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Muudatusettepanek  252 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset diskrimineerimist kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel. 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära otsest või kaudset 

põhjendamatut diskrimineerimist tarbija 

kodakondsuse või elukoha alusel ning 

määratledes olukorrad, kus erinev 

kohtlemine ei ole direktiivi 2006/123/EÜ 

artikli 20 lõike 2 mõistes õigustatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset diskrimineerimist kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel. 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset põhjendamatut diskrimineerimist 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 

ning määratledes olukorrad, kus erinev 

kohtlemine ei ole direktiivi 2006/123/EÜ 

artikli 20 lõike 2 mõistes õigustatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  254 

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

Løkkegaard 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset diskrimineerimist kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel. 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset diskrimineerimist kodakondsuse, 

elukoha, ajutise asukoha või asukoha 

alusel, ning täiendada veelgi direktiivi 

2006/123/EÜ artiklit 20. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset diskrimineerimist kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel. 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele ja tagada tarbijakaitse kõrge 

tase, hoides ära klientide otsest või kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse või 

elukoha alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  256 

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

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset diskrimineerimist kodakondsuse, 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära otsest või kaudset 

põhjendamatut diskrimineerimist tarbija 
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elukoha või asukoha alusel. kodakondsuse või elukoha alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  257 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset diskrimineerimist kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel. 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset diskrimineerimist kodakondsuse, 

elukoha, ajutise asukoha või asukoha 

alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Käesoleva määrusega ei tohi 

piirata Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

artiklis 16 sätestatud ettevõtlusvabadust ja 

lepinguvabadust. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 

järgmistes olukordades: 

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 

puhtalt riigisisestes olukordades, kus kõik 

tehingu asjakohased elemendid on 

piiratud ühe liikmesriigiga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  260 

Virginie Rozière 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 

järgmistes olukordades: 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on 

kliendi elu- või asukoht; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  262 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on kliendi 

elu- või asukoht; 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on tarbija 

elukoht; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  263 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on kliendi 

elu- või asukoht; 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on tarbija 

elukoht; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on kliendi 

elu- või asukoht; 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on tarbija 

elukoht; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  265 

Dennis de Jong 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on kliendi 

elu- või asukoht; 

(a) kui kaupleja või tarnija müüb 

kaupu, osutab teenuseid või soovib seda 

teha muus liikmesriigis kui liikmesriik, kus 

on kliendi elu- või asukoht; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  266 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on kliendi 

elu- või asukoht; 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on kliendi 

elukoht, ajutine asukoht või asukoht; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on kliendi elu- või 

asukoht, kuid klient on teise liikmesriigi 

kodanik; 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  268 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on kliendi elu- või 

asukoht, kuid klient on teise liikmesriigi 

kodanik; 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha liikmesriigis 

ja tarbija on teise liikmesriigi kodanik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on kliendi elu- või 

asukoht, kuid klient on teise liikmesriigi 

kodanik; 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on tarbija elukoht, kuid 

tarbija on teise liikmesriigi kodanik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  270 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on kliendi elu- või 

asukoht, kuid klient on teise liikmesriigi 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on tarbija elukoht, kuid 

tarbija on teise liikmesriigi kodanik; 
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kodanik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  271 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on kliendi elu- või 

asukoht, kuid klient on teise liikmesriigi 

kodanik; 

(b) kui kaupleja või tarnija müüb 

kaupu, osutab teenuseid või soovib seda 

teha samas liikmesriigis, kus on kliendi 

elu- või asukoht, kuid klient on teise 

liikmesriigi kodanik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus klient ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht või asukoht oleks 

selles liikmesriigis. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus klient ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht või asukoht oleks 

selles liikmesriigis. 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus tarbija ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht oleks selles 

liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  274 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus klient ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht või asukoht oleks 

selles liikmesriigis. 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus tarbija ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht oleks selles 

liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  275 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus klient ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht või asukoht oleks 

selles liikmesriigis. 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus tarbija ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht oleks selles 

liikmesriigis. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  276 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus klient ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht või asukoht oleks 

selles liikmesriigis. 

(c) kui kaupleja või tarnija müüb 

kaupu või osutab teenuseid või soovib seda 

teha selles liikmesriigis, kus klient ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht või asukoht oleks 

selles liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesoleva määrusega ei seata 

kauplejale kohustust kanda lisakulusid, 

mis on seotud tarbijale Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2011/83/EL tagatud taganemisõiguse 

kasutamisega1 a. Kulud, mis on vajalikud 

kauba vastavuse tagamiseks, ei sisalda 

posti- või transpordikulu, mis lisanduvad 

kaubale juurdepääsu üldtingimustes 

täpsustatud või kokkulepitud 

tarnekuludele. 

 ___________ 

 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). 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesoleva määrusega ei seata 

kauplejale kohustust kanda lisakulusid, 

mis on seotud tarbijale Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2011/83/EL tagatud taganemisõiguse 

kasutamisega1 a. Kulud, mis on vajalikud 

kauba vastavuse tagamiseks, ei sisalda 

posti- või transpordikulu, mis lisanduvad 

kaubale juurdepääsu üldtingimustes 

täpsustatud või kokkulepitud 

tarnekuludele. 

 _______________ 

 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  279 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 

puhtalt riigisisestes olukordades, kus ei 

ole piiriüleseid elemente. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 2 lõikes 2 

osutatud tegevuste suhtes. 

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 2 lõike 2 

punktides a, b, c, e, f, h, i, j, k ja l osutatud 

tegevuste suhtes. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 2 lõikes 2 

osutatud tegevuste suhtes. 

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 2 lõikes 2 

osutatud tegevuste suhtes, välja arvatud 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 2 lõike 2 

punkt g. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  282 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 2 lõikes 2 

osutatud tegevuste suhtes. 

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 2 lõikes 2 

osutatud tegevuste suhtes ega puhtalt 

riigisisestes olukordades, kus kõik 

kaupade ja teenuste müügi asjakohased 

elemendid on piiratud ühe liikmesriigiga 

ja tarbija on sama liikmesriigi kodanik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  283 

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

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Käesolev määrus ei piira 

autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi 

käsitlevaid kohaldatavaid eeskirju, 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2001/29/EÜ1 a. 

 _______________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

teatavate aspektide ühtlustamise kohta 

infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, 

lk 10). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  284 

Anneleen Van Bossuyt 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Käesolev määrus ei mõjuta 

autoriõiguse ja sellega seotud õiguste 

valdkonnas kohaldatavaid eeskirju, 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2001/29/EÜ ette nähtud 

eeskirju1 a. 

 _______________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

teatavate aspektide ühtlustamise kohta 

infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, 

lk 10). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  285 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Käesolev määrus ei mõjuta 

autoriõiguse ja sellega seotud õiguste 

valdkonnas kohaldatavaid eeskirju, 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2001/29/EÜ ette nähtud 

eeskirju1 a. 

 _______________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

teatavate aspektide ühtlustamise kohta 

infoühiskonnas (EÜT L 167, 22.6.2001, 

lk 10). 

Or. en 
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Muudatusettepanek  286 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Käesolev määrus ei mõjuta 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste 

valdkonnas kohaldatavaid eeskirju. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  287 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva 

määruse järgimist ei või tõlgendada nii, et 

kaupleja suunab oma tegevuse 

liikmesriiki, kus on kliendi harilik 

viibimis- või elukoht määruse (EÜ) nr 

593/2008 artikli 6 lõike 1 punkti b ning 

määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 17 

lõike 1 punkti c tähenduses. 

5. Käesolev määrus ei piira liidu 

õigust, mis käsitleb õigusalast koostööd 

tsiviil- ja kaubandusasjades. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  288 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

5. Käesolev määrus ei piira liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

tarbija harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. Kui 

kaupleja tegutseb vastavalt käesoleva 

määruse artiklitele 3, 4 ja 5, siis ei 

käsitata seda ainuüksi nendel alustel 

kaupleja tegevuse aktiivse suunamisena 

teise liikmesriiki, kus on tarbija elukoht. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  289 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

tarbija harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. Kui 

kaupleja tegutseb vastavalt artiklitele 3, 4 

ja 5, ei takista ega piira klientide 

kodakondsusest, elukohast või asukohast 

hoolimata nende juurdepääsu tema 

internetipõhisele kasutajaliidesele, ei 

suuna kliente ümber tema internetipõhise 

kasutajaliidese versioonile, mis erineb 

sellest kasutajaliidesest, millele klient 

algselt soovis ligi pääseda, välja arvatud 

juhul, kui tarbija on andnud selliseks 
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ümbersuunamiseks sõnaselge nõusoleku, 

ei kehtesta erinevaid juurdepääsu 

üldtingimusi kaupadele ja osutatavatele 

teenustele käesolevas määruses sätestatud 

olukordades või kui kaupleja aktsepteerib 

teises liikmesriigis väljastatud 

makseinstrumente mittediskrimineerival 

viisil, siis ei käsitata seda ainuüksi eespool 

nimetatud põhjustel kaupleja tegevuse 

suunamisena liikmesriiki, kus on tarbija 

harilik viibimiskoht või alaline elukoht. 

