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LÜHISELGITUS 

Eesmärk ja kohaldamisala 

 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on võimaldada paremat juurdepääsu piiriülestele kaupadele ja 

teenustele, hoides ära otsese ja kaudse diskrimineerimise kliendi kodakondsuse, elukoha või 

asukoha alusel. Sellega täpsustatakse veelgi teenuste direktiivi (2006/123/EÜ) artikli 20 

lõikes 2 üsna ebaselgelt määratletud diskrimineerimiskeelu põhimõtet. 

Täpsemalt on ettepaneku eesmärk keelustada põhjendamatu asukohapõhine piiramine, mille 

puhul kaupleja kas blokeerib juurdepääsu konkreetsele veebipõhisele kasutajaliidesele või 

suunab kliendi ümber erinevale veebipõhisele kasutajaliidesele ilma viimase nõusolekuta 

(artikkel 3). Samuti on määruse ettepanekus sätestatud nõue kohaldada klientide suhtes 

ühtseid juurdepääsu üldtingimusi, olenemata klientide kodakondsusest, elukohast või 

asukohast, vastavalt kindlaksmääratud kohaldamisjuhtudele (artikkel 4). Lisaks on keelatud 

diskrimineerimine seoses maksetega (artikkel 5). Tuleb rõhutada, et komisjoni ettepanek ei 

kehtesta kättetoimetamise kohustust, mis tähendab, et kauplejad, kes ei ole sihiks seadnud 

piiriüleseid turge, ei pea kaupu või teenuseid kätte toimetama, vaid üksnes võimaldama 

klientidel osta neid sihtrühma klientidega samadel tingimustel sihtrühma klientidega (nt tulles 

neile järgi kaupleja tegevuskohta). 

Kohaldamisalaga seoses tuleb rõhutada kahte olulist aspekti. Esiteks, esildatud määrust 

kohaldatakse klientide suhtes, kes hõlmavad nii füüsilisest isikust tarbijaid kui ka ettevõtteid, 

kes tegutsevad lõppkasutajatena ja ei osta teenust või kaupa edasimüügiks. Teiseks, esildatud 

määrust ei kohaldata elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise võimaldamine, mis tähendab, et näiteks e-raamatud 

ja muusika voogedastuse teenused jäävad määruse kohaldamisalast välja. Sellegipoolest on 

komisjon lisanud läbivaatamisklausli (artikkel 9), milles on sätestatud, et esimeses hindamises 

– kaks aastat pärast määruse jõustumist – keskendutakse konkreetselt sellele, kas osutatud 

erand tuleks kaotada. 

Arvamuse koostaja üldine seisukoht 

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepaneku üldist suunda ja tasakaalu ning on seisukohal, 

et see on oluline samm siseturu kujundamisel. Täielikult toimiv ühtne turg on 

kultuurimajanduse jaoks eluliselt tähtis ja peaks pikemas perspektiivis aitama edendada 

kultuurilist mitmekesisust ja ühist kultuuripärandit kogu Euroopa Liidu tasandil.  

Peale rea muudatusettepanekute, mille eesmärk on mõnede sätete täpsustamine või loetavuse 

parandamine, keskenduvad arvamuse koostaja muudatusettepanekud järgmisele kahele 

olulisele aspektile. 

Läbivaatamisklausel 

Arvamuse koostaja toetab nii komisjoni otsust jätta käesoleva määruse kohaldamisalast välja 

elektrooniliselt osutatavad teenused, mille peamine sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule autoriõigustega kaitstud materjalile ja nende 

kasutamise võimaldamine, kui ka otsust kaaluda selle erandi tegemist uuesti kahe aasta pärast 
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esimese hindamise käigus. Sellistel kultuurikaupadel ja -teenustel nagu e-raamatud ja 

muusika voogedastuse teenused on spetsiifilised ärimudelid ja omadused, mida on vaja 

täiendavalt ja põhjalikult kaaluda. Arvamuse koostaja on seisukohal, et õige on hinnata nende 

teenuste kohaldamisalasse kaasamist kahe aasta pärast, kuid rõhutab, et läbivaatamisprotsessis 

tuleb eriti arvesse võtta kultuurikaupade ja -teenuste spetsiifilist olemust. 

Kliendi mõiste ja abi vaidluste korral 

Nagu eespool osutatud, kohaldataks esildatud määrust tarbijate suhtes ja ettevõtete suhtes, kui 

nad teevad kaubandustehinguid lõppkasutajana, mitte edasimüügi eesmärgil. Artikli 2 punktis 

c määratletud kliendi mõiste hõlmab mõlemaid rühmi. Arvamuse koostaja toetab seda 

lähenemist. Kuid esildatud sätetes abi kohta vaidluste lahendamisel (artikkel 8) on komisjoni 

ettepaneku kohaselt ette nähtud määratud organite poolt abi osutamine ainult tarbijatele. 

Arvamuse koostaja arvates tuleks sellist abi anda kõikidele klientidele käesoleva määruse 

tähenduses. See on oluline järjekindluse tagamiseks ja seetõttu, et paljud mikro- ja 

väikeettevõtted, sh juriidilise isiku staatust omavad ühendused jääksid väga ebasoodsasse 

olukorda, kui oleksid sunnitud vaidluste lahendamiseks üksnes kohtusse pöörduma. Eriti 

oluline on see kultuurivaldkonna ettevõtjate jaoks, kes on sageli vabatahtlike ühendused või 

väga väikesed ettevõtted. Lisaks peavad vaidlused, mille korral määratud organid kliente 

abistavad, olema otseselt seotud käesoleva määruse kohaldamisega, mitte muude 

probleemküsimustega, mis kaubandustehingu korral võivad tekkida.  

Arvamuse koostaja esitatud muudatusettepanekud säilitavad komisjoni ettekirjutusi vältiva 

lähenemise, jättes liikmesriikidele vabaduse otsustada, millised organid määrata ja kuidas nad 

peaksid vaidluste korral abi osutama.  

