
AM\706082ET.doc PE400.643v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

5.2.2008 PE400.643v01-00

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–108

Raporti projekt (PE398.699v01-00)
Lasse Lehtinen
ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013
(2007/2189(INI))

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 1
Viies a volitus (uus)

– võttes arvesse oma 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni tarbijate usalduse kohta 
digitaalse keskkonna vastu;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 2
Lõige 1

1. tunneb heameelt komisjoni teatise üle, mis käsitleb ELi tarbijapoliitika strateegiat,
ning samuti tunnustab komisjoni jõupingutusi inkorporeerida tarbijate teadlikkuse 
kõrgemale tasemele rajatud tarbimiskultuur, mis on aluseks praeguse õigusliku 
raamistiku paremale ülevõtmisele ja rakendamisele;

Or. sk
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 3
Lõige 2

2. on seisukohal, et tarbijapoliitikale tuleb läheneda horisontaalselt ning tarbijate huvide 
arvestamine kõikides asjaomastes poliitikavaldkondades on äärmiselt oluline; tunneb 
seetõttu heameelt selle üle, et komisjon rõhutas vajadust tagada, et siseturg vastaks 
paremini kodanike ootustele ja muredele; rõhutab, et tarbijate kaitse ja siseturu 
väljakujundamine ei ole vastandlikud eesmärgid, vaid vastupidi, käivad käsikäes;
tuletab komisjonile seoses sellega meelde, et tarbijapoliitika peaks kajastuma kõikides 
poliitikavaldkondades juba alates mõju hindamise etapist;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 4
Lõige 2

2. on seisukohal, et tarbijapoliitikale tuleb läheneda horisontaalselt ning tarbijate huvide 
arvestamine kõikides asjaomastes poliitikavaldkondades on äärmiselt oluline
tagamaks, et kõik ELi tarbijad saavad kasutada sama kõrget kaitsetaset; tunneb 
seetõttu heameelt selle üle, et komisjon rõhutas vajadust tagada, et siseturg vastaks 
paremini kodanike ootustele ja muredele; tuletab komisjonile seoses sellega meelde, et 
tarbijapoliitika peaks kajastuma kõikides poliitikavaldkondades juba alates mõju 
hindamise etapist ja et tarbijaorganisatsioone tuleb rohkem kaasata asjaomase 
poliitika väljatöötamisse;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 5
Lõige 3

3. rõhutab, et tarbijaõigustiku läbivaatamine peaks tooma kaasa sidusama tarbijate 
õiguste õigusliku raamistiku; tuletab meelde, et eelistab kombineeritud lähenemisviisi 
vastuvõtmist, milles horisontaalse instrumendi põhieesmärk on tagada olemasolevate 
õigusaktide sidusus ja kaotada lüngad kõigi direktiivide ühiste küsimuste koondamise 
teel järjepidevasse õigusesse; on seisukohal, et teatud küsimusi tuleks jätkuvalt 
käsitleda eraldi valdkondlikes direktiivides; nõuab suuremat ettevaatust süsteemi 
kasutuselevõtmisel, mille puhul riikide valitsustel puuduvad volitused paremate 
tarbijakaitsemeetmete võtmiseks teiste liikmesriikidega võrreldes, või vajaduse 
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korral eelnevalt kehtinud tasemel säilitamiseks; usub, et ühtlustamist tuleb kaaluda 
iga üksikjuhtumi puhul eraldi, ning juhul kui üleminek maksimaalsele 
ühtlustamisele võib osutuda õigustatuks, tuleb säilitada teatavad kaitsemeetmed;

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bilyana Ilieva Raeva

Muudatusettepanek 6
Lõige 3

3. rõhutab, et tarbijaõigustiku läbivaatamine peaks tooma kaasa sidusama tarbijate 
õiguste õigusliku raamistiku; (välja jäetud) on seisukohal, et teatud küsimusi tuleks 
jätkuvalt käsitleda eraldi valdkondlikes direktiivides; julgustab komisjoni võtma 
täiendavaid tarbijakaitsemeetmeid, sealhulgas eraelu puutumatuse ja turvalisuse 
valdkonnas, eriti digimaailmas, õigustiku läbivaatamise kontekstis, kuid siiski mitte 
looma sealjuures täiendavaid ja põhjendamatuid takistusi erasektorile;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Riis-Jørgensen

