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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja nõustub komisjoni ettepaneku nelja aluspõhimõttega ja on arvamusel, et 
komisjon saavutab esindushagide hõlbustamisel õige tasakaalu ilma kuritarvitusi 
võimaldamata. Eelkõige peab arvamuse koostaja oluliseks, et käesoleva direktiivi mõistes 
võivad nn pädevate üksustena tegutseda ainult mittetulundusühingud.

Minimaalne ühtlustamine

Artikli 1 praegune sõnastus on üsna ebamäärane. Seetõttu soovitab arvamuse koostaja selgitada, 
et direktiivi eesmärk on minimaalne ühtlustamine ja liimesriikidel jääb õigus võtta vastu või 
säilitada sätted, mis on tarbijatele soodsamad.

Pädevad üksused ja esindushagid

Kuigi enamikes liikmesriikides tegelevad tarbijate õigustega sõltumatud asutused, ei ole see 
näiteks nii Saksamaal. Käesolev direktiiv ei ole sobilik vahend, et nõuda kõikidelt 
liikmesriikidelt taoliste asutuste loomist. Seetõttu lisas arvamuse koostaja artiklisse 4 väljendi 
„kui see on asjakohane“.

Mis puudutab artiklit 5, siis ei peaks esindushagide esitamisega ootama, kuni lõpliku otsusega 
sätestatakse, et tava kujutab endast liidu õigusnormide rikkumist. Vastasel juhul võib 
toimingutele kuluda nii palju aega, et kahju tegelik tõendusmaterjal võib kaduma minna. 

Kahju hüvitamise meetmed

Artiklis 6 soovitab arvamuse koostaja piirata liikmesriikide võimalust anda kohtule või 
haldusasutusele luba anda välja deklaratiivne otsus, et vältida, et juhtumid kuulutatakse liiga 
kergesti keerukateks. Teiseks esitab arvamuse koostaja ettepaneku anda kõikidele tarbijatele 
õigus saada kompensatsiooni hoolimata kahju suurusest. Väikeses summas kahju on suhteline 
mõiste, kuna ühe tarbija jaoks väike summa võib teise jaoks tähendada suurt. 

Kohaldamisala 

Kuigi arvamuse koostaja ei poolda reisijate õiguste direktiivi kohaldamisalast väljajätmist, 
hoidus ta selle aspekti hindamise viidete kustutamisest, kuna komisjoni viimased lennu- ja 
rongireisijate õigusi käsitlevad seadusandliku ettepanekud on endiselt läbirääkimiste järgus. 
Kui need läbirääkimised lõpule jõuavad, tekib palju terviklikum pilt. Direktiivi uuesti 
hindamine aasta pärast selle kehtima hakkamist näib olevat liiga rutakas, et saaks kindlaks teha, 
kas reisijate õiguste uued eeskirjad tagavad direktiiviga võrreldes piisaval tasemel kaitse.

Arvamuse koostaja lisas I lisasse hulga õigusakte, mis on osutunud tarbijatele oluliseks, 
suurendades seega direktiivi sisulist kohaldamisala.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Esindushagi peaks pakkuma 
tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmiseks 
tulemuslikku ja tõhusat viisi. See peaks 
võimaldama pädevatel üksustel tegutseda 
eesmärgiga tagada kooskõla vastavate liidu 
õigusnormidega ja ületada individuaalsete 
meetmete puhul tarbijate ees seisvad 
takistused, nagu ebakindlus oma õiguste ja 
olemasolevate menetlusmehhanismide 
osas, psühholoogiline tõrge meetmeid võtta 
ning individuaalse meetme eeldatavate 
kulude ja kasu negatiivne tasakaal.

(3) Esindushagi peaks pakkuma kõigi 
tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmiseks 
tulemuslikku ja tõhusat viisi ilma kedagi 
diskrimineerimata. See peaks võimaldama 
pädevatel üksustel tegutseda eesmärgiga 
tagada kooskõla vastavate liidu 
õigusnormidega ja ületada individuaalsete 
meetmete puhul tarbijate üldjuhul 
nõrgema positsiooni tõttu nende ees 
seisvad takistused, nagu ebakindlus oma 
õiguste ja olemasolevate 
menetlusmehhanismide osas, 
psühholoogiline tõrge meetmeid võtta ning 
individuaalse meetme eeldatavate kulude ja 
kasu negatiivne tasakaal.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolev direktiiv peaks hõlmama 
mitmesuguseid valdkondi, nagu 
andmekaitse, finantsteenused, reisi- ja 
turismisektor, energeetika, 
telekommunikatsioon ja keskkond. See 
peaks hõlmama tarbijate huve kaitsvate 
liidu õigusnormide rikkumisi olenemata 
sellest, kas asjaomastes liidu õigusaktides 
osutatakse tarbijatele või reisijatele, 
kasutajatele, klientidele, jaeinvestoritele, 
jaeklientidele või muudele isikutele. 
Selleks et tagada liidu õiguse rikkumise 
puhul asjakohane reageerimine, mille vorm 

(6) Käesolev direktiiv peaks hõlmama 
mitmesuguseid valdkondi, nagu 
andmekaitse, finantsteenused, reisi- ja 
turismisektor, energeetika, 
telekommunikatsioon, keskkond ja 
tervishoid. See peaks hõlmama tarbijate
kollektiivseid huve kaitsvate liidu 
õigusnormide rikkumisi olenemata sellest, 
kas asjaomastes liidu õigusaktides 
osutatakse tarbijatele või reisijatele, 
kasutajatele, klientidele, jaeinvestoritele, 
jaeklientidele või muudele isikutele, 
samuti andmesubjektide kollektiivsetele 
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ja ulatus on kiiresti välja kujunemas, tuleks 
kaaluda iga kord, kui võetakse vastu uus 
liidu õigusakt tarbijate kollektiivsete 
huvide kaitsmiseks, seda, kas muuta 
käesoleva direktiivi lisa, et viia see 
direktiivi kohaldamisalasse.

huvidele isikuandmete kaitse üldmääruse 
tähenduses. Selleks et tagada liidu õiguse 
rikkumise puhul asjakohane reageerimine, 
mille vorm ja ulatus on kiiresti välja 
kujunemas, tuleks kaaluda iga kord, kui 
võetakse vastu uus liidu õigusakt 
üksikisikute kollektiivsete huvide 
kaitsmiseks, seda, kas muuta käesoleva 
direktiivi lisa, et viia see direktiivi 
kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon on vastu võtnud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepanekud, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning 
lendudetühistamise või pikaajalise 
hilinemise eest antava hüvitise ja abi 
kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 
lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja 
nende pagasi õhuveol30 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust 
rongireisijate õiguste ja kohustuste 
kohta31. Seepärast on asjakohane ette 
näha, et üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist hindab komisjon, kas 
liidu õigusnormid lennu- ja rongireisijate 
õiguste valdkonnas pakuvad tarbijatele 
piisaval tasemel kaitset, mis on võrreldav 
käesolevas direktiivis sätestatuga, ja teeb 
vajalikud järeldused seoses käesoleva 
direktiivi kohaldamisalaga.

