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 ET 

 

Muudatusettepanek  80 

Marcus Pretzell 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Artikkel 1 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

1. võtab vastu allpool toodud esimese 

lugemise seisukoha; 

1. lükkab alljärgneva seisukoha 

tagasi. Asukohapõhine piiramine võib olla 

oht, kui seda teevad valitsused ja selle 

eesmärk on tsenseerida ebasoovitavad 

arvamusi. Asukohapõhine piiramine võib 

lisaks sellele olla koormav piiramine, kui 

seadusega ettenähtud kollektiivse 

esindamise organisatsioonid avaldavad 

survet võrguplatvormidele, et sulgeda sisu 

piirkonnas, kus nad tegutsevad. 

Eraõiguslik diskrimineerimine, mis 

toimub eraõiguslike pakkujate kaudu 

ning millel on lepinguline alus, ei peaks 

aga olema riiklikult reguleeritav. Kuid 

sellega ongi alljärgnevas seisukohas 

tegemist; 

Or. de 

Muudatusettepanek  81 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

mis käsitleb siseturul asukohapõhist 

piiramist ja muul viisil diskrimineerimist 

kliendi kodakondsuse, elukoha või 

asukoha alusel ning millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 

mis käsitleb siseturul põhjendamatut 

asukohapõhist piiramist ja muul viisil 

diskrimineerimist tarbija kodakondsuse või 

elukoha alusel ning millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 
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2009/22/EÜ 2009/22/EÜ 

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  82 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

mis käsitleb siseturul asukohapõhist 

piiramist ja muul viisil diskrimineerimist 

kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha 

alusel ning millega muudetakse määrust 

(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 

2009/22/EÜ 

mis käsitleb siseturul põhjendamatut 

asukohapõhist piiramist ja muul viisil 

diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel ning 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  83 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

mis käsitleb siseturul asukohapõhist 

piiramist ja muul viisil diskrimineerimist 

kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha 

alusel ning millega muudetakse määrust 

(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 

mis käsitleb siseturul põhjendamatut 

asukohapõhist piiramist ja muul viisil 

diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel ning 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
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2009/22/EÜ 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  84 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

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 

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. 

(1) Geoblokeering on tegevus, mille 

puhul rohkem kui üles ELi liikmesriigis 

oma teenuseid pakkuv ettevõte takistab või 

piirab teistes liikmesriikides asuvate, 

piiriüleseid kaubandustehinguid teha 

soovivate klientide juurdepääsu kaupleja 

kasutajaliidestele nagu veebilehed ja 

mobiiliäpid (nn asukohapõhine piiramine). 

Samuti on seda muu selline sidustegevus, 

mis seisneb nende pakutavate kaupade ja 

teenuste saamiseks erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kehtestamises ainult ja 

eranditult kliendi IP-aadressi põhjal. 
Niisugune erinev kohtlemine võib olla 

teatavatel juhtudel õigustatud ja tuleneda 

ettevõtte tegevusulatusest ja tegevuse 

iseloomust. 

Or. pl 
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Muudatusettepanek  85 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 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. 

(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 liikmesriikides 

asuvate, piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivate tarbijate juurdepääsu 

kaupleja internetipõhistele 

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 

tarbijatele 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. See tava 

kahjustab siseturu põhieesmärki ning 

vähendab tarbijate valikuid ja 

konkurentsitaset. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  86 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 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. 

(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 liikmesriikides 

asuvate, piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivate tarbijate juurdepääsu 

kaupleja internetipõhistele 

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 

tarbijatele 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 

põhjendamatutel kaalutlustel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  87 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 
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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 liikmesriikides 

asuvate, piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivate klientide juurdepääsu 

kaupleja internetipõhistele 

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 tarbijatele võimalust osta 

kaupu ja teenuseid või kehtestavad 

kaupade ja teenuste suhtes eri tingimusi 

pelgalt ärilistel kaalutlustel. 

(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 liikmesriikides 

asuvate, piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivate klientide juurdepääsu 

kaupleja internetipõhistele 

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 tarbijatele võimalust osta 

kaupu ja teenuseid või kehtestavad 

kaupade ja teenuste suhtes eri tingimusi 

pelgalt ärilistel kaalutlustel. Analüüside 

kohaselt võib põhjendamatu 

asukohapõhise piiramise ja muude kliendi 

kodakondsusest, elukohast või asukohast 

sõltuvate diskrimineerimisvormide 

kaotamine suurendada turu mahtu 1,1 % 

ning vähendada hindu keskmiselt 0,5–0,6 

%. 

Or. es 
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Muudatusettepanek  88 

Inese Vaidere 

 

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 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. 

(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 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 erandkorras 

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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  89 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 
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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 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. 

(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 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 kaubandustehinguid teha 

soovivatele klientidele võimalust osta 

kaupu ja teenuseid või kehtestavad 

kaupade ja teenuste suhtes eri tingimusi 

pelgalt ärilistel kaalutlustel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  90 

Othmar Karas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Käesolev määrus ei ole 

eraldiseisev, vaid aitab koostoimes 

direktiiviga kaupade ostu-müügi lepingute 
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 ET 

teatavate aspektide kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

1999/44/EÜ ning direktiiviga digitaalse 

sisu ja digitaalteenuste üleandmise 

lepingutega seonduvate teatavate 

aspektide kohta kaasa digitaalse siseturu 

loomisele. 

Or. de 

Selgitus 

Ettepanekut võtta vastu määrus tuleb sõnaselgelt käsitada muude õigusakti ettepanekute 

kontekstis digitaalse siseturu loomise kohta ja selle edu sõltub ka sellest. Seega tuleb teha 

viide direktiivile kaupade ostu-müügi lepingute teatavate aspektide kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ ning direktiivile digitaalse sisu ja 

digitaalteenuste üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta. 

 

Muudatusettepanek  91 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

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. 

(2) Sel viisil killustavad teatavad 

kauplejad siseturgu kunstlikult sisepiire 

mööda ning takistavad kaupade ja teenuste 

vaba liikumist, piirates seega tarbijate 

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 tõeliselt integreeritud siseturu 

kasvupotentsiaali ja selle edendamist. 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 



 

PE599.759v01-00 12/133 AM\1117294ET.docx 

ET 

siseturu ulatuses. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  92 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 

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. 

(2) Sel viisil killustavad teatavad 

kauplejad siseturgu kunstlikult sisepiire 

mööda ning takistavad kaupade ja teenuste 

vaba liikumist, piirates seega tarbijate 

õigusi ja takistades neil saamast laiemat 

kauba- ja teenustevalikut ning sobivamaid 

tingimusi. Niisuguste diskrimineerivate 

tavade näol on tegemist olulise teguriga, 

mis aitab kaasa sellele, et piiriüleste 

äritehingute arv ELi piires, sealhulgas e-

kaubanduses, on suhteliselt väike, mis 

takistab siseturu kasvupotentsiaali täies 

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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  93 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 
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 ET 

 

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. 

Lisaks võivad asukohapõhist piiramist ja 

muud kodakondsuse või elukoha 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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  94 

Inese Vaidere 

 

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, 

(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 või 

ajutise asukoha tõttu erinevalt. Kõnealune 

säte ei ole siiski osutunud 

diskrimineerimise vastu võitlemisel 

täielikult tõhusaks ega ole oluliselt 
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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. 

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 ajutise 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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  95 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 võivad asukohapõhist 

piiramist ja muud kodakondsuse või 

elukoha alusel diskrimineerimist 

põhjustada sellistes kolmandates riikides 

asuvate kauplejate tegevus, mis selle 

direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu ja 

mida on vaja käsitleda. 
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 ET 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  96 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

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 võivad asukohapõhist 

piiramist ja muud kodakondsuse, elukoha 

või ajutise 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). 

Or. en 
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Selgitus 

Kooskõlas raportööri esitatud muudatusettepanekuga, säilitades mõiste „klient“ määratluse 

tekstis. 

 

Muudatusettepanek  97 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 võivad asukohapõhist 

piiramist ja muud põhjendamatut 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  98 

Dennis de Jong 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Käesoleva määruse eesmärk on 

selgitada direktiivi 2006/123/EÜ artiklit 

20. Seda ei tohiks käsitleda direktiivi 

2006/123/EÜ asendamisena ei direktiivi 

kohaldamisala poolest, milles käesolev 

määrus jääb samade põhimõtete juurde, 

jättes selle kohaldamisalast välja direktiivi 

2006/123/EÜ artikli 2 lõikes 2 osutatud 

toimingud, ega ka mõju poolest, kuivõrd 

direktiivi 2006/123/EÜ kohaldamine on 

käesoleva määruse kohaldamisest 

sõltumatu ja täiendab seda. Käesoleva 

määrusega ei tohiks piirata Euroopa 

Liidu põhiõiguste harta artiklis 16 

sätestatud ettevõtlusvabadust ja 

lepinguvabadust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  99 

Franz Obermayr 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selleks et tagada siseturu hea 

toimimine, on niisiis vaja käesolevas 

määruses ette nähtud suunatud meetmeid, 

mis kehtestavad teatavates konkreetsetes 

küsimustes selge, ühtse ja tõhusa normide 

kogu. 

(4) Selleks et tagada siseturu hea 

toimimine, on niisiis vaja käesolevas 

määruses ette nähtud suunatud meetmeid, 

mis kehtestavad teatavates konkreetsetes 

küsimustes selge, ühtse ja tõhusa normide 

kogu. Seejuures võetakse arvesse Euroopa 

Liidu siseturu nelja põhivabadust, mille 

õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise 

lepingus (ELTL). 

Or. de 
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Muudatusettepanek  100 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 

 

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. 

(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, jättes selle 

kohaldamisalast välja direktiivi 

2006/123/EÜ artikli 2 punktis 2 nimetatud 

tegevused. 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. 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  101 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära klientide diskrimineerimist, 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära tarbijate diskrimineerimist, 
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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. 

sealhulgas asukohapõhist piiramist, 

kodakondsuse või elukoha alusel 

kauplejate ja klientide vahelistes 

piiriülestes kaubandustehingutes, mis on 

seotud kaupade müügi või teenuste 

osutamisega liidus. Määrusega soovitakse 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega ka 

põhjendamatut erinevat kohtlemist 

niisuguste muude kriteeriumide alusel, mis 

viivad sama tulemuseni nagu vahetult 

tarbija kodakondsusel ja elukohal 

põhinevate kriteeriumide kohaldamine. 

Selliseid muid kriteeriume võib kasutada 

eeskätt niisuguse teabe alusel, millest 

nähtub tarbija asukoht, nagu IP-aadress, 

mida kasutati kasutajaliidesele 

juurdepääsul, kaupade tarnekohana 

märgitud aadress, keelevalik või 

liikmesriik, kus tarbija maksevahend 

väljastatud on. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  102 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära klientide põhjendamatut 

diskrimineerimist, sealhulgas 

asukohapõhist piiramist, kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel kauplejate ja 

klientide vahelistes piiriülestes 

kaubandustehingutes, mis on seotud 

kaupade müügi või teenuste osutamisega 

liidus. Määrusega soovitakse käsitleda nii 

otsest kui ka kaudset põhjendamatut 

diskrimineerimist, hõlmates seega ka 

põhjendamatut erinevat kohtlemist 

niisuguste muude kriteeriumide alusel, mis 

viivad sama tulemuseni nagu vahetult 
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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. 

tarbija kodakondsusel ja elukohal 

põhinevate kriteeriumide kohaldamine. 

Selliseid muid kriteeriume võib kasutada 

eeskätt niisuguse teabe alusel, millest 

nähtub tarbija asukoht, nagu IP-aadress, 

mida kasutati kasutajaliidesele 

juurdepääsul, kaupade tarnekohana 

märgitud aadress, keelevalik või 

liikmesriik, kus tarbija maksevahend 

väljastatud on. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  103 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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. 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära klientide põhjendamatut 

diskrimineerimist, sealhulgas 

asukohapõhist piiramist, kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel kauplejate ja 

klientide vahelistes piiriülestes 

kaubandustehingutes, mis on seotud 

kaupade müügi või teenuste osutamisega 

liidus. Määrusega soovitakse käsitleda nii 

otsest kui ka kaudset diskrimineerimist, 

hõlmates seega ka 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. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  104 

Julia Reda 

 

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. Määrusega soovitakse 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega ka 

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. 

(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, teenuste osutamise 

või mittemateriaalsete kaupade 

pakkumisega liidus. Määrusega soovitakse 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega ka 

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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  105 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära klientide diskrimineerimist, 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära klientide diskrimineerimist, 
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sealhulgas asukohapõhist piiramist, 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 

kauplejate ja klientide vahelistes 

piiriülestes kaubandustehingutes, mis on 

seotud kaupade müügi või teenuste 

osutamisega liidus. Määrusega soovitakse 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega ka 

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. 

sealhulgas asukohapõhist piiramist, 

kodakondsuse, elukoha või ajutise asukoha 

alusel kauplejate ja klientide vahelistes 

piiriülestes kaubandustehingutes, mis on 

seotud kaupade müügi või teenuste 

osutamisega liidus. Määrusega soovitakse 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega ka 

põhjendamatut erinevat kohtlemist 

niisuguste muude kriteeriumide alusel, mis 

viivad sama tulemuseni nagu vahetult 

kliendi kodakondsusel, elukohal või 

ajutisel 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  106 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

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. Määrusega soovitakse 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega ka 

põhjendamatut erinevat kohtlemist 

niisuguste muude kriteeriumide alusel, mis 

viivad sama tulemuseni nagu vahetult 

kliendi kodakondsusel, elukohal ja 

(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. Määrusega soovitakse 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega ka 

põhjendamatut erinevat kohtlemist 

niisuguste muude kriteeriumide alusel, mis 

viivad sama tulemuseni nagu vahetult 

kliendi kodakondsusel, elukohal või 
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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. 

ajutisel 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. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas raportööri esitatud muudatusettepanekuga, säilitades mõiste „klient“ määratluse 

tekstis. 

 

Muudatusettepanek  107 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

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. Määrusega soovitakse 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega ka 

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 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära klientide diskrimineerimist, 

sealhulgas asukohapõhist piiramist, 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 

kauplejate ja klientide vahelistes 

kaubandustehingutes, mis on seotud 

kaupade müügi või teenuste osutamisega 

siseturul. Määrusega soovitakse käsitleda 

nii otsest kui ka kaudset diskrimineerimist, 

hõlmates seega ka 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 
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liikmesriik, kus kliendi maksevahend 

väljastatud on. 

väljastatud on. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  108 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

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. 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära klientide diskrimineerimist, 

sealhulgas asukohapõhist piiramist, 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 

piiriülestes veebikeskkonnas toimuvates 

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. 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  109 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Asukohapõhine piiramine on 

vastuolus ühtse turu aluspõhimõtetega. 

Kuid on palju veenvaid põhjuseid, miks 

ettevõtjad, eelkõige VKEd ja 

mikroettevõtjad peaksid hoiduma või 

keelduma piiriülesest kauplemisest või 

kohandama üldiseid müügitingimusi, 

ning need on seotud eelkõige erinevate 

õiguskeskkondade, sealhulgas 

maksuküsimustega, täiendavate 

riigisiseste nõuetega, täiendavate 

tarnekuludega või lepingueelse teabe 

keelenõuetega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  110 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Käesoleva määruse sätetega, mis 

käsitlevad diskrimineerimiskeeldu 

veebipõhistele kasutajaliidestele 

juurdepääsul kliendi elukoha alusel, ei 

kehtestata kauplejatele üldist kaupade või 

teenuste müügi kohustust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  111 

Philippe Juvin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Käesolev määrus ei tohiks 
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mõjutada selektiivset müüki käsitlevaid 

konkurentsieeskirju ning see peaks looma 

mõistliku tasakaalu ühelt poolt 

põhjendamatu diskrimineerimise keelu ja 

teiselt poolt lepinguvabaduse säilitamise 

vahel, et võimaldada erinevate 

äristrateegiate arendamist. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  112 

Philippe Juvin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Käesoleva määrusega ei tohiks 

kahtluse alla seada riiklikke õigusakte, 

millega nähakse ette nii paber- kui ka 

digitaalse raamatu ühtne hind. Raamatu 

ühtset hinda käsitlevate riiklike 

õigusaktide austamine võib õiguspäraselt 

põhjendada seda, et tarnijad kohaldavad 

erinevaid müügitingimusi. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  113 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

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 

(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 

vajaduse korral tagatud kooskõla 

käesoleva määruse ja direktiivi 
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käesoleva määruse sätteid kohaldada muu 

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. 