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Selleks et saavutada eesmärk 

tagada hästi toimiv siseturg, mis on 

sisepiirideta ala, kus on tagatud muu 

hulgas kaupade ja teenuste vaba 

liikumine, ei piisa üksnes liikmesriikide 

vahel olevate tõkete kaotamisest. Nende 

tõkete kaotamist võivad takistada 

eraõiguslike isikute loodud tõkked, mis ei 

ole kooskõlas siseturu vabadustega. See 

juhtub siis, kui ühes liikmesriigis tegutsev 

kaupleja takistab või piirab teistes 

(1) Hädavajalik on luua sisepiirideta 

ala, kus on tagatud muu hulgas kaupade 

ja teenuste vaba liikumine, ning saavutada 

uue digitaalse ühtse turu strateegia 

eesmärgid. Allesjäänud põhjendamatud 

takistused tuleks kõrvaldada, et tagada 

eelkõige kultuurisektoris täielikult toimiv 

kaupade ja teenuste siseturg, mis on 

äärmiselt oluline kultuurilise 

mitmekesisuse edendamiseks, kultuuri 

levitamiseks ja ühise kultuuripärandi 
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liikmesriikides asuvate, piiriüleseid 

kaubandustehinguid teha soovivate 

klientide juurdepääsu kaupleja 

kasutajaliidestele nagu veebilehed ja 

mobiiliäpid (nn asukohapõhine piiramine). 

Samuti leiab see aset teatavate kauplejate 

muu sellise tegevuse kaudu, mis seisneb 

nende pakutavate kaupade ja teenuste 

saamiseks teistest liikmesriikidest pärit 

klientidele erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kehtestamises nii 

veebikeskkonnas kui ka veebivälises 

keskkonnas. Mööndes, et niisugune erinev 

kohtlemine võib olla teatavatel juhtudel 

õigustatud, ei anna kauplejad muudel 

juhtudel piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivatele klientidele võimalust osta 

kaupu ja teenuseid või kehtestavad 

kaupade ja teenuste suhtes eri tingimusi 

pelgalt ärilistel kaalutlustel. 

arendamiseks kogu liidus. Ainult 
liikmesriikide vahel olevate tõkete 

kaotamisest ei piisa, kuna seda võivad 

takistada eraõiguslike isikute loodud 

tõkked, mis ei ole kooskõlas siseturu 

vabadustega. Sellised tõkked tekivad, kui 

ühes liikmesriigis tegutsev kaupleja 

takistab või piirab teistes liikmesriikides 

asuvate, piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivate klientide juurdepääsu 

kaupleja kasutajaliidestele nagu veebilehed 

ja mobiilirakendused (nn asukohapõhine 

piiramine). Samuti tekivad tõkked teatavate 

kauplejate muu sellise tegevuse kaudu, mis 

seisneb nende pakutavate kaupade ja 

teenuste saamiseks teistest liikmesriikidest 

pärit klientidele erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kehtestamises nii 

veebikeskkonnas kui ka veebivälises 

keskkonnas. Mööndes, et niisugune erinev 

kohtlemine võib olla teatavatel juhtudel 

õigustatud, nagu on sätestatud direktiivis 

2006/123/EÜ, ei anna kauplejad muudel 

juhtudel piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivatele klientidele võimalust osta 

kaupu ja teenuseid või kehtestavad 

kaupade ja teenuste suhtes eri tingimusi 

pelgalt ärilistel kaalutlustel. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Sel viisil killustavad teatavad 

kauplejad siseturgu kunstlikult sisepiire 

mööda ning takistavad kaupade ja teenuste 

vaba liikumist, piirates seega klientide 

õigusi ja takistades neil saamast laiemat 

kauba- ja teenustevalikut ning sobivamaid 

tingimusi. Niisuguste diskrimineerivate 

tavade näol on tegemist olulise teguriga, 

mis põhjustab seda, et piiriüleste 

äritehingute arv ELi piires, sealhulgas e-

kaubanduses, on suhteliselt väike, mis 

takistab siseturu kasvupotentsiaali täies 

(2) Sel viisil killustavad teatavad 

kauplejad siseturgu kunstlikult sisepiire 

mööda ning takistavad kaupade ja teenuste 

vaba liikumist, piirates seega klientide 

õigusi ja takistades neil saamast laiemat 

kauba- ja teenustevalikut ning sobivamaid 

tingimusi. Niisuguste diskrimineerivate 

tavade näol on tegemist olulise teguriga, 

mis põhjustab seda, et piiriüleste 

äritehingute arv ELi piires, sealhulgas e-

kaubanduses, on suhteliselt väike, mis 

takistab siseturu kasvupotentsiaali täies 
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ulatuses realiseerimist. Selle täpsustamine, 

millistes olukordades ei ole selline erinev 

kohtlemine õigustatud, peaks tooma selgust 

ja looma õiguskindlust kõigi piiriüleste 

tehingute poolte jaoks ning kindlustama, et 

diskrimineerimiskeeldu käsitlevaid eeskirju 

on võimalik tõhusalt kohaldada ja nende 

täitmist tagada kogu siseturu ulatuses. 

ulatuses realiseerimist. Käesolevas 

direktiivis on kindlaks määratud 

olukorrad, kus selline erinev kohtlemine ei 

ole õigustatud, ning see peaks tooma 

selgust ja looma õiguskindlust kõigi 

piiriüleste tehingute poolte jaoks ning 

kindlustama, et diskrimineerimiskeeldu 

käsitlevaid eeskirju on võimalik tõhusalt 

kohaldada ja nende täitmist tagada kogu 

siseturu ulatuses. 

