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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunnustab komisjoni ettepanekut esindushagide direktiivi kohta, mis peaks 
tagama, et ELi liikmesriigid liidu õigusnorme täies ulatuses rakendavad ja järgivad ja nende 
täitmise tagavad ning kodanikele asjakohast õiguskaitset võimaldavad.

Esindushagide direktiiv ei puuduta olemasolevaid mehhanisme, et parandada või muuta I lisas 
nimetatud direktiive kohapealsete transpordiettevõtjate või reisikorraldajate osas; pigem 
tuleks selles näha kehtiva õiguse tarbijasõbraliku kohaldamise vahendit. Vaidluse korral 
kuulub esindushagi vastuvõetavuse üle otsustamine asjaomase liikmesriigi pädevusse 
(jurisdiktsioon määratakse määrusega (EÜ) nr 44/2001 - Brüsseli I määrus).

Sektoripõhistes direktiivides võetakse arvesse transpordi- ja turismivaldkonna eri sektorite, 
nagu lennu-, rongi-, laeva- ja pakettreisid, iseärasusi, millele vastavalt saab esindushagi 
võimalust kasutada.

Tervikliku tarbijakaitse huvides on arvamuse koostaja arvates tingimata vaja sektoripõhised 
direktiivid lähiajal läbi vaadata ja ajakohastada, st neid vastavalt turu muutustele kohandada. 
See puudutab eelkõige lennureisijate direktiivi. Esindushagide direktiiv ei tohi mingil juhul 
tähelepanu kõrvale juhtida tõsiasjast, et lennureisijate õiguste läbivaatamine oleks pidanud 
juba tehtud olema. Praegu ei ole aga veel selge, kas need on tõepoolest uuesti sõnastatuna 
olemas 12 kuud pärast esindushagide direktiivi jõustumist, nii et komisjoni kavandatud 
tähtaeg I lisasse jätmise hindamiseks ei tundu kuigi mõistlik.

Esindushagide menetlemist ei tohiks kasutada avaliku sektori ülesannete täitmiseks (nt 
õiguskaitse kahju tekitava käitumise puhul). Nende avalike ülesannete täitmist ei tohi üle 
kanda erasektori organisatsioonidele – avada neile eksklusiivne juurdepääs vastavatele 
menetlustele. 

Direktiivis ei käsitleta konkureerivate menetluste võimalust, millel oleks järgnevatele 
esindushagimenetlustele blokeeriv mõju. See asi nõuab veel üksikasjalikku analüüsi ja 
reguleerimist, et vältida liiga suurt hulka menetlusi, mis koormaksid kohtuid, tarbijaid ja 
ettevõtjaid.

Ei tohi olla stiimuleid, mis meelitaksid ettevõtete vastu meelevaldseid ja väljapressimisele 
suunatud menetlusi korraldama ning sellest tulutoovat ärimudelit kujundama.

Arvamuse koostaja peab vajalikuks parandusi järgmistes punktides:

1. „Pädevate üksuste“ määratlus: Siin tuleb eeltingimused kitsamalt määratleda ning 
pädev üksus peab kogu esindushagimenetluse vältel kõiki tingimusi täitma.

2. „Opt-in-süsteem“: Eraõiguslikud esindushagid ilma kahju kannatanud tarbijate 
volitusteta ei ole arvamuse koostajale vastuvõetavad, kuna „opt-in-süsteemist“ lahtiütlemine 
ei sobi kokku euroopaliku õigustraditsiooniga. Esindushagi eeltingimuseks peab olema tarbija 
nõusolek oma nõudmiste esitamiseks. Siiski tuleb arvata, et „väikeste“ vaidluste puhul ei leia 
„opt-in-süsteem“ väidetavalt kahju kannatanud isikute seas laialdast heakskiitu, kuna nemad 
ei saa võimalikust hüvitisest otseselt kasu.