2006/123/EÜ vahel. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega määruse kohaldamisalast välja jätta, 

olenemata käesoleva määruse sätetest, mis 

käsitlevad diskrimineerimiskeeldu 

makseteenuste osutamisel. 

Or. en 

(Vt artikli 1 lõige 3 ja määruse kohaldamisala käsitlev muudatusettepanek.) 

 

Muudatusettepanek  114 

Julia Reda 

 

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 elektrooniliselt osutatavate teenuste 

ja mittemateriaalsete kaupade pakkumise 
suhtes, mille peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile, mille suhtes on kauplejal 

õigus kasutada sellist sisu asjaomastel 

territooriumidel, ja nende kasutamise 

võimaldamine. Audiovisuaalteenuste, 

sealhulgas selliste teenuste lisamine, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine spordiürituste ülekannetele, 

on iseäranis tähtis, et vastata tarbija 

ootustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  115 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

hulgas mitteaudiovisuaalsete 

elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, 

mille peamine sisu on juurdepääsu 

(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 

hulgas autoriõigusega kaitstud 

mitteaudiovisuaalsete teoste suhtes, kui 

autoriõigusega kaitstud sisule 
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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. 

juurdepääsu piiratakse põhjustel, mis ei 

käsitle autoriõigust, ja 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 käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta – kuid komisjon peaks otsima 

võimalusi selle lisamiseks määruse 

kohaldamisalasse –, olenemata käesoleva 

määruse sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  116 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

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 

hulgas mitteaudiovisuaalsete 

elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, 

(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 

hulgas mitteaudiovisuaalsete 

elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, 
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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. 

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. 

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. 

Or. de 

Selgitus 

Juurdepääs autoriõigustega kaitstud teostele või muule autoriõigustega kaitstud materjalile 

ja nende kasutamine ei peaks ka edaspidi kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse. 

Vastasel korral tekitaks see kattuvusi teiste ELi õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  117 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Anna 

Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 

(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 
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2006/123/EÜ vahel. Seetõttu tuleks 

käesoleva määruse sätteid kohaldada muu 

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 käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta, olenemata käesoleva määruse 

sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

2006/123/EÜ vahel. Audiovisuaalteenused, 

sealhulgas teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine spordiürituste 

ülekannetele ja mida osutatakse 

territoriaalsete ainulitsentside alusel, 

jäetakse käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta, olenemata käesoleva määruse 

sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  118 

Vicky Ford 

 

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 

hulgas mitteaudiovisuaalsete 

(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 jäetakse 

audiovisuaalteenused, sealhulgas teenused, 

mille peamine sisu on juurdepääsu 
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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 käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta, olenemata käesoleva määruse 

sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

võimaldamine spordiürituste ülekannetele 

ja mida osutatakse territoriaalsete 

ainulitsentside alusel, käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta, olenemata käesoleva määruse 

sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  119 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 

hulgas mitteaudiovisuaalsete 

elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, 

mille peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

(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 

hulgas mitteaudiovisuaalsete 

elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes, 

kuid seda siiski lähtuvalt artiklis 4 

sätestatud välistavatest teguritest ja artiklis 
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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 käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta, olenemata käesoleva määruse 

sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

9 ette nähtud kõnealuste välistavate 

tegurite hindamisest. Audiovisuaalteenused 

on nii kultuuri- kui ka majandusteenused. 

Nende olulisus õigustab konkreetsete 

eeskirjade kohaldamist nende teenuste 

suhtes. Seetõttu jäetakse 

audiovisuaalteenused, sealhulgas 

teenused, mille peamine eesmärk on 

juurdepääsu võimaldamine spordiürituste 

ülekannetele ja mida osutatakse 

territoriaalsete ainulitsentside alusel, 

käesoleva määruse kohaldamisalast välja. 

Jaefinantsteenuste, sealhulgas 

makseteenuste osutamine tuleks seega 

samuti määruse kohaldamisalast välja jätta, 

olenemata käesoleva määruse sätetest, mis 

käsitlevad diskrimineerimiskeeldu 

makseteenuste osutamisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  120 

Vicky Ford 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Käesoleva määruse sätteid tuleks 

kohaldada muu 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 lähtuvalt artiklis 

4 sätestatud välistavatest teguritest. 

Mitteaudiovisuaalsed autoriõigusega 

kaitstud teenused on seotud keerulise 

territoriaalsete litsentside võrguga. Kuna 

selliste teenuste sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile, jäetakse need artikli 
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4 kohaldamisalast välja. Nende 

väljajätmist kaalutakse sõltuvalt artiklis 9 

ettenähtud hindamisest. 

Or. en 

Selgitus 

Artiklis 4 ettenähtud erandi täpse olemuse selgitamine. 

 

Muudatusettepanek  121 

Philippe Juvin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Võttes arvesse spetsiifilistele 

ärimudelitele tuginedes levitatavate 

kultuuriteoste eripära, ei tohiks käesolev 

määrus mõjutada autoriõiguse 

territoriaalsuse põhimõtet erinevates 

kultuurisektorites. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  122 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

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 

(7) Diskrimineerimine võib teenuste 

osutamisel ilmneda ka 

transpordivaldkonnas, eriti reisipiletite 

müügiga seoses, ning seetõttu tuleks 

käesoleva määruse sätteid kohaldada ka 

nende teenuste suhtes. 
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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. 

__________________  

18 Euroopa 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). 

 

19 Euroopa 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). 

 

20 Euroopa 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). 

 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 

1371/2007 rongireisijate õiguste ja 

kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, 

lk 14). 

 

Or. en 

(Vt artikli 1 lõiget 3 ja määruse kohaldamisala käsitlevat muudatusettepanekut.) 

 

Muudatusettepanek  123 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 
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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) ELi riikide vahelised erisused 

piiriüleste tehingute tingimustes ja 

hindades teenuste osutamisel 

transpordivaldkonnas, eriti piletite 

müügiga seoses, jäävad direktiivi 

reguleerimisalasse. Seetõttu ei tohi 

kaubandusliku pakkumise sisu ja 

tingimused olla erinevad IP-aadresside 

alusel. Samas jäävad reguleerimisalast 

välja elektrooniliste maksetega seotud 

tasud. 

__________________  

18 Euroopa 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). 

 

19 Euroopa 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). 

 

20 Euroopa 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). 

 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 

1371/2007 rongireisijate õiguste ja 

kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, 

lk 14). 
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Or. pl 

 

Muudatusettepanek  124 

Antanas Guoga 

 

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) Diskrimineerimist ilmneb teenuste 

osutamisel transpordivaldkonnas, eriti 

reisipiletite müügiga seoses, olenemata 

asjaolust, et 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 

tuleks transpordivaldkonna teenused lisada 

pärast selle määruse läbivaatamist 

käesoleva määruse kohaldamisalasse või 

tuleks kõiki diskrimineerimistavasid 

käsitlevat diskrimineerimiskeeldu 

jõustada tõhusalt nimetatud valdkonna 

konkreetse liidu õigusakti kaudu. 

__________________ __________________ 

18 Euroopa 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). 

18 Euroopa 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). 

19 Euroopa 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). 

19 Euroopa 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). 
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20 Euroopa 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). 

20 Euroopa 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). 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 

1371/2007 rongireisijate õiguste ja 

kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, 

lk 14). 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 

1371/2007 rongireisijate õiguste ja 

kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, 

lk 14). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  125 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Käesolev määrus peaks hõlmama 

ka teenuste paketi müüki. Kauplejal ei 

tohiks aga olla kohustust müüa teenuste 

paketti, kui tal puudub juriidiline õigus 

osutada osa ühest või mitmest paketti 

kuuluvast teenusest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  126 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EÜ) nr 593/200822 ei 

või sellise lepingu suhtes kohaldatava 

õiguse valik, mille on sõlminud tarbija ja 

kutseala esindaja, kes teostab oma 

majandus- või kutsetegevust tarbija 

välja jäetud 
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alalise elukoha riigis või suunab oma 

tegevuse mis tahes viisil sellesse või sellele 

riigile lisaks veel mitmesse muusse riiki, 

sealhulgas ka kõnealusesse riiki, 

põhjustada tarbija ilmajätmist kaitsest, 

mis on talle ette nähtud selliste sätetega, 

millest ei saa kokkuleppel kõrvale kalduda 

selle riigi õiguse alusel, kus on tarbija 

alaline elukoht. Vastavalt Euroopa 

Parlamendile ja nõukogu määrusele (EL) 

nr 1215/201223 võib tarbija sellise 

lepinguga seotud vaidluse korral, mille on 

sõlminud tarbija ja kutseala esindaja, kes 

tegeleb tarbija alalise elukoha 

liikmesriigis majandus- või 

kutsetegevusega või kelle selline tegevus 

on mis tahes vahenditega suunatud 

nimetatud liikmesriiki või mitme 

liikmesriigi hulgas ka nimetatud 

liikmesriiki, algatada menetluse teise 

lepingupoole suhtes selle liikmesriigi 

kohtutes, kus on tema alaline elukoht ja 

tarbija suhtes võib menetluse algatada 

üksnes neis kohtutes 

__________________  

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes 

kohaldatava õiguse kohta („Rooma I”) 

(ELT L 177, 4.7.2008, lk 6). 

 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning 

kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise 

kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 

351, 20.12.2012, lk 1). 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  127 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EÜ) nr 593/200822 ei 

või sellise lepingu suhtes kohaldatava 

õiguse valik, mille on sõlminud tarbija ja 

kutseala esindaja, kes teostab oma 

majandus- või kutsetegevust tarbija alalise 

elukoha riigis või suunab oma tegevuse 

mis tahes viisil sellesse või sellele riigile 

lisaks veel mitmesse muusse riiki, 

sealhulgas ka kõnealusesse riiki, 
põhjustada tarbija ilmajätmist kaitsest, mis 

on talle ette nähtud selliste sätetega, millest 

ei saa kokkuleppel kõrvale kalduda selle 

riigi õiguse alusel, kus on tarbija alaline 

elukoht. Vastavalt Euroopa Parlamendile ja 

nõukogu määrusele (EL) nr 1215/201223 

võib tarbija sellise lepinguga seotud 

vaidluse korral, mille on sõlminud tarbija 

ja kutseala esindaja, kes tegeleb tarbija 

alalise elukoha liikmesriigis majandus- või 

kutsetegevusega või kelle selline tegevus 

on mis tahes vahenditega suunatud 

nimetatud liikmesriiki või mitme 

liikmesriigi hulgas ka nimetatud 

liikmesriiki, algatada menetluse teise 

lepingupoole suhtes selle liikmesriigi 

kohtutes, kus on tema alaline elukoht ja 

tarbija suhtes võib menetluse algatada 

üksnes neis kohtutes 

(9) Käesolev määrus ei tohiks piirata 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 593/200822 kohaldamist. Kui 

kaupleja suunab aktiivselt oma tegevuse 
tarbija alalise elukoha riiki või veel 

mitmesse riiki või deklareerib oma 

tegevust seal, ei või tarbija ja kaupleja 

vahelistele lepingutele kohalduva õiguse 

valik põhjustada tarbija ilmajätmist 

kaitsest, mis on talle ette nähtud selliste 

sätetega, millest ei saa kokkuleppel kõrvale 

kalduda selle riigi õiguse alusel, kus on 

tarbija alaline elukoht. Vastavalt Euroopa 

Parlamendile ja nõukogu määrusele (EL) 

nr 1215/201223 võib tarbija sellise 

lepinguga seotud vaidluse korral, mille on 

sõlminud tarbija ja kutseala esindaja, kes 

tegeleb tarbija alalise elukoha liikmesriigis 

majandus- või kutsetegevusega või kelle 

selline tegevus on mis tahes vahenditega 

suunatud nimetatud liikmesriiki või mitme 

liikmesriigi hulgas ka nimetatud 

liikmesriiki, algatada menetluse teise 

lepingupoole suhtes selle liikmesriigi 

kohtutes, kus on tema alaline elukoht ja 

tarbija suhtes võib menetluse algatada 

üksnes neis kohtutes. 

__________________ __________________ 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

Or. en 
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Muudatusettepanek  128 

Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

(10) Käesolev määrus ei piira liidu 

õigusakte, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

593/2008 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/2012 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel. Asjaolu, et kaupleja täidab 

käesolevat määrust, ei tõlgendata nii, et ta 

suunab oma tegevuse tarbija alalise elu- 

või asukohaliikmesriiki määruse (EÜ) 

nr 593/2008 artikli 6 lõike 1 punkti b ja 

määruse (EL) 1215/2012 artikli 17 lõike 1 

punkti c tähenduses. Seetõttu ei tohiks 

kooskõlas käesoleva määrusega lugeda 

kauplejat, kes ei takista ega piira teistes 

liikmesriikides asuvate klientide 

juurdepääsu oma veebipõhisele 

kasutajaliidestele, ei kohalda erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi kaupade või 

teenuste müügile käesolevas määruses 

sätestatud konkreetsetes olukordades ega 

erinevaid tingimusi maksetehingutele 

tema poolt aktsepteeritud maksevahendite 

valikus, ainuüksi nendel põhjustel 

kauplejaks, kes suunab oma tegevust 

tarbija alalise elu- või 

asukohaliikmesriiki, kohaldatava õiguse 

ja kohtualluvuse kindlaksmääramise 

eesmärgil. 

__________________ __________________ 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 
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ET 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

Or. en 

Selgitus 

Tekstist peaks selguma Rooma I, Brüsseli I ja asukohapõhist piiramist käsitleva määruse 

omavaheline suhe. Tekstiga tagatakse sidusus kehtiva õigusraamistikuga ja antakse nii 

ettevõtjatele kui ka tarbijatele õiguskindlus, määrates selgesõnaliselt kindlaks, et käesoleva 

määruse täitmist iseenesest ei tõlgendata nii, nagu suunaks kaupleja oma tegevust teisele 

turule. 

 

Muudatusettepanek  129 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil määruse (EÜ) nr 593/2008 

artikli 6 lõike 1 punkti b ja määruse 

(EL) 1215/2012 artikli 17 lõike 1 punkti c 

tähenduses. Seetõttu ei tohiks asjaolu, et 

kaupleja ei takista ega piira teistes 

liikmesriikides asuvate klientide 

juurdepääsu oma veebipõhisele 
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kasutajaliidesele ega kohalda erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi käesolevas 

määruses sätestatud juhtudel ega kohalda 

erinevaid tingimusi lepingulistele 

tehingutele talle vastuvõetavate 

maksevahendite suhtes, käsitleda nii, et 

kaupleja suunab oma tegevuse tarbija elu- 

või asukohaliikmesriiki kohaldatava 

õiguse ja kohtualluvuse 

kindlaksmääramise eesmärgil. See 

tuleneb Euroopa Liidu Kohtu praktikast, 

mille kohaselt tuleb siis, kui tehakse 

kindlaks, kas tegevus on suunatud tarbija 

elu- või asukohaliikmesriiki, näidata, et 

kaupleja on väljendanud kavatsust seda 

teha. Sellise kavatsuse olemasolu ei saa 

eeldada, kui kaupleja täitab pelgalt 

käeoleva määruse kohaseid kohustusi. 