 
 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2006/123/EÜ17 artikli 20 kohaselt 

peavad liikmesriigid tagama, et liidus 

asuvad teenuse osutajad ei kohtle teenuse 

saajaid kodakondsuse või elukoha tõttu 

erinevalt. Kõnealune säte ei ole siiski 

osutunud diskrimineerimise vastu 

võitlemisel täielikult tõhusaks ega ole 

oluliselt vähendanud õiguskindlusetust, 

eeskätt seetõttu, et selle alusel on võimalik 

erinevat kohtlemist õigustada ja et seetõttu 

on seda sätet praktikas keeruline 

rakendada. Lisaks võivad asukohapõhist 

piiramist ja muud kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel diskrimineerimist 

põhjustada sellistes kolmandates riikides 

asuvate kauplejate tegevus, mis selle 

direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu. 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2006/123/EÜ17 artikli 20 kohaselt 

peavad liikmesriigid tagama, et liidus 

asuvad teenuse osutajad ei kohtle teenuse 

saajaid kodakondsuse või elukoha tõttu 

erinevalt. Kõnealune säte ei ole siiski 

osutunud diskrimineerimise vastu 

võitlemisel täielikult tõhusaks ega ole 

oluliselt vähendanud õiguskindlusetust, 

eeskätt seetõttu, et selle alusel on võimalik 

erinevat kohtlemist õigustada ja et seetõttu 

on seda sätet praktikas keeruline 

rakendada. Lisaks võib põhjendamatut 

asukohapõhist piiramist ja muud 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 

diskrimineerimist põhjustada sellistes 

kolmandates riikides asuvate kauplejate 

tegevus, mis selle direktiivi 

kohaldamisalasse ei kuulu. 

_________________ _________________ 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2006. aasta direktiiv 

2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT 

L 376, 27.12.2006, lk 36). 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2006. aasta direktiiv 

2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT 

L 376, 27.12.2006, lk 36). 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära klientide diskrimineerimist, 

sealhulgas asukohapõhist piiramist, 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 

kauplejate ja klientide vahelistes 

piiriülestes kaubandustehingutes, mis on 

seotud kaupade müügi või teenuste 

osutamisega liidus. Määruse eesmärk on 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega 

põhjendamatut erinevat kohtlemist 

niisuguste muude kriteeriumide alusel, mis 

viivad sama tulemuseni nagu vahetult 

kliendi kodakondsusel, elukohal ja 

asukohal põhinevate kriteeriumide 

kohaldamine. Selliseid muid kriteeriume 

võib kasutada eeskätt niisuguse teabe 

alusel, millest nähtub kliendi asukoht, nagu 

IP-aadress, mida kasutati kasutajaliidesele 

juurdepääsul, kaupade tarnekohana 

märgitud aadress, keelevalik või 

liikmesriik, kus kliendi maksevahend 

väljastatud on. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Võttes arvesse, et mõned teatavates 

teenuste sektorites kauplejate suhtes 

kehtinud õiguslikud ja halduspiirangud on 

kogu liidus direktiivi 2006/123/EÜ 

rakendamise tulemusel kaotatud, peaks 

sisulise reguleerimisala osas olema tagatud 

kooskõla käesoleva määruse ja direktiivi 

2006/123/EÜ vahel. Seetõttu tuleks 

käesoleva määruse sätteid kohaldada muu 

(6) Võttes arvesse, et mõned teatavates 

teenuste sektorites kauplejate suhtes 

kehtinud õiguslikud ja halduspiirangud on 

kogu liidus direktiivi 2006/123/EÜ 

rakendamise tulemusel kaotatud, peaks 

sisulise reguleerimisala osas olema tagatud 

kooskõla käesoleva määruse ja direktiivi 

2006/123/EÜ vahel. Seetõttu tuleks 

käesoleva määruse sätteid kohaldada muu 
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hulgas mitteaudiovisuaalsete 

elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, 

mille peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, kuid seda siiski lähtuvalt 

artiklis 4 sätestatud välistavatest teguritest 

ja artiklis 9 ette nähtud kõnealuste 

välistavate tegurite hindamisest. 

Audiovisuaalteenused, sealhulgas 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine spordiürituste 

ülekannetele ja mida osutatakse 

territoriaalsete ainulitsentside alusel, 

jäetakse seetõttu käesoleva määruse 

reguleerimisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta, olenemata käesoleva määruse 

sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

hulgas mitteaudiovisuaalsete 

elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, 

mille peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine. Nende teenuste spetsiifilise 

olemuse tõttu kohaldatakse nende 

teenuste suhtes praegu artiklis 4 sätestatud 

välistavaid tegureid, mis kuuluvad artiklis 

9 ette nähtud hilisema hindamise alla 

seoses kultuurikaupade ja -teenuste 

eripäraga. Audiovisuaalteenused, 

sealhulgas teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine spordiürituste 

ülekannetele ja mida osutatakse 

territoriaalsete ainulitsentside alusel, 

jäetakse seetõttu käesoleva määruse 

reguleerimisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta, olenemata käesoleva määruse 

sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Käesoleva määruse 

hindamisaruandes peaks komisjon võtma 

arvesse asjaolu, et territoriaalsuse 

põhimõte jääb liidus autoriõiguse 

süsteemi oluliseks osaks ning seepärast 

tuleks asukohapõhise piiramise kaotamist 

ning internetis pakutavate piiriüleste 

teenuste edendamist käsitleva 

lähenemisviisi puhul võtta 

tasakaalustatult arvesse vajadust kaitsta 

kultuurilist mitmekesisust ning 

kultuuritööstuse majandusmudelit. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Diskrimineerimine võib teeuste 

osutamisel ilmneda ka 

transpordivaldkonnas, eriti reisipiletite 

müügiga seoses. Selles suhtes on Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 

1008/200818 , Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EL) nr 1177/201019 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu ja 

määruses (EL) nr 181/201120 juba 

sätestatud laiaulatuslikud 

diskrimineerimiskeelud, mis hõlmavad 

kõiki diskrimineerimise viise, mida 

käesolevas määruses soovitakse käsitleda. 

Lisaks on selles suhtes lähiajal kavas 

muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1371/200721. Seetõttu 

ning tagamaks kooskõla direktiivi 

2006/123/EÜ kohaldamisalaga, peaks 

transpordivaldkonna teenused käesoleva 

määruse kohaldamisalast välja jääma. 