välja jäetud

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Käesolev direktiiv ei tohiks 
mõjutada rahvusvahelist eraõigust 
käsitlevate ELi õigusnormide kohaldamist 
piiriüleste juhtumite puhul. Käesolevas 
direktiivis sätestatud esindushagide suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2012. aasta 
määrust (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse 
ning kohtuotsuste tunnustamise ja 
täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
(uuesti sõnastatud Brüsseli I määrus), 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
juuni 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes 
kohaldatava õiguse kohta (Rooma I) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 
2007. aasta määrust (EÜ) nr 864/2007 
lepinguväliste võlasuhete suhtes 
kohaldatava õiguse kohta (Rooma II).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuna esindushagisid saavad esitada 
vaid pädevad üksused, peaksid pädevad 
üksused tarbijate kollektiivsete huvide 
asjakohase esindamise tagamiseks täitma 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
kriteeriume. Eelkõige peaksid need olema 
vastavalt liikmesriigi õigusaktidele 
nõuetekohaselt asutatud, mis võib näiteks 
hõlmata nõudeid liikmete arvu ja üksuse 
järjepidevuse kohta või 
läbipaistvusnõudeid nende struktuuri 
oluliste aspektide kohta, nagu nende 
põhikiri, juhtimisstruktuur, eesmärgid ja 
töömeetodid. Nad ei tohiks ka olla 

(10) Kuna esindushagisid saavad esitada 
vaid pädevad üksused, peaksid pädevad 
üksused tarbijate kollektiivsete huvide 
asjakohase esindamise tagamiseks täitma 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
kriteeriume. Eelkõige peaksid need olema 
registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis
ja vastavalt asjaomase liikmesriigi 
õigusaktidele nõuetekohaselt asutatud.
Eelkõige peaksid need olema 
mittetulunduslikku laadi ja nende 
juhtimisstruktuur välistama ülemääraste 
palkade või tasude maksmise ning 
ülemääraste kontori- ja muude kulude 
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kasumit taotlevad ja neil peaks olema 
põhjendatud huvi tagada oma tegevuse 
kooskõla asjaomaste liidu õigusaktidega. 
Neid kriteeriume tuleks kohaldada nii 
eelnevalt määratud pädevate üksuste kui 
ka ajutiste pädevate üksuste suhtes, mis 
on moodustatud konkreetse hagi esitamise 
eesmärgil.

hüvitamise, et need vastaksid 
majandusliku kasumi mittetaotlemise 
kriteeriumile.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Sõltumatud avalik-õiguslikud 
asutused ja eeskätt tarbijaorganisatsioonid
peaksid aktiivselt osalema liidu õigusaktide 
oluliste sätete järgimise tagamises ja nad 
sobivad hästi tegutsema pädevate 
üksustena. Kuna nendel üksustel on 
juurdepääs erinevatele teabeallikatele 
seoses kauplejate tavadega, mis mõjutavad 
tarbijaid, ja nende tegevusel on erinevad 
prioriteedid, peaksid liikmesriigid saama 
otsustada, millist liiki meetmeid võib iga 
selline üksus esindushagide puhul taotleda.

(11) Sõltumatud avalik-õiguslikud 
asutused, tarbijaorganisatsioonid ja 
eeskätt kodanikele suunatud 
nõustamisrühmad peaksid aktiivselt 
osalema liidu õigusaktide oluliste sätete 
järgimise tagamises ja nad sobivad hästi 
tegutsema pädevate üksustena. Kuna 
nendel üksustel on juurdepääs erinevatele 
teabeallikatele seoses kauplejate tavadega, 
mis mõjutavad tarbijaid, ja nende tegevusel 
on erinevad prioriteedid, peaksid 
liikmesriigid saama otsustada, millist liiki 
meetmeid võib iga selline üksus 
esindushagide puhul taotleda.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Pädevatel üksustel ei tohiks olla 
vastastikuseid struktuurilisi ega 
finantssuhteid kolmanda isiku või 
organisatsiooniga, kes õigusnõustamist 
või finantsabi pakkudes saab hagist 
rahalist kasu.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Esindushagide menetluse tõhususe 
suurendamiseks peaks pädevatel üksustel 
olema võimalik ühe esindushagi raames 
või eraldiseisvate esindushagide raames 
taotleda erinevaid meetmeid. Need 
meetmed peaksid hõlmama ajutisi 
meetmeid jätkuva tava lõpetamiseks või 
tava keelamiseks, kui seda tava ei ole 
kasutatud, kuid on oht, et see tekitaks 
tarbijatele tõsist ja pöördumatut kahju, 
meetmeid, millega sätestatakse, et 
asjaomane tava kujutab endast 
õigusrikkumist, ja vajaduse korral tava 
lõpetamist ja keelamist edaspidi, samuti 
meetmeid, millega kõrvaldatakse 
rikkumise kestev mõju, sealhulgas kahju 
hüvitamist. Kui seda tehakse ühe hagi 
raames, peaks pädevatel üksustel olema 
võimalik kasutada kõiki asjakohaseid 
meetmeid hagi esitamise ajal või 
kõigepealt teha asjakohane ettekirjutus ja 
seejärel vajaduse korral teha ettekirjutus 
kahju hüvitamiseks.

(13) Esindushagide menetluse tõhususe 
suurendamiseks peaks pädevatel üksustel 
olema võimalik ühe esindushagi raames 
või eraldiseisvate esindushagide raames 
taotleda erinevaid meetmeid. Need 
meetmed peaksid hõlmama ajutisi 
meetmeid jätkuva tava lõpetamiseks või 
tava keelamiseks, kui seda tava ei ole 
kasutatud, kuid on oht, et see tekitaks 
tarbijatele tõsist ja pöördumatut kahju, 
meetmeid, millega sätestatakse, et 
asjaomane tava kujutab endast 
õigusrikkumist, ja vajaduse korral tava 
lõpetamist ja keelamist edaspidi, samuti 
meetmeid, millega kõrvaldatakse 
rikkumise kestev mõju, sealhulgas kahju 
hüvitamist. Kui seda tehakse ühe hagi 
raames, peaks pädevatel üksustel olema 
võimalik kasutada hagi esitamise ajal kõiki 
asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Pädevatel üksustel peaks olema 
võimalik võtta meetmeid, mille eesmärk on 
kõrvaldada rikkumise kestev mõju. Need 
meetmed peaksid kujutama endast 
ettekirjutust kahju hüvitamiseks, millega 
kohustatakse kauplejat muu hulgas 
olenevalt asjaoludest ja vastavalt 
liikmesriigi õigusaktidele parandustöid 
tegema, asendama, hinda alandama, 
lepingut lõpetama või tasutud hinda 