3. Pädevate üksuste rahastamine: Pädevate üksuste rahastamine ei tohi mingil juhul 
toimuda riigi toel. Siin peab nii hageja kui ka kostja suhtes kehtima võrdsuse põhimõte ning 
kumbagi poolel ei tohi olla eelist. 
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4. Advokaaditasud: Esindushagid ei tohi soodustada vaidlusi, mis on osaliste seisukohast 
tarbetud. Võimalikud tulemustasud peaks liikmesriik keelama.

5. Menetlus: Võimalik hüvitis ei tohiks olla suurem sellest, mida oleks võinud saada 
individuaalhagi kaudu. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
võimaldada tarbijate kollektiivseid huve 
esindavatel pädevatel üksustel esitada liidu 
õigusnormide rikkumise vastu kaebus, 
kasutades esindushagi. Pädevatel üksustel 
peaks olema võimalik nõuda rikkumise 
lõpetamist või see keelata, kinnitada, et 
selline rikkumine on toimunud, ja kasutada 
õiguskaitsevahendeid, näiteks nõuda 
riigisisese õigusega ettenähtud 
kahjuhüvitist, parandustöid või hinna 
alandamist.

(1) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
võimaldada tarbijate kollektiivseid huve 
esindavatel pädevatel üksustel esitada liidu 
õigusnormide rikkumise vastu kaebus, 
kasutades esindushagi. Pädevatel üksustel 
peaks olema võimalik nõuda rikkumise 
lõpetamist või see keelata, kinnitada, et 
selline rikkumine on toimunud, ja kasutada 
õiguskaitsevahendeid, näiteks nõuda 
riigisisese õigusega ettenähtud 
kahjuhüvitist, parandustöid, asendamist, 
kõrvaldamist või hinna alandamist, 
lepingu lõpetamist või makstud hinna 
tagastamist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon on vastu võtnud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepanekud, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning 
lendudetühistamise või pikaajalise 

välja jäetud
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hilinemise eest antava hüvitise ja abi 
kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 
lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja 
nende pagasi õhuveol30 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust 
rongireisijate õiguste ja kohustuste 
kohta31. Seepärast on asjakohane ette 
näha, et üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist hindab komisjon, kas 
liidu õigusnormid lennu- ja rongireisijate 
õiguste valdkonnas pakuvad tarbijatele 
piisaval tasemel kaitset, mis on võrreldav 
käesolevas direktiivis sätestatuga, ja teeb 
vajalikud järeldused seoses käesoleva 
direktiivi kohaldamisalaga.

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liikmesriigid võivad nõuda (18) Liikmesriigid võivad nõuda 
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pädevatelt üksustelt esindushagi 
põhjendamiseks piisavat teavet, sealhulgas 
rikkumise tõttu kahju saanud tarbijate 
rühma ning esindushagi raames 
lahendatavate fakti- ja õigusküsimuste 
kirjeldust. Pädevalt üksuselt ei tohiks hagi 
algatamiseks nõuda kõikide rikkumise 
tõttu kahju kannatanud tarbijate 
individuaalset kindlakstegemist. 
Esindushagide puhul peaks kohus või 
haldusasutus kontrollima võimalikult 
varases menetlusetapis, kas juhtum sobib 
esindushagi esitamiseks, võttes arvesse
rikkumise laadi ja asjaomaste tarbijate 
kannatatud kahju tunnuseid.