(7) Diskrimineerimine võib teeuste 

osutamisel ilmneda ka 

transpordivaldkonnas, eriti reisipiletite 

müügiga seoses. Seetõttu tuleks käesoleva 

määruse sätteid kohaldada ka nende 

teenuste suhtes. 

_________________  

18Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

1008/2008 ühenduses lennuteenuste 

osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta 

(ELT L 293, 31.10.2008, lk 3). 

 

19Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 

1177/2010, mis käsitleb meritsi ja 

siseveeteedel reisijate õigusi ning millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 

(ELT L 334, 17.12.2010, lk 1). 

 

20Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi 

ning millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.2.2011, lk 1). 

 

21Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 

1371/2007 rongireisijate õiguste ja 
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kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, 

lk 14). 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Käesolev määrus ei tohiks piirata 

kehtivaid maksuõigusnorme, kuna Euroopa 

Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise 

leping) on maksuküsimustes liidu tasandil 

tegutsemiseks ette nähtud konkreetne 

õiguslik alus. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Diskrimineerimine, mida käesolev 

direktiiv käsitleb, toimub tavaliselt 

kaupleja poolt või nimel asjaomastele 

kaupadele või teenustele juurdepääsu 

eeltingimusena ette nähtud või 

kohaldatavate üldtingimuste, tingimuste ja 

andmete kaudu, mis on üldsusele 

kättesaadavad. Niisugused juurdepääsu 

üldtingimused hõlmavad muu hulgas hindu 

ning makse- ja tarnetingimusi. Kaupleja 

võib need ise või enda nimel üldsusele 

kättesaadavaks teha erineval viisil, näiteks 

reklaamides, veebilehtedel või eellepingu- 

või lepingudokumentides avaldatud 

teabena. Need tingimused kuuluvad 

kohaldamisele, kui kaupleja ja klient ei ole 

eraldi sõlmitud lepingus omavahel kokku 

leppinud teisiti. Tingimusi, milles kaupleja 

ja klient on eraldi kokku leppinud, ei tohiks 

pidada juurdepääsu üldtingimusteks 

käesoleva määruse tähenduses. 

(11) Diskrimineerimine, mida käesolev 

direktiiv käsitleb, toimub tavaliselt 

kaupleja poolt või nimel asjaomastele 

kaupadele või teenustele juurdepääsu 

eeltingimusena ette nähtud või 

kohaldatavate üldtingimuste, tingimuste ja 

andmete kaudu, mis on üldsusele 

kättesaadavad. Niisugused juurdepääsu 

üldtingimused hõlmavad muu hulgas hindu 

ning makse- ja tarnetingimusi. Kaupleja 

võib need ise või enda nimel üldsusele 

kättesaadavaks teha erineval viisil, näiteks 

reklaamides, veebilehtedel või eellepingu- 

või lepingudokumentides avaldatud 

teabena. Need tingimused kuuluvad 

kohaldamisele, kui kaupleja ja klient ei ole 

eraldi sõlmitud lepingus omavahel kokku 

leppinud teisiti. Tingimusi, milles kaupleja 

ja klient on eraldi kokku leppinud, ei tohiks 

pidada juurdepääsu üldtingimusteks 

käesoleva määruse tähenduses. Tingimusi 

ei tohiks pidada eraldi kokku lepituks, kui 

üks pool on need kindlaks määranud ja 
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teine pool ei ole saanud nende sisu osas 

kaasa rääkida. Kaupleja ja kliendi 

vahelise kokkuleppe korral peab kauplejal 

olema kohustus tõendada, et tingimustes 

on eraldi kokku lepitud. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga täpsustatakse eraldi kokku lepitud tingimusi, tagamaks et need ei saa 

sisaldada „võta või jäta“ tingimusi veebisaidi kasutamiseks, mis võivad asukohapõhise 

piiramise tagaukse kaudu uuesti sisse tuua. Samuti osutatakse sõnaselgelt, et kaupleja peab 

tõendama, et tingimustes on eraldi kokku lepitud. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid 

tuleks kaitsta diskrimineerimise eest 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel, 

kui nad tegutsevad kliendina käesoleva 

määruse kohaldamisel. Siiski ei tohiks see 

kaitse laieneda neile klientidele, kes 

ostavad kaupu või teenuseid 

edasimüümiseks, kuna see mõjutaks 

ettevõtjate vahel laialt kasutatavaid 

tarneskeeme, nagu valikulise ja 

ainuõigusega turustussüsteem, mis üldjuhul 

võimaldavad tootjatel oma jaemüüjaid 

valida, tingimusel et nad täidavad 

konkurentsieeskirju. 

(12) Nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid 

tuleks kaitsta otsese ja kaudse 

diskrimineerimise eest kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel, kui nad 

tegutsevad kliendina käesoleva määruse 

kohaldamisel. Siiski ei tohiks see kaitse 

laieneda neile klientidele, kes ostavad 

kaupu või teenuseid edasimüümiseks, kuna 

see mõjutaks ettevõtjate vahel laialt 

kasutatavaid tarneskeeme, nagu valikulise 

ja ainuõigusega turustussüsteem, mis 

üldjuhul võimaldavad tootjatel oma 

jaemüüjaid valida, tingimusel et nad 

täidavad konkurentsieeskirju. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Et suurendada klientide võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 

osutamisega seotud teavet ning suurendada 

läbipaistvust, sealhulgas hindade 

läbipaistvust, ei tohiks kauplejad ei 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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tehnoloogiavahendite abil ega muul viisil 

takistada klientide täielikku ja võrdset 

juurdepääsu kasutajaliidestele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel. 

