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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 

 

 

 



 

PR\1113008ET.docx 3/57 PE595.745v01-00 

 ET 

SISUKORD 

lk 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................ 5 

SELETUSKIRI ......................................................................................................................... 55 

 



 

PE595.745v01-00 4/57 PR\1113008ET.docx 

ET 



 

PR\1113008ET.docx 5/57 PE595.745v01-00 

 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 

siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 

direktiivi 2009/22/EÜ 

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0289), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0192/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse põhjendatud arvamusi, mille esitasid subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 raames Austria Rahvusnõukogu ja 

Austria Liidunõukogu ning Luksemburgi Saadikutekoda ning milles väidetakse, et 

seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta 

arvamust1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute 

ja energeetikakomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi 

(A8-0000/2016), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS 

mis käsitleb siseturul asukohapõhist 

piiramist ja muul viisil diskrimineerimist 

kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha 

alusel ning millega muudetakse määrust 

(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 

2009/22/EÜ 

mis käsitleb siseturul põhjendamatut 

asukohapõhist piiramist ja muul viisil 

diskrimineerimist tarbijate kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel ning 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Selleks et saavutada eesmärk 

tagada hästi toimiv siseturg, mis on 
sisepiirideta ala, kus on tagatud muu hulgas 

kaupade ja teenuste vaba liikumine, ei piisa 

üksnes liikmesriikide vahel olevate tõkete 

kaotamisest. Nende tõkete kaotamist 

võivad takistada eraõiguslike isikute 

loodud tõkked, mis ei ole kooskõlas 

siseturu vabadustega. See juhtub siis, kui 

ühes liikmesriigis tegutsev kaupleja 

takistab või piirab teistes liikmesriikides 

asuvate, piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivate klientide juurdepääsu 

kaupleja kasutajaliidestele nagu veebilehed 

ja mobiiliäpid (nn asukohapõhine 

piiramine). Samuti leiab see aset teatavate 

kauplejate muu sellise tegevuse kaudu, mis 

seisneb nende pakutavate kaupade ja 

(1) Selleks et kasutada täielikult ära 

siseturu kui sisepiirideta ala võimalusi, 

kus on tagatud muu hulgas kaupade ja 

teenuste vaba liikumine, ei piisa üksnes 

liikmesriikide vahel olevate tõkete 

kaotamisest. Nende tõkete kaotamist 

võivad takistada eraõiguslike isikute 

loodud tõkked, mis ei ole kooskõlas 

siseturu vabadustega. See juhtub siis, kui 

ühes liikmesriigis tegutsev kaupleja 

takistab või piirab teistes liikmesriikides 

asuvate, piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivate tarbijate juurdepääsu 

kaupleja kasutajaliidestele nagu veebilehed 

ja mobiiliäpid (nn asukohapõhine 

piiramine). Samuti leiab see aset teatavate 

kauplejate muu sellise tegevuse kaudu, mis 

seisneb nende pakutavate kaupade ja 
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teenuste saamiseks teistest liikmesriikidest 

pärit klientidele erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kehtestamises nii 

veebikeskkonnas kui ka veebivälises 

keskkonnas. Mööndes, et niisugune erinev 

kohtlemine võib olla teatavatel juhtudel 

õigustatud, ei anna kauplejad muudel 

juhtudel piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivatele klientidele võimalust osta 

kaupu ja teenuseid või kehtestavad 

kaupade ja teenuste suhtes eri tingimusi 

pelgalt ärilistel kaalutlustel. 

teenuste saamiseks teistest liikmesriikidest 

pärit tarbijatele erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kehtestamises nii 

veebikeskkonnas kui ka veebivälises 

keskkonnas. Kuigi niisugune erinev 

kohtlemine võib olla teatavatel juhtudel 

õigustatud, ei anna muudel juhtudel või 

piiravad mõned kauplejate tavad ligipääsu 

kaupadele või teenustele piiriüleseid 

kaubandustehinguid teha soovivatele 

klientidele või kehtestavad kaupade ja 

teenuste suhtes eri tingimusi, mis ei ole 

objektiivselt põhjendatud. 

Or. en 

Selgitus 

Ärihuvid ei ole iseenesest erineva kohtlemise põhjendamatuks põhjuseks ning seetõttu 

jäetakse see välja. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Sel viisil killustavad teatavad 

kauplejad siseturgu kunstlikult sisepiire 

mööda ning takistavad kaupade ja teenuste 

vaba liikumist, piirates seega klientide 

õigusi ja takistades neil saamast laiemat 

kauba- ja teenustevalikut ning sobivamaid 

tingimusi. Niisuguste diskrimineerivate 

tavade näol on tegemist olulise teguriga, 

mis põhjustab seda, et piiriüleste 

äritehingute arv ELi piires, sealhulgas e-

kaubanduses, on suhteliselt väike, mis 

takistab siseturu kasvupotentsiaali täies 

ulatuses realiseerimist. Selle täpsustamine, 

millistes olukordades ei ole selline erinev 

kohtlemine õigustatud, peaks tooma selgust 

ja looma õiguskindlust kõigi piiriüleste 

tehingute poolte jaoks ning kindlustama, et 

diskrimineerimiskeeldu käsitlevaid eeskirju 

on võimalik tõhusalt kohaldada ja nende 

(2) Sel viisil killustavad teatavad 

kauplejate tavad siseturgu kunstlikult 

sisepiire mööda ning takistavad kaupade ja 

teenuste vaba liikumist, piirates seega 

tarbijate õigusi ja takistades neil saamast 

laiemat kauba- ja teenustevalikut ning 

sobivamaid tingimusi. Niisuguste 

diskrimineerivate tavade näol on tegemist 

olulise teguriga, mis põhjustab seda, et 

piiriüleste äritehingute arv ELi piires, 

sealhulgas e-kaubanduses, on suhteliselt 

väike, mis takistab siseturu 

kasvupotentsiaali täies ulatuses 

realiseerimist. Kuigi selliste tavade 

põhjused võivad olla erinevad, on paljudel 

juhtudel kohaldatavate tarbijakaitse- ja 

keskkonna- või märgistusseadustega 

kaasnev õiguskindlusetus ja seonduvad 

ohud põhjuseks, miks kauplejad ei soovi 
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täitmist tagada kogu siseturu ulatuses. olla ärisuhetes teiste liikmesriikide 

tarbijatega. Muudel juhtudel killustavad 

mõned kauplejad turgu tarbijahindade 

tõstmise eesmärgil. Selle täpsustamine, 

millistes olukordades ei ole selline erinev 

kohtlemine õigustatud ja milles seisneb 

käesoleva määruse kohaselt kaupleja 

vastutus kaupade ja teenuste müümisel eri 

liikmesriikide tarbijatele, peaks tooma 

selgust ja looma õiguskindlust kõigi 

piiriüleste tehingute poolte jaoks ning 

kindlustama, et diskrimineerimiskeeldu 

käsitlevaid eeskirju on võimalik tõhusalt 

kohaldada ja nende täitmist tagada kogu 

siseturu ulatuses. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2006/123/EÜ17 artikli 20 kohaselt 

peavad liikmesriigid tagama, et liidus 

asuvad teenuse osutajad ei kohtle teenuse 

saajaid kodakondsuse või elukoha tõttu 

erinevalt. Kõnealune säte ei ole siiski 

osutunud diskrimineerimise vastu 

võitlemisel täielikult tõhusaks ega ole 

oluliselt vähendanud õiguskindlusetust, 

eeskätt seetõttu, et selle alusel on võimalik 

erinevat kohtlemist õigustada ja et 

seetõttu on seda sätet praktikas keeruline 

rakendada. Lisaks võib asukohapõhist 

piiramist ja muud kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel diskrimineerimist 

põhjustada sellistes kolmandates riikides 

asuvate kauplejate tegevus, mis selle 

direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu. 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2006/123/EÜ17 artikli 20 kohaselt 

peavad liikmesriigid tagama, et liidus 

asuvad teenuse osutajad ei kohtle teenuse 

saajaid kodakondsuse või elukoha tõttu 

erinevalt. Kõnealune säte ei ole siiski 

osutunud diskrimineerimise vastu 

võitlemisel täielikult tõhusaks ega ole 

oluliselt vähendanud õiguskindlusetust. 

Lisaks võib asukohapõhist piiramist ja 

muud kodakondsuse, elukoha või ajutise 

asukoha alusel diskrimineerimist 

põhjustada sellistes kolmandates riikides 

asuvate kauplejate tegevus, mis selle 

direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu. 

__________________ __________________ 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2006. aasta direktiiv 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2006. aasta direktiiv 
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2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT 

L 376, 27.12.2006, lk 36). 

2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT 

L 376, 27.12.2006, lk 36). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära klientide diskrimineerimist, 

sealhulgas asukohapõhist piiramist, 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel 

kauplejate ja klientide vahelistes 

piiriülestes kaubandustehingutes, mis on 

seotud kaupade müügi või teenuste 

osutamisega liidus. Määruse eesmärk on 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega 

põhjendamatut erinevat kohtlemist 

niisuguste muude kriteeriumide alusel, mis 

viivad sama tulemuseni nagu vahetult 

kliendi kodakondsusel, elukohal ja 

asukohal põhinevate kriteeriumide 

kohaldamine. Selliseid muid kriteeriume 

võib kasutada eeskätt niisuguse teabe 

alusel, millest nähtub kliendi asukoht, nagu 

IP-aadress, mida kasutati kasutajaliidesele 

juurdepääsul, kaupade tarnekohana 

märgitud aadress, keelevalik või 

liikmesriik, kus kliendi maksevahend 

väljastatud on. 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on 

hoida ära tarbijate diskrimineerimist, 

sealhulgas asukohapõhist piiramist, 

kodakondsuse, elukoha või ajutise asukoha 

alusel kaupleja ja tarbija vahelistes 

piiriülestes kaubandustehingutes, mis on 

seotud kaupade müügi või teenuste 

osutamisega liidus; Määruse eesmärk on 

käsitleda nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist, hõlmates seega 

põhjendamatut erinevat kohtlemist 

niisuguste muude kriteeriumide alusel, mis 

viivad sama tulemuseni nagu vahetult 

tarbija kodakondsusel, elukohal ja ajutisel 

asukohal põhinevate kriteeriumide 

kohaldamine. Selliseid muid kriteeriume 

võib kasutada eeskätt niisuguse teabe 

alusel, millest nähtub tarbija asukoht, nagu 

IP-aadress, mida kasutati kasutajaliidesele 

juurdepääsul, kaupade tarnekohana 

märgitud aadress, keelevalik või 

liikmesriik, kus tarbija maksevahend 

väljastatud on. 

