
 

AD\1122691ET.docx  PE597.525v03-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Õiguskomisjon 
 

2016/0152(COD) 

4.4.2017 

ARVAMUS 

Esitaja: õiguskomisjon 

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

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)) 

Arvamuse koostaja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 



 

PE597.525v03-00 2/41 AD\1122691ET.docx 

ET 

PA_Legam 



 

AD\1122691ET.docx 3/41 PE597.525v03-00 

 ET 

LÜHISELGITUS 

Raportöör peab komisjoni ettepanekut tervitatavaks, kuid arvab, et see pole asukohapõhise 

piiramise kaotamiseks piisav. Mitteaudiovisuaalsete autoriõigustega kaitstud teoste ja teenuste 

(sh e-raamatute, tarkvara, arvutimängude ja muusika) elektrooniline pakkumine tuleks lisada 

määruse kohaldamisalasse alates jõustumise kuupäevast, ning kaks aastat pärast kohaldamise 

algust toimuval esimesel läbivaatamisel tuleks hinnata, kas audiovisuaalteosed tuleks samuti 

lisada selle kohaldamisalasse. Lisamise eelduseks oleks siiski see, et kaupleja on selliste 

teoste autoriõiguste või seotud õiguste valdaja kõigil asjaomastel territooriumidel. Lisaks on 

vaja tagada „tegevuse suunamise“ mõiste õiguslik selgus, eelkõige juhul, kui kaupleja on 

tegevuse suunanud ühte konkreetsesse liikmesriiki ning kollisiooninormide kohaldamine toob 

kaasa tarbija liikmesriigi õiguse kohaldamise. Ei tohiks tekkida kahtlust, milliseid eeskirju 

sellises olukorras kohaldada. Ent samuti on oluline takistada kauplejatel diskrimineerimist 

muudel juhtudel ning kohustada neid müüma tarbijatele ja teistele kauplejatele, sõltumata 

tarbija päritolu- või elukohariigist. Selliste mittesuunatud tehingute suhtes tuleks seetõttu 

kohaldada müüja liikmesriigi õigust, muu hulgas selleks, et lihtsustada olukorda väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele, kelle jaoks oleks ebaproportsionaalne koormus tagada 

vahendid, et sõlmida tehinguid tarbijatega mitmest eri õigussüsteemist. Lisaks on oluline, et 

määrust hakatakse kohaldama niipea kui võimalik. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb 

siseturul asukohapõhist piiramist ja muul 

viisil diskrimineerimist tarbija 

päritoluriigi, elukoha või asukoha alusel 

ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 

Selgitus 

Sõna „kodakondsus” tuleks asendada mõistega „päritoluriik või elukoht“ läbivalt kogu 

tekstis. 

 

Muudatusettepanek  2 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Selleks et saavutada eesmärk 

tagada hästi toimiv siseturg, mis on 

sisepiirideta ala, kus on tagatud muu 

hulgas kaupade ja teenuste vaba liikumine, 

ei piisa üksnes liikmesriikide vahel olevate 

tõkete kaotamisest. Nende tõkete kaotamist 

võivad takistada eraõiguslike isikute 

loodud tõkked, mis ei ole kooskõlas 

siseturu vabadustega. See juhtub siis, kui 

ühes liikmesriigis tegutsev kaupleja 

takistab või piirab teistes liikmesriikides 

asuvate, piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivate klientide juurdepääsu 

kaupleja kasutajaliidestele nagu veebilehed 

ja mobiiliäpid (nn asukohapõhine 

piiramine). Samuti leiab see aset teatavate 

kauplejate muu sellise tegevuse kaudu, mis 

seisneb nende pakutavate kaupade ja 

teenuste saamiseks teistest liikmesriikidest 

pärit klientidele erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kehtestamises nii 

veebikeskkonnas kui ka veebivälises 

keskkonnas. Mööndes, et niisugune erinev 

kohtlemine võib olla teatavatel juhtudel 

õigustatud, ei anna kauplejad muudel 

juhtudel piiriüleseid kaubandustehinguid 

teha soovivatele klientidele võimalust osta 

kaupu ja teenuseid või kehtestavad 

kaupade ja teenuste suhtes eri tingimusi 

pelgalt ärilistel kaalutlustel. 

(1) Selleks et saavutada eesmärk 

tagada hästi toimiv siseturg, mis on ala, kus 

enamik kaubandustõkkeid on kaotatud 

ning kus on tagatud muu hulgas inimeste, 

kaupade ja teenuste vaba liikumine, ning 

selleks, et saavutada digitaalse ühtse turu 

strateegia eesmärgid, ei piisa üksnes 

liikmesriikide vahel oleva 

haldusbürokraatia kaotamisest. Sellist 

kaotamist võivad takistada teatavate 

eraõiguslike isikute loodud tõkked, mis ei 

ole kooskõlas siseturu põhimõtete ja 

vabadustega. See juhtub siis, kui ühes 

liikmesriigis tegutsev kaupleja takistab või 

piirab erandjuhul ebaõiglaselt teistes 

liikmesriikides asuvate, piiriüleseid 

kaubandustehinguid teha soovivate 

tarbijate juurdepääsu kaupleja 

veebipõhistele kasutajaliidestele, nagu 

veebilehed ja mobiiliäpid (nn 

asukohapõhine piiramine). Samuti leiab see 

aset teatavate kauplejate muu sellise 

tegevuse kaudu, mis seisneb nende 

pakutavate kaupade ja teenuste saamiseks 

teistest liikmesriikidest pärit tarbijatele 

erinevate juurdepääsu piiravate 

üldtingimuste kehtestamises nii 

veebikeskkonnas kui ka veebivälises 

keskkonnas. See tava kahjustab siseturu 

põhieesmärki ning vähendab tarbijate 

valikuid ja konkurentsitaset. 

 

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 

(2) Sel viisil killustavad teatavad 

kauplejad siseturgu kunstlikult sisepiire 

mööda ning takistavad kaupade ja teenuste 

vaba liikumist, piirates seega tarbijate 
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õigusi ja takistades neil saamast laiemat 

kauba- ja teenustevalikut ning sobivamaid 

tingimusi. Niisuguste diskrimineerivate 

tavade näol on tegemist olulise teguriga, 

mis põhjustab seda, et piiriüleste 

äritehingute arv ELi piires, sealhulgas e-

kaubanduses, on suhteliselt väike, mis 

takistab siseturu kasvupotentsiaali täies 

ulatuses realiseerimist. Selle täpsustamine, 

millistes olukordades ei ole selline erinev 

kohtlemine õigustatud, peaks tooma selgust 

ja looma õiguskindlust kõigi piiriüleste 

tehingute poolte jaoks ning kindlustama, et 

diskrimineerimiskeeldu käsitlevaid eeskirju 

on võimalik tõhusalt kohaldada ja nende 

täitmist tagada kogu siseturu ulatuses. 

õigusi ja takistades neil saamast laiemat 

kauba- ja teenustevalikut ning sobivamaid 

tingimusi. Niisuguste diskrimineerivate 

tavade näol on tegemist olulise teguriga, 

mis põhjustab seda, et piiriüleste 

äritehingute arv ELi piires, sealhulgas e-

kaubanduses, on suhteliselt väike, mis 

takistab tõeliselt integreeritud siseturu 

kasvupotentsiaali ja selle edendamist. Selle 

täpsustamine, millistes olukordades ei ole 

selline erinev kohtlemine õigustatud, peaks 

tooma selgust ja looma õiguskindlust kõigi 

piiriüleste tehingute poolte jaoks ning 

kindlustama, et diskrimineerimiskeeldu 

käsitlevaid eeskirju on võimalik tõhusalt 

kohaldada ja nende täitmist tagada kogu 

siseturu ulatuses. 