Sellised tehnoloogilised vahendid võivad 

eeskätt hõlmata mis tahes tehnoloogiaid, 

mida kasutatakse kliendi füüsilise asukoha 

kindlaksmääramiseks, sealhulgas selle 

kindlakstegemist IP-aadressi, 

satelliitnavigatsioonisüsteemist saadud 

koordinaatide ja maksetehinguga seotud 

andmete kaudu. Siiski ei tohiks 

kasutajaliidesele juurdepääsuga seotud 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendada nii, et 

sellest tuleneb kauplejatele kohustus 

tarbijatega tehinguid sõlmida. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Teatavad kauplejad kasutavad 

kasutajaliidese eri versioone, mis on 

suunatud klientidele erinevates 

liikmesriikides. Kuigi selline võimalus 

peaks alles jääma, peaks kliendi suunamine 

ilma tema nõusolekuta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kõik kasutajaliidese versioonid 

peaksid olema klientidele alati hõlpsasti 

kättesaadavad. 

(15) Teatavad kauplejad kasutavad 

kasutajaliidese eri versioone, mis on 

suunatud klientidele erinevates 

liikmesriikides. Kuigi selline võimalus 

peaks alles jääma, peaks kliendi suunamine 

ilma tema nõusolekuta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kõik kasutajaliidese versioonid 

peaksid olema klientidele kasutamiseks 

alati hõlpsasti kättesaadavad. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et kasutajaliides ei peaks olema kliendile mitte üksnes 

kättesaadav, vaid ka kasutatav, et võimaldada tehingute tegemist. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Esimesel osutatud juhul müüb 

kaupleja kaupu ja neid kaupu ei tarnita 

piiriüleselt ei kaupleja poolt ega tema 

nimel liikmesriiki, kus on kliendi elukoht 

või asukoht Sellises olukorras peaks 

kliendil olema võimalus osta kaupu täpselt 

samadel tingimustel, sealhulgas samadel 

hinna- ja tarnetingimustel, nagu sarnased 

kliendid, kelle elukoht või asukoht on 

kaupleja asukohaliikmesriigis See võib 

tähendada, et välisriigi klient peab kaubale 

järgi minema sellesse liikmesriiki või teise 

liikmesriiki, kuhu kaupleja kauba tarnib. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast kliendi elukoha- või 

asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

(18) Esimesel osutatud juhul müüb 

kaupleja kaupu ja neid kaupu ei tarnita 

piiriüleselt ei kaupleja poolt ega tema 

nimel liikmesriiki, kus on kliendi elukoht 

või asukoht Sellises olukorras peaks 

kliendil olema võimalus osta kaupu täpselt 

samadel tingimustel, sealhulgas samadel 

hinna- ja tarnetingimustel, nagu klientidel, 

kelle elukoht või asukoht on kaupleja 

asukohaliikmesriigis. See võib tähendada, 

et välisriigi klient peab kaubale järgi 

minema sellesse liikmesriiki või teise 

liikmesriiki, kuhu kaupleja kauba tarnib. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast kliendi elukoha- või 

asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Teisel osutatud juhul pakub 

kaupleja elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, välja arvatud teenused, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, nagu pilveteenused, 

andmebaasiteenused, veebilehe hooldus ja 

tulemüüride pakkumine. Sellisel juhul ei 

füüsiline üleandmine nõutav, kuna 

teenused osutatakse elektrooniliselt. 

Kaupleja võib käibemaksu deklareerida ja 

maksta lihtsustatud korras vastavalt 

nõukogu rakendusmääruses (EL) nr 

282/2011 sätestatud nn väikese ühe akna 

süsteemi käsitlevatele normidele26. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

__________________   
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26 Nõukogu 15. märtsi 2011. aasta 

rakendusmäärus (EL) nr 282/2011, millega 

sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi 

käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ 

rakendusmeetmed (ELT L 77, 23.3.2011, 

lk 1). 

  

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Lõpuks ka olukorras, kus kaupleja 

pakub teenuseid ja klient saab need 

teenused ruumides või asukohas, mille on 

kindaks määranud kaupleja ja mis asuvad 

muus liikmesriigis kui see, mille kodanik 

klient on või kus asub tema elu- või 

asukoht, ei peaks erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamine selliste 

kriteeriumidega seotud põhjustel olema 

õigustatud. Need olukorrad hõlmavad 

niisuguste teenuste osutamist nagu 

hotellimajutus, spordiüritused, autorent ja 

pääsmete müük muusikafestivalidele ja 

lõbustusparkidesse. Niisuguses olukorras ei 

ole kauplejal kohustust ennast teises 

liikmesriigis käibemaksukohustuslasena 

registreerida ega korraldada kauba 

piiriülest tarnimist. 

(20) Lõpuks ka olukorras, kus kaupleja 

pakub teenuseid ja klient saab need 

teenused ruumides või asukohas, mille on 

kindaks määranud kaupleja ja mitte selles 

liikmesriigis, mille kodanik klient on või 

kus asub tema elu- või asukoht, ei peaks 

erinevate juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamine selliste kriteeriumidega 

seotud põhjustel olema õigustatud. Need 

olukorrad võivad hõlmata niisuguste 

teenuste osutamist nagu hotellimajutus, 

spordiüritused, autorent ja pääsmete müük 

muusikafestivalidele ja lõbustusparkidesse. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast teises liikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Juhul kui kaupleja tegevus ei toimu 

kliendi elukoha- või asukohaliikmesriigis 

või ettevõtja ei ole oma tegevust sellesse 

liikmesriiki suunanud, või kui kliendi näol 

ei ole tegemist tarbijaga, ei tulene määruse 

(EÜ) 593/2008 ja määruse (EL) 1215/2012 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

(21) Juhul kui kaupleja tegevus ei toimu 

kliendi elukoha- või asukohaliikmesriigis 

või ettevõtja ei ole oma tegevust sellesse 

liikmesriiki suunanud, ei tulene määruse 

(EÜ) 593/2008 ja määruse (EL) 1215/2012 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevate sätete 



 

AD\1115055ET.docx 15/26 PE592.366v02-00 

 ET 

õigust ja kohtualluvust käsitlevate sätete 

alusel käesoleva määruse järgmisest 

mingeid kohtualluvuse või kohaldatava 

õigusega seotud täiendavaid kulusid. 