Or. en 

Selgitus 

Täpsustus, et määrus hõlmab ka olukordi, kus tarbija külastab teist liikmesriiki üksnes 

ajutiselt. 

 



 

PE595.745v01-00 10/57 PR\1113008ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Käesolevat määrust ei tohiks 

kohaldada üksnes siseriiklikes 

olukordades, mille puhul eeldatakse, et ei 

eksisteeri piiriüleseid elemente ja kõik 

toiminguid, mis on muu hulgas seotud 

rahvuse, elukoha või ajutise asukohaga, 

juurdepääsuga veebiliidesele, kaupadele 

või teenustele või maksetehingutele, 

piirduvad nende käsitluses vaid ühe ja 

sama liikmesriigiga. 

Or. en 

Selgitus 

Kohtujurist Wahl pööras oma ettepanekus Venturini liidetud kohtuasjades (C-159/12 kuni C-

161/12, EU:C:2013:529, punktid 26 ja 38) tähelepanu üksnes siseriiklike olukordade 

kirjeldusele. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Võttes arvesse, et mõned teatavates 

teenuste sektorites kauplejate suhtes 

kehtinud õiguslikud ja halduspiirangud on 

kogu liidus direktiivi 2006/123/EÜ 

rakendamise tulemusel kaotatud, peaks 

sisulise reguleerimisala osas olema tagatud 

kooskõla käesoleva määruse ja direktiivi 

2006/123/EÜ vahel. Seetõttu tuleks 

käesoleva määruse sätteid kohaldada muu 

hulgas mitteaudiovisuaalsete 

elektrooniliselt osutatavate teenuste 

suhtes, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või 

muule autoriõigustega kaitstud 

(6) Arvestades, et mõned teatavates 

teenuste sektorites kauplejate suhtes 

kehtinud õiguslikud ja halduspiirangud on 

kogu liidus direktiivi 2006/123/EÜ 

rakendamise tulemusel kaotatud, peaks 

selle sisulise reguleerimisala osas olema 

tagatud kooskõla käesoleva määruse ja 

direktiivi 2006/123/EÜ vahel. Tuleb siiski 

märkida, et pärast direktiivi 2006/123/EÜ 

vastuvõtmist on kauplejate suhtes 

kehtinud õiguslikud ja halduspiirangud 

osaliselt eemaldatud ka teistes sektorites. 
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materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, kuid seda siiski lähtuvalt 

artiklis 4 sätestatud välistavatest teguritest 

ja artiklis 9 ette nähtud kõnealuste 

välistavate tegurite hindamisest. 

Audiovisuaalteenused, sealhulgas 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine spordiürituste 

ülekannetele ja mida osutatakse 

territoriaalsete ainulitsentside alusel, 

jäetakse seetõttu käesoleva määruse 

reguleerimisalast välja. 

Jaefinantsteenuste, sealhulgas 

makseteenuste osutamine tuleks seega 

samuti määruse kohaldamisalast välja 

jätta, olenemata käesoleva määruse 

sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Diskrimineerimine võib teeuste 

osutamisel ilmneda ka 

transpordivaldkonnas, eriti reisipiletite 

müügiga seoses. Selles suhtes on Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 

1008/200818, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EL) nr 1177/201019 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu ja 

määruses (EL) nr 181/201120 juba 

sätestatud laiaulatuslikud 

diskrimineerimiskeelud, mis hõlmavad 

kõiki diskrimineerimise viise, mida 

käesolevas määruses soovitakse käsitleda. 

Lisaks on selles suhtes lähiajal kavas 

muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1371/200721. Seetõttu 

ning tagamaks kooskõla direktiivi 

2006/123/EÜ kohaldamisalaga, peaks 

(7) Diskrimineerimine ilmneb teenuste 

osutamisel ka väljaspool käesoleva 

määruse kohaldamisala, sealhulgas 

audiovisuaal-, finants-, elektrooniliste 

side-, transpordi- -või tervishoiuteenuste 

valdkonnas. Audiovisuaalteenused, 

sealhulgas teenused, mille peamine sisu 

on juurdepääsu võimaldamine 

spordiürituste ülekannetele ja mida 

osutatakse territoriaalsete ainulitsentside 

alusel, jäetakse käesoleva määruse 

kohaldamisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine 

tuleks samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta, olenemata käesoleva määruse 

sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. Seoses elektrooniliste 
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transpordivaldkonna teenused käesoleva 

määruse kohaldamisalast välja jääma. 
sideteenustega on komisjon teinud 

ettepaneku Euroopa elektroonilise side 

seadustikuks, mis on kooskõlas 

mittediskrimineerimise põhimõttega17a. 

Seoses transpordiga on Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 

1008/200818, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EL) nr 1177/201019 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu ja 

määruses (EL) nr 181/201120 juba 

sätestatud laiaulatuslikud 

diskrimineerimiskeelud, mis hõlmavad 

kõiki diskrimineerimise viise, mida 

käesolevas määruses soovitakse käsitleda. 

Lisaks on selles suhtes lähiajal kavas 

muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1371/200721. 

Tervishoiuteenuste puhul on Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

2011/24/EL21a juba sätestatud, et teistest 

liikmesriikidest pärit patsiente ei tohi 

diskrimineerida kodakondsuse alusel. 
Seetõttu ning tagamaks kooskõla 

acquis'ga, peaksid muu hulgas 

audiovisuaal-, finants-, elektroonilise 

side-, transpordi- või tervishoiuvaldkonna 

teenused praeguses etapis jääma 
käesoleva määruse kohaldamisalast välja. 

__________________ __________________ 

 17a Ettepanek võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 

luuakse Euroopa elektroonilise side 

seadustik (uuesti sõnastatud) – 

(COM(2016)0590. 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

1008/2008 ühenduses lennuteenuste 

osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta 

(ELT L 293, 31.10.2008, lk 3). 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

1008/2008 ühenduses lennuteenuste 

osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta 

(ELT L 293, 31.10.2008, lk 3). 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 

1177/2010, mis käsitleb meritsi ja 

siseveeteedel reisijate õigusi ning millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 

(ELT L 334, 17.12.2010, lk 1). 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 

1177/2010, mis käsitleb meritsi ja 

siseveeteedel reisijate õigusi ning millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 

(ELT L 334, 17.12.2010, lk 1). 

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
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181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi 

ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

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

181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi 

ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

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

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 

1371/2007 rongireisijate õiguste ja 

kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, 

lk 14). 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 

1371/2007 rongireisijate õiguste ja 

kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, 

lk 14). 

 21a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 

märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL 

patsiendiõiguste kohaldamise kohta 

piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 

4.4.2011, lk 45). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusele (EÜ) nr 593/200822 ei 

või sellise lepingu suhtes kohaldatava 

õiguse valik, mille on sõlminud tarbija ja 

kutseala esindaja, kes teostab oma 

majandus- või kutsetegevust tarbija 

alalise elukoha riigis või suunab oma 

tegevuse mis tahes viisil sellesse või sellele 

riigile lisaks veel mitmesse muusse riiki, 

sealhulgas ka kõnealusesse riiki, 

põhjustada tarbija ilmajätmist kaitsest, 

mis on talle ette nähtud selliste sätetega, 

millest ei saa kokkuleppel kõrvale kalduda 

selle riigi õiguse alusel, kus on tarbija 

alaline elukoht. Vastavalt Euroopa 

Parlamendile ja nõukogu määrusele (EL) 

nr 1215/201223 võib tarbija sellise 

lepinguga seotud vaidluse korral, mille on 

sõlminud tarbija ja kutseala esindaja, kes 

tegeleb tarbija alalise elukoha 

liikmesriigis majandus- või 

kutsetegevusega või kelle selline tegevus 

on mis tahes vahenditega suunatud 

välja jäetud 
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nimetatud liikmesriiki või mitme 

liikmesriigi hulgas ka nimetatud 

liikmesriiki, algatada menetluse teise 

lepingupoole suhtes selle liikmesriigi 

kohtutes, kus on tema alaline elukoht ja 

tarbija suhtes võib menetluse algatada 

üksnes neis kohtutes 

__________________  

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) 

nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete 

suhtes kohaldatava õiguse kohta 

(„Rooma I”) (ELT L 177, 4.7.2008, lk 6). 

 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning 

kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise 

kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 

351, 20.12.2012, lk 1). 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja 

tegutseb kooskõlas käesoleva määruse 

sätetega, ei tohiks tõlgendada nii, et ta 

suunab oma tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 593/200824 artikkel 23 

võimaldab selliste liidu õigusnormide 

kohaldamist, milles on sätestatud 

konkreetses valdkonnas lepinguliste 

võlasuhetega seotud rahvusvahelise 

eraõiguse normid. Sarnaselt võimaldab 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) nr 1215/201225 artikkel 67 teiste 

liidu õigusaktide kasutamist 

kohtualluvuse reguleerimiseks 

konkreetses valdkonnas. Nii tarbijate kui 

ka kauplejate õiguskindluse 

suurendamiseks ja seega piiriülese 

kaubanduse edendamiseks kehtestatakse 

käesoleva määrusega erisätted seoses 

rahvusvahelise eraõiguse normide ja 
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eeskirjadega kohtualluvuse kohaldamise 

kohta tarbijalepingutele. Kauplejal on 

õigus oma veebiliidesel või üldtingimustes 

selgelt ja arusaadavalt viidata kavatsusele 

müüa oma kaupu või teenuseid ühe või 

mitme liikmesriigi tarbijatele. Kui mõni 

kaupleja poolt mitte viidatud liikmesriigi 

tarbija soovib siiski sõlmida lepingu 

vastavalt käesoleva määruse artiklile 4, 

tuleks kohaldatav õigus määratleda 

vastavalt määruse (EÜ) nr 593/2008 

artiklitele 3 ja 4. Määruse (EÜ) 

nr 593/2008 artiklit 6 ei tohiks kohaldada. 