 

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 võivad asukohapõhist 

piiramist ja muud kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel diskrimineerimist 

põhjustada sellistes kolmandates riikides 

asuvate kauplejate tegevus, mis selle 

direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu. 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2006/123/EÜ17 artikli 20 kohaselt 

peavad liikmesriigid tagama, et liidus 

asuvad teenuse osutajad ei kohtle teenuse 

saajaid nende päritoluriigi või elukoha 

tõttu erinevalt. Kõnealune säte ei ole siiski 

osutunud diskrimineerimise vastu 

võitlemisel täielikult tõhusaks ega ole 

oluliselt vähendanud õiguskindlusetust, 

eeskätt seetõttu, et selle alusel on võimalik 

erinevat kohtlemist õigustada ja et seetõttu 

on seda sätet praktikas keeruline 

rakendada. Lisaks võivad asukohapõhist 

piiramist ja muud päritoluriigi või elukoha 

alusel diskrimineerimist põhjustada 

sellistes kolmandates riikides asuvate 

kauplejate tegevus, mis selle direktiivi 

kohaldamisalasse küll ei kuulu, kuid mida 

on vaja käsitleda. 

_________________ _________________ 

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). 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Kuigi käesolev määrus käsitleb 

konkreetselt asukohapõhist piiramist, 

tuleks eelkõige keskenduda tarbijate 

usalduse suurendamisele e-kaubanduse 

vastu, pakkudes suuremat valikut ning 

juurdepääsu odavamatele kaupadele ja 

teenustele. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Selleks et tagada siseturu hea 

toimimine, on niisiis vaja käesolevas 

määruses ette nähtud suunatud meetmeid, 

mis kehtestavad teatavates konkreetsetes 

küsimustes selge, ühtse ja tõhusa normide 

kogu. 

(4) Selleks et tagada siseturu hea 

toimimine ning kindlustada inimeste, 

kaupade ja teenuste vaba liikumine 

päritoluriigi või elukoha pärast 

diskrimineerimata, on niisiis vaja 

käesolevas määruses ette nähtud suunatud 

meetmeid, mis kehtestavad teatavates 

konkreetsetes küsimustes selge, ühtse ja 

tõhusa normide kogu. Need meetmed 

peaksid säilitama tasakaalu tarbijakaitse 

ning kauplejate majandusliku ja 

lepinguvabaduse vahel. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Käesoleva määruse eesmärk on (5) Käesoleva määruse eesmärk on 
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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. 

hoida ära klientide diskrimineerimist 

päritoluriigi või elukoha alusel kauplejate 

ja tarbijate vahelistes piiriülestes 

kaubandustehingutes, mis on seotud 

kaupade müügi, mittemateriaalsete 

kaupade pakkumise või teenuste 

osutamisega liidus. Määruse eesmärk on 

hoida ära nii otsest kui ka kaudset 

diskrimineerimist. Kaudse 

diskrimineerimise all tuleks mõista muude 

eristavate kriteeriumide kohaldamist kui 

tarbija päritoluriik või elukoht, mis viivad 

kindlaksmääratud viisil või statistiliselt 

sama tulemuseni nagu nimetatud 

kriteeriumide otsene kohaldamine. 

Määrusega püütakse hõlmata ka 
põhjendamatut erinevat kohtlemist 

niisuguste muude kriteeriumide alusel, mis 

viivad sama tulemuseni nagu vahetult 

tarbija päritoluriigil, elukohal ja 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. Seetõttu tuleks käesoleva 

määrusega keelata juurdepääsu 

põhjendamatu piiramine veebisaitidele ja 

muudele veebipõhistele ettevõtetele ning 

tarbijate suunamine ühe riigi 

veebiversioonist teise, tarbijate 

diskrimineerimine konkreetsel kaupade ja 

teenuste müügi juhtudel ning sellest 

diskrimineerimiskeelust 

kõrvalehoidumine passiivse müügi 

lepingute puhul. 

 

Muudatusettepanek 8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 
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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 

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. 

(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 autoriõigustega kaitstud 

mitteaudiovisuaalsete teoste, 
elektrooniliselt osutatavate teenuste ja 

mittemateriaalsete kaupade pakkumise 

suhtes, mille peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile, mille suhtes on kauplejal 

olemas õigused või ta on omandanud 

litsentsi sellise sisu kasutamiseks kõikidel 

asjaomastel territooriumidel, ja nende 

kasutamise võimaldamine. 

Audiovisuaalteosed, sealhulgas 

kinematograafiateosed, ning 
audiovisuaalteenused, sealhulgas teenused, 

mille peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine spordiürituste ülekannetele 

ja mida osutatakse territoriaalsete 

ainulitsentside alusel, jäetakse seetõttu 

kuni seadusandluse tervikliku 

läbivaatamiseni käesoleva määruse 

reguleerimisalast välja. Jaefinantsteenuste, 

sealhulgas makseteenuste osutamine tuleks 

seega samuti määruse kohaldamisalast 

välja jätta. Komisjon peaks siiski vaatama 

läbi võimalused nende lisamiseks 

määruse kohaldamisalasse, olenemata 

käesoleva määruse sätetest, mis käsitlevad 

diskrimineerimiskeeldu makseteenuste 

osutamisel. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 



 

AD\1122691ET.docx 9/41 PE597.525v03-00 

 ET 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Diskrimineerimine võib teeuste 

osutamisel ilmneda ka 

transpordivaldkonnas, eriti reisipiletite 

müügiga seoses. Selles suhtes on Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 

1008/200818, Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EL) nr 1177/201019 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu ja 

määruses (EL) nr 181/201120 juba 

sätestatud laiaulatuslikud 

diskrimineerimiskeelud, mis hõlmavad 

kõiki diskrimineerimise viise, mida 

käesolevas määruses soovitakse käsitleda. 

Lisaks on selles suhtes lähiajal kavas 

muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1371/200721. Seetõttu 

ning tagamaks kooskõla direktiivi 

2006/123/EÜ kohaldamisalaga, peaks 

transpordivaldkonna teenused käesoleva 

määruse kohaldamisalast välja jääma. 

(7) Diskrimineerimist ilmneb teenuste 

osutamisel transpordivaldkonnas, eriti 

reisipiletite müügiga seoses, kuigi selles 

suhtes on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EÜ) nr 1008/200818, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 

1177/201019 ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu ja määruses (EL) nr 181/201120 

juba sätestatud laiaulatuslikud 

diskrimineerimiskeelud, mis hõlmavad 

kõiki diskrimineerimise viise, mida 

käesolevas määruses soovitakse käsitleda. 

Lisaks on selles suhtes lähiajal kavas 

muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 1371/200721. Seetõttu 

tuleks transpordivaldkonna teenused 

lisada pärast käesoleva määruse 

läbivaatamist käesoleva määruse 

kohaldamisalasse või tuleks kõiki 

diskrimineerimistavasid käsitlevat 

diskrimineerimiskeeldu jõustada tõhusalt 

nimetatud valdkonna konkreetse liidu 

õigusakti kaudu. 

_________________ _________________ 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

1008/2008 ühenduses lennuteenuste 

osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta 

(ELT L 293, 31.10.2008, lk 3). 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

1008/2008 ühenduses lennuteenuste 

osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta 

(ELT L 293, 31.10.2008, lk 3). 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 

1177/2010, mis käsitleb meritsi ja 

siseveeteedel reisijate õigusi ning millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 

(ELT L 334, 17.12.2010, lk 1). 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 

1177/2010, mis käsitleb meritsi ja 

siseveeteedel reisijate õigusi ning millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 

(ELT L 334, 17.12.2010, lk 1). 