Muudatusettepanek 7
Lõige 3

3. rõhutab, et tarbijaõigustiku läbivaatamine peaks tooma kaasa sidusama tarbijate 
õiguste õigusliku raamistiku; tuletab meelde, et eelistab kombineeritud lähenemisviisi 
vastuvõtmist, milles horisontaalse instrumendi põhieesmärk on tagada olemasolevate 
õigusaktide sidusus ja kaotada lüngad kõigi direktiivide ühiste küsimuste koondamise 
teel järjepidevasse õigusesse; on seisukohal, et teatud küsimusi tuleks jätkuvalt 
käsitleda eraldi valdkondlikes direktiivides; tarbijaõiguste pikka aega kasutusel 
olnud põhimõtteid peab samuti kohaldama digimaailmas, kus neid praegu peaaegu 
polegi; julgustab õigustiku läbivaatamise kontekstis astuma suuremaid samme 
tarbijate kaitse, sealhulgas eraelu puutumatuse tagamiseks digimaailmas;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ieke van den Burg

Muudatusettepanek 8
Lõige 3

3. rõhutab, et tarbijaõigustiku läbivaatamine peaks tooma kaasa sidusama tarbijate 
õiguste, sealhulgas e-kaubandusega seotud õiguste, õigusliku raamistiku; tuletab 
meelde, et eelistab kombineeritud lähenemisviisi vastuvõtmist, milles horisontaalse 
instrumendi, sealhulgas määratluste ja tehniliste üksikasjade põhieesmärk on tagada 
olemasolevate õigusaktide sidusus ja saavutada tarbijakaitse kõrge tase, samuti
kaotada lüngad kõigi direktiivide ühiste küsimuste koondamise teel järjepidevasse 
õigusesse; on seisukohal, et teatud küsimusi tuleks jätkuvalt käsitleda eraldi 
valdkondlikes direktiivides;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 9
Lõige 3 a (uus)

3 a. toetab komisjoni selle jõupingutustes võtta kasutusele standardlepingud, mis 
kehtiksid ühtmoodi kõigis ELi liikmesriikides, kuna jaekaubanduse siseturu arengu 
üks suurimatest takistustest hõlmab tarbijalepingutega seotud kindlusetust;

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 10
Lõige 3 b (uus)

3 b. rõhutab olulist rolli, mida tarbijaorganisatsioonid mängivad tarbimiskultuuri 
parandamisel, ning soovitab komisjonil aluseks oleva tarbijakaitse õigusliku 
raamistiku koostamisel anda rohkem ruumi valitsusvälistele organisatsioonidele, 
mis jälgivad pidevalt tarbijakaitse olukorda ELi liikmesriikides ja mis on omal kohal 
– tuginedes tarbijate tegelikele vajadustele –, et määrata kindlaks ülesanded ja 
eesmärgid, mille poole kõnealuses valdkonnas püüelda;

Or. sk
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 11
Lõige 3 c (uus)

3 c. peab tugevaid sõltumatuid tarbijaorganisatsioone tõhusa tarbijapoliitika aluseks, 
kutsub seetõttu komisjoni üles toetama kõnealuseid organisatsioone rahaliselt ja 
julgustama liikmesriike töötama välja finantseeskirju, mis on mõeldud 
tarbijaorganisatsioonidele piisava läbipaistva rahalise toe pakkumiseks 
kindlaksmääratavate kvaliteedinäitajate ja tulemuste alusel, mis on saavutatud 
tarbimiskultuuri parandamisel;