(16) Pädevatel üksustel peaks olema 
võimalik võtta meetmeid, mille eesmärk on 
kõrvaldada rikkumise kestev mõju. Need 
meetmed peaksid kujutama endast 
ettekirjutust varalise või mittevaralise 
kahju hüvitamiseks, millega kohustatakse 
kauplejat muu hulgas olenevalt asjaoludest 
ja vastavalt liikmesriigi õigusaktidele 
parandustöid tegema, asendama, 
kõrvaldama, hinda alandama, lepingut 
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tagastama lõpetama või tasutud hinda tagastama

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kui sama tava tõttu kannatanud 
tarbijad on võimalik kindlaks teha ja nad 
on saanud asjaomase ajavahemiku või 
ostuga seoses võrreldavat kahju, näiteks 
pikaajaliste tarbijalepingute puhul, võib 
kohus või haldusasutus esindushagi 
menetlemise käigus selgelt määratleda 
rikkumisest mõjutatud tarbijarühma. 
Eelkõige võiks kohus või haldusasutus 
paluda rikkuval kauplejal esitada oluline 
teave, näiteks asjaomaste tarbijate 
identiteet ja tava kestus. Otstarbekust ja 
tõhusust silmas pidades võiksid 
liikmesriigid kooskõlas oma riiklike 
õigusnormidega kaaluda tarbijatele pärast 
kahju hüvitamise ettekirjutuse 
väljastamist sellest otsese kasu saamise 
võimaluse pakkumist, ilma et neilt 
nõutaks enne kahju hüvitamise 
ettekirjutuse väljastamist individuaalset 
mandaati.

välja jäetud

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Väiksemate summadega seotud 
juhtumite puhul ei ole tõenäoline, et 
tarbijad astuksid samme oma õiguste 
kasutamiseks, sest jõupingutused oleksid 
suuremad kui individuaalne kasu. Ent kui 
sama tava hõlmab paljusid tarbijaid, võib 
liidetud kahju olla märkimisväärne. 
Sellistel juhtudel võib kohus või asutus 
leida, et asjaomastele tarbijatele summade 

välja jäetud
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tagasimaksmine on ebaproportsionaalne, 
näiteks kui see on liiga koormav või 
ebapraktiline. Seepärast oleks 
otstarbekam kasutada esindushagi abil 
saadud hüvitissummasid tarbijate 
kollektiivsete huvide kaitsmiseks ja need 
tuleks suunata vastava avaliku huviga 
seotud tegevuse rahastamiseks, näiteks 
tarbijate õigusabifondi, teadlikkuse 
suurendamise kampaaniatesse või 
tarbijaliikumisse.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Meetmeid, mille eesmärk on 
kõrvaldada rikkumise kestev mõju, võib 
võtta vaid lõpliku otsuse alusel, millega 
tuvastatakse käesoleva direktiivi 
kohaldamisala hõlmava liidu õiguse 
rikkumine, mis kahjustab tarbijate 
kollektiivseid huve, sealhulgas esindushagi 
raames väljastatud lõpliku ettekirjutuse 
alusel. Eelkõige võib meetmeid, mille 
eesmärk on kõrvaldada rikkumise kestev 
mõju, võtta vaid kohtu või haldusasutuse 
lõplike otsuste alusel õigusaktide täitmise 
tagamise meetmete raames, mida 
reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 
2017/2394 tarbijakaitsealaste õigusaktide 
täitmise tagamise eest vastutavate 
liikmesriigi asutuste vahelise koostöö
kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 2006/200432.

(22) Meetmeid, mille eesmärk on 
kõrvaldada rikkumise kestev mõju, võib 
võtta vaid lõpliku otsuse alusel, millega 
tuvastatakse käesoleva direktiivi 
kohaldamisala hõlmava liidu õiguse 
rikkumine, mis kahjustab tarbijate 
kollektiivseid huve, sealhulgas esindushagi 
raames väljastatud lõpliku ettekirjutuse 
alusel. Eelkõige võib meetmeid, mille 
eesmärk on kõrvaldada rikkumise kestev 
mõju, võtta vaid kohtu või haldusasutuse 
lõplike otsuste alusel õigusaktide täitmise 
tagamise meetmete raames, mida 
reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 2006/32321. Selleks et 
menetlust mitte pikendada ning vältida 
ohtu, et tarbijad võivad oma juhtumit 
kinnitavad tõendid ära kaotada ning 
minetada asja vastu huvi, võib nende 
meetmete rakendamist alustada 
paralleelselt ettekirjutuse taotlemise 
meetmetega ning otsuse nende kohta võib 
langetada samaaegselt liidu õigusnormide 
rikkumise kindlakstegemise otsusega.

__________________ __________________

32 ELT L 345, 27.12.2017. 32 ELT L 345, 27.12.2017.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Käesolev direktiiv ei asenda 
olemasolevaid riiklikke kollektiivseid 
õiguskaitse mehhanisme. Võttes arvesse 
nende õigustraditsioone, jäetakse 
liikmesriikidele otsustusõigus, kas 
kavandada käesolevas direktiivis sätestatud 
esindushagi olemasoleva või tulevase 
kollektiivse õiguskaitse mehhanismi osana 
või alternatiivina nendele mehhanismidele, 
kui riiklik mehhanism on käesolevas 
direktiivis sätestatud korraga kooskõlas.

(24) Käesolev direktiiv ei asenda 
olemasolevaid riiklikke kollektiivseid 
õiguskaitse mehhanisme. Võttes arvesse 
nende õigustraditsioone, jäetakse 
liikmesriikidele otsustusõigus, kas 
kavandada käesolevas direktiivis sätestatud 
esindushagi olemasoleva või tulevase 
kollektiivse õiguskaitse mehhanismi osana 
või alternatiivina nendele mehhanismidele,
kui riiklik mehhanism on käesolevas 
direktiivis kehtestatud 
miinimumstandarditega kooskõlas.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Tarbijatele tekkinud kahju 
hüvitamise kohtuvälise lahendamise 
kollektiivseid menetlusi tuleks soodustada 
nii enne esindushagi esitamist kui ka 
esindushagi menetluse igas etapis.

(26) Tarbijatele tekkinud kahju 
hüvitamise kohtuvälise lahendamise 
kollektiivseid menetlusi, näiteks 
vahendamist, tuleks soodustada nii enne 
esindushagi esitamist kui ka esindushagi 
menetluse igas etapis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriigid võivad ette näha, et 
pädev üksus ja kaupleja, kes on jõudnud 
selle kaupleja väidetavalt ebaseadusliku 
tava tõttu kahju saanud tarbijate hüvitise 
osas kokkuleppele, võivad ühiselt taotleda 
kohtult või haldusasutuselt selle 

(27) Liikmesriigid võivad ette näha, et 
pädev üksus ja kaupleja, kes on jõudnud 
selle kaupleja väidetavalt ebaseadusliku 
tava tõttu kahju saanud tarbijate hüvitise 
osas kokkuleppele, võivad ühiselt taotleda 
kohtult või haldusasutuselt selle 
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heakskiitmist. Sellise taotluse peaks kohus 
või haldusasutus võtma vastu üksnes juhul, 
kui sama tavaga seoses ei ole menetluses 
muid esindushagisid. Pädev üksus või 
haldusasutus, kes kiidab heaks sellise 
kollektiivse kokkuleppe, peab võtma 
arvesse kõigi asjaosaliste, sealhulgas 
üksiktarbijate huve ja õigusi. Asjaomased 
üksiktarbijad peavad saama võimaluse 
nõustuda enda sidumisega sellise 
kokkuleppega või sellest keelduda.