pädevatelt üksustelt esindushagi 
põhjendamiseks piisavat teavet, sealhulgas 
rikkumise tõttu kahju saanud tarbijate 
rühma ning esindushagi raames 
lahendatavate fakti- ja õigusküsimuste 
kirjeldust. Pädev üksus peaks hagi 
algatamiseks kõik rikkumise tõttu kahju 
kannatanud tarbijad individuaalselt 
kindlaks tegema ja neilt saama eelneva 
nõusoleku, et nad osalevad esindushagis. 
Esindushagide puhul peaks kohus või 
haldusasutus kontrollima võimalikult 
varases menetlusetapis, kas juhtum sobib 
esindushagi esitamiseks, võttes arvesse 
rikkumise laadi ja asjaomaste tarbijate 
kannatatud kahju tunnuseid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Väiksemate summadega seotud 
juhtumite puhul ei ole tõenäoline, et 
tarbijad astuksid samme oma õiguste 
kasutamiseks, sest jõupingutused oleksid 
suuremad kui individuaalne kasu. Ent kui 
sama tava hõlmab paljusid tarbijaid, võib 
liidetud kahju olla märkimisväärne. 
Sellistel juhtudel võib kohus või asutus 
leida, et asjaomastele tarbijatele summade 
tagasimaksmine on ebaproportsionaalne, 
näiteks kui see on liiga koormav või 
ebapraktiline. Seepärast oleks otstarbekam 
kasutada esindushagi abil saadud 
hüvitissummasid tarbijate kollektiivsete 
huvide kaitsmiseks ja need tuleks suunata 
vastava avaliku huviga seotud tegevuse 
rahastamiseks, näiteks tarbijate 
õigusabifondi, teadlikkuse suurendamise 
kampaaniatesse või tarbijaliikumisse.

(21) Väiksemate summadega seotud 
juhtumite puhul ei ole tõenäoline, et 
tarbijad astuksid samme oma õiguste 
kasutamiseks, sest jõupingutused oleksid 
suuremad kui individuaalne kasu. Ent kui 
sama tava hõlmab paljusid tarbijaid, võib 
liidetud kahju olla märkimisväärne. 
Sellistel juhtudel võib kohus või asutus 
leida, et vaatamata üksikute tarbijate 
õigusele nõuda hüvitist on asjaomastele 
tarbijatele summade tagasimaksmine 
ebaproportsionaalne, näiteks kui see on 
liiga koormav või ebapraktiline. Seepärast 
oleks otstarbekam kasutada esindushagi 
abil saadud hüvitissummasid tarbijate 
kollektiivsete huvide kaitsmiseks ja need 
tuleks suunata vastava avaliku huviga 
seotud tegevuse rahastamiseks, näiteks 
tarbijate õigusabifondi, teadlikkuse 
suurendamise kampaaniatesse või 
tarbijaliikumisse. Summasid ei tohi 
määrata hagi esitanud pädevale üksusele, 
et vältida huvide konflikti.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesolevas direktiivis sätestatakse 
menetluskord, mis ei mõjuta eeskirju, 
millega kehtestatakse tarbija sisulised 
õigused lepingulistele ja lepinguvälistele 
õiguskaitsevahenditele juhul, kui on 
rikutud nende huve, näiteks õigus kahju 
hüvitamisele, lepingu lõpetamisele, 
hüvitisele, parandustöödele või 
hinnaalandusele. Käesoleva direktiivi 
alusel saab esindushagi esitada kohtusse 
ainult juhul, kui liidu või liikmesriigi 
õigusaktides on sellised sisulised õigused 

(23) Käesolevas direktiivis sätestatakse 
menetluskord, mis ei mõjuta eeskirju, 
millega kehtestatakse tarbija sisulised 
õigused lepingulistele ja lepinguvälistele 
õiguskaitsevahenditele juhul, kui on 
rikutud nende huve, näiteks õigus kahju 
hüvitamisele, lepingu lõpetamisele, 
hüvitisele, kõrvaldamisele, 
parandustöödele või hinnaalandusele. 
Käesoleva direktiivi alusel saab 
esindushagi esitada kohtusse ainult juhul, 
kui liidu või liikmesriigi õigusaktides on 
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sätestatud. sellised sisulised õigused sätestatud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Pädevad üksused peaksid olema 
oma rahastamisallika osas täiesti 
läbipaistvad. See puudutab nii nende 
tegevust üldiselt kui ka konkreetsete 
esindushagide rahastamist, et võimaldada 
kohtutel ja haldusasutustel hinnata seda, 
kas kolmandast isikust rahastaja ja pädeva 
üksuse vahel võib olla huvide konflikt, 
ning vältida kohtuvaidluste kuritarvitamist 
ja hinnata, kas rahastaval kolmandal isikul 
on piisavad vahendid oma kohustuste 
täitmiseks pädeva üksuse ees. Teave, mille 
pädev üksus esitab esindushagi 
järelevalvega tegelevale kohtule või 
haldusasutusele, peaks võimaldama sellel 
hinnata, kas kolmandal isikul on seoses 
esindushagiga võimalik mõjutada pädeva 
üksuse menetluslikke otsuseid, sealhulgas 
kokkuleppeid, ja kas ta rahastab 
esindushagi kostja vastu, kes on rahastaja 
konkurent, või kostja vastu, kellest 
rahastaja sõltub. Kui mõni neist 
tingimustest leiab kinnitust, peaks kohtul 
või haldusasutusel olema õigus nõuda 
pädevalt üksuselt asjaomasest 
rahastamisest keeldumist ja vajaduse korral 
otsustada, et pädeval üksusel ei ole 
konkreetse juhtumi puhul hagemisõigust.