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi 

ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

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

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi 

ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

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

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 

1371/2007 rongireisijate õiguste ja 

kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, 

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, 
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lk 14). lk 14). 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Käesolev määrus peaks hõlmama 

ka teenuste paketi müüki. Kauplejal ei 

tohiks aga olla kohustust müüa teenuste 

paketti, kui tal puudub juriidiline õigus 

osutada osa ühest või mitmest paketti 

kuuluvast teenusest. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

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 

nimetatud liikmesriiki või mitme 

(9) Käesolev määrus ei tohiks piirata 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 593/200822 kohaldamist, mille 

puhul juhul, kui kaupleja suunab 

aktiivselt oma tegevuse tarbija alalise 

elukoha riiki või veel mitmesse riiki või 

deklareerib oma tegevust seal, ei või 

tarbija ja kutseala esindaja vahelistele 

lepingutele kohalduva õiguse valik 
põhjustada tarbija ilmajätmist kaitsest, mis 

on talle ette nähtud selliste sätetega, millest 

ei saa kokkuleppel kõrvale kalduda selle 

riigi õiguse alusel, kus on tarbija alaline 

elukoht. Vastavalt Euroopa Parlamendile ja 

nõukogu määrusele (EL) nr 1215/201223 

võib tarbija sellise lepinguga seotud 

vaidluse korral, mille on sõlminud tarbija 

ja kutseala esindaja, kes tegeleb tarbija 

alalise elukoha liikmesriigis majandus- või 

kutsetegevusega või kelle selline tegevus 

on mis tahes vahenditega suunatud 

nimetatud liikmesriiki või mitme 

liikmesriigi hulgas ka nimetatud 
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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. 

liikmesriiki, algatada menetluse teise 

lepingupoole suhtes selle liikmesriigi 

kohtutes, kus on tema alaline elukoht ja 

tarbija suhtes võib menetluse algatada 

üksnes neis kohtutes. 

_________________ _________________ 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

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

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

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

lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava 

õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 

4.7.2008, lk 6). 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 

detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste 

tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, 

lk 1). 

 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolev määrus ei tohiks 

mõjutada liidu õigusakte, mis käsitlevad 

õigusalast koostööd tsiviilasjades, eelkõige 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) 593/200824 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 1215/201225 

lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatavat 

õigust ja kohtualluvust käsitlevaid sätteid, 

samuti nende aktide ja sätete kohaldamist 

üksikjuhtudel Asjaolu, et kaupleja tegutseb 

kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ei 

tohiks tõlgendada nii, et ta suunab oma 

tegevuse kliendi elu- või 

asukohaliikmesriiki sellise kohaldamise 

eesmärgil. 

(10) Käesolev määrus ei tohiks piirata 

liidu õigusakte, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades, eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

593/200824 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. Eelkõige on vaja 

õigusselgust „tegevuse suunamise“ 

tähenduse osas ning asjaolu, et kaupleja 

tegutseb käesoleva määruse sätteid 

järgides, ei tohiks tõlgendada nii, et ta 

suunab oma tegevuse tarbija liikmesriiki 

määruse (EÜ) nr 593/2008 artikli 6 

lõike 1 punkti b ja määruse 

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

tähenduses, arvestades Euroopa Liidu 
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Kohtu väljakujunenud praktikat. Asjaolu, 

et kaupleja ei takista/piira teistes 

liikmesriikides asuvate tarbijate 

juurdepääsu oma veebipõhisele 

kasutajaliidesele ega kohalda erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi käesolevas 

määruses sätestatud juhtudel ega kohalda 

erinevaid tingimusi maksegraafiku 

maksetehingutele, ei tohiks käsitleda nii, 

et kaupleja suunab oma tegevuse tarbija 

liikmesriiki. Kavatsust suunata tegevust 

tarbija liikmesriiki ei saa pidada 

väljendatuks ainult siis, kui ettevõtja 

järgib käesolevas määruses sätestatud 

õiguslikke kohustusi. Kui kaupleja 

suunab oma tegevuse tarbija liikmesriiki – 

isegi kui sellist kaubanduse suunamist ei 

ole selgesõnaliselt nimetatud kaupleja 

veebipõhises kasutajaliideses –, ei tohiks 

tarbija siiski jääda ilma eelistest, mis on 

sätestatud määruses (EÜ) nr 593/2008 ja 

määruses (EL) nr 1215/2012, mis peaksid 

õiguskindluse tagamiseks endiselt 

kehtima. 

_________________ _________________ 

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). 

 

Muudatusettepanek 13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Olukordades, kus kaupleja siiski 
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pakub tarbijatele juurdepääsu oma 

veebipõhisele kasutajaliidesele, 

kohaldamata erinevaid juurdepääsu 

üldtingimusi kaupade müümisel või 

teenuste osutamisel, ning kus teise 

liikmesriigi maksevahendite 

aktsepteerimine ei ole suunatud 

liikmesriigile, kus on tarbija alaline 

elukoht, tuleks kohaldada müüja 

liikmesriigi õigust. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Diskrimineerimine, mida käesolev 

direktiiv käsitleb, toimub tavaliselt 

kaupleja poolt või nimel asjaomastele 

kaupadele või teenustele juurdepääsu 

eeltingimusena ette nähtud või 

kohaldatavate üldtingimuste, tingimuste ja 

andmete kaudu, mis on üldsusele 

kättesaadavad. Niisugused juurdepääsu 

üldtingimused hõlmavad muu hulgas hindu 

ning makse- ja tarnetingimusi. Kaupleja 

võib need ise või enda nimel üldsusele 

kättesaadavaks teha erineval viisil, näiteks 

reklaamides, veebilehtedel või eellepingu- 

või lepingudokumentides avaldatud 

teabena. Need tingimused kuuluvad 

kohaldamisele, kui kaupleja ja klient ei ole 

eraldi sõlmitud lepingus omavahel kokku 

leppinud teisiti. Tingimusi, milles kaupleja 

ja klient on eraldi kokku leppinud, ei 

tohiks pidada juurdepääsu üldtingimusteks 

käesoleva määruse tähenduses. 

(11) Diskrimineerimine, mida käesolev 

direktiiv käsitleb, toimub tavaliselt 

kaupleja poolt või nimel asjaomastele 

kaupadele või teenustele juurdepääsu 

eeltingimusena ette nähtud või 

kohaldatavate üldtingimuste, tingimuste ja 

andmete kaudu, mis on üldsusele 

kättesaadavad. Niisugused juurdepääsu 

üldtingimused hõlmavad muu hulgas hindu 

ning makse- ja tarnetingimusi. Kaupleja 

võib need ise või enda nimel üldsusele 

kättesaadavaks teha erineval viisil, näiteks 

reklaamides, veebilehtedel või eellepingu- 

või lepingudokumentides avaldatud 

teabena. Need tingimused kuuluvad 

kohaldamisele, kui kaupleja ja tarbija ei 

ole eraldi sõlmitud lepingus omavahel 

kokku leppinud teisiti. Tingimusi, milles 

kaupleja ja tarbijad on eraldi kokku 

leppinud, ei tohiks pidada juurdepääsu 

üldtingimusteks käesoleva määruse 

tähenduses. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid 

tuleks kaitsta diskrimineerimise eest 

kodakondsuse, elukoha või asukoha 

alusel, kui nad tegutsevad kliendina 

käesoleva määruse kohaldamisel. Siiski ei 

tohiks see kaitse laieneda neile klientidele, 

kes ostavad kaupu või teenuseid 

edasimüümiseks, kuna see mõjutaks 

ettevõtjate vahel laialt kasutatavaid 

tarneskeeme, nagu valikulise ja 

ainuõigusega turustussüsteem, mis 

üldjuhul võimaldavad tootjatel oma 

jaemüüjaid valida, tingimusel et nad 

täidavad konkurentsieeskirju. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liidu territooriumil kaupade müügi 

ja teenuste osutamisega seotud 

kaubandustehingutest tuleneva 

diskrimineerimise mõju klientidele ja 

siseturule on sama, olenemata sellest, kas 

kaupleja asub liikmesriigis või kolmandas 

riigis. Seetõttu ja tagamaks, et 

konkureerivate kauplejate suhtes 

kohaldatakse samu nõudeid, tuleks 

käesolevas määruses kehtestatud meetmeid 

kohaldada kõigi liidus tegutsevate 

kauplejate suhtes. 