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 12
Lõige 4

4. tunneb heameelt ettepaneku üle nimetada komisjonis ametisse tarbijate 
kontaktametnikud; nõuab igalt asjaomaselt peadirektoraadilt iga-aastaste aruannete 
avaldamist selle kohta, kuidas tarbijapoliitikat peadirektoraadi vastutusvaldkonda 
integreeritakse;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 13
Lõige 4

4. tunneb heameelt ettepaneku üle nimetada komisjonis ametisse tarbijate 
kontaktametnikud; nõuab igalt peadirektoraadilt iga-aastaste aruannete avaldamist 
selle kohta, kuidas tarbijapoliitikat peadirektoraadi vastutusvaldkonda integreeritakse; 
kutsub komisjoni üles avaldama teatist, milles sätestatakse institutsioonilised ja 
praktilised sätted, mida komisjon kavatseb kasutusele võtta, et tagada 
tarbijapoliitika parem liitmine kõigi poliitikavaldkondadega;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Othmar Karas

Muudatusettepanek 14
Lõige 5

5. on seisukohal, et ühtlustatud tarbijakaitse (välja jäetud) kogu Euroopas on kasulik nii 
tarbijatele kui ka konkurentsivõimelistele tootjatele ja müüjatele; rõhutab, et see 
stimuleerib ettevõtteid tootma ja müüma vastupidavamaid tooteid, mis omakorda toob 
kaasa jätkusuutlikuma majanduskasvu; rõhutab, et tõhus ja parem tarbijakaitse on 
vajalik paremini toimiva siseturu saavutamiseks;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bilyana Ilieva Raeva

Muudatusettepanek 15
Lõige 5

5. on seisukohal, et tõhus tarbijakaitse ja (välja jäetud) kaebuste lahendamise süsteem 
(välja jäetud) on kasulik nii tarbijatele kui ka konkurentsivõimelistele tootjatele ja 
müüjatele; rõhutab, et see stimuleerib ettevõtteid tootma ja müüma vastupidavamaid 
tooteid, mis omakorda toob kaasa jätkusuutlikuma majanduskasvu; rõhutab, et tõhus ja 
parem tarbijakaitse on vajalik paremini toimiva siseturu saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jacques Toubon

Muudatusettepanek 16
Lõige 5

5. on seisukohal, et tugev tarbijakaitse (välja jäetud) süsteem, mis kehtib kogu Euroopas, 
on kasulik nii tarbijatele kui ka konkurentsivõimelistele tootjatele ja müüjatele; 
rõhutab, et see stimuleerib ettevõtteid tootma ja müüma vastupidavamaid tooteid, mis 
omakorda toob kaasa jätkusuutlikuma majanduskasvu; rõhutab, et tõhus ja parem 
tarbijakaitse on vajalik paremini toimiva siseturu saavutamiseks;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 17
Lõige 6

6. nõuab meetmete võtmist, et tagada ELi 27 riikliku väiketuru reaalne 
ümberkujundamine maailma suurimaks jaeturuks; on seisukohal, et selle eeldus on, et 
kodanikud tunnevad end ühtemoodi turvaliselt nii Internetis kui ka kohalikus 
nurgapoes sisseoste tehes, aga ka et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad saavad 
toetuda ühesugustele lihtsatele eeskirjadele siseturu igas piirkonnas; kutsub komisjoni 
üles kaaluma võimalusi VKEde ärikliima parandamiseks, et neid oleks võimalik 
julgustada suurendama turustamise ja müügi taset kogu ELis;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jacques Toubon

Muudatusettepanek 18
Lõige 6

6. nõuab meetmete võtmist, et tagada ELi 27 riikliku (välja jäetud) turu reaalne 
ümberkujundamine maailma suurimaks jaeturuks; arvab, et selle eeldus on, et 
kodanikud tunnevad end ühtemoodi turvaliselt nii Internetis kui ka kohalikus 
nurgapoes sisseoste tehes, aga ka et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad saavad 
toetuda ühesugustele lihtsatele eeskirjadele siseturu igas piirkonnas; kutsub komisjoni 
üles kaaluma võimalusi VKEdele pakutava kaitse parandamiseks, eriti VKEde suhtes 
kohaldatavate õigusaktide abil;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stefano Zappalà, Guido Podestà