Sellest hoolimata viiakse läbi 

üksikjuhtumite analüüs, et teha kindlaks, 

kas on täiendavaid asjaolusid peale 

kohustuslike sätete järgimise ning kas see 

on tõestus, mille põhjal saab järeldada, et 

kaupleja on soovinud suunata oma 

tegevuse liikmesriiki, kus on tarbija 

harilik viibimiskoht või alaline elukoht. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  290 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

tarbija harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

Eelkõige juhul, kui kaupleja käesoleva 

määruse artiklite 3, 4 ja 5 tähenduses 

pakub kõikide liikmesriikide klientidele 

võrdsetel alustel juurdepääsu oma 

kasutajaliidesele, või juhul, kui kaupleja 

ei suuna kliente ümber kasutajaliidese 

versioonile, mis on erinev versioonist, 

millele klient algselt püüdis ligi pääseda, 
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või juhul, kui kaupleja ei kohalda 

kaupade müügil või teenuste pakkumisel 

erinevaid juurdepääsutingimusi 

käesolevas määruses sätestatud 

olukordades, või juhul, kui kaupleja 

aktsepteerib teise liikmesriigi 

makseinstrumente võrdsetel alustel, ei saa 

seda käsitada olukorrana, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht, välja 

arvatud juhul, kui ta on avaldanud selget 

soovi suunata oma tegevus sellesse riiki. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

5. Käesolev määrus ei piira liidu 

õigust, mis käsitleb õigusalast koostööd 

tsiviilasjades. Käesoleva määruse järgimist 

ei või tõlgendada nii, et kaupleja suunab 

oma tegevuse liikmesriiki, kus on tarbija 

harilik viibimis- või elukoht määruse (EÜ) 

nr 593/2008 artikli 6 lõike 1 punkti b ning 

määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 17 lõike 

1 punkti c tähenduses. Kui kaupleja, kes 

tegutseb vastavalt artiklitele 3, 4 ja 5, ei 

takista ega piira klientide kodakondsusest, 

elukohast või asukohast hoolimata nende 

juurdepääsu tema internetipõhisele 

kasutajaliidesele, ei suuna kliente ümber 

tema internetipõhise kasutajaliidese 

versioonile, mis erineb sellest 

internetipõhisest kasutajaliidesest, millele 

klient algselt soovis juurde pääseda, ei 

kehtesta erinevaid juurdepääsu 

üldtingimusi müüdavatele kaupadele ja 

osutatavatele teenustele olukordades, mis 

on sätestatud käesolevas määruses, või 

kui kaupleja aktsepteerib teises 

liikmesriigis väljastatud 
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makseinstrumente mittediskrimineerival 

viisil, siis ei käsitata seda ainuüksi 

nimetatud põhjustel kaupleja tegevuse 

suunamisena liikmesriiki, kus on tarbija 

harilik viibimiskoht või alaline elukoht. 

 (See muudatusettepanek tuleks välja jätta, 

kui vastu võetakse muudatusettepanek 

artikli 4 lõike 3 b (uus) kohta.) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  292 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

5. Käesolev määrus ei piira liidu 

õigust, mis käsitleb õigusalast koostööd 

tsiviilasjades. Käesoleva määruse järgimist 

ei või tõlgendada nii, et kaupleja suunab 

oma tegevuse liikmesriiki, kus on tarbija 

harilik viibimis- või elukoht määruse (EÜ) 

nr 593/2008 artikli 6 lõike 1 punkti b ning 

määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 17 lõike 

1 punkti c tähenduses. Kui kaupleja, kes 

tegutseb vastavalt artiklitele 3, 4 ja 5, ei 

takista ega piira klientide kodakondsusest, 

elukohast, ajutisest asukohast või 

asukohast hoolimata nende juurdepääsu 

tema internetipõhisele kasutajaliidesele, ei 

suuna kliente ümber tema internetipõhise 

kasutajaliidese versioonile, mis erineb 

sellest internetipõhisest kasutajaliidesest, 

millele klient algselt soovis ligi pääseda, ei 

kehtesta erinevaid juurdepääsu 

üldtingimusi müüdavatele kaupadele ja 

osutatavatele teenustele olukordades, mis 

on sätestatud käesolevas määruses, või 

kui kaupleja aktsepteerib teises 

liikmesriigis väljastatud 

makseinstrumente mittediskrimineerival 

viisil, siis ei käsitata seda kaupleja 

tegevuse suunamisena liikmesriiki, kus on 



 

PE599.759v01-00 22/87 AM\1117512ET.docx 

ET 

tarbija harilik viibimiskoht või alaline 

elukoht. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  293 

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

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

5. Käesolev määrus ei piira 

kohaldatavat liidu õigust, mis käsitleb 

õigusalast koostööd tsiviilasjades. 

Ainuüksi käesoleva määruse järgimist ei 

või tõlgendada nii, et kaupleja suunab oma 

tegevuse liikmesriiki, kus on tarbija harilik 

viibimis- või elukoht määruse (EÜ) nr 

593/2008 artikli 6 lõike 1 punkti b ning 

määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 17 lõike 

1 punkti c tähenduses. Kui kaupleja, kes 

tegutseb vastavalt artiklitele 3, 4 ja 5, ei 

takista ega piira tarbija kodakondsusest 

või elukohast hoolimata tema 

juurdepääsu oma internetipõhisele 

kasutajaliidesele, ei suuna tarbijat ümber 

oma internetipõhise kasutajaliidese 

versioonile, mis erineb sellest 

internetipõhisest kasutajaliidesest, millele 

tarbija algselt soovis ligi pääseda, ei 

kehtesta erinevaid juurdepääsu 

üldtingimusi käesolevas määruses 

sätestatud olukordades, siis ei saa 

käsitada seda ainuüksi nimetatud 

põhjustel kaupleja tegevuse suunamisena 

liikmesriiki, kus on tarbija harilik 

viibimiskoht või alaline elukoht. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  294 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ja eriti kauplejate tegevust 

vastavalt käesoleva määruse artiklitele 3, 

4 ja 5 ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevust, et läheneda 

aktiivselt üksiktarbijale liikmesriigis, kus 

on tarbija harilik viibimiskoht määruse 

(EÜ) nr 593/2008 artikli 6 lõike 1 punkti b 

ning määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 17 

lõike 1 punkti c tähenduses, olukordades, 

kus kaupleja ei takista ega piira tarbija 

juurdepääsu oma internetipõhisele 

kasutajaliidesele, ei suuna tarbijat ümber 

teisele internetipõhise kasutajaliidese 

versioonile ega kehtesta erinevaid 

juurdepääsu ja hinnakujunduse 

üldtingimusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  295 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 

artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses. 

5. Käesolev määrus ei mõjuta liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Ainuüksi 

käesoleva määruse artiklite 3, 4 ja 5 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

tarbija harilik viibimis- või elukoht 

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

punkti b ning määruse (EL) nr 1215/2012 
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artikli 17 lõike 1 punkti c tähenduses, välja 

arvatud juhul, kui muude täiendavate 

asjaolude olemasolu viitab, et kaupleja 

suunab oma majandus- või kutsetegevuse 

sellesse liikmesriiki. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Väikemüüjad ja mikroettevõtjad ei 

pea kindlaks tegema selle tarbija 

asukohta, kellele nad soovivad müüa. Kui 

kauplejal on kohustus sõlmida lepinguid 

tarbijatega, kes elavad riigis, kuhu 

kaupleja ei ole tegevust suunanud, on 

vaja tagada, et kehtib kaupleja 

asukohajärgne õigus. 

Or. en 

Selgitus 

Õiguskindlus VKEdele. 

 

Muudatusettepanek  297 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui käesoleva määruse sätted on 

vastuolus direktiivi 2006/123/EÜ artikli 20 

lõike 2 sätetega, kuuluvad kohaldamisele 

käesoleva määruse sätted. 

6. Kui käesoleva määruse sätted on 

vastuolus direktiivi 2006/123/EÜ artikli 20 

lõike 2 sätetega, kuuluvad kohaldamisele 

käesoleva määruse konkreetsed sätted ja 

kauplejate kohustused. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  298 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Kohaldamisala 

 1. Käesolevat määrust ei kohaldata 

puhtalt riigisisestes olukordades, kus kõik 

tegevused piirduvad igas aspektis 

üheainsa liikmesriigiga. 

 2. Käesolevat määrust ei kohaldata 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 2 lõikes 2 

osutatud tegevuste suhtes. 

 3. Käesolev määrus ei piira eeskirju, 

mida kohaldatakse maksustamise 

valdkonnas. 

 4. Kui käesoleva määruse sätted on 

vastuolus direktiivi 2006/123/EÜ 

artikli 20 lõike 2 sätetega, kuuluvad 

kohaldamisele käesoleva määruse sätted. 

 5. Käesoleva määrusega ei seata 

kauplejale kohustust kanda lisakulusid, 

mis on seotud tarbijale Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2011/83/EL tagatud taganemisõiguse 

kasutamisega1 a. Kulud, mis on vajalikud 

kauba vastavuse tagamiseks, ei sisalda 

posti- või transpordikulu, mis lisanduvad 

kaubale juurdepääsu üldtingimustes 

täpsustatud või kokkulepitud 

tarnekuludele. 

