.  

3. võimalus: Horisontaalse instrumendiga kehtestatakse teavitamiskohustus ning 
selline kord, mis eeldab, et garantii hõlmab kogu lepingujärgset kaupa. 

 

Selles küsimuses toetame 3.võimalust. Ettevõtjal peaks olema võimalik anda garantii üksnes 
kauba mõne osa suhtes. Horisontaalse instrumendiga tuleks kehtestada teavitamiskohustus 



garantii täpse ulatuse osas ning säte, mille kohaselt mitteteavitamisel eeldatakse, et garantii 
hõlmab kogu lepingujärgset kaupa.  

 

6. Muud küsimused  

Käesolevas dokumendis konsulteeritakse asjaosalistega küsimustes, mis on 
tarbijakaitse acquis läbivaatamise kontekstis olulistena välja toodud. Komisjon ootab 
teavet ja ettepanekuid ka muude probleemide kohta, mida peetakse asjakohaseks ja 
oluliseks tarbijaõigustiku läbivaatamise üldeesmärkide kohaselt.  

Küsimus N: Kas seoses tarbijakaitsega on veel probleeme või valdkondi, mis 
vajaks lähemat uurimist või millega oleks vaja tegeleda ELi tasandil? 



 