(25) Pädevad üksused peaksid olema 
protsessi kõigi etappide vältel oma 
rahastamisallika osas täiesti läbipaistvad. 
See puudutab nii nende tegevust üldiselt 
kui ka konkreetsete esindushagide 
rahastamist, et võimaldada kohtutel ja 
haldusasutustel hinnata seda, kas 
kolmandast isikust rahastaja ja pädeva 
üksuse vahel võib olla huvide konflikt, 
ning vältida kohtuvaidluste kuritarvitamist 
ja hinnata, kas rahastaval kolmandal isikul 
on piisavad vahendid oma kohustuste 
täitmiseks pädeva üksuse ees. Teave, mille 
pädev üksus esitab esindushagi
järelevalvega tegelevale kohtule või 
haldusasutusele, peaks võimaldama sellel 
hinnata, kas kolmandal isikul on seoses 
esindushagiga võimalik mõjutada pädeva 
üksuse menetluslikke otsuseid, sealhulgas 
kokkuleppeid, ja kas ta rahastab 
esindushagi kostja vastu, kes on rahastaja 
konkurent, või kostja vastu, kellest 
rahastaja sõltub. Kui mõni neist 
tingimustest leiab kinnitust, peaks kohtul 
või haldusasutusel olema õigus nõuda 
pädevalt üksuselt asjaomasest 
rahastamisest keeldumist ja vajaduse korral 
otsustada, et pädeval üksusel ei ole 
konkreetse juhtumi puhul hagemisõigust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
esindushagide suhtes, mis esitatakse 
kauplejate vastu I lisas loetletud liidu 
õigusnormide rikkumise korral, mis 
kahjustab või võib kahjustada tarbijate 
kollektiivseid huve. Seda kohaldatakse 
riigisiseste ja piiriüleste rikkumiste suhtes, 
sealhulgas selliste rikkumiste suhtes, mis 
on enne esindushagi esitamist või enne 
esindushagi lõpuleviimist lakanud.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
esindushagide suhtes, mis esitatakse 
kauplejate vastu I lisas loetletud liidu 
õigusnormide rikkumise korral, mis tekitab
või võib tekitada massikahju tarbijate 
kollektiivsetele huvidele. Seda 
kohaldatakse liidu mõõtmega rikkumiste 
suhtes, sealhulgas selliste rikkumiste 
suhtes, mis on enne esindushagi esitamist 
või enne esindushagi lõpuleviimist 
lakanud.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Esindushagi ei asenda tarbija 
õigust saada konkreetses liidu õigusaktis 
ette nähtud individuaalset hüvitist 
kauplejate poolse liidu õigusnormide 
rikkumise korral.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
läbivaatamisel oleva liidu õiguse suhtes, 
mis on loetletud III lisas (uus).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 3 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „massikahju“ – I lisas loetletud 
liidu õigusnormide liidu mõõtmega 
laiaulatuslik rikkumine kauplejate poolt, 
mis kahjustab või võib kahjustada 
märkimisväärse arvu tarbijate 
kollektiivseid huve.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) „liidu mõõtmega laiaulatuslik 
rikkumine“ – laiaulatuslik rikkumine, mis 
on kahjustanud, kahjustab või võib 
tõenäoliselt kahjustada tarbijate 
kollektiivseid huve vähemalt kahes 
kolmandikus liikmesriikides, mille
elanikkond moodustab kokku vähemalt 
kaks kolmandikku liidu elanikkonnast; 