See tuleneb ka Euroopa Liidu Kohtu 

sellisest praktikast, mille kohaselt ei ole 

veebisaidile juurdepääs muus liikmesriigis 

kui kaupleja asukohaliikmesriik piisav 

alus selleks, et määrata kindlaks, et 

kaupleja suunab oma tegevuse ümber 

muusse liikmesriiki. Peale selle ei ole 

otsustav tegur ka küsimus, kas veebisait 

on interaktiivne. Kuid kauplejal peaks 

olema vabadus suunata oma tegevus 

liikmesriiki, kus on tarbija harilik 

viibimis- või elukoht. Vaja oleks teha igal 

üksikjuhul eraldi analüüs, et teha 

kindlaks, kas esineb täiendavaid elemente, 

mis ei piirdu pelgalt kohustuslike 

kehtivate sätete täitmisega, ja kas neid 

saab käsitleda tõendina, mille põhjal 

järeldada, et kaupleja on püüdnud 

suunata oma tegevust liikmesriiki, kus on 

tarbija harilik viibimis- või elukoht. 

__________________ __________________ 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6) 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6) 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 
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kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  130 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

(10) Käesolev määrus ei tohiks, välja 

arvatud juhul, kui see on tingimata 

vajalik, mõjutada liidu õigusakte, mis 

käsitlevad õigusalast koostööd 

tsiviilasjades, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. Veelgi enam, kohaldatava 

õiguse ja kohtualluvuse 

kindlaksmääramisel ei tähenda ainuüksi 

asjaolu, et kaupleja ei blokeeri ega tõkesta 

teiste liikmesriikide klientide juurdepääsu 

oma kasutajaliidesele ega kohalda 

käesolevas määruses sätestatustest 

erinevaid juurdepääsutingimusi ega käitu 

maksete osas diskrimineerival viisil, seda, 

et ta suunab oma tegevuse kliendi 

liikmesriiki, välja arvatud juhul, kui 

kaupleja on avaldanud selget soovi 

suunata oma tegevus liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht, 

näiteks tarnimissuutlikkuse või temaga 

seostatava reklaami kaudu. 

__________________ __________________ 
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24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) 

nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 

kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta 

tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 

20.12.2012, lk 1). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) 

nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 

kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta 

tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 

20.12.2012, lk 1). 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  131 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja 

tegutseb kooskõlas käesoleva määruse 

sätetega, ei tohiks tõlgendada nii, et ta 

suunab oma tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

(10) Käesoleva määrusega ei tohiks 

kehtestada täiendavaid õigusnorme, mis 

käsitlevad õigusalast koostööd 

tsiviilasjades, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid. 

__________________ __________________ 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
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detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  132 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel. Asjaolu, et kaupleja 

tegutseb kooskõlas käesoleva määruse 

sätetega, ei tohiks tõlgendada nii, et ta 

suunab oma tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki määruse (EÜ) 

nr 593/2008 artikli 6 lõike 1 ja määruse 

(EL) 1215/2012 artikli 17 lõike 1 punkti c 

tähenduses. 

__________________ __________________ 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  133 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

(10) Käesolev määrus ei tohiks piirata 

liidu õigusakte, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

593/2008 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/2012 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel. Asjaolu, et kaupleja tagab 

juurdepääsu oma veebipõhisele 

kasutajaliidesele teistes liikmesriikides 

asuvatele tarbijatele ja tegutseb kooskõlas 

käesoleva määruse sätetega, ei tohiks 

tõlgendada nii, et ta suunab oma tegevuse 

kliendi elu- või asukohaliikmesriiki sellise 

kohaldamise eesmärgil. 

__________________ __________________ 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  134 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte rahvusvahelise 

eraõiguse valdkonnas ja eelkõige 

õigusalase koostöö valdkonnas 
tsiviilasjades, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

__________________ __________________ 

24 Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 

2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I“) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

24 Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 

2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I“) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

25 Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 

2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 

kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

25 Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 

2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 

kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  135 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Et käesolevat määrust täita püüdes 

mitte luua muljet, et kaupade ja 

teenustega kauplejad suunavad oma 

müügi teises liikmesriigis asuvale 

tarbijale, kui see nii ei ole, tuleks eeldada, 

et sellised kauplejad suunavad oma müügi 

ainult turgudele, mida hõlmavad nende 

müügi ajal kehtivad juurdepääsu 

üldtingimused. Eelkõige tuleks määruse 

(EÜ) nr 593/2008 ja määruse (EL) nr 

1215/2012 kohaldamise eesmärgil pidada 

kaupade või teenuste müüki tarbijale ja 

nende kasutamist tema poolt käesoleva 

määruse alusel müügiks või 

kasutamiseks, mis toimus kaupleja 

asukoha liikmesriigis või liikmesriigis, 

kus kaupleja pakub kohaletoimetamist 

oma juurdepääsu üldtingimustes. Kuid 

tarbijal peaks olema võimalik seda eeldust 

vaidlustada, kui täiendavad tegurid 

näitavad, et kaupleja on suunanud oma 

tegevuse konkreetselt tarbija liikmesriiki. 

Eesmärk on üksnes luua õiguskindlust 

määruse (EÜ) nr 593/2008 ja määruse 

(EL) nr 1215/2012 kohaldamisel 

konkreetse olukorra suhtes, ilma neid 

määrusi muutmata. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  136 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Määruse (EÜ) nr 593/2008 

artikliga 6 reguleeritakse tarbijalepinguid. 

Nimetatud määruse artikli 6 kohaselt on 

leping, mille tarbija on sõlminud kutseala 

esindajaga, reguleeritud selle riigi 

õigusega, kus on tarbija harilik 
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viibimiskoht, tingimusel et kutseala 

esindaja suunab oma majandus- või 

kutsetegevuse mis tahes viisil sellesse 

riiki. Käesoleva artikli 4 lõike 1 punktides 

a–c kindlaksmääratud juhtudel ei suuna 

kaupleja oma tegevust tarbija elu- või 

asukohaliikmesriiki. Sellistel juhtudel 

sätestatakse määruses (EÜ) nr 593/2008, 

et lepingut ei reguleerita tarbija elu- või 

asukohaliikmesriigi õigusega. Sel juhul 

lähtutakse valikuvabaduse põhimõttest 

(määruse (EÜ) nr 593/2008 artikkel 3). 

Sama kehtib ka kohtualluvuse suhtes, mis 

on reguleeritud määrusega (EL) nr 

1215/2012. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  137 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse tarbija elu- või 

asukohaliikmesriiki määruse (EÜ) nr 

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

tähenduses, arvestades Euroopa Liidu 

Kohtu väljakujunenud praktikat. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  138 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz Rosati, Adam 

Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Kui kaupleja kaubandustegevus ei 

vasta tema poolt viidatule kooskõlas 

artikliga 8a, tuleks kohaldada määruse 

(EÜ) nr 593/2008 artiklit 6 ja määruse 

(EL) nr 1215/2012 artiklit 18. See ei 

tohiks piirata ka kaupleja vastutust 

eksitava või ebaõiglase tava eest Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2005/29/EÜ1 a kohaselt. 

 _______________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, 

mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste 

tehingutega seotud ebaausaid 

kaubandustavasid siseturul ning millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 

84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 

2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 

(ebaausate kaubandustavade direktiiv) 

(ELT L 149, 11.6.2005, lk 22). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  139 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Kui kaupleja suunab oma tegevuse 

tarbija liikmesriiki ja sellist kaubanduse 

suunamist ei ole selgesõnaliselt nimetatud 

kaupleja veebipõhises kasutajaliideses, ei 

tohiks tarbija jääda ilma eelistest, mis on 

sätestatud määruses (EÜ) nr 593/2008 ja 

määruses (EL) nr 1215/2012, mis peaksid 

õiguskindluse tagamiseks endiselt 

kehtima, arvestades Euroopa Liidu Kohtu 

praktikat. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  140 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 b) Vajaduse korral reguleeritakse 

lepingueelse teabe eeskirju, 

taganemisõigust, selle kasutamist ja mõju, 

kohaletoimetamist ja riisiko üleminekut 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2011/83/EL1 a. 

 _______________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 

2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 

93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 

85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 

22.11.2011, lk 64). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  141 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

(11) Diskrimineerimine, mida käesolev 

direktiiv käsitleb, toimub tavaliselt 

kaupleja poolt või nimel asjaomastele 

kaupadele või teenustele juurdepääsu 

eeltingimusena ette nähtud või 
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 ET 

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. 

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 tarbija ei 

ole eraldi sõlmitud lepingus omavahel 

kokku leppinud teisiti. Tingimusi, milles 

kaupleja ja tarbijad on eraldi kokku 

leppinud, ei tohiks pidada juurdepääsu 

üldtingimusteks käesoleva määruse 

tähenduses. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  142 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 

(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 tarbija ei 

ole eraldi sõlmitud lepingus omavahel 

kokku leppinud teisiti. Tingimusi, milles 
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ja klient on eraldi kokku leppinud, ei 

tohiks pidada juurdepääsu üldtingimusteks 

käesoleva määruse tähenduses. 

kaupleja ja tarbija on eraldi kokku 

leppinud, ei tohiks pidada juurdepääsu 

üldtingimusteks käesoleva määruse 

tähenduses. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  143 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

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, telefoni suunakoodidel põhinevaid 

nõudeid ning makse- ja tarnetingimusi. 

Kaupleja võib need ise või enda nimel 

üldsusele kättesaadavaks teha erineval 

viisil, näiteks reklaamides või veebilehtedel 

või need võivad moodustada eellepingu- 

või lepingu teabe osa. Need tingimused 

kuuluvad kohaldamisele, kui kaupleja ja 

klient ei ole omavahel kokku leppinud 

muid tingimusi. Tingimusi, milles kaupleja 

ja klient on eraldi kokku leppinud, ei tohiks 

pidada juurdepääsu üldtingimusteks 

käesoleva määruse tähenduses. Siiski ei 

tohiks võimalusega leppida kokku eraldi 

tingimusi või täiendavaid õigusi ja 

kohustusi kaasneda asukohapõhist 

piiramist või muus käesolevas määruses 

käsitletud vormis põhjendamatut 

diskrimineerimist. 

Or. en 
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 ET 

Selgitus 

Kooskõlas raportööri esitatud muudatusettepanekuga, säilitades mõiste „klient“ määratluse 

tekstis. 

 

Muudatusettepanek  144 

Inese Vaidere 

 

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. Niisugused 

tingimused ei tohiks aga põhjustada 

asukohapõhist piiramist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  145 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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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. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  146 

Antanas Guoga 

 

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. 

välja jäetud 

Or. en 

 



 

AM\1117294ET.docx 57/133 PE599.759v01-00 

 ET 

Muudatusettepanek  147 

Dennis de Jong 

 

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 diskrimineerimise eest 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel, 

kui nad tegutsevad kliendina käesoleva 

määruse kohaldamisel. 

Or. en 

Selgitus 

Kui tarnijate kehtestatud piirangud jaemüüjatele jäävad alles, ei saa tarbija kasutada 

täielikult siseturu kasutegureid ja põhjendamatu asukoha piiramise keelu mõju on piiratud. 

 

Muudatusettepanek  148 

Marco Zullo 

 

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 

(12) Nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele, 

eelkõige mikroettevõtjatele ja VKEdele, 

kui lõppkasutajatele kehtestatakse 

kaupade ja teenuste omandamisel 

sarnaseid juurdepääsutingimusi. Seetõttu 

tuleks nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid kaitsta 

diskrimineerimise eest kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel, kui nad 
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ettevõtjate vahel laialt kasutatavaid 

tarneskeeme, nagu valikulise ja 

ainuõigusega turustussüsteem, mis üldjuhul 

võimaldavad tootjatel oma jaemüüjaid 

valida, tingimusel et nad täidavad 

konkurentsieeskirju. 

tegutsevad kliendina käesoleva määruse 

kohaldamisel. Siiski ei tohiks see kaitse 

laieneda neile klientidele, kes ostavad 

kaupu või teenuseid edasimüümiseks, 

muutmiseks, ümbertöötlemiseks või 

rentimiseks, kuna see mõjutaks ettevõtjate 

vahel laialt kasutatavaid tarneskeeme, mis 

on sageli kahepoolsete läbirääkimiste 

tulemus ja seotud 

kaubandusstrateegiatega, nagu valikulise 

ja ainuõigusega turustussüsteem, mis 

üldjuhul võimaldavad tootjatel oma 

jaemüüjaid valida, tingimusel et nad 

täidavad konkurentsieeskirju. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  149 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

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) Lõppkasutajana kauba või teenuse 

ostmisel juurdepääsu üldtingimuste alusel 

on tarbijad ja ettevõtjad, eelkõige mikro-, 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 

sageli sarnases olukorras. Seega tuleks nii 

tarbijaid kui ka ettevõtjaid kaitsta 

diskrimineerimise eest kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel, kui nad 

tegutsevad kliendina käesoleva määruse 

eesmärgil. Siiski ei tohiks see kaitse 

laieneda neile klientidele, kes ostavad 

kaupu või teenuseid järgnevaks 

edasimüümiseks, muutmiseks, 

töötlemiseks või rentimiseks, kuna see 

mõjutaks ettevõtjate vahel laialt 

kasutatavaid tarneskeeme, mille üle on 

sageli peetud kahepoolseid läbirääkimisi 

ja mis on otseselt seotud äristrateegiatega 

eelnevatel ja järgnevatel tasanditel, nagu 

valikulise ja ainuõigusega turustussüsteem, 

mis üldjuhul võimaldavad tootjatel oma 

jaemüüjaid valida, tingimusel et nad 
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täidavad konkurentsieeskirju. 

Or. en 

(Nõukogu üldise lähenemisviisi tekst.) 

 

Muudatusettepanek  150 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

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) Veebikeskkonnas osutatavate 

teenuste ja veebikeskkonnas toimuva 

kaubanduse valdkonnas tuleks nii 
tarbijaid kui ka ettevõtjaid 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. 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  151 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid 

tuleks kaitsta diskrimineerimise eest 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel, 

(12) Nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid 

tuleks kaitsta diskrimineerimise eest 

kodakondsuse, elukoha või ajutise asukoha 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  152 

Maria Grapini 

 

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, eriti 

VKEsid, 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. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  153 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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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 põhjendamatu 

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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  154 

Franz Obermayr 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liidu territooriumil kaupade 

müügi ja teenuste osutamisega seotud 

kaubandustehingutest tuleneva 

diskrimineerimise mõju klientidele ja 

siseturule on sama, olenemata sellest, kas 

kaupleja asub liikmesriigis või kolmandas 

riigis. Seetõttu ja tagamaks, et 

konkureerivate kauplejate suhtes 

kohaldatakse samu nõudeid, tuleks 

käesolevas määruses kehtestatud 

meetmeid kohaldada kõigi liidus 

tegutsevate kauplejate suhtes. 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  155 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 
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Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liidu territooriumil kaupade müügi 

ja teenuste osutamisega seotud 

kaubandustehingutest tuleneva 

diskrimineerimise mõju klientidele ja 

siseturule on sama, olenemata sellest, kas 

kaupleja asub liikmesriigis või kolmandas 

riigis. Seetõttu ja tagamaks, et 

konkureerivate kauplejate suhtes 

kohaldatakse samu nõudeid, tuleks 

käesolevas määruses kehtestatud meetmeid 

kohaldada kõigi liidus tegutsevate 

kauplejate suhtes. 