(13) Liidu territooriumil kaupade müügi 

ja teenuste osutamisega seotud 

kaubandustehingutest tuleneva 

diskrimineerimise mõju tarbijatele ja 

siseturule on sama, olenemata sellest, kas 

kaupleja asub liikmesriigis või kolmandas 

riigis. Seetõttu ja tagamaks, et 

konkureerivate kauplejate suhtes 

kohaldatakse samu nõudeid, tuleks 

käesolevas määruses kehtestatud meetmeid 

kohaldada kõigi liidus tegutsevate 

kauplejate suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Et suurendada klientide võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 

(14) Et suurendada tarbijate võimalust 

saada siseturul kaupade müügi ja teenuste 
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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. 

osutamisega seotud teavet ning suurendada 

läbipaistvust, sealhulgas hindade 

läbipaistvust, ei tohiks kauplejad ei 

tehnoloogiavahendite abil ega muul viisil 

takistada tarbijate täielikku ja võrdset 

juurdepääsu kasutajaliidestele nende 

päritoluriigi või elukoha alusel. Tarbijate 

juurdepääsu veebipõhistele 

kasutajaliidestele mobiilirakenduste 

kaudu ei tohiks mitte mingil viisil 

takistada, kui nad eelistavad juurdepääsu 

valitud veebipõhisele kasutajaliidesele 

sellisel viisil ja kaupleja pakub seda 

liikmesriigis. Tehnoloogilised vahendid, 

mis piiravad sellist juurdepääsu, võivad 

eeskätt hõlmata mis tahes tehnoloogiaid, 

mida kasutatakse tarbija füüsilise asukoha 

kindlaksmääramiseks, sealhulgas 

veebipõhisele kasutajaliidesele 

juurdepääsuks kasutatava IP-aadressi, 

satelliitnavigatsioonisüsteemist saadud 

koordinaatide või maksetehinguga seotud 

andmete kaudu. Siiski ei tohiks 

kasutajaliidesele juurdepääsuga seotud 

diskrimineerimiskeeldu tõlgendada nii, et 

sellest tuleneb kauplejatele kohustus 

tarbijatega tehinguid sõlmida. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Teatavad kauplejad kasutavad 

kasutajaliidese eri versioone, mis on 

suunatud klientidele erinevates 

liikmesriikides. Kuigi selline võimalus 

peaks alles jääma, peaks kliendi suunamine 

ilma tema nõusolekuta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kõik kasutajaliidese versioonid 

peaksid olema klientidele alati hõlpsasti 

kättesaadavad. 

(15) Teatavad kauplejad kasutavad 

kasutajaliidese eri versioone, mis on 

suunatud tarbijatele erinevates 

liikmesriikides. Kuigi selline võimalus 

peaks alles jääma, peaks tarbija suunamine 

ilma tema nõusolekuta ühest 

kasutajaliidese versioonist teise olema 

keelatud. Kõik kasutajaliidese versioonid 

peaksid olema tarbijale alati hõlpsasti 

kättesaadavad. 
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Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või kliendi ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel olla vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud õigusliku nõude täitmine. 

Sellised õigusaktid võivad piirata klientide 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavates 

liikmesriikides. Kauplejaid ei tohiks 

takistada selliseid nõudeid täitmast ja seega 

peaks neil olema võimalik teatavatel 

territooriumidel tõkestada või piirata 

konkreetse kliendi või konkreetsete 

klientide juurdepääsu kasutajaliidesele või 

nad sealt ümber suunata, kui see on 

kõnealusel põhjusel vajalik. 

(16) Teatavatel juhtudel võib 

kasutajaliidesele juurdepääsu tõkestamine 

või piiramine või tarbija ümbersuunamine 

ilma tema nõusolekuta alternatiivsele 

kasutajaliidesele tarbija päritoluriigi, 

asukoha või elukoha alusel olla 

põhjendatud, kuid ainult juhul, kui see on 

vajalik, et tagada liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktides liidu õiguse 

kohaselt kehtestatud õigusliku nõude 

täitmine, mida kaupleja peab asjaomases 

liikmesriigis äritegevuse puhul järgima. 

Sellised õigusaktid võivad piirata tarbijate 

juurdepääsu teatavatele kaupadele või 

teenustele, näiteks keelates konkreetse 

infosisu kuvamise teatavas liikmesriigis. 

Kauplejaid ei tohiks takistada selliseid 

nõudeid täitmast ja seega peaks neil olema 

võimalik teatavatel territooriumidel 

tõkestada või piirata konkreetse tarbija või 

konkreetsete tarbijate juurdepääsu 

kasutajaliidesele või nad sealt ümber 

suunata, kui see võib olla kõnealusel 

põhjusel vajalik. Sellega seoses tuleks 

tarbijat teavitada veebipõhises 

kasutajaliideses juurdepääsu tõkestamise 

või piiramise või alternatiivsele 

kasutajaliidesele ümbersuunamise 

eesmärgist. 

 

Muudatusettepanek  20 

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 

(17) Paljudes konkreetsetes olukordades 

ei saa tarbijate päritoluriigist või 

elukohast lähtuvat erinevat kohtlemist 

kasutajaliidesele juurdepääsu üldtingimuste 
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kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa või teenuseid osutada, 

objektiivselt õigustada. Sellises olukorras 

tuleks keelata igasugune diskrimineerimine 

ja kõigil klientidel peaks seega olema 

õigus teha käesolevas määruses kehtestatud 

konkreetsete tingimuste alusel tehinguid 

samadel tingimustel nagu kohalikud 

kliendid ning neil peaks olema täielik ja 

võrdne õigus osta erinevaid pakutavaid 

kaupu ja teenuseid, sõltumata 

kodakondsusest, elukohast või asukohast. 

Vajaduse korral peavad kauplejad võtma 

meetmeid, et tagada diskrimineerimiskeelu 

järgimine, kui vastasel korral ei oleks 

asjaomastel klientidel võimalik saada 

täielikku ja võrdset juurdepääsu. Siiski ei 

peaks niisugusel juhul kohaldamisele 

kuuluvat diskrimineerimiskeeldu 

tõlgendama nii, et see ei luba kauplejatel 

suunata oma tegevust teistele 

liikmesriikidele või konkreetsetele 

tarbijaterühmadele suunatud pakkumiste 

ja erinevate tingimuste läbi, sealhulgas 

riigipõhiste kasutajaliideste loomisega. 

kohaldamisel, sealhulgas otsest keeldumist 

kaupu müüa, nõustuda teatavate 

finantstehingutega, mida kaupleja on 

ametlikult märkinud, 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 päritoluriigist või 

elukohast. Vajaduse korral peavad 

kauplejad võtma meetmeid, et tagada 

diskrimineerimiskeelu järgimine, kui 

vastasel korral ei oleks asjaomastel 

tarbijatel võimalik saada täielikku ja 

võrdset juurdepääsu. 