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on nõuetekohaselt loodud 
liikmesriigi õiguse alusel;

(a) see on nõuetekohaselt loodud 
liikmesriigi õiguse alusel ja see on 
registreeritud ettevõtte 
asukohaliikmesriigi pädeva ministeeriumi 
loetelus;

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) see on asutatud vähemalt kolme 
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aastat tagasi ja on viimase kolme aasta 
jooksul olnud pidevalt aktiivne;

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) liikmesriigid edastavad 
komisjonile pädevate üksuste loetelu ja 
selle ajakohastused.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) sellel on piisavad rahalised 
vahendid ja inimjõud ning õigusalased 
teadmised, et esindada arvukaid hagejaid 
nende huvides;

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) selle põhieesmärgid on otseselt 
seotud liidu õigusest tulenevate õigustega, 
mida on väidetavalt rikutud ja mille 
kaitseks hagi esitatakse;

Muudatusettepanek 22

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

(c d) see teenib üldkasulikke huve;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid peavad tagama, et 
avalikku huvi kaitsvad asutatud või 
ajutised organisatsioonid, eelkõige 
tarbijate organisatsioonid ja sõltumatud 
avaliku sektori asutused vastavad pädeva 
üksuse staatusele. Liikmesriigid võivad 
pädevateks üksusteks määrata 
organisatsioonid, mis esindavad rohkem 
kui ühe liikmesriigi tarbijaid.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettekirjutuste taotlemisel ei tohi pädevatelt 
üksuselt nõuda asjaomaste üksiktarbijate 
mandaati või tõendite esitamist asjaomaste 
tarbijate tegeliku kaotuse või kahju kohta 
või kaupleja tahtlikkuse või hooletuse 
kohta.

Ettekirjutuste taotlemisel peavad pädevad 
üksused saama asjaomaste üksiktarbijate 
mandaadi või esitama tõendid asjaomaste 
tarbijate tegeliku kaotuse või kahju kohta 
või kaupleja tahtlikkuse või hooletuse 
kohta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kahju hüvitamise ettekirjutus, 
millega kohustatakse kauplejat muu 
hulgas olenevalt asjaoludest hüvitist 
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maksma, parandustöid tegema, 
asendama, kõrvaldama, hinda alandama, 
lepingut lõpetama või tasutud hinda 
tagastama.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev üksus peab esitama piisava teabe, 
mida nõutakse liikmesriigi õigusaktide 
kohaselt hagi põhjendamiseks, sealhulgas 
hagiga seotud tarbijate ning lahendatavate 
fakti- ja õigusküsimuste kirjelduse.

Pädev üksus peab esitama piisava teabe, 
mida nõutakse liikmesriigi õigusaktide 
kohaselt hagi põhjendamiseks, sealhulgas 
hagiga seotud tarbijate ning lahendatavate 
fakti- ja õigusküsimuste kirjelduse ning 
tõendama, et nõudemenetlus on 
ammendatud, kui tarbijate õigused on 
kaitstud eelnevalt kindlaks määratud 
nõuetepõhiste eeskirjadega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad 
liikmesriigid nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel volitada kohut või haldusasutust 
väljastama kahju hüvitamise ettekirjutuse 
asemel deklaratiivse otsuse seoses 
kaupleja vastutusega I lisas loetletud liidu 
õigusnormide rikkumise tõttu kahju 
saanud tarbijate ees, kui asjaomastele 
tarbijatele tekitatud individuaalse kahju 
omaduste tõttu on hüvitise suuruse 
kindlaksmääramine keeruline.