(13) Liidu territooriumil kaupade müügi 

ja teenuste osutamisega seotud 

kaubandustehingutest tuleneva 

põhjendamatu diskrimineerimise mõju 

tarbijatele ja siseturule on sama, olenemata 

sellest, kas kaupleja asub liikmesriigis või 

kolmandas riigis. Seetõttu ja tagamaks, et 

konkureerivate kauplejate suhtes 

kohaldatakse samu nõudeid, tuleks 

käesolevas määruses kehtestatud meetmeid 

kohaldada kõigi liidus tegutsevate 

kauplejate suhtes. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  156 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liidu territooriumil kaupade müügi 

ja teenuste osutamisega seotud 

kaubandustehingutest tuleneva 

diskrimineerimise mõju klientidele ja 

siseturule on sama, olenemata sellest, kas 

kaupleja asub liikmesriigis või kolmandas 

riigis. Seetõttu ja tagamaks, et 

konkureerivate kauplejate suhtes 

kohaldatakse samu nõudeid, tuleks 

käesolevas määruses kehtestatud meetmeid 

kohaldada kõigi liidus tegutsevate 

kauplejate suhtes. 

(13) Liidu territooriumil kaupade müügi 

ja teenuste osutamisega seotud 

kaubandustehingutest tuleneva 

diskrimineerimise mõju tarbijatele ja 

siseturule on sama, olenemata sellest, kas 

kaupleja asub liikmesriigis või kolmandas 

riigis. Seetõttu ja tagamaks, et 

konkureerivate kauplejate suhtes 

kohaldatakse samu nõudeid, tuleks 

käesolevas määruses kehtestatud meetmeid 

kohaldada kõigi liidus tegutsevate 

kauplejate suhtes. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  157 

Antanas Guoga 

 

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 

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. 

(14) Et suurendada tarbijate võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 

osutamisega seotud teavet ning suurendada 

läbipaistvust, sealhulgas hindade 

läbipaistvust, ei tohiks kauplejad ei 

tehnoloogiavahendite abil ega muul viisil 

takistada tarbijate täielikku ja võrdset 

juurdepääsu kasutajaliidestele nende 

kodakondsuse või elukoha alusel. Tarbijate 

juurdepääsu veebipõhistele 

kasutajaliidestele mobiilirakenduste 

kaudu ei tohiks mitte mingil viisil 

takistada, kui nad eelistavad juurdepääsu 

valitud veebipõhisele kasutajaliidesele 

sellisel viisil ja kaupleja pakub seda 

liikmesriigis. Juurdepääsu takistavad 
tehnoloogilised vahendid võivad eeskätt 

hõlmata mis tahes tehnoloogiaid, mida 

kasutatakse tarbija 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  158 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 
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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 

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. 

(14) Et suurendada tarbijate võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 

osutamisega seotud teavet ning suurendada 

läbipaistvust, sealhulgas hindade 

läbipaistvust, ei tohiks kauplejad ei 

tehnoloogiavahendite abil ega muul viisil 

takistada tarbijate täielikku ja võrdset 

juurdepääsu kasutajaliidestele nende 

kodakondsuse või elukoha alusel. Sellised 

tehnoloogilised vahendid võivad eeskätt 

hõlmata mis tahes tehnoloogiaid, mida 

kasutatakse tarbija 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  159 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

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 

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 

(14) Et suurendada klientide võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 

osutamisega seotud teavet ning suurendada 

läbipaistvust, sealhulgas, kuid mitte ainult, 

hindade läbipaistvust, ei tohiks kauplejad 

ega nende nimel tegutsevad isikud, 

sealhulgas vahendajad, internetipõhised 

kauplemiskohad ja juurdepääsu 

küsimustes veebiliideste käitajad ei 

tehnoloogiavahendite abil ega muul viisil 

takistada klientide täielikku ja võrdset 

juurdepääsu kasutajaliidestele nende 
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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. 

kodakondsuse, elukoha või ajutise asukoha 

alusel. Täielik ja võrdne juurdepääs 

veebiliidesele mobiilirakenduse teel 

tähendab ka kliendile võimalust laadida 

alla mistahes mobiilse rakenduse 

versioon, mille operaator võib kaupleja 

olla ühes või mitmes liikmesriigis, ja seda 

kasutada. Sellist juurdepääsu takistavad 
tehnoloogilised vahendid võivad muu 

hulgas eeskätt hõlmata mis tahes 

tehnoloogiaid, mida kasutatakse kliendi 

füüsilise asukoha kindlaksmääramiseks, 

sealhulgas selle asukoha kindlakstegemist 

IP-aadressi, interneti kasutamise ajaloo 

ja/või tavade, mobiiltelefoni seire või 

lokaliseerimise, 
satelliitnavigatsioonisüsteemist saadud 

koordinaatide ja maksetehinguga seotud 

andmete kaudu. Siiski ei tohiks 

kasutajaliidesele juurdepääsuga seotud 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendada nii, et 

sellest tuleneb kauplejatele kohustus 

klientidega tehinguid sõlmida. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  160 

Marco Zullo 

 

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 

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 

(14) Et suurendada klientide võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 

osutamisega seotud teavet ning suurendada 

läbipaistvust, sealhulgas hindade 

läbipaistvust, ei tohiks kauplejad ei 

tehnoloogiavahendite abil ega muul viisil 

takistada klientide täielikku ja võrdset 

juurdepääsu kasutajaliidestele, sealhulgas 

kõikidele kättesaadavatele rakenduste 

versioonidele, nende kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel. Sellised 

tehnoloogilised vahendid võivad eeskätt 

hõlmata mis tahes tehnoloogiaid, mida 
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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. 

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. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  161 

Inese Vaidere 

 

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 

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. 

(14) Et suurendada klientide võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 

osutamisega seotud teavet ning suurendada 

läbipaistvust, sealhulgas hindade 

läbipaistvust, ei tohiks kauplejad ei 

tehnoloogiavahendite abil ega muul viisil 

takistada klientide täielikku ja võrdset 

juurdepääsu kasutajaliidestele nende 

kodakondsuse, elukoha või ajutise 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. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  162 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Et tagada klientide võrdne 

kohtlemine ja vältida diskrimineerimist 

tegelikkuses, peaksid kauplejate 

veebisaidid, mobiilirakendused ja kõik 

muud kasutajaliidesed olema kavandatud 

nii, et nendesse võimaldatakse sisestada 

andmeid kaupleja liikmesriigist erineva 

liikmesriigi vormis. Eelkõige peaksid 

veebisaidid võimaldama sisestada 

aadresse, telefoninumbreid, sealhulgas 

rahvusvahelisi suunakoode, 

käibemaksukohustuslasena 

registreerimise numbreid, 

pangakontonumbreid, sealhulgas IBANit 

ja ettevõtte tunnuskoodi ning muid 

andmeid, mis on pärit kaupleja 

liikmesriigist erinevast liikmesriigist ja 

mida on vaja tellimuse vormistamiseks 

kaupleja veebipõhise kasutajaliidese 

kaudu. Keelatud peaks olema üksnes 

nõuda kliendilt, et ta kasutaks muid 

tellimise vahendeid, näiteks meili või 

telefoni, kui need ei ole sellise tellimuse 

tegemiseks peamised vahendid kõigi 

klientide, sealhulgas kaupleja 

liikmesriigis asuvate klientide jaoks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  163 

Franz Obermayr 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Siiski ei tohi see ühelgi hetkel 

kaasa tuua lepingu sõlmimise kohustust 
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pakkuja jaoks. Kaupadega kauplejal 

peaks igal ajal olema võimalik 

müügilepingust taganeda, kui müük või 

kauba kättetoimetamine on seotud 

kuludega, mis võivad vähendada 

põhjendamatult vahendaja kasumit või 

kahjustada ärimudelit jäädavalt. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  164 

Biljana Borzan 

 

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, ning see võib põhjustada 

olulisi erinevusi toote- ja 

hinnapakkumistes teatavatele 

tarbijarühmadele. 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  165 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Teatavad kauplejad kasutavad 

kasutajaliidese eri versioone, mis on 

(15) Teatavad kauplejad kasutavad 

kasutajaliidese eri versioone, mis on 
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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. 

suunatud tarbijatele erinevates 

liikmesriikides. Kuigi selline võimalus 

peaks alles jääma, peaks tarbija suunamine 

ilma tema eelneva nõusolekuta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kõik kasutajaliidese versioonid 

peaksid olema tarbijale alati hõlpsasti 

kättesaadavad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  166 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 tarbijatele erinevates 

liikmesriikides. Kuigi selline võimalus 

peaks alles jääma, peaks tarbija suunamine 

ilma tema nõusolekuta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kõik kasutajaliidese versioonid 

peaksid olema tarbijale alati hõlpsasti 

kättesaadavad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  167 

Maria Grapini 

 

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 

(15) Teatavad kauplejad kasutavad 

kasutajaliidese eri versioone, mis on 

suunatud klientidele erinevates 

liikmesriikides. Kuigi selline võimalus 

peaks alles jääma, peaks kliendi suunamine 
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ilma tema nõusolekuta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kõik kasutajaliidese versioonid 

peaksid olema klientidele alati hõlpsasti 

kättesaadavad. 

ilma tema nõusolekuta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kauplejad ei peaks olema 

kohustatud küsima kliendi sõnaselget 

nõusolekut iga kord, kui klient külastab 

sama veebipõhist kasutajaliidest, kui 

klienti on juba teavitatud 

ümbersuunamisest. Kui klient on andnud 

sõnaselge nõusoleku, peaks kauplejal 

olema lubatud salvestada teave selle 

nõusoleku kohta ja see kehtib kõigi 

järgmiste külastuste korral. Kõik 

kasutajaliidese versioonid peaksid olema 

klientidele alati hõlpsasti kättesaadavad. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  168 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

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. Kauplejad ei peaks olema 

kohustatud küsima kliendi sõnaselget 

nõusolekut iga kord, kui sama klient 

külastab sama veebipõhist kasutajaliidest. 

Kui klient on andnud sõnaselge 

nõusoleku, tuleks seda pidada kehtivaks 

kõigil järgnevatel kordadel, kui sama 

klient külastab sama internetipõhist 

kasutajaliidest. Kõik kasutajaliidese 

versioonid peaksid olema klientidele alati 

hõlpsasti kättesaadavad. 

Or. en 
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(Nõukogu üldise lähenemisviisi tekst.) 

 

Muudatusettepanek  169 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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. Kui tarbija on väljendanud 

eelistust seoses edasisuunamisega, tuleks 

seda pidada kehtivaks kõigil järgnevatel 

kordadel, kui sama klient külastab sama 

veebipõhist kasutajaliidest. Kuid kõik 

kasutajaliidese versioonid peaksid olema 

klientidele alati hõlpsasti kättesaadavad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  170 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või kliendi ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel olla vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. Sellised 

õigusaktid võivad piirata klientide 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või tarbija ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele tarbija kodakondsuse või 

elukoha alusel olla põhjendatud, kuid 

ainult juhul, kui see on vajalik, et tagada 

liidu õiguses või liikmesriigi õigusaktis 

liidu õiguse kohaselt kehtestatud õigusliku 

nõude täitmine. Sellised õigusaktid võivad 

piirata tarbijate juurdepääsu teatavatele 
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teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse kliendi või konkreetsete 

klientide juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see on 

kõnealusel põhjusel vajalik. 

kaupadele või teenustele, näiteks keelates 

konkreetse infosisu kuvamise teatavas 

liikmesriigis. Kauplejaid ei tohiks takistada 

selliseid nõudeid täitmast ja seega peaks 

neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse tarbija või konkreetsete 

tarbijate juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see võib olla 

kõnealusel põhjusel vajalik. Sellega seoses 

tuleks tarbijat teavitada veebipõhises 

kasutajaliideses juurdepääsu tõkestamise 

või piiramise või alternatiivsele 

kasutajaliidesele ümbersuunamise 

eesmärgist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  171 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või kliendi ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel olla vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. Sellised 

õigusaktid võivad piirata klientide 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse kliendi või konkreetsete 

klientide juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see on 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või tarbija ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele tarbija kodakondsuse või 

elukoha alusel olla põhjendatud, kuid 

ainult juhul, kui see on vajalik, et tagada 

liidu õiguses või liikmesriigi õigusaktis 

liidu õiguse kohaselt kehtestatud õigusliku 

nõude täitmine. Sellised õigusaktid võivad 

piirata tarbijate juurdepääsu teatavatele 

kaupadele või teenustele, näiteks keelates 

konkreetse infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse tarbija või konkreetsete 

tarbijate juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see on 
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kõnealusel põhjusel vajalik. kõnealusel põhjusel vajalik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  172 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või kliendi ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel olla vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. Sellised 

õigusaktid võivad piirata klientide 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse kliendi või konkreetsete 

klientide juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see on 

kõnealusel põhjusel vajalik. 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või kliendi ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel olla 

vajalik, et tagada liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud õigusliku nõude täitmine. 

Sellised õigusaktid võivad piirata klientide 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse kliendi või konkreetsete 

klientide juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see on 

kõnealusel põhjusel vajalik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  173 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või kliendi ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel olla vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. Sellised 

õigusaktid võivad piirata klientide 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse kliendi või konkreetsete 

klientide juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see on 

kõnealusel põhjusel vajalik. 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või kliendi ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel olla 

vajalik, et tagada liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud õigusliku nõude täitmine. 

Sellised õigusaktid võivad piirata klientide 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse kliendi või konkreetsete 

klientide juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see on 

kõnealusel põhjusel vajalik. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas raportööri esitatud muudatusettepanekuga, säilitades mõiste „klient“ määratluse 

tekstis. 

 

Muudatusettepanek  174 

Franz Obermayr 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Paljudes konkreetsetes 

olukordades ei saa klientide 

kodakondsusest, elukohast või asukohast 

lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamisel, sealhulgas 

välja jäetud 
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otsest keeldumist kaupu müüa või 

teenuseid osutada, objektiivselt õigustada. 

Sellises olukorras tuleks keelata 

igasugune diskrimineerimine ja kõigil 

klientidel peaks seega olema õigus teha 

käesolevas määruses kehtestatud 

konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

kliendid ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest, elukohast või asukohast. 

Vajaduse korral peavad kauplejad võtma 

meetmeid, et tagada 

diskrimineerimiskeelu järgimine, kui 

vastasel korral ei oleks asjaomastel 

klientidel võimalik saada täielikku ja 

võrdset juurdepääsu. Siiski ei peaks 

niisugusel juhul kohaldamisele kuuluvat 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendama nii, et 

see ei luba kauplejatel suunata oma 

tegevust teistele liikmesriikidele või 

konkreetsetele tarbijaterühmadele 

suunatud pakkumiste ja erinevate 

tingimuste läbi, sealhulgas riigipõhiste 

kasutajaliideste loomisega. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  175 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa klientide kodakondsusest, elukohast 

või asukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa või teenuseid osutada, 

objektiivselt õigustada. Sellises olukorras 

tuleks keelata igasugune diskrimineerimine 

ja kõigil klientidel peaks seega olema 

õigus teha käesolevas määruses kehtestatud 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa tarbijate kodakondsusest või 

elukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa, nõustuda teatavate 

finantstehingutega, mida kaupleja on 

ametlikult märkinud, või teenuseid 

osutada, objektiivselt õigustada. Sellises 

olukorras tuleks keelata igasugune 
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konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

kliendid ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest, elukohast või asukohast. 