 _______________ 

 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 
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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  299 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) „klient“ – tarbija või ettevõtja, kes 

on liikmesriigi kodanik või kelle elukoht 

või asukoht on mõnes liikmesriigis ja kes 

soovib osta või ostab kaupa või teenust 

liidus, välja arvatud edasimüügiks; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  300 

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

Schaldemose 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) „klient“ – tarbija või ettevõtja, kes 

on liikmesriigi kodanik või kelle elukoht 

või asukoht on mõnes liikmesriigis ja kes 

soovib osta või ostab kaupa või teenust 

liidus, välja arvatud edasimüügiks; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  301 

Antanas Guoga 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) „klient“ – tarbija või ettevõtja, kes 

on liikmesriigi kodanik või kelle elukoht 

või asukoht on mõnes liikmesriigis ja kes 

soovib osta või ostab kaupa või teenust 

liidus, välja arvatud edasimüügiks; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) „klient“ – tarbija või ettevõtja, kes 

on liikmesriigi kodanik või kelle elukoht 

või asukoht on mõnes liikmesriigis ja kes 

soovib osta või ostab kaupa või teenust 

liidus, välja arvatud edasimüügiks; 

(c) „klient“ – tarbija või ettevõtja, kes 

on liikmesriigi kodanik või kelle elukoht 

või asukoht on mõnes liikmesriigis ja kes 

juurdepääsu üldtingimuste alusel soovib 

osta või ostab kaupa või teenust liidus 

ainult lõppkasutamiseks, mitte 

kaubanduslikus mahus edasimüügiks, 

rentimiseks, muutmiseks ega töötlemiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  303 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) „klient“ – tarbija või ettevõtja, kes 

on liikmesriigi kodanik või kelle elukoht 

või asukoht on mõnes liikmesriigis ja kes 

soovib osta või ostab kaupa või teenust 

liidus, välja arvatud edasimüügiks; 

(c) „klient“ – tarbija või ettevõtja, kes 

on liikmesriigi kodanik või kelle elukoht 

või asukoht on mõnes liikmesriigis ja kes 

soovib osta või ostab kaupa või teenust 

liidus; 
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Or. en 

Selgitus 

Tarbija ei saa kasu põhjendamatu geoblokeerimise kaotamisest, kui see ei hõlma tervet 

tarneahelat. 

 

Muudatusettepanek  304 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) „juurdepääsu üldtingimused“ — 

kõik tingimused ja muu teave, sealhulgas 

müügihind, millega reguleeritakse kliendi 

võimalust saada ettevõtja pakutavaid kaupu 

või teenuseid ja mis on ettevõtja poolt või 

nimel ette nähtud ja kohaldatavad ning 

üldsusele kättesaadavaks tehtud ning mis 

kehtivad juhul, kui ettevõtja ja klient ei ole 

sõlminud eraldi lepingut; 

(d) „juurdepääsu üldtingimused“ — 

kõik tingimused ja muu teave, sealhulgas 

netomüügihind, millega reguleeritakse 

tarbija võimalust saada ettevõtja 

pakutavaid kaupu või teenuseid ja mis on 

ettevõtja poolt või nimel ette nähtud ja 

kohaldatavad ning üldsusele 

kättesaadavaks tehtud ning mis kehtivad 

juhul, kui ettevõtja ja tarbija ei ole 

sõlminud eraldi lepingut; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) „juurdepääsu üldtingimused“ — 

kõik tingimused ja muu teave, sealhulgas 

müügihind, millega reguleeritakse kliendi 

võimalust saada ettevõtja pakutavaid kaupu 

või teenuseid ja mis on ettevõtja poolt või 

nimel ette nähtud ja kohaldatavad ning 

üldsusele kättesaadavaks tehtud ning mis 

kehtivad juhul, kui ettevõtja ja klient ei ole 

(d) „juurdepääsu üldtingimused“ — 

kõik tingimused ja muu teave, sealhulgas 

müügihind, millega reguleeritakse tarbija 

võimalust saada ettevõtja pakutavaid kaupu 

või teenuseid ja mis on ettevõtja poolt või 

nimel ette nähtud ja kohaldatavad ning 

üldsusele kättesaadavaks tehtud ning mis 

kehtivad juhul, kui ettevõtja ja tarbija ei 
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sõlminud eraldi lepingut; ole sõlminud eraldi lepingut; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) „juurdepääsu üldtingimused“ — 

kõik tingimused ja muu teave, sealhulgas 

müügihind, millega reguleeritakse kliendi 

võimalust saada ettevõtja pakutavaid kaupu 

või teenuseid ja mis on ettevõtja poolt või 

nimel ette nähtud ja kohaldatavad ning 

üldsusele kättesaadavaks tehtud ning mis 

kehtivad juhul, kui ettevõtja ja klient ei ole 

sõlminud eraldi lepingut; 

(d) „juurdepääsu üldtingimused“ — 

kõik tingimused ja muu teave, sealhulgas 

netomüügihind, telefoni suunanumbritel 

põhinevad nõudmised, millega 

reguleeritakse kliendi võimalust saada 

ettevõtja pakutavaid kaupu või teenuseid ja 

mis on ettevõtja poolt või nimel ette nähtud 

ja kohaldatavad ning üldsusele 

kättesaadavaks tehtud ning mis kehtivad 

juhul, kui ettevõtja ja klient ei ole sõlminud 

eraldi lepingut; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  307 

Eva Maydell 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) „kaup“ – mis tahes materiaalne 

vallasasi, välja arvatud asjad, mida 

müüakse täitemenetluses või muul 

seadusest tuleneval viisil. ka vesi, gaas ja 

elekter on käesoleva määruse tähenduses 

kaup, kui neid müüakse piiratud mahus 

või kindlaksmääratud koguses; 

(e) „kaup“ – mis tahes materiaalne 

vallasasi, välja arvatud asjad, mida 

müüakse täitemenetluses või muul 

seadusest tuleneval viisil; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  308 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) „kaup“ – mis tahes materiaalne 

vallasasi, välja arvatud asjad, mida 

müüakse täitemenetluses või muul 

seadusest tuleneval viisil. ka vesi, gaas ja 

elekter on käesoleva määruse tähenduses 

kaup, kui neid müüakse piiratud mahus 

või kindlaksmääratud koguses; 

(e) „kaup“ – mis tahes materiaalne 

vallasasi, välja arvatud asjad, mida 

müüakse täitemenetluses või muul 

seadusest tuleneval viisil; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  309 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) „veebipõhine kasutajaliides“ — 

igasugune tarkvara, sealhulgas veebileht ja 

mobiiliäpp, mida haldab kaupleja või mida 

hallatakse tema nimel, et anda klientidele 

juurdepääs kaupleja kaupadele või 

teenustele eesmärgiga sõlmida nende 

kaupade või teenuste suhtes tehing; 

(f) „veebipõhine kasutajaliides“ — 

igasugune tarkvara, sealhulgas veebileht 

või selle osa ja mobiiliäpp, mida haldab 

kaupleja või mida hallatakse tema nimel, et 

anda tarbijale juurdepääs kaupleja 

kaupadele või teenustele eesmärgiga 

sõlmida nende kaupade või teenuste suhtes 

tehing; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) „veebipõhine kasutajaliides“ — 

igasugune tarkvara, sealhulgas veebileht ja 

mobiiliäpp, mida haldab kaupleja või mida 

hallatakse tema nimel, et anda klientidele 

juurdepääs kaupleja kaupadele või 

teenustele eesmärgiga sõlmida nende 

kaupade või teenuste suhtes tehing; 

(f) „veebipõhine kasutajaliides“ — 

igasugune tarkvara, sealhulgas veebileht ja 

mobiiliäpp, mida haldab kaupleja või mida 

hallatakse tema nimel, et anda tarbijatele 

juurdepääs kaupleja kaupadele või 

teenustele eesmärgiga sõlmida nende 

kaupade või teenuste suhtes tehing; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) „veebipõhine kasutajaliides“ — 

igasugune tarkvara, sealhulgas veebileht ja 

mobiiliäpp, mida haldab kaupleja või mida 

hallatakse tema nimel, et anda klientidele 

juurdepääs kaupleja kaupadele või 

teenustele eesmärgiga sõlmida nende 

kaupade või teenuste suhtes tehing; 

(f) „veebipõhine kasutajaliides“ — 

igasugune tarkvara, sealhulgas veebileht 

või selle osa ja mobiiliäpp, mida haldab 

kaupleja või mida hallatakse tema nimel, et 

anda klientidele juurdepääs kaupleja 

kaupadele või teenustele eesmärgiga 

sõlmida nende kaupade või teenuste suhtes 

tehing; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  312 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) „veebipõhine kasutajaliides“ — 

igasugune tarkvara, sealhulgas veebileht ja 

mobiiliäpp, mida haldab kaupleja või mida 

hallatakse tema nimel, et anda klientidele 

juurdepääs kaupleja kaupadele või 

(f) „veebipõhine kasutajaliides“ — 

igasugune tarkvara, sealhulgas veebileht ja 

rakendustarkvara, mida haldab kaupleja 

või mida hallatakse tema nimel, et anda 

klientidele juurdepääs kaupleja kaupadele 
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teenustele eesmärgiga sõlmida nende 

kaupade või teenuste suhtes tehing; 

või teenustele eesmärgiga sõlmida nende 

kaupade või teenuste suhtes tehing; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  313 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a)  „tarnija“ – füüsiline või juriidiline 

isik, kes tarnib kaupu või teenuseid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  314 

Franz Obermayr 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata klientide juurdepääsu 

veebipõhisele kasutajaliidesele kliendi 

kodakondsuse, elukoha või tasukoha 

alusel. 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata klientide juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või tasukoha alusel. 

1. Kauplejad ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata tarbijate juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele tarbija kodakondsuse või 

elukoha alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  316 

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

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata klientide juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või tasukoha alusel. 

1. Kaupleja ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata tarbijate juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele tarbija kodakondsuse või 

elukoha alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  317 

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

Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata klientide juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või tasukoha alusel. 

1. Kaupleja ja internetipõhine 

kauplemiskoht ei tohi tehniliste vahendite 

abil või muul viisil takistada või piirata 

klientide juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha, ajutise asukoha või asukoha 

alusel. 



 

PE599.759v01-00 34/87 AM\1117512ET.docx 

ET 

Or. en 

Selgitus 

See põhineb raportööri muudatusettepanekul, kuid tekstis säilitatakse kliendi mõiste. 