heakskiitmist. Sellise taotluse peaks kohus 
või haldusasutus võtma vastu üksnes juhul, 
kui sama tavaga seoses ei ole menetluses 
muid esindushagisid. Pädev üksus või 
haldusasutus, kes kiidab heaks sellise 
kollektiivse kokkuleppe, peab võtma 
arvesse kõigi asjaosaliste, sealhulgas 
üksiktarbijate huve ja õigusi. Asjaomased 
üksiktarbijad peavad saama võimaluse 
nõustuda enda sidumisega sellise 
kokkuleppega või sellest keelduda ning 
esitada oma vastava individuaalse hagi 
või seda jätkata.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Selleks et lihtsustada 
üksiktarbijatele kahju hüvitamist 
deklaratiivsete otsuste põhjal, mis on 
väljastatud esindushagide raames seoses 
kaupleja vastutusega kahju saanud 
tarbijate ees, peaks otsuse väljastanud 
kohtul või haldusasutusel olema õigus 
nõuda pädevalt üksuselt ja kauplejalt 
kollektiivse kokkuleppe saavutamist.

välja jäetud

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Tarbijate teavitamine esindushagist 
on selle edukuse seisukohast määrava 
tähtsusega. Tarbijaid tuleks teavitada 
menetluses olevatest esindushagidest, 
asjaolust, et kaupleja tava peetakse 
õigusrikkumiseks, nende õigustest pärast 
rikkumise kindlakstegemist ja kõikidest 
järgnevatest sammudest, mida asjaomased 
tarbijad peavad tegema, eeskätt hüvitise 

(31) Tarbijate teavitamine esindushagist 
on selle edukuse seisukohast määrava 
tähtsusega. Tarbijaid tuleks teavitada 
menetluses olevatest esindushagidest, 
asjaolust, et kaupleja tava peetakse 
õigusrikkumiseks, nende õigustest pärast 
rikkumise kindlakstegemist ja kõikidest 
järgnevatest sammudest, mida asjaomased 
tarbijad peavad tegema, eeskätt hüvitise 
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saamise seisukohast. Mainega seotud 
riskid, mida seostatakse teabe 
levitamisega rikkumise kohta, aitavad 
samuti oluliselt vähendada kauplejate 
huvi rikkuda tarbijate õigusi.

saamise seisukohast. Arvesse tuleks võtta 
süütuse presumptsiooni põhimõtet ja 
mainega seotud riske, mis tulenevad teabe 
levitamisest võimaliku rikkumise kohta.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Tõhususe tagamiseks peaks teave 
olema asjakohane ja proportsionaalne 
juhtumi asjaoludega. Rikkumise toime 
pannud kaupleja peaks adekvaatselt 
teavitama kõiki tarbijaid, kes on seotud
esindushagi raames väljastatud lõpliku 
ettekirjutuse ja kahju hüvitamise 
ettekirjutustega, samuti kohtu või 
haldusasutuse kinnitatud kokkuleppega. 
Sellist teavet saab anda näiteks kaupleja 
veebilehel, sotsiaalmeedias, 
internetipõhistes kauplemiskohtades või 
populaarsetes ajalehtedes, kaasa arvatud 
nendes, mida levitatakse üksnes
elektrooniliste sidevahendite kaudu. 
Võimaluse korral tuleks tarbijaid teavitada 
individuaalselt elektrooniliste või 
paberkandjal kirjade kaudu. Taotluse korral 
tuleks see teave puudega inimestele esitada 
neile kättesaadaval kujul.

(32) Tõhususe tagamiseks peaks teave 
olema asjakohane ja proportsionaalne 
juhtumi asjaoludega. Rikkumise toime 
pannud kaupleja peaks adekvaatselt 
teavitama kõiki üksikisikuid ja üldsust
esindushagi raames väljastatud lõplikust 
ettekirjutusest ja kahju hüvitamise 
ettekirjutustest, samuti kohtu või 
haldusasutuse kinnitatud kokkuleppest. 
Sellist teavet saab anda näiteks kaupleja 
veebilehel, sotsiaalmeedias, 
internetipõhistes kauplemiskohtades või 
populaarsetes ajalehtedes, kaasa arvatud 
nendes, mida levitatakse üksnes 
elektrooniliste sidevahendite kaudu. 
Võimaluse korral tuleks üksikisikuid
teavitada individuaalselt elektrooniliste või 
paberkandjal kirjade kaudu. Taotluse korral 
tuleks see teave puudega inimestele esitada 
neile kättesaadaval kujul.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Õiguskindluse parandamiseks, liidu 
õigusaktide kohaldamisel tekkida võivast 
vastuolust hoidumiseks ning esindushagide 
ja võimalike järelmeetmetena esitatavate 
hagide tulemuslikkuse ja menetlusliku 
tõhususe suurendamiseks ei tohiks kohtu 

(33) Õiguskindluse parandamiseks, liidu 
õigusaktide kohaldamisel tekkida võivast 
vastuolust hoidumiseks ning esindushagide 
ja võimalike järelmeetmetena esitatavate 
hagide tulemuslikkuse ja menetlusliku 
tõhususe suurendamiseks ei tohiks kohtu 
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või haldusasutuse väljastatud lõplikus 
otsuses sätestatud järeldust rikkumise 
kohta, sealhulgas käesoleva direktiivi 
kohast lõplikku ettekirjutust olla võimalik 
seoses kõnealuses lõplikus otsuses 
kindlaksmääratud rikkumise iseloomu ning 
selle sisulise, isikulise, ajalise ja 
territoriaalse ulatusega uuesti menetleda 
järgnevates sama kaupleja poolt toime 
pandud sama rikkumisega seotud hagides. 
Kui hagi, milles taotletakse meetmeid 
eesmärgiga kõrvaldada rikkumise kestev 
mõju, sealhulgas heastamist, esitatakse 
muus liikmesriigis kui see, kus rikkumise 
kindlaks määranud lõplik otsus väljastati, 
peaks otsus kujutama endast 
ümberlükatavat eeldust, et rikkumine on 
toimunud.

või haldusasutuse väljastatud lõplikus 
otsuses sätestatud järeldust rikkumise 
kohta, sealhulgas käesoleva direktiivi 
kohast lõplikku ettekirjutust olla võimalik 
seoses kõnealuses lõplikus otsuses 
kindlaksmääratud rikkumise iseloomu ning 
selle sisulise, isikulise, ajalise ja 
territoriaalse ulatusega uuesti menetleda 
järgnevates sama kaupleja poolt toime 
pandud sama rikkumisega seotud hagides. 
Kui hagi, milles taotletakse meetmeid 
eesmärgiga kõrvaldada rikkumise kestev 
mõju, sealhulgas heastamist, esitatakse 
muus liikmesriigis kui see, kus rikkumise 
kindlaks määranud lõplik otsus väljastati, 
peaks otsus kujutama endast vähemalt 
ümberlükatavat eeldust, et rikkumine on 
toimunud.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
üksikisikutel on lubatud taotleda oma 
kahjuhüvitushagi peatamist, kuni on 
tehtud otsus vastava esindushagi kohta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis on sätestatud 
eeskirjad, mis võimaldavad pädevatel 
üksustel esitada esindushagisid, mille 
eesmärk on kaitsta tarbijate kollektiivseid 
huve ning vältida samal ajal asjakohaste 
kaitsemeetmete abil kohtumenetluse 
kuritarvitamist.