Lisaks võivad sellistes küsimustes pooled 

pöörduda kohtusse kaupleja 

asukohajärgses liikmesriigis. Määruse 

(EÜ) nr 1215/2012 artiklit 18 ei tohiks 

kohaldada. Vaatamata neile meetmetele ei 

tohiks käesolev määrus piirata liidu 

õigusakte, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades, eelkõige määrustes 

(EÜ) 593/2008 ja (EL) 1215/2012 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel. Kaupleja võib oma 

veebilehel või juurdepääsu üldtingimustes 

viidata selgelt ja arusaadavalt kooskõlale 

käesoleva määrusega, aidates sellega 

kaasa käesolevas määruses sätestatud 

põhjendamatute asukohapõhiste 

piiramiste kaotamise eesmärgi 

saavutamisele. 

__________________ __________________ 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) 

nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes 

kohaldatava õiguse kohta („Rooma I”) 

(ELT L 177, 4.7.2008, lk 6). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) 

nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes 

kohaldatava õiguse kohta („Rooma I”) 

(ELT L 177, 4.7.2008, lk 6). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) 

nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 

kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta 

tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 

20.12.2012, lk 1). 

 (Ingliskeelses tekstis lisatud sõnad „või 

tema (naissoost)“ pärast sõna „tema 
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(meessoost)“ NING lisatud sõnad „või 

tema oma (naissoost)“ pärast sõna „tema 

oma (meessoost)“. Need muudatused on 

tehtud kogu ingliskeelse teksti ulatuses. 

Muudatusettepaneku heakskiitmine eeldab 

vastavaid muudatusi kogu ingliskeelses 

tekstis). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Diskrimineerimine, mida käesolev 

direktiiv käsitleb, toimub tavaliselt 

kaupleja poolt või nimel asjaomastele 

kaupadele või teenustele juurdepääsu 

eeltingimusena ette nähtud või 

kohaldatavate üldtingimuste, tingimuste ja 

andmete kaudu, mis on üldsusele 

kättesaadavad. Niisugused juurdepääsu 

üldtingimused hõlmavad muu hulgas hindu 

ning makse- ja tarnetingimusi. Kaupleja 

võib need ise või enda nimel üldsusele 

kättesaadavaks teha erineval viisil, näiteks 

reklaamides, veebilehtedel või eellepingu- 

või lepingudokumentides avaldatud 

teabena. Need tingimused kuuluvad 

kohaldamisele, kui kaupleja ja klient ei ole 

eraldi sõlmitud lepingus omavahel kokku 

leppinud teisiti. Tingimusi, milles kaupleja 

ja klient on eraldi kokku leppinud, ei 

tohiks pidada juurdepääsu üldtingimusteks 

käesoleva määruse tähenduses. 

(11) Diskrimineerimine, mida käesolev 

direktiiv käsitleb, toimub tavaliselt 

kaupleja poolt või nimel asjaomastele 

kaupadele või teenustele juurdepääsu 

eeltingimusena ette nähtud või 

kohaldatavate üldtingimuste, tingimuste ja 

andmete kaudu, mis on üldsusele 

kättesaadavad. Niisugused juurdepääsu 

üldtingimused hõlmavad muu hulgas hindu 

ning makse- ja tarnetingimusi. Kaupleja 

võib need ise või enda nimel üldsusele 

kättesaadavaks teha erineval viisil, näiteks 

reklaamides, veebilehtedel või need võivad 

moodustada eellepingu- või lepingu teabe 

osa. Need tingimused kuuluvad 

kohaldamisele, kui kaupleja ja tarbijad ei 

ole omavahel kokku leppinud muid 

tingimusi. Tingimusi, milles kaupleja ja 

tarbijad on eraldi kokku leppinud, ei tohiks 

pidada juurdepääsu üldtingimusteks 

käesoleva määruse tähenduses. Siiski ei 

tohi individuaalsete läbirääkimiste 

tingimuste või individuaalselt kokku 

lepitud täiendavate õiguste ja kohustuste 

võimaldamisega kaasneda 

asukohapõhiseid piiramisi või muid 

käesolevas määruses käsitletud 

põhjendamatuid diskrimineerimise vorme. 

Or. en 



 

PR\1113008ET.docx 17/57 PE595.745v01-00 

 ET 

Selgitus 

See selgitus on vajalik juhul, kui individuaalsed tarnekokkulepped on lubatud, näiteks artikli 4 

lõike 1 punktis a viidatud tingimustel. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid 

tuleks kaitsta diskrimineerimise eest 

kodakondsuse, elukoha või asukoha 

alusel, kui nad tegutsevad kliendina 

käesoleva määruse kohaldamisel. Siiski ei 

tohiks see kaitse laieneda neile klientidele, 

kes ostavad kaupu või teenuseid 

edasimüümiseks, kuna see mõjutaks 

ettevõtjate vahel laialt kasutatavaid 

tarneskeeme, nagu valikulise ja 

ainuõigusega turustussüsteem, mis 

üldjuhul võimaldavad tootjatel oma 

jaemüüjaid valida, tingimusel et nad 

täidavad konkurentsieeskirju. 

(12) Tarbijaid tuleks kaitsta nende 

kodakondsuse, elukoha või ajutise 

asukohaga seotud diskrimineerimise eest. 

Kui aga leping on sõlmitud eesmärkidel, 

mis on osaliselt seotud isiku 

kaubandustegevusega ja osaliselt mitte 

(kahesuguse eesmärgiga lepingud) ning 

kaubanduslik eesmärk on piiratud ega ole 

lepingu kontekstis domineeriv, tuleks ka 

kõnealust isikut pidada tarbijaks. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlastamine tarbijaõiguste direktiivi põhjendusega 17 ja tarbijatele kitsendusi 

põhjustavate tekstiosade välja jätmine. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liidu territooriumil kaupade müügi 

ja teenuste osutamisega seotud 

kaubandustehingutest tuleneva 

diskrimineerimise mõju klientidele ja 

siseturule on sama, olenemata sellest, kas 

kaupleja asub liikmesriigis või kolmandas 

(13) Liidu territooriumil kaupade müügi 

ja teenuste osutamisega seotud 

kaubandustehingutest tuleneva 

diskrimineerimise mõju tarbijatele ja 

siseturule on sama, olenemata sellest, kas 

kaupleja asub liikmesriigis või kolmandas 
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riigis. Seetõttu ja tagamaks, et 

konkureerivate kauplejate suhtes 

kohaldatakse samu nõudeid, tuleks 

käesolevas määruses kehtestatud meetmeid 

kohaldada kõigi liidus tegutsevate 

kauplejate suhtes. 

riigis. Seetõttu ja tagamaks, et 

konkureerivate kauplejate suhtes 

kohaldatakse samu nõudeid, tuleks 

käesolevas määruses kehtestatud meetmeid 

kohaldada kõigi liidus tegutsevate 

kauplejate suhtes. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Et suurendada klientide võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 

osutamisega seotud teavet ning suurendada 

läbipaistvust, sealhulgas hindade 

läbipaistvust, ei tohiks kauplejad ei 

tehnoloogiavahendite abil ega muul viisil 

takistada klientide täielikku ja võrdset 

juurdepääsu kasutajaliidestele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel. 

Sellised tehnoloogilised vahendid võivad 

eeskätt hõlmata mis tahes tehnoloogiaid, 

mida kasutatakse kliendi füüsilise asukoha 

kindlaksmääramiseks, sealhulgas selle 

kindlakstegemist IP-aadressi, 

satelliitnavigatsioonisüsteemist saadud 

koordinaatide ja maksetehinguga seotud 

andmete kaudu. Siiski ei tohiks 

kasutajaliidesele juurdepääsuga seotud 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendada nii, et 

sellest tuleneb kauplejatele kohustus 

tarbijatega tehinguid sõlmida. 

(14) Et suurendada tarbijate võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 

osutamisega seotud teavet ning suurendada 

läbipaistvust, sealhulgas hindade 

läbipaistvust, ei tohiks kauplejad ja 

internetipõhised kauplemiskohad ei 

tehnoloogiavahendite abil ega muul viisil 

takistada tarbijate täielikku ja võrdset 

juurdepääsu kasutajaliidestele nende 

kodakondsuse, elukoha või ajutise asukoha 

alusel. Täielik ja võrdne juurdepääs 

veebiliidesele mobiilse rakenduse teel 

tähendab ka tarbijale võimalust laadida 

alla mistahes mobiilse rakenduse 

versioon, mille operaator võib kaupleja 

olla ühes või mitmes liikmesriigis, ja seda 

kasutada. Juurdepääsu takistavad 
tehnoloogilised vahendid võivad eeskätt 

hõlmata mis tahes tehnoloogiaid, mida 

kasutatakse tarbija füüsilise asukoha 

kindlaksmääramiseks, sealhulgas selle 

asukoha kindlakstegemist IP-aadressi, 

satelliitnavigatsioonisüsteemist saadud 

koordinaatide ja maksetehinguga seotud 

andmete kaudu. Siiski ei tohiks 

kasutajaliidesele juurdepääsuga seotud 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendada nii, et 

sellest tuleneb kauplejatele kohustus 

tarbijaga tehinguid sõlmida. 

Or. en 
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Selgitus 

Ka tarbijal peab olema juurdepääs mobiilsele rakendusele, mida kaupleja kasutab teises 

liikmesriigis kui tarbija elukohaliikmesriigis. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Teatavad kauplejad kasutavad 

kasutajaliidese eri versioone, mis on 

suunatud klientidele erinevates 

liikmesriikides. Kuigi selline võimalus 

peaks alles jääma, peaks kliendi suunamine 

ilma tema nõusolekuta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kõik kasutajaliidese versioonid 

peaksid olema klientidele alati hõlpsasti 

kättesaadavad. 

(15) Teatavad kauplejad kasutavad 

kasutajaliidese eri versioone, mis on 

suunatud tarbijatele erinevates 

liikmesriikides. Kuigi selline võimalus 

peaks alles jääma, peaks tarbija suunamine 

ilma kaupleja poolt esitatud selge ja 

arusaadava teabeta sellise 

ümbersuunamise kohta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kõik kasutajaliidese versioonid 

peaksid olema tarbijale alati hõlpsasti 

kättesaadavad. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlastamine artikli 3 lõike 2 muudatustega. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või kliendi ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel olla vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. Sellised 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või tarbija ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele tarbija kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel olla 

vajalik, et tagada liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud õigusliku nõude täitmine. 
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õigusaktid võivad piirata klientide 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse kliendi või konkreetsete 

klientide juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see on 

kõnealusel põhjusel vajalik. 