 

Muudatusettepanek  318 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata klientide juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või tasukoha alusel. 

1. Kauplejad ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata klientide juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha, ajutise asukoha või asukoha 

alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 
suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või asukohaga 

kliendi jaoks sobivaks, välja arvatud juhul, 

kui klient annab enne enda 

ümbersuunamist selleks oma sõnaselge 

nõusoleku. 

Kaupleja ei tohi tarbijat suunata ümber 

kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele tarbija algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse või elukohaga tarbija jaoks 

sobivaks, välja arvatud juhul, kui tarbija 

annab enne enda ümbersuunamist selleks 

oma sõnaselge nõusoleku. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või asukohaga 

kliendi jaoks sobivaks, välja arvatud juhul, 

kui klient annab enne enda 

ümbersuunamist selleks oma sõnaselge 

nõusoleku. 

Kauplejad ei tohi tarbijat tema 

kodakondsuse või elukoha tõttu suunata 

ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse või elukohaga kliendi jaoks 

sobivaks, välja arvatud juhul, kui tarbija 

annab enne enda ümbersuunamist selleks 

oma sõnaselge nõusoleku. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  321 

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

Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või asukohaga 

kliendi jaoks sobivaks, välja arvatud juhul, 

kui klient annab enne enda 

ümbersuunamist selleks oma sõnaselge 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha, ajutise asukoha 

või asukoha tõttu suunata ümber 

kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele ligipääsu klient 

esialgu soovis, oma kujunduse, kasutatud 

keele või muude tunnuste tõttu, mis 

muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha, ajutise asukoha 

või asukohaga kliendi jaoks sobivaks, välja 

arvatud juhul, kui klient on andnud 
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nõusoleku. selliseks ümbersuunamiseks oma 

sõnaselge nõusoleku. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  322 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või asukohaga 

kliendi jaoks sobivaks, välja arvatud juhul, 

kui klient annab enne enda 

ümbersuunamist selleks oma sõnaselge 

nõusoleku. 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient esmalt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha, ajutise asukoha 

või asukohaga kliendi jaoks sobivaks, välja 

arvatud juhul, kui klient annab enne enda 

ümbersuunamist selleks oma sõnaselge 

nõusoleku. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  323 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või asukohaga 

kliendi jaoks sobivaks, välja arvatud juhul, 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või asukohaga 

kliendi jaoks sobivaks, välja arvatud juhul, 
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kui klient annab enne enda 

ümbersuunamist selleks oma sõnaselge 

nõusoleku. 

kui klient on andnud enne enda 

ümbersuunamist selleks oma sõnaselge 

nõusoleku. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või asukohaga 

kliendi jaoks sobivaks, välja arvatud juhul, 

kui klient annab enne enda 

ümbersuunamist selleks oma sõnaselge 

nõusoleku. 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient esialgu 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või asukohaga 

kliendi jaoks sobivaks, välja arvatud juhul, 

kui kaupleja on andnud tarbijale sellise 

ümbersuunamise kohta selget teavet. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  325 

Renato Soru 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui kaupleja võimaldab kliendil tema 

isiklikul kontol väljendada sõnaselget 

eelistust, mida klient saab igal ajal muuta, 

on kauplejal lubatud suunata klient 

regulaarselt ümber kindlale 

maandumislehele, võimaldades seejuures 

siiski selget ja hõlpsat juurdepääsu 

veebipõhisele kasutajaliidesele, millele 
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klient esialgu soovis ligi pääseda. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  326 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese algne versioon jääma 

kliendi jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese versioon, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda, jääma 

kliendi jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese algne versioon jääma 

kliendi jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Tarbija eelneva sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese versioon, millele 

tarbija algselt soovis ligi pääseda, jääma 

tarbija jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese algne versioon jääma 

kliendi jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese algne versioon jääma 

tarbija jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese algne versioon jääma 

kliendi jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese versioon, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda, jääma 

kliendi jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  330 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese algne versioon jääma 

kliendi jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

peab kasutajaliidese algne versioon, millele 

sooviti ligi pääseda, jääma kliendi jaoks 

kergesti juurdepääsetavaks. 

Or. ro 
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Muudatusettepanek  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui teatavate klientide või 

teatavatel territooriumidel asuvate 

klientide juurdepääsu tõkestamine, 

piiramine või nende ümbersuunamine on 

vajalik, et tagada liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud õigusliku nõude täitmine. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui kaupleja veebipõhisele 

kasutajaliidesele tarbijate juurdepääsu 

tõkestamine või piiramine või nende 

ümbersuunamine on vajalik, et kauplejal 

oleks võimalik täita liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud õiguslikku nõuet. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  332 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui teatavate klientide või 

teatavatel territooriumidel asuvate klientide 

juurdepääsu tõkestamine, piiramine või 

nende ümbersuunamine on vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui teatavate kindlate 

tarbijarühmade või teatavatel 

territooriumidel asuvate tarbijate 

juurdepääsu tõkestamine, piiramine või 

nende ümbersuunamine on vajalik, et 

tagada kaupleja tegevusele kehtivas liidu 

õiguses või liikmesriigi õigusaktis liidu 

õiguse kohaselt kehtestatud õigusliku 

nõude täitmine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui teatavate klientide või 

teatavatel territooriumidel asuvate klientide 

juurdepääsu tõkestamine, piiramine või 

nende ümbersuunamine on vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui teatavate tarbijate või 

teatavatel territooriumidel asuvate tarbijate 

juurdepääsu tõkestamine, piiramine või 

nende ümbersuunamine on vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  334 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui teatavate klientide või 

teatavatel territooriumidel asuvate klientide 

juurdepääsu tõkestamine, piiramine või 

nende ümbersuunamine on vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui kaupleja kasutajaliidesele 

teatavate klientide või teatavatel 

territooriumidel asuvate klientide 

juurdepääsu tõkestamine või piiramine või 

nende ümbersuunamine on vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis kauplejate tegevusele 

kohaldatava liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud õigusliku nõude täitmine. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  335 

Franz Obermayr 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

välja jäetud 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 



 

AM\1117512ET.docx 43/87 PE599.759v01-00 

 ET 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. Selle võib 

esitada kaupleja üldtingimuste all. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

tarbija juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 3 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse ja selgituse tarbijale. 

Põhjendus esitatakse keeles, mida 

kasutatakse kasutajaliideses, millele klient 

algselt soovis ligi pääseda. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

tarbija juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab tarbija sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge ja 

konkreetse põhjenduse. Põhjendus 

esitatakse keeles, mida kasutatakse 

kasutajaliideses, millele tarbija algselt 
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soovis ligi pääseda. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  340 

Renato Soru 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. Kui 

klient siseneb kaupleja veebisaidil 

isiklikule kontole esimest korda, tuleb 

talle seda põhjendust näidata ja see peab 

jääma kliendile kättesaadavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  341 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge selgituse. 

Selgitus esitatakse keeles, mida 

kasutatakse kasutajaliideses, millele klient 

algselt soovis ligi pääseda. 

Or. it 
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Muudatusettepanek  342 

Othmar Karas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Kaupleja ei ole kohustatud 

suhtlema tarbijaga muus kui selles keeles, 

milles on kaupleja kasutajaliidese 

versioon, mille kaudu tarbija toote ostis. 

Or. de 

Selgitus 

Kui tarbija ostab toote ühe veebisaidi konkreetse keeleversiooni kaudu, ei tohi ta kauplejalt 

nõuda temaga suhtlemist muus kui selles keeles. 

 

Muudatusettepanek  343 

Othmar Karas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b. Komisjon ja liikmesriigid teevad 

sellise lõikes 3 nimetatud õigusaktide 

siduva loetelu kõigis keeleversioonides 

arusaadavalt ning hõlpsalt 

kättesaadavaks. 

Or. de 

Selgitus 

Oleks ebaproportsionaalne, kui iga internetikaubanduse ettevõtja peaks tundma kõiki liidu ja 

kõigi liikmesriikide riiklikke õigusakte, mis õigustavad teatavate toodete võimalikku 

blokeerimist. Sellise teabega loetelu peaksid komisjon ja liikmesriigid koostama ja 

kättesaadavaks tegema. 
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Muudatusettepanek  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kohaldada kaupade või teenuste saamiseks 

erinevaid juurdepääsu üldtingimusi 

järgmistel juhtudel: 

1. Käesoleva artikli 4 lõike 1 

punktides a–c määratletud juhtudel ei tohi 

kauplejad kohaldada klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kaupade või teenuste saamiseks erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi. 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 käesoleva artikli 4 

lõike 1 punktides a–c määratletud juhtude 

korral. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  345 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kohaldada kaupade või teenuste saamiseks 

erinevaid juurdepääsu üldtingimusi 

järgmistel juhtudel: 

1. Kauplejad ja internetipõhine 

kauplemiskoht ei tohi tarbijatele nende 

kodakondsuse või elukoha tõttu kohaldada 

kaupade või teenuste saamiseks erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi järgmistel 

juhtudel: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kohaldada kaupade või teenuste saamiseks 

erinevaid juurdepääsu üldtingimusi 

järgmistel juhtudel: 

1. Kauplejad ei tohi tarbijatele nende 

kodakondsuse või elukoha tõttu kohaldada 

kaupade või teenuste saamiseks erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi, kui: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  347 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kohaldada kaupade või teenuste saamiseks 

erinevaid juurdepääsu üldtingimusi 

järgmistel juhtudel: 

1. Kaupleja ei tohi tarbijatele nende 

kodakondsuse või elukoha tõttu kohaldada 

kaupade või teenuste saamiseks erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi järgmistel 

juhtudel: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kohaldada kaupade või teenuste saamiseks 

erinevaid juurdepääsu üldtingimusi 

järgmistel juhtudel: 

1. Kaupleja ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha, ajutise asukoha 

või asukoha tõttu kohaldada kaupade või 

teenuste saamiseks erinevaid juurdepääsu 

üldtingimusi järgmistel juhtudel, kui klient 

soovib: 
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Or. en 

Selgitus 

See põhineb raportööri muudatusettepanekul, kuid tekstis säilitatakse kliendi mõiste. 