Samas juhul, kui kaupleja tegevus toimub 

kliendi elukoha- või asukohaliikmesriigis 

või ta suunab oma tegevuse sellesse 

liikmesriiki, on ta väljendanud tahet luua 

selle liikmesriigi tarbijatega 

kaubandussuhteid ja seega peab tal olema 

olnud võimalik nende lisakuludega 

arvestada. 

alusel käesoleva määruse järgmisest 

mingeid kohtualluvuse või kohaldatava 

õigusega seotud täiendavaid kulusid. See 

kehtib ka siis, kui kliendi näol ei ole 

tegemist tarbijaga, vaid ettevõtjaga, kes 

sooritab ostu lõppkasutajana ja ei erine 

seega oma tegevuses tarbijast. Samas 

juhul, kui kaupleja tegevus toimub kliendi 

elukoha- või asukohaliikmesriigis või ta 

suunab oma tegevuse sellesse liikmesriiki, 

on ta väljendanud oma tahet luua selle 

liikmesriigi klientidega kaubandussuhteid 

ja seega peab tal olema olnud võimalik 

nende lisakuludega arvestada. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et ettevõtjad, kes sooritavad oste lõppkasutajatena, 

käituvad nagu tarbijad ja nad on hõlmatud määruses määratletud kliendi mõistega, samuti ei 

lisandu lisakulusid, olenemata sellest, kas klient on tarbija või ettevõtja. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Määruses tuleks arvesse võtta 

proportsionaalsuse põhimõtet, eelkõige 

mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate puhul, ning turuosaliste õigust 

suhtuda turgu valikuliselt, suunates oma 

tegevust eri liikmesriikidele või teatavatele 

kliendirühmadele. Määrusega tuleks 

seetõttu tagada tasakaal ühelt poolt 

kauplemisvabaduse põhimõtte ja 

äristrateegia vaba valiku ning teiselt poolt 

vajaduse vahel kaotada põhjendamatu 

asukohapõhine piiramine eri 

liikmesriikide klientide ja ettevõtjate 

suhtes. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Liidu õiguse kohaselt on 

kauplejatel põhimõtteliselt vabadus 

otsustada, millist maksevahendit või millist 

makselahenduse kaubamärki nad 

aktsepteerivad. Kui aga see otsus on 

tehtud, ei ole kauplejal kehtiva 

makseteenuseid reguleeriva õigusliku 

raamistiku alusel põhjust kliente liidu 

piires diskrimineerida, keeldudes teatavaid 

tehinguid tegemast või kohaldades 

tehingutele teatavaid eri maksetingumusi, 

lähtudes kliendi kodakondsusest, elukohast 

või asukohast. Niisuguses konkreetses 

kontekstis peaks selline põhjendamatu 

ebavõrdne kohtlemine, mis lähtub 

maksekonto asukohast, makseteenuse 

osutaja asukohast või maksevahendi 

väljastamise kohast liidu piires, olema 

sõnaselgelt keelatud. Lisaks tuleks 

meenutada, et määrusega (EL) nr 260/2012 

on makse saajatel, sealhulgas kauplejatel, 

juba keelatud makse aktsepteerimise 

tingimusena nõuda, et pangakonto peab 

asuma teatavas liikmesriigis. 

(24) Liidu õiguse kohaselt on 

kauplejatel põhimõtteliselt vabadus 

otsustada, millist maksevahendit või millist 

makselahenduse kaubamärki nad 

aktsepteerivad. Kui aga see otsus on 

tehtud, ei ole kauplejal kehtiva 

makseteenuseid reguleeriva õigusliku 

raamistiku alusel põhjust kliente liidu 

piires diskrimineerida, keeldudes teatavaid 

tehinguid tegemast või kohaldades 

tehingutele eri maksetingumusi, lähtudes 

kliendi kodakondsusest, elukohast või 

asukohast. Niisuguses konkreetses 

kontekstis peaks selline põhjendamatu 

ebavõrdne kohtlemine, mis lähtub 

maksekonto asukohast, makseteenuse 

osutaja asukohast või maksevahendi 

väljastamise kohast liidu piires, olema 

samuti sõnaselgelt keelatud. Lisaks tuleks 

meenutada, et määrusega (EL) nr 260/2012 

on makse saajatel, sealhulgas kauplejatel, 

juba keelatud makse aktsepteerimise 

tingimusena nõuda, et pangakonto peab 

asuma teatavas liikmesriigis. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2015/2366/EÜ28 kehtestati 

ranged turvanõuded elektrooniliste maksete 

tegemiseks ja töötlemiseks, mis vähendasid 

pettuseohtu kõigi uute ja traditsiooniliste 

maksevahendite, eriti elektrooniliste 

maksete osas. Makseteenuste osutajad on 

kohustatud kasutama nn tugevat kliendi 

autentimist, st autentimisprotsessi, mis 

kinnitab makseteenuse kasutaja 

maksetehingu poole isikusamasust. Selliste 

kaugtehingute puhul nagu elektroonilised 

maksed on turvanõudeid veelgi edasi 

(25) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2015/2366/EÜ28 kehtestati 

ranged turvanõuded elektrooniliste maksete 

tegemiseks ja töötlemiseks, mis vähendasid 

pettuseohtu kõigi uute ja traditsiooniliste 

maksevahendite, eriti elektrooniliste 

maksete osas. Makseteenuste osutajad on 

kohustatud kasutama nn tugevat kliendi 

autentimist, st autentimisprotsessi, mis 

kinnitab makseteenuse kasutaja 

maksetehingu poole isikusamasust. Selliste 

kaugtehingute puhul nagu elektroonilised 

maksed on turvanõudeid veelgi edasi 
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arendatud, kuna tehingusumma peab olema 

dünaamiliselt seostatav maksja 

pangakontoga, et kaitsta kasutajat veel 

enam, minimeerides riske, mis võivad 

kaasneda vigade või maksupettustega. 