 

Muudatusettepanek  21 

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 

(18) Esimesel osutatud juhul müüb 

kaupleja kaupu ja neid kaupu ei tarnita 

piiriüleselt ei kaupleja poolt ega tema 

nimel liikmesriiki, kus on tarbija elukoht 

või asukoht. Sellises olukorras peaks 

tarbijal olema võimalus osta kaupu täpselt 

samadel tingimustel, sealhulgas samadel 

hinna- ja tarnetingimustel, nagu sarnastel 

tarbijatel, kelle elukoht või asukoht on 

kaupleja asukohaliikmesriigis. See võib 

tähendada, et välisriigi tarbija peab 

kaubale järgi minema sellesse liikmesriiki 

või teise liikmesriiki, kuhu kaupleja kauba 

tarnib. Niisuguses olukorras ei ole 

kauplejal kohustust katta piiriülesest 
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asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

tarnimisest tekkivaid lisakulusid. Tal ei 

ole ka kohustust ennast tarbija elukoha- 

või asukohaliikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

 

Muudatusettepanek 22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Teisel osutatud juhul pakub 

kaupleja elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, välja arvatud teenused, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine, nagu pilveteenused, 

andmebaasiteenused, veebilehe hooldus ja 

tulemüüride pakkumine. Sellisel juhul ei 

füüsiline üleandmine nõutav, kuna 

teenused osutatakse elektrooniliselt. 

Kaupleja võib käibemaksu deklareerida ja 

maksta lihtsustatud korras vastavalt 

nõukogu rakendusmääruses (EL) nr 

282/2011 sätestatud nn väikese ühe akna 

süsteemi käsitlevatele normidele. 

(19) Teisel osutatud juhul pakub 

kaupleja elektrooniliselt osutatavaid 

teenuseid, välja arvatud 

audiovisuaalteenused, mille peamine sisu 

on juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, nagu 

suhtlusvõrgustike teenused, pilveteenused, 

andmebaasiteenused, veebilehe hooldus ja 

tulemüüride pakkumine. Sellisel juhul ei 

füüsiline üleandmine nõutav, kuna 

teenused osutatakse elektrooniliselt. 

Kaupleja võib käibemaksu deklareerida ja 

maksta lihtsustatud korras vastavalt 

nõukogu rakendusmääruses (EL) nr 

282/2011 sätestatud nn väikese ühe akna 

süsteemi käsitlevatele normidele. 

 

Muudatusettepanek 23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

mitteaudiovisuaalseid autoriõigustega 

kaitstud teoseid või teenuseid, mis ei ole 

hõlmatud direktiiviga 2010/13/EL, 

sealhulgas e-raamatuid, tarkvara, 

arvutimänge ja muusikat, mille suhtes on 
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kauplejal olemas õigused või ta on 

omandanud litsentsi sellise sisu 

kasutamiseks kõikidel asjaomastel 

territooriumidel, ei tohiks tal samuti olla 

lubatud diskrimineerimine tarbija 

päritoluriigi või elukoha alusel. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Lõpuks ka olukorras, kus kaupleja 

pakub teenuseid ja klient saab need 

teenused ruumides või asukohas, mille on 

kindaks määranud kaupleja ja mis asuvad 

muus liikmesriigis kui see, mille kodanik 

klient on või kus asub tema elu- või 

asukoht, ei peaks erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamine selliste 

kriteeriumidega seotud põhjustel olema 

õigustatud. Need olukorrad hõlmavad 

niisuguste teenuste osutamist nagu 

hotellimajutus, spordiüritused, autorent ja 

pääsmete müük muusikafestivalidele ja 

lõbustusparkidesse. Niisuguses olukorras ei 

ole kauplejal kohustust ennast teises 

liikmesriigis käibemaksukohustuslasena 

registreerida ega korraldada kauba 

piiriülest tarnimist. 

(20) Lõpuks ka olukorras, kus kaupleja 

pakub teenuseid ja tarbija saab need 

teenused ruumides või asukohas, mille on 

kindaks määranud kaupleja ja mis asuvad 

muus liikmesriigis kui see, mille kodanik 

tarbija on või kus asub tema elukoht, ei 

peaks erinevate juurdepääsu üldtingimuste 

kohaldamine selliste kriteeriumidega 

seotud põhjustel olema õigustatud. Need 

olukorrad hõlmavad niisuguste teenuste 

osutamist nagu hotellimajutus, 

spordiüritused, autorent ja pääsmete müük 

muusikafestivalidele ja lõbustusparkidesse. 

Niisuguses olukorras ei ole kauplejal 

kohustust ennast teises liikmesriigis 

käibemaksukohustuslasena registreerida 

ega korraldada kauba piiriülest tarnimist. 

 

 

Muudatusettepanek 25 

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 

(21) Juhul kui kaupleja tegevus ei toimu 

tarbija elukoha- või asukohaliikmesriigis 

või ettevõtja ei ole oma tegevust aktiivselt 

sellesse liikmesriiki suunanud, või kui 

tarbija näol ei ole tegemist tarbijaga, ei 

tulene määruse (EÜ) nr 593/2008 ja 
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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. 

määruse (EL) nr 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 tarbija 

liikmesriigis või ta suunab oma tegevuse 

sellesse liikmesriiki – selle näitajaks võib 

olla muu hulgas keele valik (olenevalt 

keelest koos muude kriteeriumidega), 

viide valuutale või tähtsus kohalike 

otsingumootorite tulemustes –, mis 

väljendab tema tahet luua selle liikmesriigi 

tarbijatega kaubandussuhteid, peaks ta 

suutma nende lisakuludega arvestada. 

Käesoleva määruse kohast 

diskrimineerimiskeeldu ei tohiks 

tõlgendada nii, et sellega nähakse ette 

kohustus tarnida kaupu piiriüleselt teise 

liikmesriiki, kui kaupleja ei pakuks 

tavaliselt oma tarbijatele sellise tarne 

võimalust, ega nii, et sellega nähakse ette 

kohustus võtta kaup tagasi teises 

liikmesriigis või kanda sellega seotud 

lisakulud, kui kauplejal muidu ei oleks 

sellist kohustust. 

 

Muudatusettepanek  26 

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 

(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 päritoluriigi 

või elukoha alusel erinevate juurdepääsu 

üldtingimuste kohaldamise keeld seda, et 

nad peavad ennast teistes liikmesriikides 

käibemaksukohustuslasena registreerima; 

lisaks võivad sellega kaasneda lisakulud, 

mille näol oleks tegemist 
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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. 

ebaproportsionaalse koormusega, võttes 

arvesse asjaomaste kauplejate suurust ja 

erijooni. Seetõttu tuleks need kauplejad 

selle keelu kohaldamisalast välja jätta seni, 

kuni kõnealune erikord kohaldamisele 

kuulub. 

_________________ _________________ 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

27 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 

direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 

käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 

11.12.2006, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

klientidele või teatavatel territooriumil 

asuvatele klientidele põhjustel, mis on 

seotud klientide kodakondsuse, elukoha 

või asukohaga, tulenevalt liidu õiguses või 

liikmesriigi õigusaktis liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud konkreetsest keelust või 

nõudest. Liikmesriikide õigusaktides 

võidakse ka liidu õiguse alusel nõuda, et 

kauplejad järgiksid teatavaid raamatute 

hinnakujunduse nõudeid. Kauplejaid ei 

tohiks, nii palju kui võimalik, takistada 

selliseid norme järgimast. 

(23) Niisugustes olukordades ei ole 

kauplejatel mõnikord võimalik kaupu 

müüa või teenuseid osutada teatavatele 

tarbijatele või teatavatel territooriumidel 

asuvatele tarbijatele, tulenevalt liidu 

õiguses või liikmesriigi õigusaktis liidu 

õiguse kohaselt kehtestatud konkreetsest 

keelust või nõudest. Liikmesriikide 

õigusaktides võidakse ka liidu õiguse 

alusel nõuda, et kauplejad järgiksid 

teatavaid raamatute hinnakujunduse 

nõudeid. Lisaks sellele võidakse 

liikmesriikide õigusaktidega nõuda, et 

elektrooniliselt osutatavate teenuste ja 

elektrooniliselt levitatavate väljaannete 

suhtes peaks olema võimalik kohaldada 

sama soodsaid käibemaksumäärasid kui 

füüsilisel kandjal väljaannete suhtes, 

arvestades nõukogu direktiivi, millega 

muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses 

raamatute, ajalehtede ja 

perioodikaväljaannete suhtes 

kohaldatavate käibemaksumääradega. 
Kauplejaid ei tohiks, nii palju kui võimalik, 

takistada selliseid norme järgimast 

niikaua, kuni järgitakse liidu põhimõtteid 

ja seadusandlikke akte ning Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
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põhiõigusi. 