Sellised õigusaktid võivad piirata tarbijate 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik tõkestada või 

piirata konkreetsete tarbijate juurdepääsu, 

kui see võib olla kõnealusel põhjusel 

vajalik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa klientide kodakondsusest, elukohast 

või asukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa või teenuseid osutada, 

objektiivselt õigustada. Sellises olukorras 

tuleks keelata igasugune diskrimineerimine 

ja kõigil klientidel peaks seega olema 

õigus teha käesolevas määruses kehtestatud 

konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

kliendid ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest, elukohast või asukohast. 

Vajaduse korral peavad kauplejad võtma 

meetmeid, et tagada diskrimineerimiskeelu 

järgimine, kui vastasel korral ei oleks 

asjaomastel klientidel võimalik saada 

täielikku ja võrdset juurdepääsu. Siiski ei 

peaks niisugusel juhul kohaldamisele 

kuuluvat diskrimineerimiskeeldu 

tõlgendama nii, et see ei luba kauplejatel 

suunata oma tegevust teistele 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa tarbijate kodakondsusest, elukohast 

või ajutisest asukohast lähtuvat erinevat 

kohtlemist kasutajaliidesele juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamisel, sealhulgas 

otsest keeldumist kaupu müüa või 

teenuseid osutada, objektiivselt õigustada. 

Sellises olukorras tuleks keelata igasugune 

diskrimineerimine ja kõigil tarbijatel peaks 

seega olema õigus teha käesolevas 

määruses kehtestatud konkreetsete 

tingimuste alusel tehinguid samadel 

tingimustel nagu kohalikud tarbijad ning 

neil peaks olema täielik ja võrdne õigus 

osta erinevaid pakutavaid kaupu ja 

teenuseid, sõltumata kodakondsusest, 

elukohast või ajutisest asukohast. Vajaduse 

korral peab kaupleja võtma meetmeid, et 

tagada diskrimineerimiskeelu järgimine, 

kui vastasel korral ei oleks asjaomastel 

tarbijatel võimalik saada täielikku ja 

võrdset juurdepääsu. Siiski ei peaks 

niisugusel juhul kohaldamisele kuuluvat 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendama nii, et 

see ei luba kauplejatel suunata oma 
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liikmesriikidele või konkreetsetele 

tarbijaterühmadele suunatud pakkumiste ja 

erinevate tingimuste läbi, sealhulgas 

riigipõhiste kasutajaliideste loomisega. 

tegevust teistele liikmesriikidele või 

konkreetsetele tarbijaterühmadele suunatud 

pakkumiste ja erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste läbi, sealhulgas riigipõhiste 

kasutajaliideste loomisega, mis võivad 

pakkuda erinevaid hindu. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Esimesel osutatud juhul müüb 

kaupleja kaupu ja neid kaupu ei tarnita 

piiriüleselt ei kaupleja poolt ega tema 

nimel liikmesriiki, kus on kliendi elukoht 

või asukoht Sellises olukorras peaks 

kliendil olema võimalus osta kaupu täpselt 

samadel tingimustel, sealhulgas samadel 

hinna- ja tarnetingimustel, nagu sarnased 

kliendid, kelle elukoht või asukoht on 

kaupleja asukohaliikmesriigis See võib 

tähendada, et välisriigi klient peab kaubale 

järgi minema sellesse liikmesriiki või teise 

liikmesriiki, kuhu kaupleja kauba tarnib. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast kliendi elukoha- või 

asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

(18) Esimesel osutatud juhul müüb 

kaupleja kaupu ja neid kaupu ei tarnita 

piiriüleselt ei kaupleja poolt ega tema 

nimel liikmesriiki, kus on tarbija elukoht 

või asukoht. Sellises olukorras peaks 

tarbijal olema võimalus osta kaupu täpselt 

samadel tingimustel, sealhulgas samadel 

hinna- ja tarnetingimustel, nagu sarnased 

tarbijad, kelle elukoht või asukoht on 

kaupleja asukohaliikmesriigis. Kaupleja 

võib pakkuda tarnimist oma 

üldtingimustel või pakkuda võimalust 

tuua kaubad muus liikmesriigis kui 

tarbija elukohariigis mõnda kokkulepitud 

kohta. See võib tähendada, et välisriigi 

tarbija peab kaubale järgi minema sellesse 

liikmesriiki või mõnda muusse 

liikmesriiki, kuhu kaupleja kauba tarnib. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast tarbija elukohariigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Kolmandaks juhtumiks on 

olukord, kus tarbijad soovivad saada 

elektroonilisel teel osutatavaid teenuseid, 

mille peamiseks funktsiooniks on 

juurdepääsu ja kasutamise võimaldamine 

autoriõigusega kaitstud teostele või 

muudele kaitstavatele üksustele (näiteks 

e-raamatud, muusika, mängud ja 

tarkvara), millele kaupleja omab nõutud 

õigusi territooriumil, kus tarbija soovib 

saada selliseid teenuseid. Ka sellisel juhul 

ei ole tarne vajalik ja kaupleja võib 

käibemaksu deklareerida ja tasuda 

lihtsustatud korras vastavalt elektroonilise 

side teenuse ja elektrooniliselt osutatava 

teenuse käibemaksuga maksustamise 

erikorrale (MOSS). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Lõpuks ka olukorras, kus kaupleja 

pakub teenuseid ja klient saab need 

teenused ruumides või asukohas, mille on 

kindaks määranud kaupleja ja mis asuvad 

muus liikmesriigis kui see, mille kodanik 

klient on või kus asub tema elu- või 

asukoht, ei peaks erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamine selliste 

kriteeriumidega seotud põhjustel olema 

õigustatud. Need olukorrad hõlmavad 

niisuguste teenuste osutamist nagu 

hotellimajutus, spordiüritused, autorent ja 

pääsmete müük muusikafestivalidele ja 

lõbustusparkidesse. Niisuguses olukorras ei 

ole kauplejal kohustust ennast teises 

liikmesriigis käibemaksukohustuslasena 

registreerida ega korraldada kauba 

(20) Lõpuks ka olukorras, kus kaupleja 

pakub teenuseid ja tarbija saab need 

teenused ruumides või asukohas, mis ei 

paikne tarbija elukohaliikmesriigis, ei 

peaks erinevate juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamine selliste kriteeriumidega 

seotud põhjustel olema õigustatud. Need 

olukorrad hõlmavad niisuguste teenuste 

osutamist nagu hotellimajutus, 

spordiüritused, autorent ja pääsmete müük 

muusikafestivalidele ja lõbustusparkidesse. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast teises liikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 
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piiriülest tarnimist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Juhul kui kaupleja tegevus ei toimu 

kliendi elukoha- või asukohaliikmesriigis 

või ettevõtja ei ole oma tegevust sellesse 

liikmesriiki suunanud, või kui kliendi näol 

ei ole tegemist tarbijaga, ei tulene määruse 

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

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevate sätete 

alusel käesoleva määruse järgmisest 

mingeid kohtualluvuse või kohaldatava 

õigusega seotud täiendavaid kulusid. 

Samas juhul, kui kaupleja tegevus toimub 

kliendi elukoha- või asukohaliikmesriigis 

või ta suunab oma tegevuse sellesse 

liikmesriiki, on ta väljendanud tahet luua 

selle liikmesriigi tarbijatega 

kaubandussuhteid ja seega peab tal olema 

olnud võimalik nende lisakuludega 

arvestada. 

(21) Juhul kui kaupleja tegevus ei toimu 

kliendi elukoha- või asukohaliikmesriigis 

või ettevõtja ei ole oma tegevust sellesse 

liikmesriiki suunanud, ei tulene määruse 

(EÜ) 593/2008 ja määruse (EL) 

nr 1215/2012 lepinguliste kohustuste 

suhtes kohaldatavat õigust ja kohtualluvust 

käsitlevate sätete alusel käesoleva määruse 

järgimisest mingeid kohtualluvuse või 

kohaldatava õigusega seotud täiendavaid 

kulusid. Samas juhul, kui kaupleja tegevus 

toimub kliendi elukoha- või 

asukohaliikmesriigis või ta suunab oma 

tegevuse sellesse liikmesriiki, on ta 

väljendanud tahet luua selle liikmesriigi 

tarbijatega kaubandussuhteid ja seega peab 

tal olema olnud võimalik nende 

lisakuludega arvestada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 a) Kõigil neil juhtudel peaks 

juurdepääsu üldtingimused olema 

kooskõlas selle liikmesriigi seaduste ja 

määrustega, kus kaupleja tegutseb või mis 

on tema tegevuse sihtriik. Kaupleja ei pea 
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juurdepääsu üldtingimusi kooskõlastama 

selle liikmesriigi seaduste ja määrustega, 

mille tarbijatele ta ei kavatse müüa. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21 b) Üldtingimused peavad olema 

kooskõlas ka liidu õigusaktidega, näiteks 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 1999/44/EÜ1a ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2011/83/EL1b. Direktiivi 1999/44/EÜ 

kohaselt on kaupleja kohustus lepingule 

mittevastavad kaubad tasuta parandada 

või asendada. Kulud, mis on vajalikud 

kauba vastavuse tagamiseks, ei sisalda 

posti- või transpordikulu, mis lisanduvad 

kaubale juurdepääsu üldtingimustes 

täpsustatud või kokkulepitud 

tarnekuludele. Samuti ei tohiks käesolev 

määrus seada kauplejale kohustust kanda 

lisakulusid, mis on seotud tarbijale 

direktiiviga 2011/83/EL tagatud 

taganemisõiguse kasutamisega. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ 

tarbekaupade müügi ja nendega seotud 

garantiide teatavate aspektide kohta (EÜT 

L 171, 7.7.1999, lk 12). 

 1b 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, 
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22.11.2011, lk 64). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ27 XII jaotise 1. 

peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma. Nende kauplejate jaoks, kes 

pakuvad elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, tähendaks kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel erinevate 

juurdepääsu üldtingimuste kehtestamise 

keeld seda, et nad peavad ennast teistes 

liikmesriikides käibemaksukohustuslasena 

registreerima; lisaks võivad sellega 

kaasneda lisakulud, mille näol oleks 

tegemist ebaproportsionaalse koormusega, 

võttes arvesse asjaomaste kauplejate 

suurust ja erijooni. Seetõttu tuleks need 

kauplejad selle keelu kohaldamisalast välja 

jätta seni, kuni kõnealune erikord 

kohaldamisele kuulub. 