1. Käesolevas direktiivis on sätestatud 
eeskirjad, mis võimaldavad pädevatel 
üksustel esitada esindushagisid, mille 
eesmärk on kaitsta tarbijate kollektiivseid 
huve, saavutada seeläbi kõrgetasemeline 
tarbijakaitse ja eelkõige õiguskaitse 
kättesaadavus ning vältida samal ajal 
asjakohaste kaitsemeetmete abil ELi ja 
liikmesriikide tasandil ning nende 
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järjepideva kohaldamisega kogu liidus
kohtumenetluse kuritarvitamist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriike vastu võtmast või säilitamast 
sätteid, mis võimaldavad pädevatele
üksustel ja teistel asjaomastel isikutel 
kasutada muid menetluslikke vahendeid, 
mille eesmärk on tarbijate kollektiivsete 
huvide kaitsmine liikmesriigi tasandil.

2. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
minimaalne ühtlustamine, mistõttu ei 
takista direktiiv liikmesriike vastu võtmast 
või säilitamast sätteid, mis võimaldavad 
tagada kõrgema tarbijakaitse taseme ning 
pädevatel üksustel ja teistel asjaomastel 
isikutel kasutada muid kui käesolevas 
direktiivis sätestatud menetluslikke 
vahendeid, mille eesmärk on tarbijate 
kollektiivsete huvide kaitsmine liikmesriigi 
tasandil.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriikidel vastu võtta või säilitada 
täiendavaid tarbijakaitse valdkondi peale 
nende, mille suhtes käesolevat direktiivi 
kohaldatakse.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 17 a vastu 
delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, 
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et lisada sinna liidu õiguse sätted, millele 
viidatakse artikli 2 lõikes 1.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „tarbija“ – füüsiline isik, kes 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega;

(1) „tarbija“ – füüsiline isik, kes 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole peamiselt 
seotud tema kaubandus-, majandus-, 
ametialase või kutsetegevusega;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „tarbijate kollektiivsed huvid“ –
mitme tarbija huvid;

(3) „tarbijate kollektiivsed huvid“ –
mitme tarbija või andmesubjekti huvid, 
nagu on määratletud määruses (EL) nr 
2016/679 (isikuandmete kaitse 
üldmäärus);

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik määrab üksuse pädevaks 
üksuseks, kui see vastab järgmistele 
kriteeriumidele:

Liikmesriik määrab üksuse pädevaks 
üksuseks ainult juhul, kui see vastab 
järgmistele kriteeriumidele:

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on nõuetekohaselt loodud 
liikmesriigi õiguse alusel;

(a) see on nõuetekohaselt loodud ja 
registreeritud liikmesriigi õiguse alusel;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sellel on õigustatud huvi, et
käesoleva direktiiviga hõlmatud liidu 
õigusnormide täitmine oleks tagatud;

(b) selle põhikiri või muu asjaomane 
juhtimisdokument näitab selle õigustatud 
huvi kaitsta tarbijaid ja tagada käesoleva 
direktiiviga hõlmatud liidu õigusnormide 
täitmine;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see on mittetulunduslikku laadi. (c) sellel on mittetulunduslik olemus 
ja juhtimisstruktuur, mis tagab vastavuse 
majandusliku kasumi mittetaotlemise 
kriteeriumile;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teave selle tegevuse 
rahastamisallikate kohta üldiselt ja 
tegevuse toetamiseks kasutatavate 
vahendite kohta on alati täiesti 
läbipaistev;
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) see on kehtestanud asjakohased 
menetlused, et teha kindlaks, hoida ära ja 
lahendada huvide konflikte;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) sellel on nõuetekohane 
kommunikatsioonipoliitika, mille kaudu 
ta teavitab tarbijaid üldiselt kollektiivse 
hagi esitamisest tulenevatest kuludest ja 
riskidest;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) sellel ei ole vastastikuseid 
struktuurseid ega finantssuhteid 
kolmanda isiku või organisatsiooniga, kes 
õigusnõustamist või finantsabi pakkudes 
saab hagist rahalist kasu.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid peavad tagama, et 
eelkõige tarbijate organisatsioonid ja 

3. Liikmesriigid peavad tagama, et 
tarbijate organisatsioonid ja, kui see on 
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sõltumatud avaliku sektori asutused 
vastavad pädeva üksuse staatusele. 
Liikmesriigid võivad pädevateks üksusteks 
määrata tarbijate organisatsioonid, mis 
esindavad rohkem kui ühe liikmesriigi 
tarbijaid.

asjakohane, sõltumatud avaliku sektori 
asutused vastavad pädeva üksuse 
staatusele. Liikmesriigid võivad 
pädevateks üksusteks määrata tarbijate 
organisatsioonid, mis esindavad rohkem 
kui ühe liikmesriigi tarbijaid.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad tagama, et 
pädevad üksused saavad esitada 
esindushagisid liikmesriikide kohtutele või 
haldusasutustele, tingimusel et on olemas 
otsene seos üksuse põhieesmärkide ja 
liidu õigusest tulenevate õiguste vahel, 
mida on väidetavasti rikutud ja millega 
seoses hagi esitatakse.

1. Liikmesriigid peavad tagama, et 
pädevad üksused saavad esitada artikli 1 
kohaseid esindushagisid liikmesriikide 
kohtutele või haldusasutustele.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid peavad tagama, et 
pädevatel üksustel on õigus esitada 
esindushagisid, millega taotletakse 
meetmeid eesmärgiga kõrvaldada 
rikkumise kestev mõju. Kõnealuste 
meetmete taotlemise aluseks on lõplik 
otsus, sealhulgas lõike 2 punktis b osutatud 
lõplik ettekirjutus, milles tehakse kindlaks, 
et tava kujutab endast I lisas loetletud liidu 
õigusnormide rikkumist, mis kahjustab 
tarbijate huve.