Vajaduse korral peavad kauplejad võtma 

meetmeid, et tagada diskrimineerimiskeelu 

järgimine, kui vastasel korral ei oleks 

asjaomastel klientidel võimalik saada 

täielikku ja võrdset juurdepääsu. Siiski ei 

peaks niisugusel juhul kohaldamisele 

kuuluvat diskrimineerimiskeeldu 

tõlgendama nii, et see ei luba kauplejatel 

suunata oma tegevust teistele 

liikmesriikidele või konkreetsetele 

tarbijaterühmadele suunatud pakkumiste 

ja erinevate tingimuste läbi, sealhulgas 

riigipõhiste kasutajaliideste loomisega. 

diskrimineerimine ja kõigil tarbijatel peaks 

seega olema õigus teha käesolevas 

määruses kehtestatud konkreetsete 

tingimuste alusel tehinguid samadel 

tingimustel nagu kohalikud tarbijad ning 

neil peaks olema täielik ja võrdne õigus 

osta erinevaid pakutavaid kaupu ja 

teenuseid, sõltumata kodakondsusest või 

elukohast. Vajaduse korral peavad 

kauplejad võtma meetmeid, et tagada 

diskrimineerimiskeelu järgimine, kui 

vastasel korral ei oleks asjaomastel 

tarbijatel võimalik saada täielikku ja 

võrdset juurdepääsu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  176 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa klientide kodakondsusest, elukohast 

või asukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa või teenuseid osutada, 

objektiivselt õigustada. Sellises olukorras 

tuleks keelata igasugune diskrimineerimine 

ja kõigil klientidel peaks seega olema 

õigus teha käesolevas määruses kehtestatud 

konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

kliendid ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest, elukohast või asukohast. 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa tarbijate kodakondsusest või 

elukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa või teenuseid osutada, 

objektiivselt õigustada. Sellises olukorras 

tuleks keelata igasugune diskrimineerimine 

ja kõigil tarbijatel peaks seega olema õigus 

teha käesolevas määruses kehtestatud 

konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

tarbijad ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest või elukohast. Vajaduse 
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Vajaduse korral peavad kauplejad võtma 

meetmeid, et tagada diskrimineerimiskeelu 

järgimine, kui vastasel korral ei oleks 

asjaomastel klientidel võimalik saada 

täielikku ja võrdset juurdepääsu. Siiski ei 

peaks niisugusel juhul kohaldamisele 

kuuluvat diskrimineerimiskeeldu 

tõlgendama nii, et see ei luba kauplejatel 

suunata oma tegevust teistele 

liikmesriikidele või konkreetsetele 

tarbijaterühmadele suunatud pakkumiste ja 

erinevate tingimuste läbi, sealhulgas 

riigipõhiste kasutajaliideste loomisega. 

korral peavad kauplejad võtma meetmeid, 

et tagada diskrimineerimiskeelu järgimine. 

Siiski ei peaks niisugusel juhul 

kohaldamisele kuuluvat 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendama nii, et 

see ei luba kauplejatel suunata oma 

tegevust teistele liikmesriikidele või 

konkreetsetele tarbijaterühmadele suunatud 

pakkumiste ja erinevate tingimuste läbi, 

sealhulgas liikmesriigipõhiste 

kasutajaliideste loomisega, pakkudes 

ilmselt ka erinevaid hindu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  177 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa klientide kodakondsusest, elukohast 

või asukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa või teenuseid osutada, 

objektiivselt õigustada. Sellises olukorras 

tuleks keelata igasugune diskrimineerimine 

ja kõigil klientidel peaks seega olema õigus 

teha käesolevas määruses kehtestatud 

konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

kliendid ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest, elukohast või asukohast. 

Vajaduse korral peavad kauplejad võtma 

meetmeid, et tagada diskrimineerimiskeelu 

järgimine, kui vastasel korral ei oleks 

asjaomastel klientidel võimalik saada 

täielikku ja võrdset juurdepääsu. Siiski ei 

peaks niisugusel juhul kohaldamisele 

kuuluvat diskrimineerimiskeeldu 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa klientide kodakondsusest, elukohast 

või ajutisest asukohast lähtuvat erinevat 

kohtlemist kasutajaliidesele juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamisel, sealhulgas 

otsest keeldumist kaupu müüa või 

teenuseid osutada, objektiivselt õigustada. 

Sellises olukorras tuleks keelata igasugune 

diskrimineerimine ja kõigil klientidel peaks 

seega olema õigus teha käesolevas 

määruses kehtestatud konkreetsete 

tingimuste alusel tehinguid samadel 

tingimustel nagu kohalikud kliendid ning 

neil peaks olema täielik ja võrdne õigus 

osta erinevaid pakutavaid kaupu ja 

teenuseid, sõltumata kodakondsusest, 

elukohast või ajutisest asukohast. Vajaduse 

korral peaks kaupleja võtma meetmeid, et 

tagada diskrimineerimiskeelu järgimine, 

kui vastasel korral ei oleks asjaomastel 

klientidel võimalik saada täielikku ja 

võrdset juurdepääsu. Siiski ei peaks 

niisugusel juhul kohaldamisele kuuluvat 
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tõlgendama nii, et see ei luba kauplejatel 

suunata oma tegevust teistele 

liikmesriikidele või konkreetsetele 

tarbijaterühmadele suunatud pakkumiste ja 

erinevate tingimuste läbi, sealhulgas 

riigipõhiste kasutajaliideste loomisega. 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendama nii, et 

see ei luba kauplejatel suunata oma 

tegevust teistele liikmesriikidele või 

konkreetsetele tarbijaterühmadele suunatud 

pakkumiste ja erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste läbi, sealhulgas riigipõhiste 

kasutajaliideste loomisega, millega võivad 

kaasneda erinevad hinnad. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas raportööri esitatud muudatusettepanekuga, säilitades mõiste „klient“ määratluse 

tekstis. 

 

Muudatusettepanek  178 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa klientide kodakondsusest, elukohast 

või asukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa või teenuseid osutada, 

objektiivselt õigustada. Sellises olukorras 

tuleks keelata igasugune diskrimineerimine 

ja kõigil klientidel peaks seega olema õigus 

teha käesolevas määruses kehtestatud 

konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

kliendid ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest, elukohast või asukohast. 

Vajaduse korral peavad kauplejad võtma 

meetmeid, et tagada diskrimineerimiskeelu 

järgimine, kui vastasel korral ei oleks 

asjaomastel klientidel võimalik saada 

täielikku ja võrdset juurdepääsu. Siiski ei 

peaks niisugusel juhul kohaldamisele 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa klientide kodakondsusest, elukohast 

või ajutisest asukohast lähtuvat erinevat 

kohtlemist kasutajaliidesele juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamisel, sealhulgas 

otsest keeldumist kaupu müüa või 

teenuseid osutada, objektiivselt õigustada. 

Sellises olukorras tuleks keelata igasugune 

diskrimineerimine ja kõigil klientidel peaks 

seega olema õigus teha käesolevas 

määruses kehtestatud konkreetsete 

tingimuste alusel tehinguid samadel 

tingimustel nagu kohalikud kliendid ning 

neil peaks olema täielik ja võrdne õigus 

osta erinevaid pakutavaid kaupu ja 

teenuseid, sõltumata kodakondsusest, 

elukohast või asukohast. Vajaduse korral 

peavad kauplejad võtma meetmeid, et 

tagada diskrimineerimiskeelu järgimine, 

kui vastasel korral ei oleks asjaomastel 

klientidel võimalik saada täielikku ja 

võrdset juurdepääsu. Siiski ei peaks 
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kuuluvat diskrimineerimiskeeldu 

tõlgendama nii, et see ei luba kauplejatel 

suunata oma tegevust teistele 

liikmesriikidele või konkreetsetele 

tarbijaterühmadele suunatud pakkumiste ja 

erinevate tingimuste läbi, sealhulgas 

riigipõhiste kasutajaliideste loomisega. 

niisugusel juhul kohaldamisele kuuluvat 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendama nii, et 

see ei luba kauplejatel suunata oma 

tegevust teistele liikmesriikidele või 

konkreetsetele tarbijaterühmadele suunatud 

pakkumiste ja erinevate tingimuste läbi, 

sealhulgas riigipõhiste kasutajaliideste 

loomisega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  179 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa klientide kodakondsusest, elukohast 

või asukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa või teenuseid osutada, 

objektiivselt õigustada. Sellises olukorras 

tuleks keelata igasugune diskrimineerimine 

ja kõigil klientidel peaks seega olema õigus 

teha käesolevas määruses kehtestatud 

konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

kliendid ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest, elukohast või asukohast. 

Vajaduse korral peavad kauplejad võtma 

meetmeid, et tagada diskrimineerimiskeelu 

järgimine, kui vastasel korral ei oleks 

asjaomastel klientidel võimalik saada 

täielikku ja võrdset juurdepääsu. Siiski ei 

peaks niisugusel juhul kohaldamisele 

kuuluvat diskrimineerimiskeeldu 

tõlgendama nii, et see ei luba kauplejatel 

suunata oma tegevust teistele 

liikmesriikidele või konkreetsetele 

tarbijaterühmadele suunatud pakkumiste 

ja erinevate tingimuste läbi, sealhulgas 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa klientide kodakondsusest, elukohast 

või asukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa või teenuseid osutada, 

objektiivselt õigustada. Sellises olukorras 

tuleks keelata igasugune diskrimineerimine 

ja kõigil klientidel peaks seega olema õigus 

teha käesolevas määruses kehtestatud 

konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

kliendid ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest, elukohast või asukohast. 

Vajaduse korral peavad kauplejad võtma 

meetmeid, et tagada diskrimineerimiskeelu 

järgimine, kui vastasel korral ei oleks 

asjaomastel klientidel võimalik saada 

täielikku ja võrdset juurdepääsu. Siiski ei 

peaks niisugusel juhul kohaldamisele 

kuuluv diskrimineerimiskeeld takistama 
kauplejatel kasutada ära suunatud 

pakkumisi ja erinevaid tingimusi või 

liikmesriigiti erinevaid kaubanduslikke 

pakkumisi, sealhulgas riigipõhiste 
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riigipõhiste kasutajaliideste loomisega. 

 

kasutajaliideste loomisega. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  180 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Käesoleva määrusega ei tohi 

piirata Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

artiklis 16 sätestatud ettevõtlusvabadust ja 

lepinguvabadust. Kauplejate 

lepinguvabadusest ei tohi saada 

lepinguline kohustus, sealhulgas 

kättetoimetamise kohustus, tarbijate 

suhtes. See kehtib ka artikli 4 lõike 1 

punktides a–c määratletud juhtude suhtes. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  181 

Franz Obermayr 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

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 

välja jäetud 
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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. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  182 

Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

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 kaubad tarnitakse 

liikmesriiki, kus kaupleja pakub 

kohaletoimetamist vastavalt oma 

juurdepääsu üldtingimustele, või kaubale 

tullakse järele kaupleja ja tarbija vahel 

kokku lepitud kohta liikmesriigis, kus 

kaupleja pakub sellist võimalust vastavalt 

oma juurdepääsu üldtingimustele. Sellises 

olukorras peaks tarbijal olema võimalus 

osta kaupu täpselt samadel tingimustel, 

sealhulgas samadel hinna- ja 

tarnetingimustel, nagu sarnastel tarbijatel, 

kelle elukoht või asukoht on liikmesriigis, 

kuhu kaubad tarnitakse või kus kaubale 

tullakse ise järele. See võib tähendada, et 

välisriigi tarbija peab kaubale järgi 

minema sellesse liikmesriiki või teise 

liikmesriiki, kuhu kaupleja kauba tarnib. 

Sellega ei kaasne nõuet, et tarbija peaks 

muutma oma veebipõhist kasutajaliidest, 

looma uued kättesaamispunktid, täitma 

siseriiklikke õigusnõudeid või teavitama 

tarbijaid nendest, kui kaupleja tegevus ei 

toimu tarbija elukoha- või 

asukohaliikmesriigis ega ole sellesse 

suunatud. Niisugustes konkreetsetes 

olukordades vastutab tarbija selle eest, et 

kaubad või teenused on kooskõlas tema 
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liikmesriigi riigisiseste nõuetega. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast kliendi elukoha- või 

asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  183 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

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 tarbija elukoht 

või asukoht. Sellises olukorras peaks 

tarbijal olema võimalus osta kaupu täpselt 

samadel tingimustel, sealhulgas samadel 

hinna- ja tarnetingimustel, nagu sarnastel 

tarbijatel, kelle elukoht või asukoht on 

kaupleja asukohaliikmesriigis. See võib 

tähendada, et välisriigi tarbija peab 

kaubale järgi minema sellesse liikmesriiki 

või teise liikmesriiki, kuhu kaupleja kauba 

tarnib. Niisuguses olukorras ei ole 

kauplejal kohustust katta piiriülesest 

tarnimisest tekkivaid lisakulusid. Tal ei 

ole ka kohustust ennast tarbija elukoha- 

või asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  184 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

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 tarbija elukoht 

või asukoht. Sellises olukorras peaks 

tarbijal olema võimalus osta kaupu täpselt 

samadel tingimustel, sealhulgas samadel 

hinna- ja tarnetingimustel, nagu sarnastel 

tarbijatel, kelle elukoht või asukoht on 

kaupleja asukohaliikmesriigis. See võib 

tähendada, et tarbija peab kaubale järgi 

minema sellesse liikmesriiki või teise 

liikmesriiki, kuhu kaupleja kauba tarnib. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

direktiivi 2006/112/EÜ kohaselt kohustust 

ennast tarbija elukohariigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  185 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

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. 

(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 

liikmesriigis, kuhu kaupleja kaupu tarnib. 

Käesoleva määrusega ei kohustata 

kauplejat tarnima antud liikmesriikidesse, 

kui see ei ole müügitingimustes 



 

PE599.759v01-00 84/133 AM\1117294ET.docx 

ET 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast kliendi elukoha- või 

asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

sõnaselgelt ette nähtud, isegi juhul, kui 

klient ühes neist liikmesriikidest elab või 

töötab. Sellistel juhtudel võib kaupleja 

pakkuda kliendile võimalust minna 

kaubale järgi kokkulepitud 

kättesaamispunkti kaupleja liikmesriigis 

või igal juhul liikmesriiki, mille korral 

kaupleja on määratlenud, et soovib kauba 

sinna tarnida. 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. 

Klient peaks kandma tarne- ja 

transpordikulud lepingus sätestatud 

kättesaamispunktist ning haldama 

nendega seonduvaid riske. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  186 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

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 

(18) Esimesel osutatud juhul müüb 

kaupleja kaupu ja kaubad tarnitakse 

liikmesriiki, kus kaupleja pakub tarnimist 

vastavalt oma juurdepääsu 

üldtingimustele, või kaubale tullakse 

järele kaupleja ja kliendi vahel kokku 

lepitud kohta liikmesriigis, kus kaupleja 

pakub sellist võimalust vastavalt oma 

juurdepääsu üldtingimustele. Sellises 

olukorras peaks kliendil olema võimalus 

osta kaupu täpselt samadel tingimustel, 

sealhulgas samadel hinna- ja 

tarnetingimustel, nagu sarnastel klientidel, 

kelle elukoht või asukoht on liikmesriigis, 

kuhu kaubad tarnitakse või kus kaubale 

tullakse ise järele. See võib tähendada, et 
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käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

välisriigi klient peab kaubale järgi minema 

sellesse liikmesriiki või teise liikmesriiki, 

kuhu kaupleja kauba tarnib, või korraldab 

kaupade piiriülese tarnimise oma kulul. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast kliendi elukoha- või 

asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  187 

Biljana Borzan 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

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 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. 