 

Muudatusettepanek  349 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kohaldada kaupade või teenuste saamiseks 

erinevaid juurdepääsu üldtingimusi 

järgmistel juhtudel: 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kohaldada kaupade või teenuste saamiseks 

erinevaid juurdepääsu üldtingimusi 

juhtudel, kui klient soovib: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  350 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kohaldada kaupade või teenuste saamiseks 

erinevaid juurdepääsu üldtingimusi 

järgmistel juhtudel: 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha, ajutise asukoha 

või asukoha tõttu kohaldada kaupade või 

teenuste saamiseks erinevaid juurdepääsu 

üldtingimusi järgmistel juhtudel: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  351 

Biljana Borzan 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja neid 

kaupu ei tarnita kaupleja poolt ega tema 

nimel piiriüleselt kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki; 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja neid 

kaupu ei tarnita kaupleja poolt ega tema 

nimel piiriüleselt kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki. Kui kaupleja tegeleb 

piiriülese tarnega, peavad tarbijate 

kodakondsusest, elukohast või asukohast 

tulenevad erinevused tarnehindades 

olema läbipaistvad ja põhinema 

peaasjalikult tegelikul tarnemaksumusel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  352 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja neid 

kaupu ei tarnita kaupleja poolt ega tema 

nimel piiriüleselt kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki; 

(a) osta kauplejalt kaupu ja need 

kaubad tarnitakse asukohta liikmesriigis, 

kuhu kaupleja pakub tarnet vastavalt oma 

juurdepääsu üldtingimustele, või kaubale 

tullakse järele kaupleja ja kliendi kokku 

lepitud kohta liikmesriigis, kus kaupleja 

pakub sellist võimalust vastavalt oma 

juurdepääsu üldtingimustele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja neid 

kaupu ei tarnita kaupleja poolt ega tema 

nimel piiriüleselt kliendi elu- või 

(a) osta kaupu ja kaupleja pakub oma 

juurdepääsu üldtingimuste kohaselt 

nende kaupade tarnimist kohta, mis 
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asukohaliikmesriiki; paikneb mõnes muus liikmesriigis kui 

kliendi elu- või asukohaliikmesriigis, 

sealhulgas võimalust tuua kaubad kliendi 

ja kaupleja vahel kokku lepitud kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  354 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja neid 

kaupu ei tarnita kaupleja poolt ega tema 

nimel piiriüleselt kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki; 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja need 

kaubad tarnitakse piiriüleselt asukohta 

liikmesriigis, kuhu kaupleja pakub tarnet 

vastavalt oma juurdepääsu 

üldtingimustele, või kaubale tullakse 

järele kaupleja ja tarbija vahel kokku 

lepitud kohta liikmesriigis, kus kaupleja 

pakub sellist võimalust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja neid 

kaupu ei tarnita kaupleja poolt ega tema 

nimel piiriüleselt kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki; 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja neid 

kaupu ei tarnita kaupleja poolt ega tema 

nimel piiriüleselt tarbija elu- või 

asukohaliikmesriiki, vaid kaubale tullakse 

järele kaupleja ja tarbija vahel kokku 

lepitud kohta liikmesriigis, kus kaupleja 

tegutseb; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  356 

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

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja neid 

kaupu ei tarnita kaupleja poolt ega tema 

nimel piiriüleselt kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki; 

(a) kui kaupleja müüb kaupu ja neid 

kaupu ei tarnita kaupleja poolt ega tema 

nimel piiriüleselt tarbija elu- või 

asukohaliikmesriiki; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  357 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavad teenused, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine; 

(b) saada kauplejalt elektrooniliselt 

osutatavaid teenuseid, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigusega 

kaitstud materjalile või nende kasutamise 

võimaldamine või autoriõigustega kaitstud 

teoste või autoriõigustega kaitstud 

materjali müümine mittemateriaalses 

vormis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavad teenused, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine; 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavaid teenuseid, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine või autoriõigustega kaitstud 

teoste või muu autoriõigustega kaitstud 

materjali müümine mittemateriaalses 

vormis, näiteks e-raamatud ja muusika 

veebis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  359 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavad teenused, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine; 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavaid teenuseid, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile või nende kasutamise 

võimaldamine, või kui kaupleja müüb 

autoriõigustega kaitstud teoseid või 

autoriõigustega kaitstud materjali 

mittemateriaalses vormis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavad teenused, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine; 

(b) et kaupleja pakuks elektrooniliselt 

osutatavaid teenuseid, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) tarbija soovib saada 

elektrooniliselt osutatavaid teenuseid, 

mille peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, kui kaupleja omab nõutud 

õigusi territooriumil, kus tarbija soovib 

saada selliseid teenuseid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) saada elektrooniliselt osutatavaid 
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teenuseid, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või 

muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, kui kaupleja omab nõutud 

õigusi territooriumil, kus tarbija soovib 

saada selliseid teenuseid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  363 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavaid teenuseid või 

mittemateriaalseid kaupu, 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; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) saada elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või 

muule autoriõigustega kaitstud 
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materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, tingimusel et kauplejal on 

asjaomaste territooriumide jaoks olemas 

vajalikud õigused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  365 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja pakub teenuseid, välja 

arvatud punktis b nimetatud teenused, 

ning neid teenuseid osutatakse kliendile 
kaupleja ruumides või kaupleja 

tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

kliendi kodakondsus-, elukoha- ega 

asukohaliikmesriik. 

(c) saada teenuseid, välja arvatud 

elektrooniliselt osutatavad teenused, 

füüsilises asukohas selle liikmesriigi 

territooriumil, kus kaupleja tegutseb. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja pakub teenuseid, välja 

arvatud punktis b nimetatud teenused, 

ning neid teenuseid osutatakse kliendile 

kaupleja ruumides või kaupleja 

tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

kliendi kodakondsus-, elukoha- ega 

asukohaliikmesriik. 

(c) saada kauplejalt teenuseid, välja 

arvatud elektrooniliselt osutatavad 

teenused, ning neid teenuseid osutatakse 

kliendile füüsilises asukohas selles 

liikmesriigis, kus kaupleja tegutseb. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  367 

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

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja pakub teenuseid, välja 

arvatud punktis b nimetatud teenused, ning 

neid teenuseid osutatakse kliendile 

kaupleja ruumides või kaupleja 

tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

kliendi kodakondsus-, elukoha- ega 

asukohaliikmesriik. 

(c) kui kaupleja pakub teenuseid, välja 

arvatud punktis b nimetatud teenused, ning 

neid teenuseid osutatakse tarbijale 

kaupleja ruumides või kaupleja 

tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

tarbija kodakondsus- ega 

elukohaliikmesriik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja pakub teenuseid, välja 

arvatud punktis b nimetatud teenused, ning 

neid teenuseid osutatakse kliendile 

kaupleja ruumides või kaupleja 

tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

kliendi kodakondsus-, elukoha- ega 

asukohaliikmesriik. 

(c) kui kaupleja pakub teenuseid, välja 

arvatud punktis b nimetatud teenused, ning 

neid teenuseid osutatakse tarbijale 

kaupleja ruumides või kaupleja 

tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

tarbija kodakondsus- ega 

elukohaliikmesriik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) kui kaupleja reklaamib, et toode 

on samasugune mitmes liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  370 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõikes 1 sätestatud keeld ei takista 

kauplejatel pakkuda juurdepääsu 

üldtingimusi, sealhulgas müügihindu, mis 

erinevad liikmesriigiti ja mida pakutakse 

konkreetsel territooriumil asuvatele 

tarbijatele tulenevalt erinevustest riiklikes 

eeskirjades, standardites ja nõuetes ning 

lisakuludest, mis tekivad kaupleja valitud 

territooriumist erineva riikliku 

regulatiivse keskkonna järgimise tõttu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõikes 1 sätestatud keeld ei takista 

kauplejal erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste rakendamist liikmesriikide 

vahel või ühe liikmesriigi sees oma kauba 

või teenuste pakkumisel mingil 

konkreetsel territooriumil või mõnele 

konkreetsele tarbijarühmale, kui kaupleja 

ei määratle neid kodakondsuse, elukoha 
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või ajutise asukoha alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõikes 1 sätestatud keeld ei takista 

kauplejal erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste pakkumist mõnele 

konkreetsele tarbijarühmale või teatud 

territooriumil asuvatele tarbijatele, 

tingimusel, et diskrimineerimine ei ole 

seotud tarbija kodakondsuse ega 

elukohaga. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  373 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõikes 1 sätestatud keeld ei takista 

kauplejatel pakkuda erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi, sealhulgas 

müügihindu, mis erinevad liikmesriigiti 

või liikmesriigi sees ja mida pakutakse 

konkreetsel territooriumil asuvatele 

klientidele või konkreetsele 

kliendirühmale. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  374 

Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõikes 1 sätestatud keeluga ei 

kaasne kauplejale kohustust järgida 

liikmesriigi õigusnõudeid või teavitada 

kliente nendest nõuetest, kui kaupleja ei 

tegutse selles konkreetses liikmesriigis ega 

suuna sinna oma tegevust. 