3. Liikmesriigid peavad tagama, et 
pädevatel üksustel on õigus esitada 
esindushagisid, millega taotletakse 
meetmeid eesmärgiga kõrvaldada 
rikkumise kestev mõju. Kõnealuste 
meetmete taotlemise aluseks on lõplik 
otsus, sealhulgas lõike 2 punktis b osutatud 
lõplik ettekirjutus, milles tehakse kindlaks, 
et tava kujutab endast I lisas loetletud liidu 
õigusnormide rikkumist, mis kahjustab 
tarbijate huve. Kuigi otsuse nende 
esindushagide kohta saab teha alles 
pärast seda, kui on ametlikult kindlaks 
tehtud, et tava kujutab endast liidu 
õigusnormide rikkumist, võib selleks, et 
menetlust mitte pikendada, nende 
meetmete rakendamist siiski alustada 
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paralleelselt lõikes 2 viidatud 
ettekirjutuste taotlemisega või esitada 
eraldiseisva esindushagi kooskõlas 
siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 4 
kohaldamist, peavad liikmesriigid tagama, 
et pädevatel üksustel oleks võimalik 
taotleda meetmeid, millega kõrvaldatakse 
rikkumise kestev mõju, ja lõikes 2 
osutatud meetmeid ühe esindushagi 
raames.

välja jäetud

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et kõigi 
esindushagide puhul kohaldatakse 
„kaotaja maksab“ põhimõtet.

Selgitus

Komisjoni 2013. aasta soovituses on sätestatud, et kollektiivhagi kaotanud pool hüvitab 
võitnud poole kantud õigusabikulud.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõike 3 kohaldamisel peavad 
liikmesriigid tagama, et pädevatel üksustel 

Artikli 5 lõike 3 kohaldamisel peavad 
liikmesriigid tagama, et pädevatel üksustel 
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oleks õigus esitada esindushagisid, milles 
taotletakse kahju hüvitamise ettekirjutust, 
millega nõutakse kauplejalt muu hulgas 
olenevalt asjaoludest hüvitist, 
parandustöid, asendamist, hinna 
alandamist, lepingu lõpetamist või tasutud 
hinna hüvitamist. Liikmesriik võib nõuda 
enne deklaratiivse otsuse tegemist või 
kahju hüvitamise ettekirjutuse väljastamist 
asjaomaste üksiktarbijate mandaati.

oleks õigus esitada esindushagisid, milles 
taotletakse majandusliku ja 
mittemajandusliku kahju hüvitamise 
ettekirjutust, millega nõutakse kauplejalt 
muu hulgas olenevalt asjaoludest hüvitist, 
parandustöid, asendamist, kõrvaldamist, 
hinna alandamist, lepingu lõpetamist või 
tasutud hinna hüvitamist. Lisaks võivad 
liikmesriigid tagada, et rangelt erandlikel, 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad pädevad üksused taotleda kahju 
hüvitamise ettekirjutuse asemel 
deklaratiivset otsust.

Liikmesriik võib nõuda enne deklaratiivse 
otsuse tegemist või kahju hüvitamise 
ettekirjutuse väljastamist asjaomaste 
üksiktarbijate mandaati, sealhulgas 
vajaduse korral taotletava hüvitise liigi 
kohta. Muud mõjutatud tarbijad, 
sealhulgas need, kelle alaline elukoht ei 
asu selles liikmesriigis, kus hagi 
esitatakse, võivad ühineda esindushagiga, 
millega taotletakse deklaratiivset otsust 
või kahju hüvitamise ettekirjutust.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 –lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esindushagist tulenev õiguskaitse on 
tavaliselt ette nähtud mõjutatud 
tarbijatele.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad 
liikmesriigid nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel volitada kohut või haldusasutust 

välja jäetud
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väljastama kahju hüvitamise ettekirjutuse 
asemel deklaratiivse otsuse seoses 
kaupleja vastutusega I lisas loetletud liidu 
õigusnormide rikkumise tõttu kahju 
saanud tarbijate ees, kui asjaomastele 
tarbijatele tekitatud individuaalse kahju 
omaduste tõttu on hüvitise suuruse 
kindlaksmääramine keeruline.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõiget 2 ei kohaldata järgmistel 
juhtudel:

välja jäetud

(a) rikkumisest mõjutatud tarbijad on 
võimalik kindlaks teha ja nad on 
kannatanud sama tava tõttu 
ajavahemikku ja ostu arvestades 
võrreldavat kahju. Sellistel juhtudel ei ole 
asjaomastelt üksiktarbijatelt saadud
mandaat hagi algatamise tingimus. 
Hüvitis suunatakse asjaomastele 
tarbijatele;

(b) tarbijad on kannatanud väikeses 
summas kahju ning hüvitise jaotamine 
nende vahel oleks ebaproportsionaalne 
meede. Sellistel juhtudel peab liikmesriik 
tagama, et üksiktarbijate mandaati ei 
nõuta. Hüvitist kasutatakse avalikes 
huvides, teenimaks tarbijate kollektiivseid 
huve.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohase lõpliku 
otsuse alusel saadud hüvitis ei piira muid 
hüvitise saamise õigusi, mis võivad 

4. Lõike 1 kohase lõpliku otsuse 
alusel saadud hüvitis ei piira muid hüvitise 
saamise õigusi, mis võivad asjaomastel 
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asjaomastel tarbijatel olla liidu või 
liikmesriigi õigusaktide alusel.

tarbijatel olla liidu või liikmesriigi 
õigusaktide alusel.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 6 lõikes 1 osutatud kahju 
hüvitamise ettekirjutust taotlev pädev 
üksus peab hagi menetlemise varases
etapis deklareerima oma üldise tegevuse 
rahastamisallika ja hagi jaoks kasutatava 
rahastamisallika. Ta peab näitama, et tal 
on piisavad vahendid asjaomaste tarbijate 
esindamiseks nende parimates huvides ja 
teise poole kulude tasumiseks kohtuasja 
kaotamise korral.

1. Artikli 6 lõikes 1 osutatud kahju 
hüvitamise ettekirjutust taotlev pädev 
üksus peab hagi vastuvõetavuse hindamise
etapis üksikasjalikult deklareerima oma 
üldise tegevuse rahastamisallika ja hagi 
jaoks kasutatava rahastamisallika. See võib 
hõlmata kolmanda isiku tagatist või 
hüvitist, kui käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 
sätetest ei tulene teisiti.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kaotanud pool kannab menetluse 
kulud asjaomases siseriiklikes 
õigusnormides sätestatud tingimuste 
kohaselt.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
juhtudel, kus esindushagi rahastaja on 
kolmas isik, oleks kolmandal isikul 
keelatud:

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
juhtudel, kus esindushagi rahastaja on 
kolmas isik, on tagatud 
rahastamisvahendite päritolu läbipaistvus 
ning kolmandal isikul on keelatud:
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mõjutada pädeva üksuse otsuseid 
seoses esindushagiga, sealhulgas 
kokkuleppeid;

(a) mõjutada pädeva üksuse otsuseid 
esindushagi menetlemise käigus, 
sealhulgas kokkuleppeid;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) saada kohtumenetlusest või -
otsusest mis tahes otsest või kaudset 
rahalist kasu;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid peavad tagama, et 
kohtutel ja haldusasutustel oleks õigus 
hinnata lõikes 2 osutatud asjaolusid ja 
vastavalt sellele nõuda, et pädev üksus 
keelduks asjaomasest rahastamisest, ja 
vajaduse korral otsustada, et pädeval 
üksusel ei ole konkreetse juhtumi puhul 
hagemisõigust.