 

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 

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. 

(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. Isegi kui 

sellised kokkulepped ei kuulu ELi 

toimimise lepingu artikli 101 

kohaldamisalasse, takistavad need 

käesoleva määruse kohaldamisel siseturu 

nõuetekohast toimimist ja neid on võimalik 

kasutada määruse sätetest 

kõrvalehoidumiseks. Vastavad sätted 

kõnealustes kokkulepetes ja muudes 

passiivset müüki käsitlevates kokkulepetes, 

mis nõuavad kauplejalt, et ta tegutseks 

vastuolus käesoleva määrusega, peaks 

seetõttu olema automaatselt tühised. Siiski 

ei mõjuta käesolev määrus, eelkõige need 

sätteid, mis käsitlevad kaupade või 

teenuste kättesaadavust, kokkuleppeid, mis 

piiravad aktiivset müüki määruse (EL) nr 

330/2010 tähenduses. 

_________________ _________________ 

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). 
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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 vastutavat asutust, kellel on vajalikud 

õigused teostada tõhusat järelevalvet selle 

üle, et käesolevat määrust järgitakse, ja 

tagada sellest tulenevate nõuete täitmine. 

Liikmesriigid peaksid ühtlasi tagama, et 

kauplejatele on võimalik määrata tõhusaid, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, 

kui nad käesolevat määrust rikuvad. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Klientidel peaks olema võimalik 

saada vastutavatelt ametiasutustelt abi, 

hõlbustamaks kauplejatega käesoleva 

määruse kohaldamisel tekkinud vaidluste 

lahendamist, sealhulgas ühtse kaebuse 

vormi näol. 

(28) Tarbijatel peaks olema võimalik 

saada vastutavatelt organitelt abi, 

hõlbustamaks kauplejatega käesoleva 

määruse kohaldamisel tekkinud vaidluste 

lahendamist, sealhulgas ühtse kaebuse 

vormi näol. 

 

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 

(29) Määrust tuleb korrapäraselt hinnata, 

et teha vajadusel ettepanekuid selle 

muutmiseks. Esimene hindamine peaks 

keskenduma selliste olukordade 

analüüsile, kus erinevat kohtlemist ei saa 

põhjendada direktiivi 2006/123/EÜ 

sätetega, ja eeskätt artikli 4 lõike 1 punkti 
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autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

autoriõigustega kaitstud materjalile ja 

nende kasutamise võimaldamine, 

tingimusel et kauplejal on asjaomaste 

territooriumide jaoks olemas vajalikud 

õigused. 

b sätete kohaldamisele elektrooniliselt 

osutatavatele teenustele ja 

mittemateriaalsetele kaupadele, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

audiovisuaalteostele ja teenustele või 

muule autoriõigustega kaitstud materjalile, 

mille suhtes on kauplejal olemas õigused 

või ta on omandanud litsentsi sellise sisu 

kasutamiseks kõikidel asjaomastel 

territooriumidel, ja nende kasutamise 

võimaldamine, kuni niisuguseid teenuseid 

mõjutava seadusandluse tervikliku 

läbivaatamiseni, eesmärgiga laiendada 

seda võimaluse korral muudele juhtudele, 

ning samuti peaks see keskenduma 

jaehindade ja ostujõu muutumisele ühtsel 

turul käesoleva määruse tõttu. Esimesel 

hindamisel tuleks ka arvesse võtta 

liikmesriikide õiguslikke arenguid seoses 

autoriõiguste reformiga, 

audiovisuaalmeedia teenuste sektoriga ja 

veebisisuteenuste piiriülese 

kaasaskantavuse pakkumisega tellijatele, 

kes ei viibi ajutiselt oma 

elukohaliikmesriigis. Esimesel hindamisel 

tuleks samuti kaaluda käesoleva määruse 

kohaldamisala võimalikku laiendamist 

finantsteenuste, transporditeenuste või 

tervishoiuteenuste valdkonnale. 

Audiovisuaalteenuste pakkujad peaksid 

edaspidi tegema hindamisel koostööd, et 

jõuda järeldusele, kas viidatud teenuste 

lisamine käesoleva määruse 

kohaldamisalasse toob kaasa praegu 

kasutatavatest ärimudelitest tõhusamate 

väljaarendamise.  

 

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 

(30) Et hõlbustada käesoleva määruse 

sätete tõhusat rakendamist, peaks nendega 

seoses olema võimalik tugineda ka 
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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. 

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, tuleks määrust (EÜ) nr 2006/2004 

vastavalt muuta. 

_________________ _________________ 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise 

eest vastutavate siseriiklike asutuste 

vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase 

koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 

1).  

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise 

eest vastutavate siseriiklike asutuste 

vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase 

koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 

1).  

 

Muudatusettepanek  33 

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 tarbijate päritoluriigi 

või elukoha alusel, on sobivaim meede 

määrus, mis kuulub vahetult kohaldamisele 

kõigis liikmesriikides. See on vajalik, et 

tagada diskrimineerimiskeelu käsitlevate 

normide ühetaoline kohaldamine kogu 

liidus ja nende üheaegne jõustumine. 

Üksnes määrus tagab niisuguse selguse, 

ühtsuse ja õiguskindluse, mis on vajalik, et 

võimaldada tarbijatel neist normidest täit 

kasu saada. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 34 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel – sealhulgas 

asukohapõhist piiramist – tehingutes, mis 

sõlmitakse kauplejatega liidu piires, ei 

suuda antud probleemi piiriülese iseloomu 

ja kehtiva õigusraamistiku ebapiisava 

selguse tõttu saavutada liikmesriigid 

iseseisvalt, vaid selle ulatusest tingituna ja 

selle võimaliku mõju tõttu siseturule on 

seda võimalik paremini saavutada liidu 

tasandil, võib liit võtta meetmeid Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõtte alusel. Kooskõlas 

osutatud artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

(34) Kuna käesoleva määruse eesmärki 

hoida ära otsest ja kaudset 

diskrimineerimist tarbija päritoluriigi või 

elukoha alusel – sealhulgas asukohapõhist 

piiramist – tehingutes, mis sõlmitakse 

kauplejatega liidu piires, ei suuda antud 

probleemi piiriülese iseloomu ja kehtiva 

õigusraamistiku ebapiisava selguse tõttu 

saavutada liikmesriigid iseseisvalt, vaid 

selle ulatusest tingituna ja selle võimaliku 

mõju tõttu siseturule on seda võimalik 

paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 

võtta meetmeid Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõtte alusel. Kooskõlas osutatud 

artiklis kehtestatud 

proportsionaalsuspõhimõttega ei lähe 

käesolev määrus kaugemale sellest, mis on 

vajalik kõnesoleva eesmärgi 

saavutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 

määruse eesmärk tagada täielik kooskõla 

harta artiklitega 16 ja 17, 

(35) Käesolevas määruses austatakse 

põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva 

määruse eesmärk tagada täielik kooskõla 

harta artiklitega 11, 16 ja 17, 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eesmärk ja kohaldamisala Reguleerimisese ja kohaldamisala 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele, hoides ära klientide otsest või 

kaudset diskrimineerimist kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel. 

1. Käesoleva määruse eesmärk on 

aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 

toimimisele ja saavutada tarbijakaitse 

kõrge tase, hoides ära otsest või kaudset 

asukohapõhist piiramist tarbijate 

päritoluriigi või elukoha alusel. 

Käesolevas määruses määratakse 

kindlaks olukorrad, kus erinevaid 

juurdepääsutingimusi ei saa põhjendada 

objektiivsete kriteeriumidega vastavalt 

direktiivi 2006/123/EÜ artikli 20 lõikele 2. 