Nende sätete tulemusel on maksupettuste 

oht siseriiklike ja piiriüleste ostutehingute 

puhul viidud võrdsele tasemele ja seda ei 

saa kasutada argumendina liidu piires 

tehingu tegemisest keeldumisel või 

tehingupoole diskrimineerimisel. 

arendatud, kuna tehingusumma peab olema 

dünaamiliselt seostatav maksja 

pangakontoga, et kaitsta kasutajat veel 

enam, minimeerides riske, mis võivad 

kaasneda vigade või maksupettustega. 

Nende sätete tulemusel ei kaasne 

piiriüleste ostutehingutega suurem 
maksupettuste oht kui siseriiklike 

ostutehingute puhul, mistõttu 

maksupettuste ohtu ei saa kasutada 

argumendina liidu piires tehingu 

tegemisest keeldumisel või tehingupoole 

diskrimineerimisel. 

__________________ __________________ 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 

2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, 

direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ 

ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 

1093/2010 muutmise ning direktiivi 

2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(ELT L 337, 23.12.2015, lk 35–127). 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 

2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, 

direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ 

ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 

1093/2010 muutmise ning direktiivi 

2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(ELT L 337, 23.12.2015, lk 35–127). 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) E-kaubanduse ja 

internetitehingute käigus kogutud 

andmed ja metaandmed peaksid vastama 

andmeliikluse ja andmete asukoha, 

andmete säilitamise, andmekaitse ja 

andmete analüüsi õigusraamistikule, 

tagades liidu õiguse täieliku järgimise. 

Lisaks sellele miinimumnõudele tuleks e-

kaubandusega tegelevaid äriühinguid 

ergutada arendama välja uuenduslikke 

ärimudeleid, mille puhul kasutatakse 

võimalikult vähe andmeid, kogutakse 

õiguspärasel eesmärgil minimaalselt 

vajalik hulk andmeid ning säilitatakse 

neid võimalikult lühikest aega. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Käesolev määrus ei mõjuta 

konkurentsieeskirjade, eriti Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 

kohaldamist. Kokkuleppeid, millega 

nähakse kauplejatele ette kohustus mitte 

sõlmida passiivse müügi tehinguid 

komisjoni määruse (EL) nr 330/201029 

tähenduses teatavate klientidega või 

teatavatel territooriumidel asuvate 

klientidega, peetakse üldiselt konkurentsi 

piiravaks ja neid ei saa üldjuhul vabastada 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

101 lõikes 1 ette nähtud keelust. Isegi kui 

sellised kokkulepped ei kuulu ELi 

toimimise lepingu artikli 101 

kohaldamisalasse, takistavad need 

käesoleva määruse kohaldamisel siseturu 

nõuetekohast toimimist ja neid on võimalik 

kasutada määruse sätetest 

kõrvalehoidumiseks. Vastavad sätted 

kõnealustes kokkulepetes ja muudes 

passiivset müüki käsitlevates kokkulepetes, 

mis nõuavad kauplejalt, et ta tegutseks 

vastuolus käesoleva määrusega, peaks 

seetõttu olema automaatselt tühised. Siiski 

ei mõjuta käesolev määrus, eelkõige need 

sätteid, mis käsitlevad kaupade või 

teenuste kättesaadavust, kokkuleppeid, mis 

piiravad aktiivset müüki määruse (EL) nr 

330/2010 tähenduses. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

__________________   

29 Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus 

(EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise 

kohta teatavat liiki vertikaalsete 

kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse 

suhtes (ELT L 102, 23.4.2010, lk 1). 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Määrust tuleb korrapäraselt hinnata, 

et teha vajadusel ettepanekuid selle 

muutmiseks. Esimene hindamine peaks 

eeskätt keskenduma artikli 4 lõike 1 punkti 

b sätete laiendamisele elektrooniliselt 

osutatavatele teenustele, mille peamine sisu 

on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. 

(29) Määrust tuleb korrapäraselt hinnata, 

et teha vajadusel ettepanekuid selle 

muutmiseks. Esimene hindamine peaks 

eeskätt keskenduma artikli 4 lõike 1 punkti 

b sätete laiendamisele elektrooniliselt 

osutatavatele teenustele, mille peamine sisu 

on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise või müügi 

võimaldamine, tingimusel et kauplejal on 

asjaomaste territooriumide jaoks olemas 

vajalikud õigused. Esimesel hindamisel 

tuleks arvesse võtta liikmesriikide 

õiguslikke arenguid seoses autoriõiguse 

reformiga, audiovisuaalmeedia teenustega 

ja veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavusega. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Selleks et saavutada eesmärk 

tulemuslikult hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel, on sobivaim meede 

määrus, mis kuulub vahetult kohaldamisele 

kõigis liikmesriikides. See on vajalik, et 

tagada diskrimineerimiskeelu käsitlevate 

normide ühetaoline kohaldamine kogu 

liidus ja nende üheaegne jõustumine. 

Üksnes määrus tagab niisuguse selguse, 

ühtsuse ja õiguskindluse, mis on vajalik, et 

võimaldada tarbijatel neist normidest täit 

kasu saada. 