3. Liikmesriigid peavad tagama, et 
kohtud ja haldusasutused hindavad lõikes 
2 osutatud asjaolusid ja vastavalt sellele 
nõuavad, et pädev üksus keelduks 
asjaomasest rahastamisest, ja vajaduse 
korral otsustavad, et pädeval üksusel ei ole 
konkreetse juhtumi puhul hagemisõigust.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Asjaomased üksiktarbijad peavad 
saama võimaluse nõustuda enda 
sidumisega lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
kokkuleppega või sellest keelduda. Lõike 4 
kohaselt heakskiidetud kokkuleppe alusel 
saadud hüvitis ei piira muid hüvitise 
saamise õigusi, mis võivad asjaomastel 
tarbijatel olla liidu või liikmesriigi 
õigusaktide alusel.

6. Asjaomased üksiktarbijad peavad 
saama võimaluse nõustuda enda 
sidumisega lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
kokkuleppega või sellest keelduda ning 
esitada oma vastava individuaalse hagi 
või seda jätkata. Lõike 4 kohaselt 
heakskiidetud kokkuleppe alusel saadud 
hüvitis ei piira muid hüvitise saamise 
õigusi, mis võivad asjaomastel tarbijatel 
olla liidu või liikmesriigi õigusaktide 
alusel.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kohus või 
haldusasutus nõuab, et rikkuv kaupleja 
teavitaks mõjutatud tarbijaid enda kulul 
lõplikest otsustest, millega nähakse ette 
artiklites 5 ja 6 osutatud meetmed, ja 
artiklis 8 osutatud heakskiidetud 
kokkulepetest juhtumi asjaoludega 
sobivaid viise kasutades ja sätestatud 
ajavahemiku jooksul, teavitades seahulgas 
vajaduse korral kõiki asjaomaseid tarbijaid
individuaalselt.

1. Liikmesriigid tagavad, et kohus või 
haldusasutus nõuab, et rikkuv kaupleja 
teavitaks mõjutatud tarbijaid ja töötajaid 
ning avalikkust enda kulul lõplikest 
otsustest, millega nähakse ette artiklites 5 
ja 6 osutatud meetmed, ja artiklis 8 
osutatud heakskiidetud kokkulepetest 
juhtumi asjaoludega sobivaid viise 
kasutades ja sätestatud ajavahemiku 
jooksul, teavitades seahulgas vajaduse 
korral kõiki asjaomaseid üksikisikuid
individuaalselt. Lisaks rikkumise toime 
pannud kaupleja kanalitele võib 
kõnealust teavet edastada ka asjakohaste 
ametiasutuste kanalite või määratud 
pädevate üksuste kanalite kaudu, igal 
juhul rikkumise toime pannud kaupleja 
kulul.

Selgitus

Kannatanu ei pruugi pidada rikkumise toime pannud isiku kanaleid usaldusväärseteks. 
Seetõttu oleks asjakohane teavitada tarbijaid usaldusväärseteks peetavate kanalite kaudu.

Muudatusettepanek 53
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave sisaldab 
arusaadavas keeles selgitust esindushagi 
reguleerimiseseme, selle õiguslike 
tagajärgede ja vajaduse korral selle kohta, 
milliseid samme peavad asjaomased 
tarbijad järgnevalt tegema.

2. Lõikes 1 osutatud teave sisaldab 
arusaadavas keeles selgitust esindushagi 
reguleerimiseseme, selle õiguslike 
tagajärgede ja vajaduse korral selle kohta, 
milliseid samme peavad asjaomased 
tarbijad järgnevalt tegema. Asjaomase 
teabe üksikasjad ja ajakava määratakse 
kindlaks kokkuleppel kohtu või 
haldusasutusega.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
lõikes 1 osutatud lõplikku otsust, mille on 
teinud riiklik kohus või haldusasutus teises
liikmesriigis, peetaks ümberlükatavaks 
eelduseks, et rikkumine on toimunud.

2. Liikmesriigid peavad tagama, et 
lõikes 1 osutatud lõplikku otsust, mille on 
teinud riiklik kohus või haldusasutus teises 
liikmesriigis, peetaks vähemalt 
ümberlükatavaks eelduseks, et rikkumine 
on toimunud.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et artiklites 5 ja 6 
osutatud esindushagi esitamine tähendab 
asjaomaste tarbijate kõikide hagide suhtes 
kohaldatava aegumistähtaja peatamist või 
katkestamist, kui vastavate õiguste suhtes 
kehtib liidu või liikmesriigi õigusaktide 
alusel aegumistähtaeg.

Kooskõlas siseriikliku õigusega tagavad
liikmesriigid, et artiklites 5 ja 6 osutatud 
esindushagi esitamine tähendab asjaomaste 
tarbijate kõikide hagide suhtes kohaldatava 
aegumistähtaja peatamist või katkestamist, 
kui vastavate õiguste suhtes kehtib liidu 
või liikmesriigi õigusaktide alusel 
aegumistähtaeg.

Muudatusettepanek 56
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad tagama, et kui pädev 
üksus, kes on esitanud esindushagi 
põhjendamiseks piisavad mõistlikult 
kättesaadavad faktid ja tõendid, ning on 
märkinud, et täiendavad tõendid on kostja 
käsutuses, seda taotleb, võib kohus või 
haldusasutus anda riiklike 
menetluseeskirjade kohaselt korralduse, et 
kostja peab esitama sellised tõendid, 
järgides liidu ja liikmesriigi kohaldatavaid 
konfidentsiaalsuse eeskirju.

Liikmesriigid peavad tagama, et kui pädev 
üksus, kes on esitanud esindushagi 
põhjendamiseks piisavad mõistlikult 
kättesaadavad faktid ja tõendid, ning on 
märkinud, et täiendavad tõendid on kostja 
käsutuses, seda taotleb, võib kohus või 
haldusasutus anda korralduse, et kostja 
peab esitama sellised tõendid. Selle otsuse 
aluseks peaks olema nõutava avaldamise 
vajaduse, ulatuse ja proportsionaalsuse 
hindamine riiklike menetluseeskirjade 
kohaselt, järgides liidu ja liikmesriigi 
kohaldatavaid konfidentsiaalsuse eeskirju.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad võtma 
vajalikke meetmeid, tagamaks, et 
esindushagidega seotud menetluskulud ei 
oleks pädevatele üksustele finantsiliseks 
takistuseks, et tõhusalt kasutada õigust 
taotleda artiklites 5 ja 6 osutatud meetmeid, 
nagu kohaldatavate kohtulõivude või 
haldustasude piiramine, neile vajaduse 
korral õigusabi võimaldamine või sel 
eesmärgil riiklikest vahenditest rahastamise 
võimaldamine.