Muudatusettepanek 19
Lõige 7

7. rõhutab, et Euroopa tarbijapoliitika normid ja eneseregulatsiooni algatused peaksid 
olema võrdluseks ülemaailmsetele standarditele või headele tavadele, ning tunneb 
heameelt tõsiasja üle, et Euroopa on trendimääraja, kes kasutab oma nn pehmet jõudu 
tarbijate õiguste tugevdamiseks kogu maailmas; 

Or. it



PE400.643v01-00 8/34 AM\706082ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 20
Lõige 8

8. julgustab komisjoni ja liikmesriike jätkama tarbijate õiguste tugevat toetamist
tooteohutuse valdkonnas, tagades CE-vastavusmärgise usaldusväärsuse ja
parandades turujärelevalvet, kasutades RAPEXi hoiatussüsteemi ja jagades häid 
tavasid turujärelevalve lahenduste osas; kutsub komisjoni üles koostöös 
liikmesriikidega tagama, et liikmesriigid rakendavad olemasolevaid õigusakte 
nõuetekohaselt ja jõustavad need täielikult, hinnates võimalust vaadata läbi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise 
tooteohutuse kohta1 (üldise tooteohutuse direktiiv);

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bilyana Ilieva Raeva

Muudatusettepanek 21
Lõige 8

8. julgustab komisjoni jätkama tarbijate õiguste tagamist tooteohutuse valdkonnas, 
parandades turujärelevalvet, tugevdades CE-vastavusmärgist ja hinnates võimalust 
vaadata läbi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta1 (üldise tooteohutuse direktiiv); tuletab meelde, 
et CE-vastavusmärgist võidakse liiga kergesti valesti tõlgendada märgisena 
kolmanda osapoole ohutus- või kvaliteedialase katsetamise kohta ja/või 
päritolumärgisena;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ieke van den Burg

Muudatusettepanek 22
Lõige 8

8. julgustab komisjoni jätkama tarbijate õiguste tagamist tooteohutuse valdkonnas, 
parandades turujärelevalvet, vaadates üle CE-vastavusmärgise, et ennetada CE-
vastavusmärgise valesti tõlgendamist ja hinnates võimalust vaadata läbi Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise 

                                               
1 EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.
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tooteohutuse kohta1 (üldise tooteohutuse direktiiv);

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 23
Lõige 8 a (uus)

8 a. tervitab komisjoni jõupingutusi koostöö tugevdamiseks tooteohutuse valdkonnas 
rahvusvahelisel tasandil, eriti Hiina ja USA ametiasutustega; märgib, et dialoogi 
jätkumine ja teabe jagamine tooteohutuse kohta on kõigi osapoolte huvides ning 
oluline tarbijate usalduse loomiseks; nõuab komisjonilt tungivalt Euroopa 
Parlamendile korrapäraste ajavahemike tagant tagasiside andmist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anna Hedh

Muudatusettepanek 24
Lõige 8 b (uus)

8 b. kutsub komisjoni üles lisama tarbijastrateegiasse selgema ja kindlama säästvuse 
väljavaate ning uurima, kuidas oleks võimalik tõsta motivatsiooni ja kuidas tarbijad 
ja tootjad tähtsustaksid rohkem säästvust;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 25
Lõige 8 c (uus)

8 c. kutsub komisjoni üles täpsemalt uurima liikmesriikide tarbijapoliitikat tagamaks, et 
kõik tarbijad saavad teha oste kõikjal ELis ja on kaitstud kõikides ELi 
liikmesriikides ühtemoodi;