Tuleks rõhutada, et läbipaistvate 

hindadega tarneteenus peaks olema 

kättesaadav võimalikult paljudele 

tarbijatele, eriti neile, kes asuvad 

äärepoolseimates piirkondades. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  188 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a)  Direktiivi 1999/44/EÜ mõistes on 

kaupleja kohustatud tasuta remontima või 

vahetama välja lepingule mittevastavad 

kaubad. Kaupleja peab klienti 

nõuetekohaselt teavitama, et kauba 

vastavusse viimiseks vajalikud tarne- ja 

transpordikulud hõlmavad vaid kulusid, 

mille kannab kaupleja kauba tarnimiseks 

või transportimiseks lepingujärgsest 

kohast, kust klient kauba esmalt kätte sai, 

ja kulusid, mille kannab kaupleja 

remonditud või väljavahetatud kauba 

tarnimiseks või transportimiseks antud 

kohta. Tarne- ja transpordikulud, mis 

tekivad kliendile kauba viimisel 

esialgsesse kättesaamispunkti, ning tarne- 

ja transpordikulud, mis tekivad kliendile 

remonditud või väljavahetatud kaubale 

järele minemisel antud kohta, ja nendega 

seonduvad riskid peaks kandma klient 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  189 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

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, 

(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, 
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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. 

andmebaasiteenused, veebilehe hooldus ja 

tulemüüride pakkumine. Kolmas osutatud 

olukord hõlmab teenuseid, 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 (nt e-raamatud, 

muusika, mängud ja tarkvara). Sellistel 

juhtudel ei ole 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. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  190 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 

(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 või 
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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. 

autoriõigustega kaitstud teoste ja muu 

autoriõigustega kaitstud materjali 

müümine mittemateriaalses vormis, 

näiteks e-raamatud või internetipõhine 

muusika. Sellisel juhul ei ole 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. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  191 

Julia Reda 

 

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 

(19) Teisel osutatud juhul pakub 

kaupleja elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid või mittemateriaalseid kaupu, 

välja arvatud teenused, mille peamine sisu 

on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, nagu 

suhtlusvõrgustike teenused, pilveteenused, 

andmebaasiteenused, veebilehe hooldus ja 

tulemüüride pakkumine. Sellisel juhul ei 

ole füüsiline üleandmine nõutav, kuna 

teenused osutatakse elektrooniliselt. 

Kaupleja võib käibemaksu deklareerida ja 

maksta lihtsustatud korras vastavalt 

nõukogu rakendusmääruses (EL) nr 
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süsteemi käsitlevatele normidele26. 282/2011 sätestatud nn väikese ühe akna 

süsteemi käsitlevatele normidele26. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  192 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada ka juhtudel, mil kaupleja 

reklaamib toodet nii, nagu oleks see 

mitmes liikmesriigis ühesugune, kuid 

samal ajal halvendab mõnes riigis 

sihilikult selle toote kvaliteeti võrreldes 

teiste riikidega. 

Or. en 

Selgitus 

Mitme uuringu tulemused on näidanud, et ELi ühtsel turul ühe ja sama turustuse raames 

levitatavate sama kaubamärgi ja pakendiga toodete kvaliteedis, koostises või kasutatud 

koostisainetes on olulisi erinevusi. 

 

Muudatusettepanek  193 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 
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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 tarbija saab need 

teenused ruumides või asukohas, mille on 

kindaks määranud kaupleja ja mis asuvad 

muus liikmesriigis kui see, mille kodanik 

tarbija on või kus asub tema elukoht, 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  194 

Antanas Guoga 

 

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 

(20) Lõpuks ka olukorras, kus kaupleja 

pakub teenuseid ja tarbija saab need 

teenused ruumides või asukohas, mille on 

kindaks määranud kaupleja ja mis asuvad 

muus liikmesriigis kui see, mille kodanik 

tarbija on või kus asub tema elukoht, 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 
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liikmesriigis käibemaksukohustuslasena 

registreerida ega korraldada kauba 

piiriülest tarnimist. 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  195 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

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 füüsilises asukohas, 

näiteks kaupleja ruumides või muus 

konkreetses kohas, kus kaupleja pakub 

oma teenuste osutamist selle liikmesriigi 

territooriumil, kus kaupleja tegutseb, ei 

peaks erinevate juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamine olema õigustatud põhjustel, 

mis on seotud kliendi kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukohaga. Need 

olukorrad hõlmavad elektrooniliselt 

osutatavatest teenustest erinevate 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  196 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 
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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 mis asuvad 

muus liikmesriigis kui see, mille kodanik 

klient on või kus asub tema elukoht või 

ajutine 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  197 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Viimane olukord hõlmab teenuseid 

ja mittemateriaalseid kaupu, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile (näiteks e-raamatud, 

muusika, mängud ja tarkvara) ja nende 

kasutamise võimaldamine, mille suhtes on 

kauplejal asjaomaste territooriumide 

jaoks olemas vajalikud õigused. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast kliendi elukoha- või 

asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  198 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 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. 

(21) Sellist keeldu ei tohiks tõlgendada 

nii, et see mõjutab mis tahes territoriaalse 

või muu piirangu kohaldamist 

müügijärgsele klienditeenindusele või 

müügijärgsetele teenustele, mida kaupleja 

klientidele osutab. Samuti ei tohiks seda 

tõlgendada nii, et see hõlmab kohustust 

katta mis tahes täiendavad kulud seoses 

postitamise ja transpordiga kaugemale 

lepingus kokkulepitud kohaletoimetamise 

kohast, kuhu tarbija kaubale järele tuli, 

kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 1999/44/EÜ1 a kohaselt peab 

kaupleja tagama puudusega kauba tasuta 

parandamise või asendamise või kui 

kaupleja peab katma sellise kauba 

tagastamise kulud pärast seda, kui tarbija 

on kasutanud lepingust taganemise õigust 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivile 2011/83/EL1 b. 

Seetõttu ei tohiks käesolevat määrust 

tõlgendada nii, et sellega nähakse ette 

kohustus tarnida kaupu piiriüleselt teise 

liikmesriiki, kui kaupleja ei pakuks 

tavaliselt oma klientidele sellise tarne 

võimalust, ega nii, et sellega nähakse ette 

kohustus nõustuda kauba tagasivõtmisega 

teises liikmesriigis või kanda sellega 

seotud lisakulud, kui kauplejal muidu ei 

oleks sellist kohustust. 

 _______________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ 

tarbekaupade müügi ja nendega seotud 

garantiide teatavate aspektide kohta (EÜT 

L 171, 7.7.1999, lk 12). 
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 1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 

2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 

93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 

85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 

22.11.2011, lk 64). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  199 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 

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. 

(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 

alusel käesoleva määruse järgmisest 

mingeid kohtualluvuse või kohaldatava 

õigusega seotud täiendavaid kohustusi. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  200 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

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. 

(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 

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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  201 

Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Keeld diskrimineerida kliente 

kaupadele ja teenustele juurdepääsul 

kõnealustes olukordades ei mõjuta 

territoriaalsete piirangute kohaldamist 

müügijärgsele teenindusele või 

müügijärgsetele teenustele, mida kaupleja 

klientidele osutab. Samuti ei tohiks see 

hõlmata kauplejale kohustust katta mis 

tahes täiendavad kulud seoses postitamise 
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ja transpordiga kaugemale lepingus 

kokkulepitud kohaletoimetamise kohast, 

st kuhu tarbija või tarbija nimel tegutsev 

kolmandast isikust vedaja kaubale järele 

tuli, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 1999/44/EÜ1 a kohaselt peab 

kaupleja tagama puudusega kauba tasuta 

parandamise või asendamise või kui 

kaupleja peab katma täiendavad kulud 

pärast seda, kui tarbija on kasutanud 

lepingust taganemise õigust vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivile 2011/83/EL1 b. Lisaks sellele ei 

kehtestata käesoleva määrusega kohustust 

tarnida kaupu piiriüleselt liikmesriiki, kus 

kaupleja ei paku tarnimist oma 

juurdepääsu üldtingimustes, ega 

kohustust nõustuda kaupu tagasi võtma 

või kandma täiendavaid kulusid sellega 

seoses väljaspool piirkondi, kus kaupleja 

oma juurdepääsu üldtingimuste kohaselt 

tegutseb. 

 _______________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ 

tarbekaupade müügi ja nendega seotud 

garantiide teatavate aspektide kohta (EÜT 

L 171, 7.7.1999, lk 12). 

 1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 

2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega 

muudetakse nõukogu direktiivi 

93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 

85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 

22.11.2011, lk 64). 

Or. en 

Selgitus 

It should be clearly stated in the Regulation how to handle the specific situations laid down in 

Article 4 in regard to replacements or repair of faulty goods. As it stands, article 4 (1) (a) 

creates legal uncertainty in this regard and it requires alignment with EU consumer 

regulation, such as Directive 1999/44 and Directive 2011/83. This proposal should be aligned 
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with Directive 1999/44 and Directive 2011/83. However, it should be further clarified further. 

The Muudatusettepanek aims at making it clear that it is the consumer who bears any 

additional cost of postage or transport to and from the contractually agreed place of delivery 

when using his or her rights under Directive 1999/44/EC and Directive 2011/83/EU in the 

specific situations laid down in this Regulation. 

 

Muudatusettepanek  202 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz 

Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Kõigil neil juhtudel peaks 

juurdepääsu üldtingimused olema 

kooskõlas selle liikmesriigi seaduste ja 

määrustega, kus kaupleja tegutseb või mis 

on tema tegevuse sihtriik. Kaupleja ei pea 

juurdepääsu üldtingimusi kooskõlastama 

selle liikmesriigi seaduste ja määrustega 

ega kasutama selle keelt, mille tarbijatele 

ta ei kavatse müüa. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  203 

Othmar Karas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Keelekasutust pakkuja 

kasutajaliideses ei saa iseenesest kasutada 

selleks, et osutada pakkuja kavatsusele 

müüa tarbijatele teisest liikmesriigist. 

Or. de 
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Selgitus 

Pakkuja sihtturgu tuleb küll selgitada tüüptingimustes, kuid kahtluse korral ei tohi konkreetse 

keele põhjal lähtuda üksnes sellest, et pakkuja kavatseb tõmmata ligi teisest sellisest 

liikmesriigist pärit ostjaid, kus seda keelt samuti kasutatakse. 

 

Muudatusettepanek  204 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ27 XII jaotise 1. 

peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma. Nende kauplejate jaoks, kes 

pakuvad elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, tähendaks kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel erinevate 

juurdepääsu üldtingimuste kehtestamise 

keeld seda, et nad peavad ennast teistes 

liikmesriikides käibemaksukohustuslasena 

registreerima; lisaks võivad sellega 

kaasneda lisakulud, mille näol oleks 

tegemist ebaproportsionaalse koormusega, 

võttes arvesse asjaomaste kauplejate 

suurust ja erijooni. Seetõttu tuleks need 

kauplejad selle keelu kohaldamisalast välja 

jätta seni, kuni kõnealune erikord 

kohaldamisele kuulub. 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ27 XII jaotise 1. 

peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma. Nende kauplejate jaoks, kes 

pakuvad elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, tähendaks tarbija kodakondsuse 

või elukoha alusel erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamise keeld seda, et 

nad peavad ennast teistes liikmesriikides 

käibemaksukohustuslasena registreerima; 

lisaks võivad sellega kaasneda lisakulud, 

mille näol oleks tegemist 

ebaproportsionaalse koormusega, võttes 

arvesse asjaomaste kauplejate suurust ja 

erijooni. Seetõttu tuleks need kauplejad 

selle keelu kohaldamisalast välja jätta seni, 

kuni kõnealune erikord kohaldamisele 

kuulub. 

__________________ __________________ 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  205 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ27 XII jaotise 1. 

peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma. Nende kauplejate jaoks, kes 

pakuvad elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, tähendaks kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel erinevate 

juurdepääsu üldtingimuste kehtestamise 

keeld seda, et nad peavad ennast teistes 

liikmesriikides käibemaksukohustuslasena 

registreerima; lisaks võivad sellega 

kaasneda lisakulud, mille näol oleks 

tegemist ebaproportsionaalse koormusega, 

võttes arvesse asjaomaste kauplejate 

suurust ja erijooni. Seetõttu tuleks need 

kauplejad selle keelu kohaldamisalast välja 

jätta seni, kuni kõnealune erikord 

kohaldamisele kuulub. 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ27 XII jaotise 1. 

peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma. Nende kauplejate jaoks, kes 

pakuvad elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, tähendaks tarbija kodakondsuse 

või elukoha alusel erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamise keeld seda, et 

nad peavad ennast teistes liikmesriikides 

käibemaksukohustuslasena registreerima; 

lisaks võivad sellega kaasneda lisakulud, 

mille näol oleks tegemist 

ebaproportsionaalse koormusega, võttes 

arvesse asjaomaste kauplejate suurust ja 

erijooni. Seetõttu tuleks need kauplejad 

selle keelu kohaldamisalast välja jätta seni, 

kuni kõnealune erikord kohaldamisele 

kuulub. 

__________________ __________________ 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  206 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ27 XII jaotise 1. 

peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma. Nende kauplejate jaoks, kes 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ27 XII jaotise 1. 

peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma. Nende kauplejate jaoks, kes 
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pakuvad elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, tähendaks kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel erinevate 

juurdepääsu üldtingimuste kehtestamise 

keeld seda, et nad peavad ennast teistes 

liikmesriikides käibemaksukohustuslasena 

registreerima; lisaks võivad sellega 

kaasneda lisakulud, mille näol oleks 

tegemist ebaproportsionaalse koormusega, 

võttes arvesse asjaomaste kauplejate 

suurust ja erijooni. Seetõttu tuleks need 

kauplejad selle keelu kohaldamisalast välja 

jätta seni, kuni kõnealune erikord 

kohaldamisele kuulub. 

pakuvad elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, tähendaks kliendi kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel 

erinevate juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamise keeld seda, et nad peavad 

ennast teistes liikmesriikides 

käibemaksukohustuslasena registreerima; 

lisaks võivad sellega kaasneda lisakulud, 

mille näol oleks tegemist 

ebaproportsionaalse koormusega, võttes 

arvesse asjaomaste kauplejate suurust ja 

erijooni. Seetõttu tuleks need kauplejad 

selle keelu kohaldamisalast välja jätta seni, 

kuni kõnealune erikord kohaldamisele 

kuulub. 

__________________ __________________ 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  207 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ27 XII jaotise 1. 

peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma. Nende kauplejate jaoks, kes 

pakuvad elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, tähendaks kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel erinevate 

juurdepääsu üldtingimuste kehtestamise 

keeld seda, et nad peavad ennast teistes 

liikmesriikides käibemaksukohustuslasena 

registreerima; lisaks võivad sellega 

kaasneda lisakulud, mille näol oleks 

tegemist ebaproportsionaalse koormusega, 

võttes arvesse asjaomaste kauplejate 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 1. 

peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma oma asukohaliikmesriigis. Nende 

kauplejate jaoks, kes pakuvad 

elektrooniliselt osutatavaid teenuseid, 

tähendaks kliendi kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamise keeld seda, et 

nad peavad ennast teistes liikmesriikides 

käibemaksukohustuslasena registreerima; 

lisaks võivad sellega kaasneda lisakulud, 

mille näol oleks tegemist 

ebaproportsionaalse koormusega, võttes 
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suurust ja erijooni. Seetõttu tuleks need 

kauplejad selle keelu kohaldamisalast välja 

jätta seni, kuni kõnealune erikord 

kohaldamisele kuulub. 

arvesse asjaomaste kauplejate suurust ja 

erijooni. Seetõttu tuleks need kauplejad 

selle keelu kohaldamisalast välja jätta seni, 

kuni kõnealune erikord kohaldamisele 

kuulub. 

__________________ __________________ 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

Or. en 

(Nõukogu üldise lähenemisviisi tekst.) 

 

Muudatusettepanek  208 

Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

klientidele või teatavatel territooriumil 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha 

või asukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks, nii palju kui võimalik, takistada 

selliseid norme järgimast. 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

tarbijatele või teatavates liikmesriikides 

asuvatele tarbijatele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse või 

elukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Kuid tarbija kohustus on tagada, 

et tooted või teenused on kooskõlas tema 

elukoha- või asukohaliikmesriigi 

õigusaktidega. 