Or. en 

Selgitus 

Ühtsel turul on jätkuvalt palju erinevaid riiklikke tootenõudeid. Ettevõtted ei pea kohandama 

oma tooteid nende turgude riiklikele nõuetele, kuhu nad oma tegevust ei suuna, ja neilt ei 

tohiks seda oodata. Seepärast märgitakse muudatusettepanekus selgelt, et kui ettevõtja ei 

tegutse teistel turgudel ega suuna sinna oma tegevust, ei tohiks temalt nõuda oma toodete 

kohandamist riiklikele nõuetele ega tarbijate teavitamist sellest, kui tarbijad ostlevad nagu 

kohalikud. 

 

Muudatusettepanek  375 

Franz Obermayr 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Seda ei kohaldata juhul, kui 

väheneks kaupade müügist saadav 

kaupleja kasum, mille ta saaks 

registrijärgses asukohariigis. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  376 

Franz Obermayr 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Seda ei kohaldata juhul, kui 

kaupade müük või kättesaadavaks tehtud 

teave kahjustaks kaupleja ärimudelit. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata, kui 

liidu õiguses või liidu õiguse kohases 

liikmesriigi õigusnormis kehtestatud 

konkreetse sätte alusel ei ole kauplejal 

lubatud kaupa müüa ega teenuseid osutada 

teatavatele klientidele või teatavatel 

territooriumidel asuvatele klientidele. 

Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata, kui 

liidu õiguses või liidu õiguse kohases 

liikmesriigi õigusnormis kehtib konkreetne 

säte, mis ei luba kauplejal kaupa müüa ega 

teenuseid osutada teatavatele tarbijatele 

või teatavatel territooriumidel asuvatele 

tarbijatele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  378 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raamatute müügi puhul ei takista lõikes 1 

sätestatud keeld kauplejatel teatavatel 

territooriumidel asuvatele klientidele eri 

hindu kohaldamast, kui nad on seda 

kohustatud tegema liidu õiguse kohase 

liikmesriigi õigusnormi alusel. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raamatute müügi puhul ei takista lõikes 1 

sätestatud keeld kauplejatel teatavatel 

territooriumidel asuvatele klientidele eri 

hindu kohaldamast, kui nad on seda 

kohustatud tegema liidu õiguse kohase 

liikmesriigi õigusnormi alusel. 

Lõikes 1 sätestatud keeld ei takista 

kauplejatel pakkuda erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi, sealhulgas 

erinevaid müügihindu, teatavatel 

territooriumidel asuvatele tarbijatele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  380 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raamatute müügi puhul ei takista lõikes 1 

sätestatud keeld kauplejatel teatavatel 

territooriumidel asuvatele klientidele eri 

hindu kohaldamast, kui nad on seda 

kohustatud tegema liidu õiguse kohase 

liikmesriigi õigusnormi alusel. 

Raamatute, sealhulgas nende 

elektrooniliste versioonide müügi puhul ei 

piira lõikes 1 sätestatud keeld 

hinnakujundust käsitlevate eriõigusaktide 

kohaldamist liikmesriikides vastavalt liidu 

õigusele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kauplejad teevad juurdepääsu 
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üldtingimused ja võimalikud piirangud 

käesoleva määruse kohaselt teatavaks 

hiljemalt tellimisprotsessi alguses, 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2011/83/EL1 a 

artikliga 8. 

 _______________ 

 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  382 

Othmar Karas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Lepingu sõlmimisel kohaldatakse 

selle riigi õigust, kus ettevõtja on 

asutatud. 

Or. de 

Selgitus 

Mõnes riigis kehtib lepingu sõlmimisel internetis või muul viisil nn pakkumiskutse põhimõte – 

st ostmisel internetis ei sõlmita otse lepingut, vaid tehakse kõigepealt tarbijapoolne 

pakkumine. Muudes riikides sõlmitakse internetikaubanduses aga kohe leping. Kõnealuse 

lõike puhul kehtib see üksnes lepingu sõlmimisel ning mitte kohtualluvusele või aktiivse müügi 

puhul kohaldatavale õigusele. 
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Muudatusettepanek  383 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Määruse (EÜ) nr 593/2008 

artikli 6 kohaldamise eesmärgil 

käsitatakse tarbija hariliku 

viibimiskohana liikmesriiki, kus on 

kauplejapoolse lõpptarne asukoht. 

 Määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 17 

kohaldamise eesmärgil käsitatakse tarbija 

alalise elukoha liikmesriigina kaupleja 

üksuse asukoha liikmesriiki. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  384 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 

puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

kliendi kodakondsusest, elukohast, 

asukohast, maksekonto asukohast, 

maksteenuse osutaja asukohast või 

maksevahendi väljastamise asukohast liidu 

piires, kui: 

1. Kaupleja ei või kohaldada 

ülekannete, otsekorralduste või 

konkreetse makselahenduse kaubamärgi 

ja makseliigi kaardipõhiste 

makseinstrumentide kasutamise puhul 

erinevaid maksetingimusi, lähtudes tarbija 

kodakondsusest või elukohast, maksekonto 

asukohast, makseteenuse osutaja asukohast 

või maksevahendi väljastamise asukohast 

liidu piires, kui: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  385 

Dennis de Jong 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 
puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

kliendi kodakondsusest, elukohast, 

asukohast, maksekonto asukohast, 

maksteenuse osutaja asukohast või 

maksevahendi väljastamise asukohast liidu 

piires, kui: 

1. Seoses kauplejate aktsepteeritavate 

maksevahenditega, nagu ülekanded, 

otsekorraldused või konkreetse 

makselahenduse kaubamärgi ja 

makseliigi kaardipõhised 

makseinstrumendid, ei või kauplejad 

kohaldada tehingute puhul erinevaid 

maksetingimusi, lähtudes kliendi 

kodakondsusest, elukohast, asukohast, 

maksekonto asukohast, makseteenuse 

osutaja asukohast või maksevahendi 

väljastamise asukohast liidu piires, kui: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 

puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

kliendi kodakondsusest, elukohast, 

asukohast, maksekonto asukohast, 

maksteenuse osutaja asukohast või 

maksevahendi väljastamise asukohast liidu 

piires, kui: 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 

puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

tarbija kodakondsusest või elukohast, 

maksekonto asukohast, makseteenuse 

osutaja asukohast või maksevahendi 

väljastamise asukohast liidu piires, kui: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  387 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 

puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

kliendi kodakondsusest, elukohast, 

asukohast, maksekonto asukohast, 

maksteenuse osutaja asukohast või 

maksevahendi väljastamise asukohast liidu 

piires, kui: 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 

puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

kliendi kodakondsusest, elukohast, 

ajutisest asukohast või asukohast, 

maksekonto asukohast, makseteenuse 

osutaja asukohast või maksevahendi 

väljastamise asukohast liidu piires, kui: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 

puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

kliendi kodakondsusest, elukohast, 

asukohast, maksekonto asukohast, 

maksteenuse osutaja asukohast või 

maksevahendi väljastamise asukohast liidu 

piires, kui: 

1. Kaupleja ei või kohaldada 

erinevaid maksetehingu tingimusi, 

lähtudes kliendi kodakondsusest, 

elukohast, ajutisest asukohast või 

asukohast, maksekonto asukohast, 

makseteenuse osutaja asukohast või 

maksevahendi väljastamise asukohast liidu 

piires, kui: 

Or. en 

Selgitus 

See põhineb raportööri muudatusettepanekul, kuid tekstis säilitatakse kliendi mõiste. 

 

Muudatusettepanek  389 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 

puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

kliendi kodakondsusest, elukohast, 

asukohast, maksekonto asukohast, 

maksteenuse osutaja asukohast või 

maksevahendi väljastamise asukohast liidu 

piires, kui: 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

siseturul kaupade müügi või teenuste 

osutamise puhul erinevaid maksetingimusi, 

lähtudes kliendi kodakondsusest, 

elukohast, asukohast, maksekonto 

asukohast, makseteenuse osutaja asukohast 

või maksevahendi väljastamise asukohast 

liidu piires, kui: 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  390 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) maksed tehakse elektrooniliselt 

ülekande või otsekorraldusega või ühe ja 

sama makselahenduse kaubamärgi 

raames kaardipõhise 

makseinstrumendiga; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  391 

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

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) maksed tehakse elektrooniliselt 

ülekande või otsekorraldusega või ühe ja 

sama makselahenduse kaubamärgi 

raames kaardipõhise 

makseinstrumendiga; 

välja jäetud 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  392 

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

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) makse saaja võib taotleda maksjalt 

direktiivi (EL) 2015/2366 alusel tugevat 

kliendi autentimist ning 

(b) maksja isikusamasus või 

makseinstrumendi kasutamise kehtivus on 

kontrollitav tugeva tarbija autentimise 

abil vastavalt direktiivile (EL) 2015/2366 

ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  393 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) makse saaja võib taotleda maksjalt 

direktiivi (EL) 2015/2366 alusel tugevat 

kliendi autentimist ning 

(b) maksja isikusamasus või 

makseinstrumendi kasutamise kehtivus on 

kontrollitav tugeva kliendi autentimise 

abil vastavalt direktiivile (EL) 2015/2366; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) makse saaja võib taotleda maksjalt (b) autentimisnõuded täidetakse 
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direktiivi (EL) 2015/2366 alusel tugevat 

kliendi autentimist ning 

direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  395 

Dita Charanzová 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) makse saaja võib taotleda maksjalt 

direktiivi (EL) 2015/2366 alusel tugevat 

kliendi autentimist ning 

(b) autentimisnõuded täidetakse 

direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt ning 

Or. en 

Selgitus 

Tugeva kliendi autentimise regulatiivset tehnilist standardit ei ole veel vastu võetud ja 

seepärast peaksime viitama tervele direktiivile kuni ajani, kui standard vastu võetakse ja 

saame teada, mis lõplikus rakendusaktis ette nähakse. 