(22) Kauplejad, kes kuuluvad nõukogu 

direktiivi 2006/112/EÜ27 XII jaotise 

1. peatükis kehtestatud erikorra 

kohaldamisalasse, ei pea käibemaksu 

tasuma. Nende kauplejate jaoks, kes 

pakuvad elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, tähendaks tarbija kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel 

erinevate juurdepääsu üldtingimuste 

kehtestamise keeld seda, et nad peavad 

ennast teistes liikmesriikides 

käibemaksukohustuslasena registreerima; 

lisaks võivad sellega kaasneda lisakulud, 

mis põhjustaks ebaproportsionaalse 

koormuse, võttes arvesse asjaomaste 

kauplejate suurust ja erijooni. Seetõttu 

tuleks need kauplejad selle keelu 

kohaldamisalast välja jätta seni, kuni 

kõnealune erikord kohaldamisele kuulub. 

__________________ __________________ 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1–118). 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

klientidele või teatavatel territooriumil 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha 

või asukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse 

kohaselt kehtestatud konkreetsest keelust 

või nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks, nii palju kui võimalik, takistada 

selliseid norme järgimast. 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

tarbijatele või teatavates liikmesriikides 

asuvatele tarbijatele põhjustel, mis on 

seotud tarbija kodakondsuse, elukoha või 

ajutise asukohaga, tulenevalt liidu õiguses 

või liikmesriigi õigusaktides liidu õiguse 

kohaselt kehtestatud konkreetsest keelust 

või nõudest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Liidu õiguse kohaselt on 

kauplejatel põhimõtteliselt vabadus 

otsustada, millist maksevahendit või millist 

makselahenduse kaubamärki nad 

aktsepteerivad. Kui aga see otsus on 

tehtud, ei ole kauplejal kehtiva 

makseteenuseid reguleeriva õigusliku 

raamistiku alusel põhjust kliente liidu 

piires diskrimineerida, keeldudes teatavaid 

tehinguid tegemast või kohaldades 

tehingutele teatavaid eri maksetingumusi, 

lähtudes kliendi kodakondsusest, elukohast 

või asukohast. Niisuguses konkreetses 

kontekstis peaks selline põhjendamatu 

ebavõrdne kohtlemine, mis lähtub 

maksekonto asukohast, makseteenuse 

osutaja asukohast või maksevahendi 

väljastamise kohast liidu piires, olema 

sõnaselgelt keelatud. Lisaks tuleks 

(24) Liidu õiguse kohaselt on 

kauplejatel põhimõtteliselt vabadus 

otsustada, millist maksevahendit või millist 

makselahenduse kaubamärki nad 

aktsepteerivad. Kui aga see otsus on 

tehtud, ei ole kauplejal kehtiva 

makseteenuseid reguleeriva õigusliku 

raamistiku alusel põhjust tarbijate vahel 

liidu piires diskrimineerida, keeldudes 

teatavaid tehinguid tegemast või 

kohaldades maksetehingutele teatavaid eri 

maksetingumusi, lähtudes tarbija 

kodakondsusest, elukohast või ajutisest 

asukohast. Niisuguses konkreetses 

kontekstis peaks selline põhjendamatu 

ebavõrdne kohtlemine, mis lähtub 

maksekonto asukohast, makseteenuse 

osutaja asukohast või maksevahendi 

väljastamise kohast liidu piires, olema 
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meenutada, et määrusega (EL) nr 260/2012 

on makse saajatel, sealhulgas kauplejatel, 

juba keelatud makse aktsepteerimise 

tingimusena nõuda, et pangakonto peab 

asuma teatavas liikmesriigis. 

samuti sõnaselgelt keelatud. Lisaks tuleks 

meenutada, et Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 260/20121a on 

kauplejatel juba keelatud makse 

aktsepteerimise tingimusena nõuda, et 

pangakonto peab asuma teatavas 

liikmesriigis. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) 

nr 260/2012, millega kehtestatakse 

eurodes tehtavatele kreedit- ja 

otsekorraldustele tehnilised ja ärilised 

nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) 

nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk22). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2015/2366/EÜ28 kehtestati 

ranged turvanõuded elektrooniliste maksete 

tegemiseks ja töötlemiseks, mis vähendasid 

pettuseohtu kõigi uute ja traditsiooniliste 

maksevahendite, eriti elektrooniliste 

maksete osas. Makseteenuste osutajad on 

kohustatud kasutama nn tugevat kliendi 

autentimist, st autentimisprotsessi, mis 

kinnitab makseteenuse kasutaja 

maksetehingu poole isikusamasust. Selliste 

kaugtehingute puhul nagu elektroonilised 

maksed on turvanõudeid veelgi edasi 

arendatud, kuna tehingusumma peab olema 

dünaamiliselt seostatav maksja 

pangakontoga, et kaitsta kasutajat veel 

enam, minimeerides riske, mis võivad 

kaasneda vigade või maksupettustega. 

Nende sätete tulemusel on maksupettuste 

oht siseriiklike ja piiriüleste ostutehingute 

puhul viidud võrdsele tasemele ja seda ei 

(25) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2015/2366/EÜ28 kehtestati 

ranged turvanõuded elektrooniliste maksete 

tegemiseks ja töötlemiseks, mis vähendasid 

pettuseohtu kõigi uute ja traditsiooniliste 

maksevahendite, eriti elektrooniliste 

maksete osas. Makseteenuste osutajad on 

kohustatud kasutama nn tugevat tarbija 

autentimist, st autentimisprotsessi, mis 

kinnitab makseteenuse kasutaja 

maksetehingu poole isikusamasust. Selliste 

kaugtehingute puhul nagu elektroonilised 

maksed on turvanõudeid veelgi edasi 

arendatud, kuna tehingusumma peab olema 

dünaamiliselt seostatav maksja 

pangakontoga, et kaitsta kasutajat veel 

enam, minimeerides riske, mis võivad 

kaasneda vigade või maksupettustega. 

Nende sätete tulemusel on maksupettuste 

oht siseriiklike ja piiriüleste ostutehingute 

puhul viidud võrdsele tasemele ja seda ei 
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saa kasutada argumendina liidu piires 

tehingu tegemisest keeldumisel või 

tehingupoole diskrimineerimisel. 

saa kasutada liidu piires tehingu tegemisest 

keeldumise või tehingupoole 

diskrimineerimise alusena. 

__________________ __________________ 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 

2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, 

direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ 

ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 

1093/2010 muutmise ning direktiivi 

2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(ELT L 337, 23.12.2015, lk 35–127). 

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 

2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, 

direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ 

ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 

1093/2010 muutmise ning direktiivi 

2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

(ELT L 337, 23.12.2015, lk 35) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Käesolev määrus ei mõjuta 

konkurentsieeskirjade, eriti Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 

kohaldamist. Kokkuleppeid, millega 

nähakse kauplejatele ette kohustus mitte 

sõlmida passiivse müügi tehinguid 

komisjoni määruse (EL) nr 330/201029 

tähenduses teatavate klientidega või 

teatavatel territooriumidel asuvate 

klientidega, peetakse üldiselt konkurentsi 

piiravaks ja neid ei saa üldjuhul vabastada 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

101 lõikes 1 ette nähtud keelust. Isegi kui 

sellised kokkulepped ei kuulu ELi 

toimimise lepingu artikli 101 

kohaldamisalasse, takistavad need 

käesoleva määruse kohaldamisel siseturu 

nõuetekohast toimimist ja neid on 

võimalik kasutada määruse sätetest 

kõrvalehoidumiseks. Vastavad sätted 

kõnealustes kokkulepetes ja muudes 

passiivset müüki käsitlevates kokkulepetes, 

mis nõuavad kauplejalt, et ta tegutseks 

vastuolus käesoleva määrusega, peaks 

(26) Käesolev määrus ei mõjuta 

konkurentsieeskirjade, eriti Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 

kohaldamist. Kokkuleppeid, millega 

nähakse kauplejatele ette kohustus mitte 

sõlmida passiivse müügi tehinguid 

komisjoni määruse (EL) nr 330/201029 

tähenduses teatavate tarbijatega või 

teatavatel territooriumidel asuvate 

tarbijatega, peetakse üldiselt konkurentsi 

piiravaks ja neid ei saa üldjuhul vabastada 

Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 101 lõikes 1 ette nähtud keelust. 

Vastavad sätted kõnealustes passiivset 

müüki käsitlevates kokkulepetes, mis 

nõuavad kauplejalt, et ta tegutseks 

vastuolus käesoleva määrusega, peaks 

seetõttu olema automaatselt tühised. Siiski 

ei mõjuta käesolev määrus, eelkõige need 

sätteid, mis käsitlevad kaupade või 

teenuste kättesaadavust, kokkuleppeid, mis 

piiravad aktiivset müüki määruse (EL) 

nr 330/2010 tähenduses. 
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seetõttu olema automaatselt tühised. Siiski 

ei mõjuta käesolev määrus, eelkõige need 

sätteid, mis käsitlevad kaupade või 

teenuste kättesaadavust, kokkuleppeid, mis 

piiravad aktiivset müüki määruse (EL) nr 

330/2010 tähenduses. 

__________________ __________________ 

29 Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus 

(EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise 

kohta teatavat liiki vertikaalsete 

kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse 

suhtes (ELT L 102, 23.4.2010, lk 1). 

29 Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus 

(EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise 

kohta teatavat liiki vertikaalsete 

kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse 

suhtes (ELT L 102, 23.4.2010, lk 1). 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlastamine artikli 6 muudatustega. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Liikmesriigid määravad ühe või 

mitu asutust, kelle ülesanne on teostada 

tõhusat järelevalvet selle üle, et käesolevat 

määrust järgitakse, ja tagada sellest 

tulenevate nõuete täitmine. Liikmesriigid 

peaksid ühtlasi tagama, et kauplejatele on 

võimalik määrata tõhusaid, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, 

kui nad käesolevat määrust rikuvad. 