Or. en 

Selgitus 

Kauplejad ei tea konkreetseid eeskirju kõigis liikmesriikides; kui tarbija ostab toote, mis on 

seaduslik kaupleja asukohaliikmesriigis, kuid mitte tarbija elukoha- või asukohaliikmesriigis, 
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kannab seda riski tarbija, kui kaupleja ei suuna oma tegevust tarbija elukoha- või 

asukohaliikmesriiki. 

 

Muudatusettepanek  209 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

klientidele või teatavatel territooriumil 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha või 

asukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks, nii palju kui võimalik, takistada 

selliseid norme järgimast. 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

klientidele või teatavatel territooriumidel 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha või 

ajutise asukohaga, tulenevalt liidu õiguses 

või liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse 

kohaselt kehtestatud konkreetsest keelust 

või nõudest. Kauplejaid ei tohiks takistada 

vajaduse korral selliseid norme järgimast. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas raportööri esitatud muudatusettepanekuga, säilitades mõiste „klient“ määratluse 

tekstis. 

 

Muudatusettepanek  210 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 
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klientidele või teatavatel territooriumil 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha või 

asukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks takistada vajaduse korral selliseid 

norme järgimast. 

klientidele või teatavatel territooriumidel 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha või 

asukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Lisaks sellele 

võidakse liikmesriikide õigusaktidega 

nõuda, et elektrooniliselt levitatavatele 

väljaannete suhtes peaks olema võimalik 

kohaldada sama soodsaid 

käibemaksumäärasid kui füüsilisel 

kandjal väljaannete suhtes, arvestades 

ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, 

millega muudetakse direktiivi 

2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede 

ja perioodikaväljaannete suhtes 

kohaldatavate käibemaksumääradega1 a. 
Kauplejaid ei tohiks takistada vajaduse 

korral selliseid norme järgimast. 

 __________________ 

 1 a COM(2016)0758, ettepanek võtta vastu 

nõukogu direktiiv, millega muudetakse 

direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, 

ajalehtede ja perioodikaväljaannete 

suhtes kohaldatavate 

käibemaksumääradega. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  211 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

klientidele või teatavatel territooriumil 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavale 

kindlaksmääratud tarbijarühmale või 
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asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha 

või asukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks takistada vajaduse korral selliseid 

norme järgimast. 

teatavatel territooriumidel asuvatele 

tarbijatele põhjustel, mis on seotud 

tarbijate kodakondsuse või elukohaga, 

tulenevalt liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

konkreetsest keelust või nõudest. 

Liikmesriikide õigusaktides võidakse ka 

liidu õiguse alusel nõuda, et kauplejad 

järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks takistada vajaduse korral selliseid 

norme järgimast. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  212 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

klientidele või teatavatel territooriumil 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha 

või asukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks takistada vajaduse korral selliseid 

norme järgimast. 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

tarbijatele või teatavatel territooriumidel 

asuvatele tarbijatele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse või 

elukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks takistada vajaduse korral selliseid 

norme järgimast. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  213 

Inese Vaidere 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

klientidele või teatavatel territooriumil 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha või 

asukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks takistada vajaduse korral selliseid 

norme järgimast. 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

klientidele või teatavatel territooriumidel 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha või 

ajutise asukohaga, tulenevalt liidu õiguses 

või liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse 

kohaselt kehtestatud konkreetsest keelust 

või nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks takistada vajaduse korral selliseid 

norme järgimast. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  214 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

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 

(24) Liidu õiguse kohaselt on 

kauplejatel põhimõtteliselt vabadus 

otsustada, millist maksevahendit nad 

aktsepteerivad. Määruse (EL) 2015/751 ja 

direktiivi (EL) 2015/2366 normide 

kohaselt ei ole jaemüüjad, kes 

aktsepteerivad konkreetse kaubamärgi või 

kategooria kaardipõhist 

makseinstrumenti, kohustatud vastu 

võtma samasse kategooriasse kuuluva 

teise kaubamärgi kaardipõhist 

makseinstrumenti. Samamoodi ei ole 

jaemüüjad, kes aktsepteerivad konkreetse 

kaubamärgi deebetkaarte, kohustatud 

aktsepteerima sama kaubamärgi 

krediitkaarte, või kui nad aktsepteerivad 
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osutaja asukohast või maksevahendi 

väljastamise kohast liidu piires, olema 

sõnaselgelt keelatud. Lisaks tuleks 

meenutada, et määrusega (EL) nr 260/2012 

on kõigil makse saajatel, sealhulgas 

kauplejatel, juba keelatud eurodes tehtava 

makse aktsepteerimise tingimusena nõuda, 

et pangakonto peab asuma teatavas 

liikmesriigis. 

konkreetse kaubamärgi erakliendi 

krediitkaarte, ei ole nad kohustatud 

aktsepteerima sama kaubamärgi 

ärikliendi krediitkaarte. Võrdväärselt ei 

ole kaupleja, kes aktsepteerib 

kreeditkorraldusi või otsekorraldusi, 

kohustatud aktsepteerima makseid, kui 

selleks on vaja sõlmida uus leping 

makseteenuse osutajaga või muuta 

kehtivat lepingut. Kui aga see otsus on 

tehtud, ei ole kauplejal põhjust tarbijaid 

liidu piires diskrimineerida, keeldudes 

teatavaid tehinguid tegemast või 

kohaldades sellistele tehingutele teatavaid 

erinevaid maksetingumusi, lähtudes kliendi 

kodakondsusest või elukohast. 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 kõigil makse saajatel, 

sealhulgas kauplejatel, juba keelatud 

eurodes tehtava makse aktsepteerimise 

tingimusena nõuda, et pangakonto peab 

asuma teatavas liikmesriigis. Kauplejale 

peaks jääma õigus makseinstrumendi 

kasutamise eest tasu nõuda. Selle õiguse 

suhtes kohaldatakse siiski direktiivi (EL) 

2015/2366 artikli 62 lõikes 5 kehtestatud 

piiranguid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  215 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Liidu õiguse kohaselt on 

kauplejatel põhimõtteliselt vabadus 

otsustada, millist maksevahendit või millist 

(24) Liidu õiguse kohaselt on 

kauplejatel põhimõtteliselt vabadus 

otsustada, millist maksevahendit nad 
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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 kõigil makse saajatel, sealhulgas 

kauplejatel, juba keelatud eurodes tehtava 

makse aktsepteerimise tingimusena nõuda, 

et pangakonto peab asuma teatavas 

liikmesriigis. 

aktsepteerivad. Määruse (EL) 2015/751 ja 

direktiivi (EL) 2015/2366 normide 

kohaselt ei ole jaemüüjad, kes 

aktsepteerivad konkreetse kaubamärgi või 

kategooria kaardipõhist 

makseinstrumenti, kohustatud vastu 

võtma samasse kategooriasse kuuluva 

teise kaubamärgi kaardipõhist 

makseinstrumenti. Kui aga see otsus on 

tehtud, ei tohiks kaupleja kehtiva 

makseteenuseid reguleeriva õigusliku 

raamistiku alusel tarbijaid liidu piires 

diskrimineerida, keeldudes teatavaid 

tehinguid tegemast või kohaldades 

tehingutele teatavaid eri maksetingumusi, 

lähtudes tarbija kodakondsusest või 

elukohast. 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 kõigil makse saajatel, sealhulgas 

kauplejatel, juba keelatud eurodes tehtava 

makse aktsepteerimise tingimusena nõuda, 

et pangakonto peab asuma teatavas 

liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  216 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

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 

(24) Liidu õiguse kohaselt on 

kauplejatel põhimõtteliselt vabadus 

otsustada, millist maksevahendit või millist 

makselahenduse kaubamärki nad 

aktsepteerivad. Kui aga see otsus on 

tehtud, ei tohiks kaupleja kehtiva 

makseteenuseid reguleeriva õigusliku 
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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 kõigil makse saajatel, sealhulgas 

kauplejatel, juba keelatud eurodes tehtava 

makse aktsepteerimise tingimusena nõuda, 

et pangakonto peab asuma teatavas 

liikmesriigis. 

raamistiku alusel kliente liidu piires 

diskrimineerida, keeldudes teatavaid 

tehinguid tegemast või kohaldades 

tehingutele teatavaid eri maksetingumusi, 

lähtudes kliendi kodakondsusest, elukohast 

või ajutisest 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 kõigil makse saajatel, 

sealhulgas kauplejatel, juba keelatud 

eurodes tehtava makse aktsepteerimise 

tingimusena nõuda, et pangakonto peab 

asuma teatavas liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

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 

(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 ajutisest asukohast. Niisuguses 

konkreetses kontekstis peaks selline 

põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine, mis 

lähtub maksekonto asukohast, 

makseteenuse osutaja asukohast või 
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väljastamise kohast liidu piires, olema 

sõnaselgelt keelatud. Lisaks tuleks 

meenutada, et määrusega (EL) nr 260/2012 

on kõigil makse saajatel, sealhulgas 

kauplejatel, juba keelatud eurodes tehtava 

makse aktsepteerimise tingimusena nõuda, 

et pangakonto peab asuma teatavas 

liikmesriigis. 

maksevahendi väljastamise kohast liidu 

piires, olema sõnaselgelt keelatud. Lisaks 

tuleks meenutada, et määrusega (EL) nr 

260/2012 on kõigil makse saajatel, 

sealhulgas kauplejatel, juba keelatud 

eurodes tehtava makse aktsepteerimise 

tingimusena nõuda, et pangakonto peab 

asuma teatavas liikmesriigis. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas raportööri esitatud muudatusettepanekuga, säilitades mõiste „klient“ määratluse 

tekstis. 

 

Muudatusettepanek  218 

Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (24 a) Kui kaupleja aktsepteerib 

maksevahendina kreeditkorraldusi või 

otsekorraldusi, on tal keelatud klienti 

liidus diskrimineerida põhjustel, mis on 

seotud kliendi kodakondsuse, elukoha või 

asukohaga, keeldudes teatavaid tehinguid 

tegemast samade aktsepteeritud 

maksevahendite piires. Kaupleja, kes 

aktsepteerib kreeditkorraldusi või 

otsekorraldusi, ei ole kohustatud 

aktsepteerima makseid, kui selleks on vaja 

sõlmida uus leping makseteenuse 

osutajaga või muuta kehtivat lepingut. 

Or. en 

Selgitus 

Et vältida ebaproportsionaalse koormuse tekitamist VKEdele, tuleks täpsustada, et kauplejad 

ei ole kohustatud pakkuma kõikide teiste turgude klientidele kõikide kategooriate makseliike, 

mida nad pakuvad oma siseturul, kui see eeldab kauplejalt rahaliste või haldusvahendite 
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kasutamist, et hankida toimivaid maksevõimalusi kliendi turul. 

 

Muudatusettepanek  219 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

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 

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. 

(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 

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. 

Olukorras, kus kauplejal puuduvad muud 

vahendid kliendipoolsest lepingu 

rikkumisest tuleneva riski vähendamiseks, 

sealhulgas konkreetsete probleemide 

puhul, mis on seotud kliendi 

krediidivõimelisuse hindamisega, peaks 

kauplejatel olema lubatud pidada kaupu 

või teenuseid kinni kuni kinnituse 

saamiseni, et maksetehing algatati 

nõuetekohaselt. Erinev kohtlemine võiks 

põhineda siiski üksnes objektiivsetel ja 

hästi põhjendatud alustel. 
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__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

(Nõukogu üldise lähenemisviisi tekst.) 

 

Muudatusettepanek  220 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, 

Dariusz Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

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 

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 

(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 

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 piiriüleste ostutehingute puhul oluliselt 

vähenenud. Kuid otsekorralduste puhul, 

mille korral ei pruugi kauplejal olla 

võimalik hinnata tarbija 
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tehingupoole diskrimineerimisel. krediidivõimelisust asjakohaselt või selle 

tõttu on vaja sõlmida makseteenuse 

osutajaga uus leping või muuta kehtivat 

lepingut, peaks kauplejal olema lubatud 

küsida ettemakse tasumist SEPA 

kreeditkorralduse kaudu enne kauba 

saatmist või teenuse osutamist. Erinev 

kohtlemine on õigustatud olukordades, 

kus kauplejal ei ole tarbija 

krediidivõimelisuse kontrollimiseks muid 

vahendeid. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  221 

Andreas Schwab 

 

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 

arendatud, kuna tehingusumma peab olema 

dünaamiliselt seostatav maksja 

(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 

arendatud, kuna tehingusumma peab olema 

dünaamiliselt seostatav maksja 
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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. 

pangakontoga, et kaitsta kasutajat veel 

enam, minimeerides riske, mis võivad 

kaasneda vigade või maksupettustega. 

Selleks et hoida tarbija maksepettuste ja 

puuduva krediidivõimelisuse oht madalal, 

peab olema võimalik nõuda enne kauba 

saatmist või teenuse osutamist ettemaksu. 

Ebavõrdne kohtlemine võib olla 

õigustatud juhtudel, kui vahendajal ei ole 

muud võimalust tagada, et ostja täidab 

oma maksekohustuse. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  222 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

arendatud, kuna tehingusumma peab olema 

dünaamiliselt seostatav maksja 

(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 tarbija 

autentimist, st autentimisprotsessi, mis 

kinnitab makseteenuse kasutaja 

maksetehingu poole isikusamasust. Selliste 

kaugtehingute puhul nagu elektroonilised 

maksed on turvanõudeid veelgi edasi 

arendatud, kuna tehingusumma peab olema 

dünaamiliselt seostatav maksja 
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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. 

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. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  223 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

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 

(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 teatava konkreetse 

tarbijarühma või teatavatel 

territooriumidel asuvate tarbijatega, 

peetakse üldiselt konkurentsi piiravaks ja 

neid ei saa üldjuhul vabastada Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõikes 1 

ette nähtud keelust. Teatavatel 

erandjuhtudel võidakse siiski lugeda, et 

kõnealused kokkulepped on kooskõlas 
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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. 

ELi toimimise lepingu artikliga 101. See 

kehtib eelkõige kokkulepete suhtes, 

millega piiratakse passiivse müügi 

tehinguid majanduslikel põhjustel, 

näiteks selleks, et võimaldada uuendusi 

uute toodete valdkonnas. Nende 

nõuetekohaselt põhjendatud juhtumite 

korral ei tohiks lugeda, et kaupleja 

tegutseb vastuolus käesoleva määrusega, 

kuna hoidub sõlmimast passiivse müügi 

tehinguid. Käesoleva määruse 

kohaldamine ei tohiks mõjutada nimetatud 

kokkuleppeid. Käesolev määrus, eelkõige 

need sätted, mis käsitlevad kaupade või 

teenuste kättesaadavust, ei mõjuta 

kokkuleppeid, mis piiravad aktiivset müüki 

määruse (EL) nr 330/2010 tähenduses. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  224 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

(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 tarbijatega või 

teatavatel territooriumidel asuvate 

tarbijatega, peetakse üldiselt konkurentsi 

piiravaks ja neid ei saa üldjuhul vabastada 
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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. 

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 

sätted, mis käsitlevad kaupade või teenuste 

kättesaadavust, kokkuleppeid, mis piiravad 

aktiivset müüki määruse (EL) nr 330/2010 

tähenduses. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  225 

Dita Charanzová 

 

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 

(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 



 

AM\1117294ET.docx 117/133 PE599.759v01-00 

 ET 

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. 

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 õigustühised. 

Siiski ei mõjuta käesolev määrus, eelkõige 

need sätted, mis käsitlevad kaupade või 

teenuste kättesaadavust, kokkuleppeid, mis 

piiravad aktiivset müüki määruse (EL) 

nr 330/2010 tähenduses. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas raportööri esitatud muudatusettepanekuga, säilitades mõiste „klient“ määratluse 

tekstis. 