Or. sk

                                               
1 EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 26
Lõige 9

9. nõuab intensiivsemat keskendumist tarbijate tegelikule käitumisele; on arvamusel, 
et tarbijatelt ei saa alati eeldada, et nad käituksid enne ostu sooritamist 
ratsionaalselt või oleksid probleemide korral oma õigustest täiesti teadlikud; tuletab 
meelde Euroopa Parlamendi ettepanekul hiljuti vastuvõetud eelarverida, mis hõlmab 
katseprojekti, mille eesmärk on muu hulgas arendada välja tarbijate andmebaas, viia 
läbi küsitlusi ja intervjuusid ning võrrelda erinevates liikmesriikides tehtud edusamme;
tunneb heameelt komisjoni töö üle tarbijapoliitika tulemustabeli koostamisel, mis aitab 
kaasa muu hulgas hinnastruktuuride ning tarbijate käitumise ja rahulolu paremale 
mõistmisele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Lambsdorff

Muudatusettepanek 27
Lõige 9

9. on seisukohal, et reeglina saab tarbijatelt eeldada, et nad käituksid enne ostu 
sooritamist ratsionaalselt, võttes samas arvesse lapsi ja kaitsetumaid kodanikke; 
seetõttu nõuab intensiivsemat keskendumist tarbijate tegelikule käitumisele; tuletab 
meelde Euroopa Parlamendi ettepanekul hiljuti vastuvõetud eelarverida, mis hõlmab 
katseprojekti, mille eesmärk on muu hulgas arendada välja tarbijate andmebaas, viia 
läbi küsitlusi ja intervjuusid ning võrrelda erinevates liikmesriikides tehtud edusamme; 
tunneb heameelt komisjoni töö üle tarbijapoliitika tulemustabeli koostamisel, mis aitab 
kaasa muu hulgas hinnastruktuuride ning tarbijate käitumise ja rahulolu paremale 
mõistmisele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 28
Lõige 9

9. on seisukohal, et probleemid, millega tarbijad kõige sagedamini kokku puutuvad, 
tuleb lahendada; tuletab meelde Euroopa Parlamendi ettepanekul hiljuti vastuvõetud 
eelarverida, mis hõlmab katseprojekti, mille eesmärk on muu hulgas arendada välja 
tarbijate andmebaas, viia läbi küsitlusi ja intervjuusid ning võrrelda erinevates 
liikmesriikides tehtud edusamme; tunneb heameelt komisjoni töö üle tarbijapoliitika 
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tulemustabeli koostamisel, mis aitab kaasa muu hulgas hinnastruktuuride ning tarbijate 
käitumise ja rahulolu paremale mõistmisele;

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stefano Zappalà, Guido Podestà

Muudatusettepanek 29
Lõige 9

9. on seisukohal, et tarbijatelt ei saa alati eeldada, et nad käituksid enne ostu sooritamist 
ratsionaalselt või nõuaksid probleemide korral hüvitist; seetõttu nõuab intensiivsemat 
keskendumist tarbijate tegelikule käitumisele; tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
ettepanekul hiljuti vastuvõetud eelarverida, mis hõlmab katseprojekti, mille eesmärk 
on muu hulgas arendada välja tarbijate andmebaas, viia läbi küsitlusi ja intervjuusid 
ning võrrelda erinevates liikmesriikides tehtud edusamme; tunneb heameelt komisjoni 
töö üle tarbijapoliitika tulemustabeli koostamisel, mis aitab kaasa muu hulgas 
hinnastruktuuride ning tarbijate käitumise ja rahulolu paremale mõistmisele; on siiski 
seisukohal, et tarbijate käitumise ja valikute analüüsimise võrdlusmudel peab 
põhinema nn mõistlikul tarbijal;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 30
Lõige 9 a (uus)

9 a. on arvamusel, et erilist tähelepanu on vaja pöörata tarbijate varustamisele oskuste 
ja vahenditega, mis on vajalikud nende usalduse suurendamiseks digitaalse 
keskkonna vastu;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 31
Lõige 11