 

Muudatusettepanek  396 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) makse saaja võib taotleda maksjalt 

direktiivi (EL) 2015/2366 alusel tugevat 

kliendi autentimist ning 

(b) kaupleja võib taotleda maksjalt 

direktiivi (EL) 2015/2366 alusel tugevat 

kliendi autentimist ning 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  397 

Dennis de Jong 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) maksed tehakse vääringus, mida 

makse saaja aktsepteerib. 

(c) maksetehingud tehakse vääringus, 

mida kaupleja aktsepteerib. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  398 

Inese Vaidere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) maksed tehakse vääringus, mida 

makse saaja aktsepteerib. 

(c) maksed tehakse vääringus, mida 

kaupleja aktsepteerib. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  399 

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

Schaldemose 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) maksed tehakse vääringus, mida 

makse saaja aktsepteerib. 

(c) maksed tehakse vääringus, mida 

kaupleja aktsepteerib. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  400 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 



 

PE599.759v01-00 70/87 AM\1117512ET.docx 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Jaemüügiga tegelevad ettevõtted 

võivad hoida tooteid kinni, kuni makse on 

kinnitatud. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 sätestatud keeld ei välista 

kauplejate jaoks võimalust nõuda tasu 

sellise makseinstrumendi kasutamise eest, 

mille puhul ei ole vahendustasud määruse 

(EL) nr 2015/751 II peatükiga reguleeritud, 

ja niisuguste makseteenuste eest, mille 

suhtes ei kuulu kohaldamisele määrus (EL) 

nr 260/2012. Kõnealused tasud ei tohi 

ületada kulusid, mida kaupleja 

makseinstrumendi kasutamisega seoses 

kandis. 

2. Lõikes 1 sätestatud keeld ei välista 

kauplejate jaoks võimalust nõuda tasu 

sellise makseinstrumendi kasutamise eest, 

mille puhul ei ole vahendustasud määruse 

(EL) nr 2015/751 II peatükiga reguleeritud, 

ja niisuguste makseteenuste eest, mille 

suhtes ei kuulu kohaldamisele määrus (EL) 

nr 260/2012. Kõnealused tasud ei tohi 

ületada kulusid, mida kaupleja 

makseinstrumendi kasutamisega seoses 

kandis. Tasud võivad hõlmata kauplejale 

tekkinud otseseid ja kaudseid kulusid, 

näiteks elektrooniliste maksete 

tehingutasusid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  402 

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

Schaldemose 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 sätestatud keeld ei välista 

kauplejate jaoks võimalust nõuda tasu 

2. Lõikes 1 sätestatud keeld ei välista 

kaupleja jaoks võimalust nõuda tasu sellise 
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sellise makseinstrumendi kasutamise eest, 

mille puhul ei ole vahendustasud määruse 

(EL) nr 2015/751 II peatükiga reguleeritud, 

ja niisuguste makseteenuste eest, mille 

suhtes ei kuulu kohaldamisele määrus (EL) 

nr 260/2012. Kõnealused tasud ei tohi 

ületada kulusid, mida kaupleja 

makseinstrumendi kasutamisega seoses 

kandis. 

makseinstrumendi kasutamise eest, mille 

puhul ei ole vahendustasud määruse (EL) 

nr 2015/751 II peatükiga reguleeritud, ja 

niisuguste makseteenuste eest, mille suhtes 

ei kuulu kohaldamisele määrus (EL) nr 

260/2012. Kõnealused tasud ei tohi ületada 

otseseid kulusid, mida kaupleja 

makseinstrumendi kasutamisega seoses 

kandis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  403 

Othmar Karas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui tarbija riigis ei ole võimalik 

maksejõulisuse kontrolli teha või sellega 

kaasneb ebaproportsionaalne koormus, 

annab see objektiivselt põhjendatud aluse 

välistada võimalus maksta arve esitamise 

kaudu. 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  404 

Andreas Schwab 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõike 1 kohane keeld ei välista, et 

kaupleja võiks nõuda ettemakset enne 

kauba saatmist või teenuse osutamist, kui 

tal ei ole ühtegi muud võimalust selle 

tagamiseks, et ostja täidab oma 

maksekohustuse. 

Or. de 
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Selgitus 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Muudatusettepanek  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkulepped, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised. 

Kokkulepete sätted, millega nähakse 

kauplejatele ette passiivse müügiga seotud 

kohustused määruse (EL) nr 330/2010 

tähenduses, mis ei vasta ELi toimimise 

lepingu artiklile 101 ja määrusele (EL) 

nr 330/2010, tegutseda käesoleva 

määrusega vastuolus, on automaatselt 

tühised. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  406 

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

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkulepped, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva 

määrusega, on automaatselt tühised. 

Kokkulepete sätted, millega nähakse 

kauplejale ette passiivse müügiga seotud 

kohustused määruse (EL) nr 330/2010 

tähenduses, mis ei vasta ELi toimimise 

lepingu artiklile 101 ja määrusele (EL) 

nr 330/2010, on automaatselt tühised. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  407 

Maria Grapini 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkulepped, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised. 

Kokkulepped, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised. Passiivse 

müügiga seotud kokkulepete suhtes 

kohaldatakse kaupleja asukohajärgset 

õigust. 

Or. ro 

 

Muudatusettepanek  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkulepped, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised. 

Sätted, millega kohustatakse kauplejaid 

määruse (EL) nr 330/2010 tähenduses 
passiivse müügiga seoses tegutsema 

vastuolus käesoleva määrusega, on 

automaatselt tühised. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  409 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkulepped, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised. 

Sätted, millega kohustatakse kauplejaid 

määruse (EL) nr 330/2010 tähenduses 
passiivse müügiga seoses tegutsema 

vastuolus käesoleva määrusega, on 

automaatselt tühised. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  410 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkulepped, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised. 

Lepingutingimused, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  411 

Marlene Mizzi 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesolevas määruses sätestatud keelde ei 

kohaldata olukordades, kus kaupleja on 

sõlminud siduva kokkuleppe, millega 

nõutakse, et ta piiraks oma passiivset 

müüki ja osutaks teenuseid ja/või müüks 

tooteid konkreetses riigis tulenevalt selles 

riigis tarnijaga/edasimüüjaga loodud 

lepingulisest suhtest, ning kui sellised 

piirangud on kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 101 ja 

määrusega (EL) nr 330/2010. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  412 

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

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva määruse artiklites 3, 4 ja 5 

sätestatud keelde ei kohaldata juhtudel, 

kui kaupleja on sõlminud siduva 

kokkuleppe, millega nõutakse, et ta 

piiraks oma passiivset müüki, ning kui 

sellised piirangud on kooskõlas Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikliga 101 ja 

määrusega (EL) nr 330/2010. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva määruse artiklites 3, 4 ja 5 

sätestatud keelde ei kohaldata juhtudel, 

kui kaupleja on sõlminud siduva 

kokkuleppe, millega nõutakse, et ta 

piiraks oma passiivset müüki kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikliga 101 ja määrusega (EL) 

nr 330/2010. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  414 

Antanas Guoga 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik määrab organi või 

organid, kes vastutavad käesoleva määruse 

täitmise tagamise eest. Liikmesriigid 

kindlustavad, et käesoleva määruse 

täitmise tagamiseks määratud organil või 

organitel on olemas piisavad ja tõhusad 

vahendid. 

1. Iga liikmesriik määrab organi või 

organid, kes vastutavad käesoleva määruse 

tulemusliku täitmise tagamise eest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  415 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 

käesoleva määruse sätete rikkumise eest 

kohaldatavate karistuste kohta ning 

võtavad kõik vajalikud meetmed nende 

eeskirjade rakendamise tagamiseks. 

Ettenähtud karistused peavad olema 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

2. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 

käesoleva määruse sätete rikkumise eest 

kohaldatavate sanktsioonide kohta ning 

võtavad kõik vajalikud meetmed nende 

eeskirjade rakendamise tagamiseks. 

Kehtestatud sanktsioonid peavad olema 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  416 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Abi klientidele (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. en 
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Muudatusettepanek  417 

Dennis de Jong 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik paneb teatavale 

organile või organitele kohustuse anda 

tarbijatele käesoleva määruse 

kohaldamisega seoses tarbija ja kaupleja 

vahel tekkinud vaidluse korral praktilist 

abi. Iga liikmesriik määrab organi või 

organid, kes vastutavad kõnealuse ülesande 

täitmise eest. 

1. Iga liikmesriik paneb teatavale 

organile või organitele kohustuse anda 

tarbijatele ja kauplejatele käesoleva 

määruse kohaldamisega seoses tarbija ja 

kaupleja või kauplejate vahel tekkinud 

vaidluse korral praktilist abi. Iga 

liikmesriik määrab organi või organid, kes 

vastutavad kõnealuse ülesande täitmise 

eest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  418 

Antanas Guoga 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik paneb teatavale 

organile või organitele kohustuse anda 

tarbijatele käesoleva määruse 

kohaldamisega seoses tarbija ja kaupleja 

vahel tekkinud vaidluse korral praktilist 

abi. Iga liikmesriik määrab organi või 

organid, kes vastutavad kõnealuse ülesande 

täitmise eest. 