 

Muudatusettepanek  226 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Liikmesriigid määravad ühe või (27) Liikmesriigid määravad ühe või 
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mitu asutust, kelle ülesanne on teostada 

tõhusat järelevalvet selle üle, et käesolevat 

määrust järgitakse, ja tagada sellest 

tulenevate nõuete täitmine. Liikmesriigid 

peaksid ühtlasi tagama, et kauplejatele on 

võimalik määrata tõhusaid, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, 

kui nad käesolevat määrust rikuvad. 

mitu asutust, kelle ülesanne on teostada 

tõhusat järelevalvet selle üle, et käesolevat 

määrust järgitakse, ja tagada sellest 

tulenevate nõuete täitmine. Liikmesriigid 

peaksid ühtlasi tagama, et kauplejate 

tegevus on käesoleva määruse sätetega 

kooskõlas ning et mis tahes rikkumiste 

puhul määratakse kauplejatele tõhusaid, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  227 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Liikmesriigid määravad ühe või 

mitu asutust, kelle ülesanne on teostada 

tõhusat järelevalvet selle üle, et käesolevat 

määrust järgitakse, ja tagada sellest 

tulenevate nõuete täitmine. Liikmesriigid 

peaksid ühtlasi tagama, et kauplejatele on 

võimalik määrata tõhusaid, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, 

kui nad käesolevat määrust rikuvad. 

(27) Liikmesriigid määravad ühe või 

mitu vastutavat asutust, kellel on vajalikud 

õigused teostada tõhusat järelevalvet selle 

üle, et käesolevat määrust järgitakse, ja 

tagada sellest tulenevate nõuete täitmine. 

Liikmesriigid peaksid ühtlasi tagama, et 

kauplejatele on võimalik määrata tõhusaid, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, 

kui nad käesolevat määrust rikuvad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  228 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Klientidel peaks olema võimalik 

saada vastutavatelt ametiasutustelt abi, 

hõlbustamaks kauplejatega käesoleva 

määruse kohaldamisel tekkinud vaidluste 

lahendamist, sealhulgas ühtse kaebuse 

(28) Klientidel peaks olema võimalik 

saada vastutavatelt organitelt abi, 

hõlbustamaks kauplejatega käesoleva 

määruse kohaldamisel tekkinud vaidluste 

lahendamist, sealhulgas ühtse kaebuse 
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vormi näol. vormi näol. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  229 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

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. 

Or. de 

Selgitus 

Juurdepääs autoriõigustega kaitstud teostele või muule autoriõigustega kaitstud materjalile 

ja nende kasutamine ei peaks ka edaspidi kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse. 

Vastasel korral tekitaks see kattuvusi teiste ELi õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  230 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Määrust tuleb korrapäraselt hinnata, 

et teha vajadusel ettepanekuid selle 

(29) Määrust tuleb korrapäraselt hinnata, 

et teha vajadusel ettepanekuid selle 
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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. 

muutmiseks. Esimene hindamine peaks 

eeskätt keskenduma käesoleva määruse 

kohaldamisala võimalikule laiendamisele 

muudele valdkondadele nagu finants-, 

elektroonilise side või 

tervishoiuteenustele. Seetõttu peaksid 

asjaomased teenusepakkujad tegema 

hindamisel koostööd, et jõuda järeldusele, 

kas viidatud teenuste lisamine käesoleva 

määruse kohaldamisalasse toob kaasa 

praegu kasutatavatest ärimudelitest 

tõhusamate väljaarendamise. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  231 

Antanas Guoga 

 

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 käesoleva määruse 

kohaldamisala võimalikule laiendamisele 

muudele valdkondadele nagu 

audiovisuaal-, finants-, elektroonilise 

side, transpordi -või tervishoiuteenustele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  232 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 
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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 kohaldamisele elektrooniliselt 

osutatavatele teenustele ja 

mittemateriaalsetele kaupadele, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile, mille suhtes on kauplejal 

õigus kasutada sellist sisu asjaomastel 

territooriumidel, ja nende kasutamise 

võimaldamine, eesmärgiga laiendada seda 

võimaluse korral muudele olukordadele, 

ning samuti peaks see keskenduma 

jaehindade ja ostujõu muutumisele ühtsel 

turul käesoleva määruse tõttu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  233 

Marco Zullo 

 

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 võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. Teine hindamine peaks 

määratlema, kas uue, rohkem avatud 

ühtse turu raames, mille eesmärk on 
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geoblokeerimise ja teiste kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel 

diskrimineerimise vormide kõrvaldamine, 

on määrus (EÜ) nr 593/2008 kohaldatava 

õiguse kohta ja määrus (EL) 

nr 1215/2012 kohtualluvuse kohta veel 

asjakohased, et pakkuda klientidele ja 

kauplejatele, eelkõige VKEdele ja 

mikroettevõtjatele täielikku kaitset, või on 

need kaks määrust kallutatud ja ülemäära 

koormavad ühele kahest lepingupoolest. 

Viimasel juhul tuleks ülalnimetatud 

määruseid ajakohastada, et neis võetaks 

arvesse uut õiguskeskkonda ja 

turusituatsiooni. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  234 

Anneleen Van Bossuyt 

 

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 kaitstud materjalile või 

nende kasutamise võimaldamine, või 

autoriõigustega kaitstud teoste või muu 

autoriõigusega kaitstud materjali 

müümisele mittemateriaalses vormis, 

nagu e-raamatud ja veebipõhine muusika, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. Hindamisel tuleks tagada 

kooskõla direktiivi 2006/123/EÜ 

kohaldamisalaga ja nõuetekohaselt 

arvesse võtta autoriõigustega kaitstud 
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kultuurikaupade ja -teenuste eripära. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  235 

Vicky Ford 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) Enamikul juhtudest on 

autoriõigusega kaitstud teosed määruse 

kohaldamisalast välja jäetud, kuid sellele 

vaatamata käsitleb neid ettepanek võtta 

vastu määrus veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavuse tagamise kohta 

siseturul1 a. 

 __________________ 

 1 a Ettepanek võtta vastu määrus 

veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavuse tagamise kohta 

siseturul, COM(2015) 627. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  236 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Et hõlbustada käesoleva määruse 

sätete tõhusat rakendamist, peaks nendega 

seoses olema võimalik tugineda ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 2006/200430 sätestatud pädevate 

asutuste piiriülese koostöö tagamise 

mehhanismile. Kuna määrus (EÜ) nr 

2006/2004 kuulub kohaldamisele üksnes 

(30) Et hõlbustada käesoleva määruse 

sätete tõhusat rakendamist, peaks nendega 

seoses olema võimalik tugineda ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 2006/200430 sätestatud pädevate 

asutuste piiriülese koostöö tagamise 

mehhanismile. 
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tarbijate huve kaitsvate õigusnormidega 

seoses, peaks sellele saama tugineda vaid 

siis, kui klient on tarbija. Seetõttu tuleks 

määrust (EÜ) nr 2006/2004 vastavalt 

muuta. 

__________________ __________________ 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise 

eest vastutavate siseriiklike asutuste 

vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase 

koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 

1). 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise 

eest vastutavate siseriiklike asutuste 

vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase 

koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 

1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  237 

Olga Sehnalová 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Et hõlbustada käesoleva määruse 

sätete tõhusat rakendamist, peaks nendega 

seoses olema võimalik tugineda ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 2006/200430 sätestatud pädevate 

asutuste piiriülese koostöö tagamise 

mehhanismile. Kuna määrus (EÜ) nr 

2006/2004 kuulub kohaldamisele üksnes 

tarbijate huve kaitsvate õigusnormidega 

seoses, peaks sellele saama tugineda vaid 

siis, kui klient on tarbija. Seetõttu tuleks 

määrust (EÜ) nr 2006/2004 vastavalt 

muuta. 

(30) Et hõlbustada käesoleva määruse 

sätete tõhusat rakendamist, peaks nendega 

seoses olema võimalik tugineda ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 2006/200430 sätestatud pädevate 

asutuste piiriülese koostöö tagamise 

mehhanismile. Seetõttu tuleks määrust 

(EÜ) nr 2006/2004 vastavalt muuta. 

__________________ __________________ 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise 

eest vastutavate siseriiklike asutuste 

vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase 

koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 

1). 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise 

eest vastutavate siseriiklike asutuste 

vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase 

koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 

1). 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  238 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Et hõlbustada käesoleva määruse 

sätete tõhusat rakendamist, peaks nendega 

seoses olema võimalik tugineda ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 2006/200430 sätestatud pädevate 

asutuste piiriülese koostöö tagamise 

mehhanismile. Kuna määrus (EÜ) nr 

2006/2004 kuulub kohaldamisele üksnes 

tarbijate huve kaitsvate õigusnormidega 

seoses, peaks sellele saama tugineda vaid 

siis, kui klient on tarbija. Seetõttu tuleks 

määrust (EÜ) nr 2006/2004 vastavalt 

muuta. 

(30) Et hõlbustada käesoleva määruse 

sätete tõhusat rakendamist, peaks nendega 

seoses olema võimalik tugineda ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 2006/200430 sätestatud pädevate 

asutuste piiriülese koostöö tagamise 

mehhanismile. 

__________________ __________________ 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise 

eest vastutavate siseriiklike asutuste 

vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase 

koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 

1). 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise 

eest vastutavate siseriiklike asutuste 

vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase 

koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 

1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  239 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Kauplejatele, ametiasutustele ja 

teistele huvitatud isikutele peaks 

välja jäetud 
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võimaldama piisavalt aega käesoleva 

määruse sätetega kohanemiseks ja nende 

järgimise tagamiseks. Võttes arvesse 

elektrooniliselt osutatavate teenuste 

erisusi, eriti mis puudutab teenuseid, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, tuleks artikli 4 lõike 1 

punktis b ette nähtud keeldu selliste 

teenuste suhtes rakendada hiljem. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  240 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Kauplejatele, ametiasutustele ja 

teistele huvitatud isikutele peaks 

võimaldama piisavalt aega käesoleva 

määruse sätetega kohanemiseks ja nende 

järgimise tagamiseks. Võttes arvesse 

elektrooniliselt osutatavate teenuste 

erisusi, eriti mis puudutab teenuseid, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, tuleks artikli 4 lõike 1 

punktis b ette nähtud keeldu selliste 

teenuste suhtes rakendada hiljem. 

(32) Kauplejatele, ametiasutustele ja 

teistele huvitatud isikutele peaks 

võimaldama piisavalt aega käesoleva 

määruse sätetega kohanemiseks ja nende 

järgimise tagamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  241 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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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 

tulemuslikult hoida ära otsest ja kaudset 

põhjendamatut diskrimineerimist tarbija 

kodakondsuse või elukoha 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  242 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

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 

tulemuslikult hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist tarbija kodakondsuse või 

elukoha 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. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  243 

Inese Vaidere 

 

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 

tulemuslikult hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või ajutise 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  244 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

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 

tulemuslikult hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või ajutise 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 
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kasu saada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  245 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel – sealhulgas 

asukohapõhist piiramist – tehingutes, mis 

sõlmitakse kauplejatega liidu piires, ei 

suuda antud probleemi piiriülese iseloomu 

ja kehtiva õigusraamistiku ebapiisava 

selguse tõttu saavutada liikmesriigid 

iseseisvalt, vaid selle ulatusest tingituna ja 

selle võimaliku mõju tõttu siseturule on 

seda võimalik paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtte alusel. Kooskõlas 

osutatud artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

(34) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

hoida ära otsest ja kaudset põhjendamatut 

diskrimineerimist tarbija kodakondsuse või 

elukoha alusel – sealhulgas põhjendamatut 

asukohapõhist piiramist – tehingutes, mis 

sõlmitakse kauplejatega liidu piires, ei 

suuda antud probleemi piiriülese iseloomu 

ja kehtiva õigusraamistiku ebapiisava 

selguse tõttu saavutada liikmesriigid 

iseseisvalt, vaid selle ulatusest tingituna ja 

selle võimaliku mõju tõttu siseturule on 

seda võimalik paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtte alusel. Kooskõlas 

osutatud artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  246 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Kuna käesoleva määruse eesmärki (34) Kuna käesoleva määruse eesmärki 
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hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel – sealhulgas 

asukohapõhist piiramist – tehingutes, mis 

sõlmitakse kauplejatega liidu piires, ei 

suuda antud probleemi piiriülese iseloomu 

ja kehtiva õigusraamistiku ebapiisava 

selguse tõttu saavutada liikmesriigid 

iseseisvalt, vaid selle ulatusest tingituna ja 

selle võimaliku mõju tõttu siseturule on 

seda võimalik paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtte alusel. Kooskõlas 

osutatud artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist tarbija kodakondsuse või 

elukoha alusel – sealhulgas asukohapõhist 

piiramist – tehingutes, mis sõlmitakse 

kauplejatega liidu piires, ei suuda antud 

probleemi piiriülese iseloomu ja kehtiva 

õigusraamistiku ebapiisava selguse tõttu 

saavutada liikmesriigid iseseisvalt, vaid 

selle ulatusest tingituna ja selle võimaliku 

mõju tõttu siseturule on seda võimalik 

paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 

võtta meetmeid Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõtte alusel. Kooskõlas osutatud 

artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  247 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel – sealhulgas 

asukohapõhist piiramist – tehingutes, mis 

sõlmitakse kauplejatega liidu piires, ei 

suuda antud probleemi piiriülese iseloomu 

ja kehtiva õigusraamistiku ebapiisava 

selguse tõttu saavutada liikmesriigid 

iseseisvalt, vaid selle ulatusest tingituna ja 

selle võimaliku mõju tõttu siseturule on 

seda võimalik paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtte alusel. Kooskõlas 

osutatud artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

(34) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või ajutise asukoha alusel – sealhulgas 

asukohapõhist piiramist – tehingutes, mis 

sõlmitakse kauplejatega liidu piires, ei 

suuda antud probleemi piiriülese iseloomu 

ja kehtiva õigusraamistiku ebapiisava 

selguse tõttu saavutada liikmesriigid 

iseseisvalt, vaid selle ulatusest tingituna ja 

selle võimaliku mõju tõttu siseturule on 

seda võimalik paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtte alusel. Kooskõlas 

osutatud artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 
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käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  248 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel – sealhulgas 

asukohapõhist piiramist – tehingutes, mis 

sõlmitakse kauplejatega liidu piires, ei 

suuda antud probleemi piiriülese iseloomu 

ja kehtiva õigusraamistiku ebapiisava 

selguse tõttu saavutada liikmesriigid 

iseseisvalt, vaid selle ulatusest tingituna ja 

selle võimaliku mõju tõttu siseturule on 

seda võimalik paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtte alusel. Kooskõlas 

osutatud artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

(34) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või ajutise asukoha alusel – sealhulgas 

asukohapõhist piiramist – tehingutes, mis 

sõlmitakse kauplejatega liidu piires, ei 

suuda antud probleemi piiriülese iseloomu 

ja kehtiva õigusraamistiku ebapiisava 

selguse tõttu saavutada liikmesriigid 

iseseisvalt, vaid selle ulatusest tingituna ja 

selle võimaliku mõju tõttu siseturule on 

seda võimalik paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtte alusel. Kooskõlas 

osutatud artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  249 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 

määruse eesmärk tagada täielik kooskõla 

harta artiklitega 16 ja 17, 

(35) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 

määruse eesmärk tagada täielik kooskõla 

harta artiklitega 16, 17, 21 ja 38, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  250 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 

määruse eesmärk tagada täielik kooskõla 

harta artiklitega 16 ja 17, 

(35) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 

määruse eesmärk tagada täielik kooskõla 

harta artiklitega 11, 16 ja 17, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  251 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 

määruse eesmärk tagada täielik kooskõla 

harta artiklitega 16 ja 17, 

(35) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 

määruse eesmärk tagada täielik kooskõla 

harta artiklitega 16, 17 ja 38. 

Or. en 
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