Kui käesoleva määruse sätted on 

vastuolus direktiivi 2006/123/EÜ artikli 

20 lõike 2 sätetega, kuuluvad 

kohaldamisele käesoleva määruse sätted. 

Direktiivi 2006/123/EÜ artikli 20 lõiget 2 

kohaldatakse jätkuvalt täiel määral 

olukordades, mida käesolev määrus ei 

hõlma ning mis kuuluvad direktiivi 

2006/123/EÜ kohdaldamisalasse. 

 

Muudatusettepanek 38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on kliendi 

elu- või asukoht; 

(a) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid, sealhulgas 

autoriõigustega kaitstud 

mitteaudiovisuaalseid teoseid või 
teenuseid, või soovib seda teha muus 

liikmesriigis kui liikmesriik, kus on tarbija 

elukoht; 
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Muudatusettepanek 39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja müüb kaupu, osutab 

teenuseid või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on kliendi elu- või 

asukoht, kuid klient on teise liikmesriigi 

kodanik; 

(b) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid, sealhulgas 

autoriõigustega kaitstud 

mitteaudiovisuaalseid teoseid või 
teenuseid, või soovib seda teha samas 

liikmesriigis, kus on tarbija elukoht, kuid 

tarbija on teise liikmesriigi kodanik; 

 

Muudatusettepanek 40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid või soovib seda teha 

selles liikmesriigis, kus klient ajutiselt 

asub, ilma et ta elukoht või asukoht oleks 

selles liikmesriigis. 

(c) kui kaupleja müüb kaupu või 

osutab teenuseid, sealhulgas 

mitteaudiovisuaalseid autoriõigustega 

kaitstud teoseid või teenuseid, või soovib 

seda teha selles liikmesriigis, kus tarbija 

ajutiselt asub, ilma et ta elukoht oleks 

selles liikmesriigis. 

 

Muudatusettepanek  41 

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 

5. Käesolev määrus ei piira liidu 

õigusnorme, mis käsitlevad õigusalast 

koostööd tsiviilasjades. Käesoleva määruse 

järgimist ei või tõlgendada nii, et kaupleja 

suunab oma tegevuse liikmesriiki, kus on 

kliendi harilik viibimis- või elukoht 

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

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

kaupleja, kes tegutseb artikleid 3, 4 ja 5 

järgides, ei takista ega piira tarbijate 

päritoluriigist või elukohast olenemata 

nende juurdepääsu oma veebipõhisele 

kasutajaliidesele, ei suuna tarbijat ümber 

oma veebipõhise kasutajaliidese 

versioonile, mis erineb sellest 

veebipõhisest kasutajaliidesest, millele 

asjaomane tarbija algselt soovis ligi 

pääseda, ega kehtesta erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi käesolevas 

määrusega hõlmatud olukordades, siis ei 

saa käsitada seda ainuüksi nimetatud 

põhjustel kaupleja tegevuse aktiivse 

suunamisena liikmesriiki, kus on tarbija 

harilik viibimiskoht või alaline elukoht. 

See säte ei kehti aga siis, kui muude, 

kohustuslike sätete järgimisest kaugemale 

ulatuvate lisaasjaolude olemasolu viitab, 

et kaupleja suunab oma majandus- või 

kutsetegevuse sellisesse liikmesriiki. 

 

Muudatusettepanek  42 

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 

liidus, välja arvatud edasimüügiks; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) „juurdepääsu üldtingimused“ — 

kõik tingimused ja muu teave, sealhulgas 

müügihind, millega reguleeritakse kliendi 

võimalust saada ettevõtja pakutavaid kaupu 

(d) „juurdepääsu üldtingimused“ — 

kõik tingimused ja muu teave, sealhulgas 

müügihind, millega reguleeritakse tarbija 

võimalust saada ettevõtja pakutavaid kaupu 
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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; 

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; 

 

 

Muudatusettepanek  44 

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 asjad, mida 

müüakse täitemenetluses või muul 

seadusest tuleneval viisil; 

 

Muudatusettepanek  45 

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 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; 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) „asukohapõhine piiramine“ – 

geograafilistel põhjustel tehnoloogiliste 
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vahenditega või muul viisil juurdepääsu 

põhjendamatu piiramine teatavatele 

veebipõhistele kasutajaliidestele. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata klientide juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele kliendi kodakondsuse, 

elukoha või tasukoha alusel. 

1. Kauplejad ei tohi tehniliste 

vahendite abil või muul viisil takistada või 

piirata tarbijate juurdepääsu veebipõhisele 

kasutajaliidesele tarbija päritoluriigi või 

elukoha alusel. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kauplejad ei tohi klienti tema 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

suunata ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele klient algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

kodakondsuse, elukoha või asukohaga 

kliendi jaoks sobivaks, välja arvatud juhul, 

kui klient annab enne enda 

ümbersuunamist selleks oma sõnaselge 

nõusoleku. 

Kauplejad ei tohi tarbijat tema 

päritoluriigi või elukoha tõttu suunata 

ümber kasutajaliidesele, mis erineb 

kasutajaliidesest, millele tarbija algselt 

soovis ligi pääseda, oma kujunduse, 

kasutatud keele või muude tunnuste tõttu, 

mis muudavad selle kasutajaliidese teatava 

päritoluriigi või elukohaga tarbija jaoks 

sobivaks, välja arvatud juhul, kui tarbija 

on andnud selleks oma sõnaselge 

nõusoleku enne enda ümbersuunamist, 

millele tarbija algselt soovis ligi pääseda. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kliendilt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 

Tarbijalt saadud sõnaselge nõusoleku 

alusel toimunud ümbersuunamise korral 
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peab kasutajaliidese algne versioon jääma 

kliendi jaoks kergesti juurdepääsetavaks. 

peab veebipõhise kasutajaliidese versioon, 

millele tarbija algselt soovis ligi pääseda, 
jääma tarbija jaoks kergesti 

juurdepääsetavaks. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui teatavate klientide või 

teatavatel territooriumidel asuvate klientide 

juurdepääsu tõkestamine, piiramine või 

nende ümbersuunamine on vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis liidu õiguse kohaselt kehtestatud 

õigusliku nõude täitmine. 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde ei 

kohaldata, kui kaupleja veebipõhisele 

kasutajaliidesele teatavate tarbijate või 

teatavatel territooriumidel asuvate tarbijate 

juurdepääsu tõkestamine või piiramine või 

nende ümbersuunamine on vajalik, et 

tagada liidu õiguses või liikmesriigi 

õigusaktis kauplejate tegevusele 

kohaldatava liidu õiguse kohaselt 

kehtestatud õigusliku nõude täitmine. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

kliendi juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab kliendi sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 4 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse. Põhjendus esitatakse keeles, 

mida kasutatakse kasutajaliideses, millele 

klient algselt soovis ligi pääseda. 

4. Kui kaupleja tõkestab või piirab 

tarbijate juurdepääsu kasutajaliidesele või 

suunab tarbijad sellelt ümber teisele 

kasutajaliideseversioonile lõike 3 alusel, 

peab ta selle kohta esitama selge 

põhjenduse ja selgituse tarbijale. 