(27) Liikmesriigid määravad ühe või 

mitu asutust, kelle ülesanne on teostada 

tõhusat järelevalvet selle üle, et käesolevat 

määrust järgitakse, ja tagada sellest 

tulenevate nõuete täitmine. Liikmesriigid 

peaksid ühtlasi tagama, et kauplejate 

suhtes on võimalik kohaldada tõhusaid, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid meetmeid, 

kui nad käesolevat määrust rikuvad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Klientidel peaks olema võimalik 

saada vastutavatelt ametiasutustelt abi, 

hõlbustamaks kauplejatega käesoleva 

määruse kohaldamisel tekkinud vaidluste 

lahendamist, sealhulgas ühtse kaebuse 

vormi näol. 

(28) Tarbijatel peaks olema võimalik 

saada vastutavatelt ametiasutustelt abi, 

hõlbustamaks kauplejatega käesoleva 

määruse kohaldamisel tekkinud vaidluste 

lahendamist. Selleks peaksid liikmesriigid 

määrama abistamise eest vastutava 

asutuse või asutused, muu hulgas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) nr 524/20131a viidatud 

internetipõhiste vaidluste lahendamise 

kontaktpunktid. 

 ________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. mai 2013. aasta määrus (EL) 

nr 524/2013 tarbijavaidluste 

internetipõhise lahendamise kohta, 

millega muudetakse määrust (EÜ) 

nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 

(tarbijavaidluste internetipõhise 

lahendamise määrus) (ELT L 165, 

18.6.2013, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Määrust tuleb korrapäraselt hinnata, 

et teha vajadusel ettepanekuid selle 

muutmiseks. Esimene hindamine peaks 

eeskätt keskenduma artikli 4 lõike 1 punkti 

b sätete laiendamisele elektrooniliselt 

osutatavatele teenustele, mille peamine 

sisu on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või 

muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, tingimusel et kauplejal on 

asjaomaste territooriumide jaoks olemas 

(29) Määrust tuleb korrapäraselt hinnata, 

et teha vajadusel ettepanekuid selle 

muutmiseks. Esimene hindamine peaks 

eeskätt keskenduma käesoleva määruse 

kohaldamisala võimalikule laiendamisele 

muudele valdkondadele nagu 

audiovisuaal-, finants-, elektroonilise 

side-, transpordi -või tervishoiuteenustele. 

Audiovisuaalteenuste laiendamise 

hindamine peaks eelkõige põhinema 

hindade ja kulude üksikasjalikel 

andmetel, mis on olemas ainult 
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vajalikud õigused. teenusepakkujatel. Seetõttu peaksid 

asjaomased teenusepakkujad tegema 

hindamisel koostööd, et jõuda järeldusele, 

kas viidatud teenuste lisamine käesoleva 

määruse kohaldamisalasse toob kaasa 

praegu kasutatavatest ärimudelitest 

tõhusamate väljaarendamise. 

Or. en 

Selgitus 

Kuigi selle ettepaneku aluseks on soov kooskõlastada määrust teenuste direktiiviga, peaks 

komisjon uurima vajadust laiendada käesoleva määruse kohaldamisala tegevusaladele, 

millele käesolevat määrust või teenuste direktiivi praegu ei kohaldata. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Et hõlbustada käesoleva määruse 

sätete tõhusat rakendamist, peaks nendega 

seoses olema võimalik tugineda ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 2006/200430 sätestatud pädevate 

asutuste piiriülese koostöö tagamise 

mehhanismile. Kuna määrus (EÜ) nr 

2006/2004 kuulub kohaldamisele üksnes 

tarbijate huve kaitsvate õigusnormidega 

seoses, peaks sellele saama tugineda vaid 

siis, kui klient on tarbija. Seetõttu tuleks 

määrust (EÜ) nr 2006/2004 vastavalt 

muuta. 

(30) Et hõlbustada käesoleva määruse 

sätete tõhusat rakendamist, peaks nendega 

seoses olema võimalik tugineda ka 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 2006/200430 sätestatud pädevate 

asutuste piiriülese koostöö tagamise 

mehhanismile. 

__________________ __________________ 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise 

eest vastutavate siseriiklike asutuste 

vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase 

koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 

1). 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) 

nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse 

jõustamise eest vastutavate siseriiklike 

asutuste vahelise koostöö kohta 

(tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT 

L 364, 9.12.2004, lk 1). 

Or. en 
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Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(31) Selleks et võimaldada käesoleva 

määrusega vastuolus olevate aktide suhtes 

tarbijate ühishuve kaitsvat ettekirjutust 

taotleva hagi esitamist vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviile 

2009/22/EÜ31, tuleks ka seda direktiivi 

muuta, et viia selle I lisasse sisse viide 

käesolevale määrusele. 

(31) Selleks et võimaldada käesoleva 

määrusega vastuolus olevate aktide suhtes 

tarbijate ühishuve kaitsvat ettekirjutust 

taotleva hagi esitamist vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviile 

2009/22/EÜ31, tuleks ka seda direktiivi 

muuta, et viia selle I lisasse sisse viide 

käesolevale määrusele. Samuti tuleks 

tarbijaid julgustada täielikult ära 

kasutama määruses (EL) nr 524/2013 

sätestatud internetipõhistest müügi- või 

teenuse osutamise lepingutest tulenevate 

lepinguliste kohustustega seotud vaidluste 

kohtuvälise lahendamise mehhanisme. 

__________________ __________________ 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/22/EÜ 

tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta 

(EÜT L 110, 1.5.2009, lk 30). 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/22/EÜ 

tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta 

(ELT L 110, 1.5.2009, lk 30). 

Or. en 

Selgitus 

Selgitatakse, et internetipõhine vaidluste lahendamine võib sellel konkreetsel tegevusalal olla 

sobivaks vaidluste lahendamise vahendiks. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Kauplejatele, ametiasutustele ja 

teistele huvitatud isikutele peaks 

võimaldama piisavalt aega käesoleva 

määruse sätetega kohanemiseks ja nende 

välja jäetud 
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järgimise tagamiseks. Võttes arvesse 

elektrooniliselt osutatavate teenuste 

erisusi, eriti mis puudutab teenuseid, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, tuleks artikli 4 lõike 1 

punktis b ette nähtud keeldu selliste 

teenuste suhtes rakendada hiljem. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 33 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(33) Selleks et saavutada eesmärk 

tulemuslikult hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel, on sobivaim meede 

määrus, mis kuulub vahetult kohaldamisele 

kõigis liikmesriikides. See on vajalik, et 

tagada diskrimineerimiskeelu käsitlevate 

normide ühetaoline kohaldamine kogu 

liidus ja nende üheaegne jõustumine. 

Üksnes määrus tagab niisuguse selguse, 

ühtsuse ja õiguskindluse, mis on vajalik, et 

võimaldada tarbijatel neist normidest täit 

kasu saada. 

(33) Selleks et saavutada eesmärk 

tulemuslikult hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist tarbija kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel, on 

sobivaim meede määrus, mis kuulub 

vahetult kohaldamisele kõigis 

liikmesriikides. See on vajalik, et tagada 

diskrimineerimiskeelu käsitlevate normide 

ühetaoline kohaldamine kogu liidus ja 

nende üheaegne jõustumine. Üksnes 

määrus tagab niisuguse selguse, ühtsuse ja 

õiguskindluse, mis on vajalik, et 

võimaldada tarbijatel neist normidest täit 

kasu saada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel – sealhulgas 

asukohapõhist piiramist – tehingutes, mis 

sõlmitakse kauplejatega liidu piires, ei 

suuda antud probleemi piiriülese iseloomu 

ja kehtiva õigusraamistiku ebapiisava 

selguse tõttu saavutada liikmesriigid 

iseseisvalt, vaid selle ulatusest tingituna ja 

selle võimaliku mõju tõttu siseturule on 

seda võimalik paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtte alusel. Kooskõlas 

osutatud artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist tarbija kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel – 

sealhulgas asukohapõhist piiramist – 

tehingutes, mis sõlmitakse kauplejatega 

liidu piires, ei suuda antud probleemi 

piiriülese iseloomu ja kehtiva 

õigusraamistiku ebapiisava selguse tõttu 

saavutada liikmesriigid iseseisvalt, vaid 

selle ulatusest tingituna ja selle võimaliku 

mõju tõttu siseturule on seda võimalik 

paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 

võtta meetmeid Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõtte alusel. Kooskõlas osutatud 

artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk ja kohaldamisala Reguleerimisese 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  38 

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, 

Käesoleva määruse eesmärk on aidata 

kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, 

hoides ära tarbijate otsest või kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 
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elukoha või asukoha alusel. või ajutise asukoha alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 

järgmistes olukordades: 

välja jäetud 

(a)  kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on 

kliendi elu- või asukoht; 

 

(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; 

 

(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. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  40 

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. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Käesolev määrus ei piira eeskirju, 

mida kohaldatakse maksustamise 

valdkonnas. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  42 

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. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  43 

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. 

välja jäetud 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1a 

 Kohaldamisala 

 1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

laiemalt kui üksnes siseriiklikes 

olukordades, kus kõik tegevused piirduvad 

igas aspektis üheainsa liikmesriigiga. 

 2. Käesolevat määrust ei kohaldata 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 2 lõikes 2 

viidatud tegevustele. 

 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. 

Or. en 

Selgitus 

Artikli 1 lõike 5 välja jätmine ja kooskõlla viimine Euroopa Kohtu praktikaga üksnes ühe 

riigiga piirduvate juhtumite lahendamisel. Kasutatud kohtujurist Wahli sõnastust ettepanekus 

Venturini liidetud kohtuasjades (C-159/12 kuni C-161/12, EU:C:2013:529, punkt 26)// Üle 

toodud artikli 1 lõigetest 2, 3, 4 ja 6 ning muudetud. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid, 

mis on sätestatud nõukogu 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
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rakendusmääruse (EL) nr 282/2011 artiklis 

7, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) nr 2015/75132 artikli 2 

punktides 10, 20 ja 30 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 

2015/2366 artikli 4 punktides 8, 9, 11, 12, 

14, 23, 24 ja 30. 

mõisteid: 

 (a)  „elektrooniliselt osutatavad 

teenused“ vastavalt nõukogu 

rakendusmääruse (EL) nr 282/2011 

artiklis 7 sätestatud määratlusele; 

 (b)  „vahendustasu“, „kaardipõhine 

makseinstrument“, „makselahenduse 

kaubamärk“ vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 2015/75132 artikli 2 punktides 10, 20 ja 

30 sätestatud määratlustele; 

 (c)  „maksetehing“, „maksja“, 

„makseteenuse pakkuja“, „maksekonto“, 

„makseinstrument“, „otsekorraldus“, 

„kreeditkorraldus“ ja „tugev kliendi 

autentimine“ vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 

2015/2366 artikli 4 punktides 5, 8, 11, 12, 

14, 23, 24 ja 30 sätestatud määratlustele. 