1. Iga liikmesriik määrab organi või 

organid, kes vastutavad selle eest, et 
tarbijatele antakse käesoleva määruse 

kohaldamisega seoses tarbija ja kaupleja 

vahel tekkinud vaidluse korral praktilist 

abi. Iga liikmesriik määrab organi või 

organid, kes vastutavad kõnealuse ülesande 

täitmise eest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  419 

Dennis de Jong 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud organid 

töötavad tarbijate jaoks välja ühtse vormi, 

mille alusel saab esitada kaebusi lõikes 1 ja 

artikli 7 lõikes 1 osutatud organitele. 

Komisjon abistab kõnealuseid organeid 

selle vormi väljatöötamisel. 

2. Komisjon võtab vastu delegeeritud 

õigusaktid, milles on sätestatud nõuded 
ühtse vormi kohta, mille alusel saab 

esitada kaebusi lõikes 1 ja artikli 7 lõikes 1 

osutatud organitele. 

 (Kui see muudatusettepanek vastu 

võetakse, tuleb teksti muuta, lisades 

vastava põhjenduse ja volituste 

delegeerimist käsitleva artikli.) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 8 a 

 Kohtualluvus 

 1. Selle kindlaks tegemiseks, kas 

ettevõtjat, kelle tegevus tema enda 

veebisaidil või tema vahendaja veebisaidil 

kujutab müüki, võib pidada ettevõtjaks, 

kelle tegevus toimub määruse 

(EL) nr 1215/2012 artikli 17 tähenduses 

liikmesriigis, kus on tarbija elukoht, tuleb 

kontrollida, kas juba enne tarbekaupade 

lepingu sõlmimist ilmneb selle veebisaidi 

sisust ja kogu ettevõtja äritegevusest, et 

tema äritegevus on suunatud tarbijale, 

kelle elukoht on ühes või mitmes 

liikmesriigis. 

 2. Järgmised kriteeriumid, mille 

loetelu ei ole ammendav, on asjakohased 

tõendid, mis lubavad selle kinnitamist, et 

ettevõtja tegevus on suunatud tarbija 
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elukohariigile: tegevuse rahvusvaheline 

iseloom, teistest liikmesriikidest ettevõtja 

tegevuskohta sõitmise juhiste viide, muu 

kui ettevõtja tegevuskoha liikmesriigis 

tavaliselt kasutatava keele või valuuta 

kasutamine koos broneerimise või 

broneeringu kinnituse saamise 

võimalusega kõnealuses muus keeles, 

telefoninumbrite esitamine koos 

rahvusvahelise telefonikoodiga, interneti 

viiteteenustele kulutuste tegemine, et 

hõlbustada teistes liikmesriikides elavatele 

tarbijate juurdepääsu ettevõtja või tema 

vahendaja veebisaidile, muu kui ettevõtja 

tegevuskoha liikmesriigi tippdomeeni 

nime kasutamine ning viide 

rahvusvahelisele klientide kogukonnale, 

mis koosneb erinevates liikmesriikides 

elavatest klientidest. 

 3. Suunatuse koosseisutunnuse 

esinemise üksikjuhtude kontrollimisel ei 

saa seejuures võtta arvesse üksnes seda, et 

ettevõtja või tema vahendaja veebisait on 

teises liikmesriigis elavale tarbijale 

juurdepääsetav. 

Or. de 

Selgitus 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 
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Muudatusettepanek  421 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 8 a 

 Kohtualluvus 

 Kui kaupleja on VKE või mikroettevõtja 

ja ei ole avaldanud selget soovi suunata 

oma tegevust kliendi liikmesriiki, võivad 

mõlemad lepingupooled algatada 

menetluse selle liikmesriigi kohtutes, kus 

on kaupleja alaline elukoht. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt [kuupäev: kaks aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 

edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

käesoleva määruse kohta tehtud hindamise 

peamised järeldused. Hinnangule lisatakse 

vajaduse korral ettepanek käesoleva 

määruse muutmiseks, võttes arvesse 

õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 

arengut. 

1. Hiljemalt [kuupäev: viis aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 

edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

käesoleva määruse kohta tehtud hindamise 

peamised järeldused. Hinnangule lisatakse 

vajaduse korral ettepanek käesoleva 

määruse muutmiseks, võttes arvesse 

õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 

arengut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  423 

Dennis de Jong 
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 ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt [kuupäev: kaks aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 

edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

käesoleva määruse kohta tehtud hindamise 

peamised järeldused. Hinnangule lisatakse 

vajaduse korral ettepanek käesoleva 

määruse muutmiseks, võttes arvesse 

õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 

arengut. 

1. Hiljemalt [kuupäev: viis aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 

edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

käesoleva määruse kohta tehtud hindamise 

peamised järeldused. Hinnangule lisatakse 

vajaduse korral ettepanek käesoleva 

määruse muutmiseks, võttes arvesse 

õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 

arengut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  424 

Philippe Juvin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt [kuupäev: kaks aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 

edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

käesoleva määruse kohta tehtud hindamise 

peamised järeldused. Hinnangule lisatakse 

vajaduse korral ettepanek käesoleva 

määruse muutmiseks, võttes arvesse 

õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 

arengut. 

1. Hiljemalt [kuupäev: neli aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 

edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

käesoleva määruse kohta tehtud hindamise 

peamised järeldused. Hinnangule lisatakse 

vajaduse korral ettepanek käesoleva 

määruse muutmiseks, võttes arvesse 

õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 

arengut. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt [kuupäev: kaks aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 

edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

käesoleva määruse kohta tehtud hindamise 

peamised järeldused. Hinnangule lisatakse 

vajaduse korral ettepanek käesoleva 

määruse muutmiseks, võttes arvesse 

õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 

arengut. 

1. Hiljemalt [kuupäev: kolm aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 

edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

käesoleva määruse kohta tehtud hindamise 

peamised järeldused. Hinnangule lisatakse 

vajaduse korral ettepanek käesoleva 

määruse muutmiseks, võttes arvesse 

õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku 

arengut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 

lõike 1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või 

muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, tingimusel et kauplejal on 

asjaomaste territooriumide jaoks olemas 

vajalikud õigused. 

välja jäetud 

Or. de 

Selgitus 

Juurdepääs autoriõigustega kaitstud teostele või muule autoriõigustega kaitstud materjalile 
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ja nende kasutamine ei peaks ka edaspidi kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse. 

Vastasel korral tekitaks see kattuvusi teiste ELi õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 

lõike 1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või 

muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, tingimusel et kauplejal on 

asjaomaste territooriumide jaoks olemas 

vajalikud õigused. 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas käesoleva 

määruse kohaldamisala tuleks laiendada 

muudele valdkondadele, nagu finants-, 

elektroonilise side- või 

tervishoiuteenused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 

lõike 1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või 

muule autoriõigustega kaitstud 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas käesoleva 

määruse kohaldamisala tuleks laiendada 

muudele valdkondadele, nagu 

audiovisuaal-, finants-, transpordi-, 

elektroonilise side- ja tervishoiuteenused. 
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materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, tingimusel et kauplejal on 

asjaomaste territooriumide jaoks olemas 

vajalikud õigused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  429 

Julia Reda 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 

lõike 1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 
õigused. 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda: 

 (a) artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud 

keelu kohaldamist elektrooniliselt 

osutatavate teenuste või mittemateriaalsete 

kaupade suhtes, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, kusjuures kauplejal on 

õigused kasutada sellist sisu asjaomastel 

territooriumidel, kaaludes võimalust 

laiendada seda muudele juhtudele; 

 (b) käesoleva määruse mõju 

konkurentsile, piiriülesele e-kaubandusele 

ja tarbijahindade kujundamisele ühtsel 

turul. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  430 

Philippe Juvin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 lõike 

1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 lõike 

1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. Kõnealuse üksikasjaliku 

hindamise raames võetakse arvesse 

autoriõigustega kaitstud teoste ja nende 

levitamise viiside eripära. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 lõike 

1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda, kas artikli 4 lõike 1 

punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 



 

PE599.759v01-00 86/87 AM\1117512ET.docx 

ET 

nende kasutamise võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. 

nende kasutamise võimaldamine või 

autoriõigustega kaitstud teoste või 

autoriõigustega kaitstud materjali 

müümine mittemateriaalses vormis, 

näiteks e-raamatud või muusika müük 

veebis, tingimusel et kauplejal on 

asjaomaste territooriumide jaoks olemas 

vajalikud õigused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  432 

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

Christel Schaldemose 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda seda, kas artikli 4 lõike 

1 punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. 

2. Lõikes 1 osutatud esimene 

hindamine viiakse läbi eelkõige 

eesmärgiga kaaluda, kas artikli 4 lõike 1 

punktis b sätestatud keeldu tuleks 

kohaldada niisuguste elektrooniliselt 

osutatavate teenuste suhtes, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine või 

autoriõigustega kaitstud teoste või 

autoriõigustega kaitstud muu materjali 

müümine mittemateriaalses vormis, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  433 

Marco Zullo 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõikes 1 nimetatud hindamisega 

hõlmatakse ka käesoleva määruse 

kohaldamisest tulenevate vaidluste 

omadusi ja olemust, et teha kindlaks, kas 

määruseid (EÜ) nr 593/2008 ja (EL) 

nr 1215/2012 tuleks muuta.  

Or. it 

 

Muudatusettepanek  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 4 lõike 1 punkti b kohaldatakse 

siiski alates 1. juulist 2018. 

välja jäetud 

Or. en 

 