1. Liikmesriigid peavad võtma 
vajalikke meetmeid, tagamaks, et 
esindushagidega seotud menetluskulud ei 
oleks pädevatele üksustele finantsiliseks 
takistuseks, et tõhusalt kasutada õigust 
taotleda artiklites 5 ja 6 osutatud meetmeid, 
eelkõige kohaldatavate kohtulõivude või 
haldustasude piiramine, neile vajaduse 
korral õigusabi võimaldamine või sel 
eesmärgil riiklikest vahenditest rahastamise 
võimaldamine.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid peavad võtma 
vajalikud meetmed, tagamaks, et juhul kui 

2. Liikmesriigid peavad võtma 
vajalikud meetmed, tagamaks, et 
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pädevad üksused peavad teavitama 
asjaomaseid tarbijaid menetluses olevast 
esindushagist, võib kaupleja sellega seotud 
kulud hagi edukaks osutumise korral 
hüvitada.

kollektiivhagi kaotanud pool hüvitab 
võitnud poole kantud vajalikud 
õigusabikulud vastavalt asjakohase 
siseriikliku õigusakti sätetele. Juhul kui 
pädevad üksused peavad teavitama 
asjaomaseid tarbijaid menetluses olevast 
esindushagist, võib sellega seotud kulud 
hagi edukaks osutumise korral kauplejalt 
tagasi nõuda.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad võtma 
vajalikud meetmed, tagamaks, et iga 
eelnevalt ühes liikmesriigis artikli 4 lõike 1 
kohaselt määratud pädev üksus võib 
pöörduda teise liikmesriigi kohtutesse või 
haldusasutustesse, kui on esitatud 
kõnealuses artiklis osutatud avalikult 
kättesaadav nimekiri. Kohtud või 
haldusasutused aktsepteerivad seda 
nimekirja pädeva üksuse õigusliku staatuse 
tõendina, aga see ei piira nende õigust 
kontrollida, kas pädeva üksuse tegevuse 
laad õigustab konkreetsel juhul hagi 
esitamist.

1. Liikmesriigid peavad võtma 
vajalikud meetmed, tagamaks, et iga 
eelnevalt ühes liikmesriigis artikli 4 lõike 1 
kohaselt määratud pädev üksus võib 
pöörduda teise liikmesriigi kohtutesse või 
haldusasutustesse, kui on esitatud
kõnealuses artiklis osutatud avalikult 
kättesaadav nimekiri. Kohtud või 
haldusasutused aktsepteerivad seda 
nimekirja pädeva üksuse õigusliku staatuse 
tõendina.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a

Liikmesriigid tagavad piiriüleste 
ettekirjutuste võimaluse nähtavamaks 
muutmiseks, et asjaomased siseriiklikud 
haldusasutused loovad registri 
õigusevastaste tegude kohta, mille suhtes 
on tehtud ettekirjutus, et luua teiste 
liikmesriikide ametiasutustele alus 
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parimate tavade ja teabe jaoks.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 2 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates … 
[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 11 lõikes 2 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

5. Artikli 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
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Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.“

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt üks aasta pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist hindab 
komisjon seda, kas lennu- ja 
rongireisijate õigusi käsitlevad eeskirjad 
pakuvad tarbijate õiguste kaitset tasemel, 
mis on võrreldav käesoleva direktiivi 
alusel sätestatud tasemega. Kui need seda 
pakuvad, kavatseb komisjon teha 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
eelkõige hõlmata I lisa punktides 10 ja 15 
osutatud õigusaktide kõrvaldamist 
käesoleva direktiivi artiklis 2 määratletud 
kohaldamisalast.

välja jäetud

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. novembri 2014. aasta direktiiv 
2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, 
millega reguleeritakse liikmesriikide 
õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
konkurentsiõiguse rikkumise korral (ELT 
L 349, 5.12.2014, lk 1).

Muudatusettepanek 64
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus [...], milles käsitletakse eraelu 
austamist ja isikuandmete kaitset 
elektroonilise side puhul ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist 
sidet käsitlev määrus).

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
3. detsembri 2001. aasta direktiiv 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta 
(EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4).

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 d) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv [...], millega kehtestatakse 
Euroopa elektroonilise side seadustik 
(uuesti sõnastatud).

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 e) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
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2014/35/EL teatavates pingevahemikes 
kasutatavate elektriseadmete turul 
kättesaadavaks tegemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357).

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 f) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, 
mis käsitleb masinaid ja millega 
muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 
157, 9.6.2006, lk 24).

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 g) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 
2016/425, mis käsitleb 
isikukaitsevahendeid ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 
51).

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 h) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 
305/2011, millega sätestatakse 
ehitustoodete ühtlustatud 
turustustingimused ning tunnistatakse 
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kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ 
(ELT L 88, 4.4.2011, lk 5).

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, 
lk 251).

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 j) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. veebruari 2014. aasta direktiiv 
2014/31/EL mitteautomaatkaalude turul 
kättesaadavaks tegemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 107).

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 k) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/29/EL 
pürotehniliste toodete turul 
kättesaadavaks tegemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta (ELT L 178, 28.6.2013, lk 27).
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 l) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 
2006 , mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH) ja millega 
asutatakse Euroopa Kemikaalide 
Agentuur ning muudetakse direktiivi 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 
komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning 
samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja 
komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 
93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ 
(ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 m) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (ELT 
L 342, 22.12.2009, lk 59).

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 n) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/48/EÜ 
mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 
30.6.2009, lk 1).
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 o (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 o) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud materjalide ja esemete kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 
13.11.2004, lk 14).

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 p) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. aprilli 2014. aasta direktiiv 
2014/53/EL raadioseadmete turul 
kättesaadavaks tegemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 
22.5.2014, lk 62).

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 q) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/1148 meetmete kohta, millega 
tagada võrgu- ja infosüsteemide 
turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu 
liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 1).
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 r (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 r) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 
2017/745, milles käsitletakse 
meditsiiniseadmeid, millega muudetakse 
direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 
178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 
93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1).

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 s (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 s) Määrus (EÜ) nr 726/2004, milles 
sätestatakse ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa ravimiamet (ELT L 136, 
30.4.2004, lk 1).

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 t (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 t) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. septembri 2007. aasta direktiiv 
2007/46/EÜ, millega kehtestatakse 
raamistik mootorsõidukite ja nende 
haagiste ning selliste sõidukite jaoks 
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kinnituse kohta (ELT L 263, 
9.10.2007, lk 1).
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 u (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 u) 20. detsembri 2006. aasta määrus 
(EÜ) 1924/2006 toidu kohta esitatavate 
toitumis- ja tervisealaste väidete kohta 
(ELT L 404, 30.12.2006, lk 9).

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 59 v (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1).
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KES ANDSID ARVAMUSE 
KOOSTAJALE TEAVET

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt arvamuse koostaja. 
Arvamuse koostaja sai arvamuse projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:
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VZBV (Saksamaa Tarbijaorganisatsioonide Keskliit)
Otmar Lell (õiguse ja kaubandusega seotud küsimuste töörühma juht)
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