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
üksused saavad üksiktarbijalt seaduslikult 
volituse üksnes pärast seda, kui pädev 
üksus on neid üksiktarbijaid kirjalikult 
täielikult teavitanud järgmisest: i) 
kollektiivse menetluse kõigist
asjakohastest aspektidest; ii) tarbijate 
võimalustest esitada kõigepealt nõue otse 
kauplejale, ilma et sekkuks pädev üksus 
või ilma et neid esindaks advokaat või 
mõni muu liikmesriigi õigusega lubatud 
esindaja ning iii) individuaalsete kaebuste 
esitamise võimalustest, sealhulgas need, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiivis 
2013/11/EL alternatiivse vaidluste 
lahendamise kohta.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 6 lõike 2 punkti ii kohaselt 
pädevate üksuste poolt esitatav teave peab 
sisaldama järgmist: i) pädeva üksuse 
andmed ja tema õigustatud huvi liidu 
õiguse asjakohaste sätete vastu; ii) kõik 
kollektiivmenetluse võimalikud etapid ja 
nende eeldatav kestus; iii) asjaomaste 
tarbijate võimalused või nende 
puudumine mõjutada pädevate üksuse 
otsuseid seoses kollektiivmenetlusega 
individuaalselt või kollektiivselt; iv) selge 
teave kõigi kollektiivmenetlusega seotud 
kulude kohta, mida võib üksiktarbijatelt 
nõuda või mis tahes viisil kinni pidada, 
sealhulgas arvutusnäide selle kohta, 
kuidas sellised kulud võivad mõjutada 
võimalikku hüvitamist või muud kahju 
hüvitamise viisi, mida üksiktarbijad 
võivad saada;ning v) üksikasjalik teave 
selle kohta, kuidas ja millal üksiktarbijad 
saavad hüvitist või muud kahjude 
hüvitamist juhul, kui kollektiivmenetlus 
osutub edukaks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 6 lõikes 1 osutatud kahju 1. Artikli 6 lõikes 1 osutatud kahju 



AD\1169652ET.docx 17/23 PE627.831v02-00

ET

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

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

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad selle, et 
pärast esindushagi rahuldamist saavad 
ettevõtte makstava hüvitise vaid osalevad 
tarbijad. Sellest võib maha arvata 
tekkinud personali- ja kohtukulud, kui 
neid ei ole võimalik pädevale üksusele 
muul viisil korvata.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Rahuldamata jäetud esindushagi 
kulud peab kandma pädev üksus.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kohus või 
haldusasutus nõuab, et rikkuv kaupleja 
teavitaks mõjutatud tarbijaid enda kulul 
lõplikest otsustest, millega nähakse ette 

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

meetmed, ja artiklis 8 osutatud 
heakskiidetud kokkulepetest juhtumi 
asjaoludega sobivaid viise kasutades ja 
sätestatud ajavahemiku jooksul, teavitades 
seahulgas vajaduse korral kõiki 
asjaomaseid tarbijaid individuaalselt.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
avalikkusele tehakse teave eelseisvate, 
käimasolevate ja lõpetatud 
kollektiivhagide kohta kättesaadavaks 
juurdepääsetaval viisil, st internetis 
avalikul veebisaidil.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid peavad tagama, et kui pädev 
üksus, kes on esitanud esindushagi 
põhjendamiseks piisavad mõistlikult 
kättesaadavad faktid ja tõendid, ning on 
märkinud, et täiendavad tõendid on kostja 
käsutuses, seda taotleb, võib kohus või 
haldusasutus anda korralduse, et kostja 
peab esitama sellised tõendid. Selle 
korralduse aluseks peaks olema nõutava 
avaldamise vajaduse, ulatuse ja 
proportsionaalsuse hindamine riiklike 
menetluseeskirjade kohaselt ning järgides 
liidu ja liikmesriigi kohaldatavaid 
konfidentsiaalsuse eeskirju.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 
295/91 (ELT L 46, 17.2.2004, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) 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).

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 31
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(31) 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).

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 32
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(32) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
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nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate 
õigusi ning millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.2.2011, 
lk 1).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III LISA ARTIKLI 2 LÕIKES 4 
OSUTATUD LIIDU ÕIGUSNORMIDE 
LOETELU
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 
295/91 (ELT L 46, 17.2.2004, lk 1).
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