(33) Selleks et saavutada eesmärk hoida 

tulemuslikult ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel ning pakkuda tõhusaid 

õiguskaitsevahendeid klientidele, kes 

leiavad, et neid on diskrimineeritud, on 

sobivaim meede määrus, mis kuulub 

vahetult kohaldamisele kõigis 

liikmesriikides. See on vajalik, et tagada 

diskrimineerimiskeelu käsitlevate normide 

ühetaoline kohaldamine kogu liidus ja 

nende üheaegne jõustumine. Üksnes 

määrus tagab niisuguse selguse, ühtsuse ja 

õiguskindluse, mis on vajalik, et 

võimaldada tarbijatel neist normidest täit 

kasu saada. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on kliendi 

elu- või asukoht; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on kliendi elu- või 

asukoht, kuid klient on teise liikmesriigi 

kodanik; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus klient ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht või asukoht oleks 

selles liikmesriigis. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 a (uus) 

 



 

AD\1115055ET.docx 21/26 PE592.366v02-00 

 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Käesolev määrus ei piira 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

valdkonnas kohaldatavate eeskirjade 

kohaldamist. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

määruse (EÜ) nr 593/2008 artikli 6 lõike 1 

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) „kaup“ – mis tahes materiaalne 

vallasasi, välja arvatud asjad, mida 

müüakse täitemenetluses või muul 

seadusest tuleneval viisil. ka vesi, gaas ja 

elekter on käesoleva määruse tähenduses 

kaup, kui neid müüakse piiratud mahus 

või kindlaksmääratud koguses; 

(e) „kaup“ – mis tahes materiaalne 

vallasasi, välja arvatud asjad, mida 

müüakse täitemenetluses või muul 

seadusest tuleneval viisil; 

Selgitus 

Siia lisatud spetsiifiline juht, mis on võetud tarbijaõiguste direktiivi (2011/83/EÜ) kaupade 

määratlusest, ei näi olevat põhjendamatut asukohapõhist piiramist käsitleva määruse puhul 

asjakohane. 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese algne versioon jääma 

kliendi jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese algne versioon jääma 

kliendi jaoks kasutamiseks kergesti 

juurdepääsetavaks. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et kasutajaliides ei peaks olema kliendile mitte üksnes 

kättesaadav, vaid ka kasutatav, et võimaldada tehingute tegemist. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 3 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavad teenused, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavad teenused, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise või 
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võimaldamine; müügi võimaldamine; 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja pakub teenuseid, välja 

arvatud punktis b nimetatud teenused, ning 

neid teenuseid osutatakse kliendile 

kaupleja ruumides või kaupleja 

tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

kliendi kodakondsus-, elukoha- ega 

asukohaliikmesriik. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 sätestatud keeld ei välista 

kauplejate jaoks võimalust nõuda tasu 

sellise makseinstrumendi kasutamise eest, 

mille puhul ei ole vahendustasud määruse 

(EL) nr 2015/751 II peatükiga reguleeritud, 

ja niisuguste makseteenuste eest, mille 

suhtes ei kuulu kohaldamisele määrus (EL) 

nr 260/2012. Kõnealused tasud ei tohi 

ületada kulusid, mida kaupleja 

makseinstrumendi kasutamisega seoses 

kandis. 

2. Lõikes 1 sätestatud keeld ei välista 

kauplejate jaoks tasu võtmist sellise 

makseinstrumendi kasutamise eest, mille 

puhul ei ole vahendustasud määruse (EL) 

nr 2015/751 II peatükiga reguleeritud, ja 

niisuguste makseteenuste eest, mille suhtes 

ei kuulu kohaldamisele määrus (EL) nr 

260/2012. Kõnealused tasud ei tohi ületada 

kulusid, mida kaupleja makseinstrumendi 

kasutamisega seoses kandis. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik määrab organi või 

organid, kes vastutavad käesoleva määruse 

täitmise tagamise eest. Liikmesriigid 

1. Iga liikmesriik määrab organi või 

organid, kes vastutavad käesoleva määruse 

täitmise tagamise eest. Liikmesriigid 
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kindlustavad, et käesoleva määruse 

täitmise tagamiseks määratud organil või 

organitel on olemas piisavad ja tõhusad 

vahendid. 

kindlustavad, et käesoleva määruse 

täitmise tagamiseks määratud organil või 

organitel on olemas piisavad ja tõhusad 

vahendid, sealhulgas piiriüleste 

koostöömehhanismide kaudu. 

Selgitus 

Säilitades komisjoni ettepaneku vaimu ja võimaldades liikmesriikidel otsustada, milline organ 

või millised organid määrata ja kuidas määruse täitmine tagada, rõhutatakse käesoleva 

muudatusettepanekuga, et mis tahes kord peab hõlmama piiriülese koostöö mehhanisme, et 

tagada tõhusus. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Abi klientidele (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Selgitus 

Kuna määrust ei kohaldata ainult tarbijate suhtes, vaid ka lõppkasutajatena tehinguid 

sooritavate ettevõtjate suhtes (kliendid), peavad abi ja vaidluste lahendamise mehhanismid 

hõlmama kõiki kliente käesoleva määruse tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud organid töötavad 

tarbijate jaoks välja ühtse vormi, mille 

alusel saab esitada kaebusi lõikes 1 ja 

artikli 7 lõikes 1 osutatud organitele. 

Komisjon abistab kõnealuseid organeid 

selle vormi väljatöötamisel. 

2. Lõikes 1 osutatud organid töötavad 

klientide jaoks välja ühtse vormi, mille 

alusel saab esitada kaebusi lõikes 1 ja 

artikli 7 lõikes 1 osutatud organitele. 

Komisjon abistab kõnealuseid organeid 

selle vormi väljatöötamisel. 

Selgitus 

Kuna määrust ei kohaldata ainult tarbijate suhtes, vaid ka lõppkasutajatena tehinguid 

sooritavate ettevõtjate suhtes (kliendid), peavad abi ja vaidluste lahendamise mehhanismid 

hõlmama kõiki kliente käesoleva määruse tähenduses. 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 lõike 

1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 lõike 

1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. Hindamisel võetakse 

nõuetekohaselt arvesse autoriõigustega 

kaitstud kultuurikaupade ja -teenuste 

eripärasid. 

Selgitus 

Läbivaatamisklausel on ette nähtud konkreetselt selleks, et kaaluda käesoleva määruse 

kohaldamisala laiendamist elektrooniliselt osutatavatele teenustele, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise võimaldamine. Käesolevas muudatusettepanekus 

rõhutatakse seda, et hindamisel tuleb täielikult arvesse võtta kultuurikaupade ja -teenuste 

eripärasid. 
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