Põhjendus esitatakse keeles, mida 

kasutatakse kasutajaliideses, millele tarbija 

algselt soovis ligi pääseda. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei tohi klientidele nende 

kodakondsuse, elukoha või asukoha tõttu 

kohaldada kaupade või teenuste saamiseks 

erinevaid juurdepääsu üldtingimusi 

järgmistel juhtudel: 

1. Kauplejad ei tohi tarbijatele nende 

päritoluriigi või elukoha tõttu kohaldada 

kaupade või teenuste saamiseks erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi, kui: 

 

Muudatusettepanek  53 

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) kaupleja müüb kaupu ja neid kaupu 

ei tarnita kaupleja poolt ega tema nimel 

piiriüleselt tarbija liikmesriiki, vaid 

kaubale tullakse järele kaupleja ja tarbija 

vahel kokku lepitud kohta liikmesriigis, 

kus kaupleja tegutseb; 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavad teenused, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine; 

(b) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

osutatavad teenused, välja arvatud 

teenused, mille peamine sisu on 

mittemateriaalsete kaupade müük või 

juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega 

kaitstud teostele või muule autoriõigustega 

kaitstud materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine; 

 

Muudatusettepanek 55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kui kaupleja pakub elektrooniliselt 

tarnitavaid mitteaudiovisuaalseid teoseid 

või teenuseid, mille peamine sisu on 

juurdepääsu võimaldamine 

autoriõigustega kaitstud teostele või 

muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile, mille suhtes on kauplejal 

olemas õigused või ta on omandanud 

litsentsi sellise sisu kasutamiseks kõikidel 

asjaomastel territooriumidel, ja nende 

kasutamise võimaldamine; 

 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) kui kaupleja pakub teenuseid, välja 

arvatud punktis b nimetatud teenused, ning 

neid teenuseid osutatakse kliendile 

kaupleja ruumides või kaupleja 

tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

kliendi kodakondsus-, elukoha- ega 

asukohaliikmesriik. 

(c) kaupleja pakub teenuseid, välja 

arvatud punktis b nimetatud teenused, ning 

neid teenuseid osutatakse tarbijale 

kaupleja ruumides või kaupleja 

tegevuskohas liikmesriigis, mis ei ole 

tarbija kodakondsus- ega 

elukohaliikmesriik. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõikes 1 sätestatud keeld ei takista 

kauplejatel pakkuda erinevaid 

juurdepääsu üldtingimusi, sealhulgas 

müügihindu, mis erinevad liikmesriigiti 

või mida pakutakse konkreetsel 

territooriumil asuvatele tarbijatele või 

konkreetsele tarbijarühmale. 

 

Muudatusettepanek  58 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kauplejatel peab olema võimalus 

mitte tarnida kaupu või osutada teenuseid 

piiriüleselt, kui sellise tarnimise või 

teenuste osutamisega kaasnevad lisakulud 

ja/või selleks on vaja sõlmida kaupleja 

nimel lisakokkuleppeid. 

 

Muudatusettepanek 59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata, 

kui liidu õiguses või liidu õiguse kohases 

liikmesriigi õigusnormis kehtestatud 

konkreetse sätte alusel ei ole kauplejal 

lubatud kaupa müüa ega teenuseid osutada 

teatavatele klientidele või teatavatel 

territooriumidel asuvatele klientidele. 

Lõikes 1 sätestatud keeldu kohaldatakse, 

võttes arvesse liidu õiguses või liidu õiguse 

kohases liikmesriigi õigusnormis kehtivaid 

konkreetseid sätteid, mis ei luba kauplejal 

kaupa müüa ega teenuseid osutada 

teatavatele tarbijatele või teatavatel 

territooriumidel asuvatele tarbijatele. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raamatute müügi puhul ei takista lõikes 1 

sätestatud keeld kauplejatel teatavatel 

territooriumidel asuvatele klientidele eri 

hindu kohaldamast, kui nad on seda 

kohustatud tegema liidu õiguse kohase 

liikmesriigi õigusnormi alusel. 

Raamatute müügi puhul ei piira lõikes 1 

sätestatud keeld hinnakujundust 

käsitlevate eriõigusaktide kohaldamist 

liikmesriikides vastavalt liidu õigusele. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 4 a 

 Käesolev määrus ei mõjuta autoriõiguse 

ja sellega kaasnevate õiguste valdkonnas 

kohaldatavaid eeskirju. 

Selgitus 

Juurdepääs autoriõigustega kaitstud teostele või muule autoriõigustega kaitstud materjalile 

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

Vastasel korral tekitaks see kattuvusi teiste ELi õigusaktidega. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 

puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

kliendi kodakondsusest, elukohast, 

asukohast, maksekonto asukohast, 

maksteenuse osutaja asukohast või 

maksevahendi väljastamise asukohast liidu 

piires, kui: 

1. Kauplejad ei või kohaldada 

kaupade müügi või teenuste osutamise 

puhul erinevaid maksetingimusi, lähtudes 

tarbija päritoluriigist või elukohast, 

maksekonto asukohast, makseteenuse 

osutaja asukohast või maksevahendi 

väljastamise asukohast liidu piires, kui: 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kokkulepped, millega kohustatakse 

kauplejaid passiivse müügiga seoses 

tegutsema vastuolus käesoleva määrusega, 

on automaatselt tühised. 

Sätted, millega kohustatakse kauplejaid 

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

vastuolus käesoleva määrusega, on 

automaatselt tühised. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 

käesoleva määruse sätete rikkumise eest 

kohaldatavate karistuste kohta ning 

võtavad kõik vajalikud meetmed nende 

eeskirjade rakendamise tagamiseks. 

Ettenähtud karistused peavad olema 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

2. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 

käesoleva määruse sätete rikkumise eest 

kohaldatavate sanktsioonide kohta ning 

võtavad kõik vajalikud meetmed nende 

eeskirjade rakendamise tagamiseks. 

Kehtestatud sanktsioonid peavad olema 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõikes 2 osutatud sanktsioonidest 

tuleks teatada komisjonile ja need tuleks 

teha avalikult kättesaadavaks komisjoni 

veebisaidil. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt [kuupäev: kaks aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist] ja 

edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

käesoleva määruse kohta tehtud 

hindamise peamised järeldused. 

Hinnangule lisatakse vajaduse korral 

ettepanek käesoleva määruse muutmiseks, 

võttes arvesse õiguslikku, tehnilist ja 

majanduslikku arengut. 

1. Hiljemalt [kuupäev: kaks aastat 

pärast käesoleva määruse jõustumist], 

seejärel vastavalt vajadusele ja edaspidi 

hiljemalt iga nelja aasta järel hindab 

komisjon käesoleva määruse kohaldamist 

õiguse, tehnika ja majanduse arengu 

valguses ning esitab vastavasisulise 

aruande Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele. Vajaduse korral 

lisatakse aruandele seadusandlik 

ettepanek kehtiva määruse 

läbivaatamiseks. 

 Esimeses lõikes osutatud aruanne peab 

hõlmama hinnangut käesoleva määruse 
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kohaldamisala võimalikule laiendamisele, 

eeskätt 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, aga ka muudele 

valdkondadele, nagu muusika, e-

raamatud, mängud ja/või tarkvara. 

 Lisaks tuleb aruandes pöörata erilist 

tähelepanu võimalikule majanduslikule 

mõjule VKEde ja idufirmade jaoks ning 

käesoleva määruse artiklis 7 osutatud 

riiklike jõustamismeetmete 

tulemuslikkusele ning keskenduda 

isikuandmete kasutamisele ja kaitsele. 

 

Muudatusettepanek  67 

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, 

et hõlmata sellised lisasektorid nagu 

finants-, transpordi-, elektroonilise side, 

tervishoiu- ja audiovisuaalsektor, 

tingimusel et kauplejal on olemas õigused 

või ta on omandanud litsentsi 
elektrooniliselt edastatavate 

audiovisuaalteoste, mittemateriaalsete 

kaupade või teenuste kasutamiseks, mille 

peamine sisu on juurdepääsu 

võimaldamine autoriõigustega kaitstud 

teostele või muule autoriõigustega kaitstud 

materjalile ja nende kasutamise 

võimaldamine kõikide asjaomaste 

territooriumide jaoks. 
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Muudatusettepanek 68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 4 lõike 1 punkti b kohaldatakse 

siiski alates 1. juulist 2018. 

välja jäetud 
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