__________________ __________________ 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 

aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/751 

kaardipõhiste maksetehingute 

vahendustasude kohta (ELT L 123, 

19.5.2015, lk 1). 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

29. aprilli 2015. aasta määrus 

(EL) 2015/751 kaardipõhiste 

maksetehingute vahendustasude kohta 

(ELT L 123, 19.5.2015, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 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 

välja jäetud 
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liidus, välja arvatud edasimüügiks; 

Or. en 

Selgitus 

Lepinguvabaduse tagamiseks tuleks ettevõtetevahelise e-kaubanduse lepingud käesolevast 

määrusest välja jätta, sel juhul kohaldatakse määrust ainult ettevõtjalt tarbijale lepingutele. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 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 

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 

ole sõlminud eraldi lepingut; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 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 (i) asjad, mida 

müüakse täitemenetluses või muul 

seadusest tuleneval viisil ja (ii) vesi, gaas 

ja elekter, välja arvatud juhul, kui neid 

müüakse piiratud mahus või 

kindlaksmääratud koguses; 

Or. en 
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Selgitus 

Kooskõlastamine veebipõhist müüki käsitlevate ettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 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 tarbijatele juurdepääs kaupleja 

kaupadele või teenustele eesmärgiga 

sõlmida nende kaupade või teenuste suhtes 

tehing; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) „internetipõhine kauplemiskoht“ 

— digitaalteenus, mis võimaldab tarbijatel 

sõlmida kauplejatega internetipõhised 

müügi- või teenuse osutamise lepingud 

kas internetipõhise kauplemiskoha 

veebilehel või kaupleja veebilehel, mis 

kasutab internetipõhise kauplemiskoha 

vahendamiseks arvutiteenuseid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 



 

PR\1113008ET.docx 41/57 PE595.745v01-00 

 ET 

 

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 

tarbijate juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele tarbija kodakondsuse, 

elukoha või ajutise asukoha alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  52 

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 tema 

kodakondsuse, elukoha või ajutise asukoha 

tõttu suunata ümber kasutajaliidesele, mis 

erineb kasutajaliidesest, millele tarbija 

algselt soovis ligi pääseda, selle kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või ajutise 

asukohaga tarbija jaoks sobivaks, välja 

arvatud juhul, kui kaupleja on tarbijale 

esitanud selge ja arusaadava teabe sellise 

ümbersuunamise kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Nõusoleku saamiseks vajalikud toimingud oleksid koormavad nii ettevõtetele kui ka 

tarbijatele. Liideste probleemideta käsitsemise tagamiseks on piisav, kui tarbijale edastatakse 

asjakohane teave ümbersuunamise kohta ja täielik juurdepääs algse liidese kaudu. Sõnastus 

teabe esitamise kohta on kooskõlas direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõikega 3. 

 

Muudatusettepanek  53 

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. 

Ümbersuunamise korral peab 

kasutajaliidese versioon, mille kaudu 

tarbijal oli algselt juurdepääs teenusele, 
jääma tarbija jaoks kergesti 

juurdepääsetavaks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  54 

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 juurdepääsu tõkestamine või 

piiramine või nende ümbersuunamine on 

vajalik kaupleja või internetipõhise 

kauplemiskoha vastavuse tagamiseks liidu 

õiguses või liikmesriigi õigusaktis liidu 

õiguse kohaselt kehtestatud õiguslikule 

nõudele. Kaupleja või internetipõhine 

kauplemiskoht peab põhjendama 

vastavuse täitmist tarbija poolt algselt 

ligipääsuks kasutatud veebiliidese keeles. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  55 

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, 

välja jäetud 
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mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

Or. en 

Selgitus 

Ühitada artikli 3 lõikega 3; teksti lihtsustamine. 

 

Muudatusettepanek  56 

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 tarbijale tema 

kodakondsuse, elukoha või ajutise asukoha 

tõttu kohaldada kaupade või teenuste 

saamiseks erinevaid juurdepääsu 

üldtingimusi, kui tarbija soovib järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  57 

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 kaupu, ning kaupleja pakub 

oma juurdepääsu üldtingimustel nende 

kaupade tarnimist kohta, mis paikneb 

mõnes muus liikmesriigis kui tarbija elu- 

või asukohaliikmesriigis, sealhulgas 

võimalust tuua kaubad tarbija ja kaupleja 

vahel kokku lepitud kohta; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  58 

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 autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) saada elektroonilisel teel 

osutatavaid teenuseid, mille peamiseks 

funktsiooniks on juurdepääsu ja 

kasutamise võimaldamine autoriõigusega 

kaitstud teostele või muudele kaitstavatele 

üksustele, millele kaupleja omab nõutud 

õigusi territooriumil, kus tarbija soovib 

saada selliseid teenuseid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  60 

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 

(c) saada kauplejalt teenuseid, välja 

arvatud elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, ning neid teenuseid osutatakse 

tarbijale kaupleja tegevuskohas 
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tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

kliendi kodakondsus-, elukoha- ega 

asukohaliikmesriik. 

liikmesriigis, mis ei ole tarbija elukoha- 

ega asukohaliikmesriik. 

Or. en 

Selgitus 

Kodakondsus ei ole oluline, sest see võib hõlmata üksnes siseriiklikke olukordi, näiteks kui 

Poolas alaliselt elav Saksamaa kodanik soovib kasutada Poolas pakutavaid teenuseid. 

 

Muudatusettepanek  61 

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 siseselt oma 

kauba või teenuste pakkumisel mingil 

konkreetsel territooriumil või mõnele 

konkreetsele tarbijarühmale, kui kaupleja 

ei määratle neid kodakondsuse, elukoha 

või ajutise asukoha alusel. 

Or. en 

Selgitus 

Täpsustus, et kaupleja võib tegutseda näiteks erinevatel veebilehtedel, mille kasutamisele 

kohaldatakse erinevaid juurdepääsu tingimusi. 

 

Muudatusettepanek  62 

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 

Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata, kui 

liidu õiguses või liidu õiguse kohases 

liikmesriigi õigusnormis kehtestatud 

konkreetse sätte alusel ei ole kauplejal 
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lubatud kaupa müüa ega teenuseid osutada 

teatavatele klientidele või teatavatel 

territooriumidel asuvatele klientidele. 

lubatud asjaomast kaupa müüa ega 

asjaomaseid teenuseid osutada teatavatele 

tarbijatele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  63 

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 

Selgitus 

Ei ole vajaduste eraldi mainida raamatute müüki, kuna see kuulub artikli 4a esimese lõigu 

kohaldamisalasse. 

 

Muudatusettepanek  64 

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 tarbija kodakondsusest, elukohast, 

ajutisest asukohast, maksekonto asukohast, 

maksteenuse osutaja asukohast või 

maksevahendi väljastamise asukohast liidu 

piires, kui: 

Or. en 
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Muudatusettepanek  65 

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; 

(a) maksetehing tehakse 

elektrooniliselt ülekande või 

otsekorraldusega või ühe ja sama 

makselahenduse kaubamärgi raames 

kaardipõhise makseinstrumendiga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  66 

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) kohaldatakse tugevat kliendi 

autentimist vastavalt direktiivile (EL) 

2015/2366 ning 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlastamine direktiivi 2015/2366 artikli 97 sõnastusega. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) maksed tehakse vääringus, mida 

makse saaja aktsepteerib. 

(c) maksetehing tehakse vääringus, 

mida kaupleja aktsepteerib. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Objektiivselt põhjendatud juhtudel 

ei tohiks lõikes 1 sätestatud keeld piirata 

kaupleja õigust keelduda kauba 

tarnimisest või teenuse osutamisest, kuni 

kaupleja on saanud kinnituse, et 

maksetehing on nõuetekohaselt algatatud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  69 

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 

kaupleja õigust nõuda tasu sellise 

makseinstrumendi kasutamise eest, mille 

puhul ei ole vahendustasu määruse (EL) nr 

2015/751 II peatükiga reguleeritud, või 

makseteenuste eest, mille suhtes ei kuulu 

kohaldamisele määrus (EL) nr 260/2012, 

välja arvatud juhul, kui kaupleja asukoha 

liikmesriigis on sellised tasud keelatud või 

piiratud vastavalt direktiivi 2015/2366 

artikli 62 lõikele 5. Kõnealused tasud ei 

tohi ületada otseseid kulusid, mida 

kaupleja makseinstrumendi kasutamisega 

seoses kandis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkulepped, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised. 

Lepingusätted, millega kohustatakse 

kauplejaid määruse (EL) nr 330/2010 

tähenduses passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised.  

Or. en 

Selgitus 

Selgitus põhineb nõukogu sõnastusel õigustühiste passiivse müügi lepingute määratluse 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Täitmise tagamine liikmesriigi 

ametiasutuste poolt 

Täitmise tagamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  72 

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 

piisava ja tulemusliku täitmise tagamise 

eest. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  73 

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 meetmete kohta ning 

tagavad nende eeskirjade rakendamise. 

Meetmed peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  74 

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. 

Iga liikmesriik määrab organi või organid, 

kelle kohustus on anda tarbijatele 

käesoleva määruse kohaldamisega seoses 

tarbija ja kaupleja vahel tekkinud vaidluse 

korral praktilist abi. 

Or. en 

Selgitus 

Struktuuri kooskõlastamine artikli 7 lõikega 1. 

 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 
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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. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Tarbetu eeskiri, kuna näidisvorm võimaldab kirjeldada erinevaid rikkumisi, mis on sätestatud 

käesolevas määruses, ning võib hõlmata kahte erinevat asutust. 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 8a 

 Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon 

 1.  Kui kaupleja viitab selgelt ja 

arusaadavalt oma veebiliidesel või selle 

veebiliidese juurdepääsu üldtingimustes, 

et ta kavatseb müüa ühe või enama 

liikmesriigi tarbijatele, tuleks lepingus, 

mis sõlmitakse selle liikmesriigi tarbijaga, 

mida kaupleja ei ole oma üldtingimustes 

nimetanud ja millele ei kohaldata 

käesoleva määruse artiklit 4, määratleda 

vastavalt määruse (EÜ) nr 593/2008 

artiklitele 3 ja 4. Määruse (EÜ) 

nr 593/2008 artiklit 6 ei kohaldata. 

 2.  Lepinguga, millele kohaldatakse 

lõiget 1, seotud probleemide 

lahendamiseks on pooltel õigus pöörduda 

kohtusse selles liikmesriigis, kus kaupleja 

asub. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  77 

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 

audiovisuaal-, finants-, elektroonilise 

side-, transpordi -või tervishoiuteenused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Määruse (EÜ) nr 2006/2004 lisasse 

lisatakse punkt [number]: „[number] 

[käesoleva määruse täielik pealkiri] (ELT 

L XX, XX.XX. aasta, lk X), üksnes juhul, 

kui klient on tarbija määruse nr 

XXXX/aasta artikli 2 lõike 3 tähenduses.“ 

1. Määruse (EÜ) nr 2006/2004 lisasse 

lisatakse punkt [number]: „[number] 

[käesoleva määruse täielik pealkiri] (ELT 

L XX, XX.XX. aasta, lk X)“. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 4 lõike 1 punkti b kohaldatakse 

siiski alates 1. juulist 2018. 

välja jäetud 

Or. en 
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SELETUSKIRI  

I. Sissejuhatus 

Osana e-kaubanduse eeskirjade paketist tegi Euroopa Komisjon 25. mail 2016. aastal 

ettepaneku võtta vastu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil 

diskrimineerimist tarbija kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel. Määruse eesmärk on 

tagada tarbijatele kohaliku tarbijaga võrdne juurdepääs kaupadele ja teenustele. Määruse 

aluseks on teenuste direktiivi (artikkel 20) sätted, milles on mittediskrimineerimise põhimõte 

juba kehtestatud, kuid mille rakendamine praktikas on osutunud keeruliseks põhjendatuks 

peetavate ja põhjendamatute asjaolude õigusliku määratlematuse tõttu.  

Määrusega püütakse suurendada õiguskindlust ja täidetavust, määratledes konkreetsed 

olukorrad, kus diskrimineerimine kodakondsuse või elukoha alusel ei saa olla objektiivselt 

põhjendatud. Lisaks keelatakse kavandatavas määruses veebilehtedele juurdepääsu 

blokeerimine ja automaatse ümbersuunamise kasutamine tarbija eelneva nõusolekuta. 

Määruse eelnõu sisaldab ka aktsepteeritud maksevahendite mittediskrimineerimise sätteid.  

Määrus on piiriülese e-kaubanduse kui majanduse peamise kasvumootori stimuleerimise 

üldstrateegia osa, mille eesmärk on tagada parem juurdepääs kaupadele ja teenustele usalduse 

ja kindlustunde suurendamise ning halduskoormuse vähendamise kaudu.  

 

II. Raportööri seisukoht 

Raportöör toetab komisjoni ettepaneku üldeesmärki, täpsemalt soovi siseturu kui sisepiirideta 

ala potentsiaali täielikult ära kasutada, tagades selles kaupade ja teenuste vaba liikumise. 

Siseturg on kaugel oma reaalsetest võimalustest. Selle peamiseks kasvumootoriks on e-

kaubandus, mille aastane kasvutempo ELis on keskmiselt üle 13 %. Siiski ostis ainult 15 % 

tarbijatest interneti teel mõnest muust ELi riigist ja 8 % kauplejatest müüs muusse riiki 

(võrreldes siseriikliku müügi osakaaluga 24 %). Kauplejate ja tarbijate ees on jätkuvalt 

takistusi. Veebikeskkonnas on sellised takistused kohe nähtavad – tarbijatele on näiteks 

arusaamatu, miks takistatakse nende juurdepääsu teatud veebilehtedele, miks neil ei peaks 

olema võimalik osta teatud kaupu muudest liikmesriikidest või miks nad peaksid maksma 

erinevat hinda, olenevalt vaid nende kodakondsusest või elukohast. 

Samas võib selline erinev kohtlemine olla kaupleja seisukohalt selgelt põhjendatud. Näiteks 

võib üheks selliseks põhjuseks olla asjaolu, et kauplejal ei ole konkreetsel territooriumil 

nõutud intellektuaalomandi õigusi. Samuti võivad kauplejad kaaluda erinevate 

juurdepääsutingimuste rakendamist näiteks vahekaugusest, teenuse osutamise tehnilistest 

võimalustest või erinevatest turutingimustest tulenevate lisakulude tõttu.  

Komisjoni ettepanek on oodatud samm õiges suunas. See annab rohkem selgust, määratledes 

konkreetsed olukorrad, kus diskrimineerimine kodakondsuse või elukoha alusel ei saa olla 

millegagi põhjendatud. Samuti toob ettepanek oodatud selgust, mis tüüpi meetmeid võib 

pidada vastuvõetamatuks – näiteks juurdepääsu takistamise keelamine ja 

mittediskrimineerivad sätted aktsepteeritud maksevahendite valimisel. Siiski jäävad komisjoni 

ettepanekus mõned olulised elemendid vastuseta. 

 

1. Tarbijate ja kauplejate õiguskindlus 

 

Raportöör on seisukohal, et üks põhjusi, miks kauplejad võivad kahelda ärisuhete 

arendamises muude liikmesriikide tarbijatega, on kohaldatavate tarbijakaitse- ja keskkonna- 

või märgistusseadustega kaasnev õiguskindlusetus ja seonduvad ohud. Komisjoni ettepanekus 
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seda ei käsitleta, mistõttu kauplejate ja tarbijate olukord oleks ka edaspidi küllaltki ebakindel. 

Selle lahendamiseks teeb raportöör ettepaneku lisada uus artikkel 8a kohaldatava õiguse ja 

kohtualluvuse kohta. Kõnealuses artiklis sätestatakse sõnaselgelt, et neil juhtudel, kui 

kaupleja on selgelt väljendanud oma kavatsust müüa ühe või mitme liikmesriigi tarbijatele ja 

mõnest muust liikmesriigist pärit tarbija soovib sõlmida selle kauplejaga lepingu, tulenevalt 

käesoleva määruse artiklis 4 sätestatud õigustele, käsitleb kaupleja tarbijat võrdselt kohalike 

tarbijatega. Teisisõnu on kauplejal võimalik kohaldada tema liikmesriigis kehtivaid 

tarbijakaitse-, keskkonna-, märgistamise- või tooteohutusnõudeid. Samuti tuleb vaidlustega 

pöörduda selle kaupleja liikmesriigis asuvasse kohtusse.  

 

2. Kohaldamisala 

 

Proportsionaalsuse huvides teeb raportöör ettepaneku piirata määruse kohaldamisala ainult 

tarbijatega ühe olulise erandiga, nimelt kahesuguse eesmärgiga lepingute korral, milles 

keskendutakse kaubandusele vaid piiratud osas, ent milles käsitletavat isikut tuleks samuti 

käsitleda kui tarbijat. 

Raportöör nõustub, et selles etapis ühtib määruse kohaldamisala teenuste direktiivi 

kohaldamisalaga järjepidevuse tagamiseks võimalikus ulatuses; st üldise huviga seotud 

mittemajanduslikud teenused, transporditeenused, audiovisuaalteenused, hasartmängud, 

tervishoid ja teatavad muud teenused ei kuulu määruse kohaldamisalasse. Samas on raportöör 

veendunud, et seda tuleb hinnata määruse esimese läbivaatuse raames. 

Kuid raportöör ei nõustu komisjoniga autoriõigusega kaitstud teoste või muu kaitstud sisuga 

seotud elektrooniliselt osutatavate teenuste juurdepääsu ja kasutamise küsimuses. Raportöör 

on veendunud, et elektrooniliselt osutatavate teenuste nagu e-raamatute, e-muusika, 

mängude või tarkvaraga on seotud hulgaliselt diskrimineerimisjuhtumeid. Seetõttu teeb ta 

ettepaneku lisada need artikli 4 kohaldamisalasse tingimusel, et kauplejal on vastaval 

territooriumil nõutud õigused. 

 

3. Täiendavad selgitused  

 

Raportöör teeb ettepaneku lisada komisjoni eelnõu teksti mitmeid selgitusi. Selgitused 

sisaldavad eelkõige järgmist: 

 Selgitus, et mittediskrimineerimise keeld hõlmab mitte ainult kodakondsust ja 

elukoha, vaid ka ajutist asukohta. 

 Selgitus, et välistatakse võimalus kohaldada sätteid üksnes siseriiklikele 

olukordadele, arvestamata piiriülest komponenti (artikkel 1a). 

 Lihtsustamine seoses artiklis 3 käsitletud juurdepääsuga kasutajaliidestele: 

raportöör on seisukohal, et komisjoni pakutud selgesõnalise nõusoleku nõue on 

liiga koormav nii ettevõtjatele kui ka tarbijatele ning peab piisavaks kehtestada 

ümbersuunamise teavitamiskohustus ning tagada täielik juurdepääs esialgsele 

kasutajaliidesele. Raportöör lisab, et selgitused peavad olema kasutajaliidese 

keeles. Raportöör on seisukohal, et juurdepääsu kasutajaliidestele ei tohiks piirata 

mitte ainult kauplejad, vaid ka internetipõhised kauplemiskohad. 

 Artikli 4 selgituse kohaselt on kauplejatel lubatud kohaldada erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi liikmesriikide vahel või ühe liikmesriigi siseselt oma 

kauba või teenuste pakkumisel mingil konkreetsel territooriumil või mõnele 
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konkreetseke tarbijarühmale, kui kaupleja ei määratle neid kodakondsuse, elukoha 

või ajutise asukoha alusel. Teisisõnu võib kaupleja siiski pakkuda erinevaid hindu 

erinevates internetiportaalides, kui mõnest muust liikmesriigist veebipoodi 

siseneval tarbijal on võimalik toodet osta samadel tingimustel mis kohalikul 

tarbijal. 

 Selgitus artiklis 5 viidatud makseviiside kohta, mille eesmärgiks on vältida 

pettuseohu suurenemist seoses teatud makseviisidega, selgitades, et kauplejal 

on õigus keelduda kauba tarnimisest või teenuse osutamisest, kuni ta on saanud 

kinnituse, et maksetehing on algatatud nõuetekohaselt.

 

 