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Lambsdorff

Muudatusettepanek 32
Lõige 11

11. on seisukohal, et tarbijakaitse peaks olema kavandamise lahutamatu osa, kui 
tööstused kavandavad ning planeerivad tooteid ja teenuseid, ning et turumuudatuste 
uurimine on väga oluline; (välja jäetud)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 33
Lõige 12

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 34
Lõige 13

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 35
Lõige 14

14. nõuab meetmete võtmist dialoogi parandamiseks tarbijate ja ettevõtete vahel ELi 
tasandil; on seisukohal, et hea dialoog, sealhulgas heade tavade vahetamine, võib 
aidata vähendada probleeme siseturul; toetab algatusi, mis on mõeldud 
tarbijapoliitika sidusrühmade osalemise julgustamiseks konsulteerimistel ja poliitika 
väljatöötamisel; tervitab jõupingutusi, mille eesmärk on tarbijakaitse ja tarbijate 
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teadlikkuse tugevdamine uutes liikmesriikides; rõhutab, et on oluline jätkata 
tarbijaorganisatsioonide toetamist ELis, eriti uutes liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 36
Lõige 14

14. nõuab meetmete võtmist dialoogi parandamiseks (välja jäetud) ELi tasandil tootjate, 
jaemüüjate ja tarbijate ahelas; on seisukohal, et hea dialoog, sealhulgas heade tavade 
vahetamine, võib aidata vähendada probleeme siseturul;

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 37
Lõige 14

14. nõuab meetmete võtmist koordineerimise parandamiseks 
tarbijakaitseorganisatsioonide ja ettevõtete vahel ELi tasandil; on seisukohal, et hea 
dialoog, sealhulgas heade tavade vahetamine, võib aidata vähendada probleeme 
siseturul;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 38
Lõige 15

15. rõhutab, et tarbimiskultuuri arengut abistab tarbijate süstemaatiline harimine nende 
õiguste kohta ja selle kohta, kuidas neid õigusi kehtestada; EL ja liikmesriigid 
peaksid seetõttu investeerima rohkem tarbijate teavitamise ja harimise 
kampaaniatesse; on seisukohal, et tarbijate harimine peaks algama algkoolis; soovitab, 
et tarbijate harimine peaks olema lisatud kooli õppekavasse;
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Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ieke van den Burg

Muudatusettepanek 39
Lõige 15

15. rõhutab, et EL ja liikmesriigid peaksid investeerima rohkem tarbijate teavitamise ja 
harimise kampaaniatesse, mille eesmärk on õige sõnum õigetele tarbijarühmadele; 
on seisukohal, et tarbijate harimine peaks algama algkoolis; rõhutab, et selline koolitus 
peaks olema elukestva õppe lahutamatu osa; on veendunud, et haridusest üksi siiski 
ei piisa ja seda tuleb täiendada tõhusate õigusaktide ja kaebuste lahendamisega, 
kuna haridus ei suuda kunagi asendada tõhusat kaitset ning kaebuste lahendamist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bilyana Ilieva Raeva

Muudatusettepanek 40
Lõige 15

15. rõhutab, et EL, liikmesriigid ja kõik sidusrühmad peaksid investeerima rohkem 
tarbijate teavitamise ja harimise kampaaniatesse, mille eesmärk on õige sõnum 
õigetele tarbijarühmadele; on seisukohal, et tarbijate harimine peaks algama 
algkoolis; rõhutab, et selline koolitus peaks olema elukestva õppe lahutamatu osa;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 41
Lõige 15

15. rõhutab, et EL ja liikmesriigid peaksid investeerima rohkem tarbijate teavitamise ja 
harimise kampaaniatesse, eriti kaitsetumate rühmade ning samuti kaupmeeste ja 
teenusepakkujate teavitamisse, tagamaks, et nad tunnevad ühenduse õigust; on 
seisukohal, et tarbijate harimine peaks algama algkoolis; rõhutab, et selline koolitus 
peaks olema elukestva õppe lahutamatu osa;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 42
Lõige 15 a (uus)

15 a. rõhutab asjaolu, et tarbijate harimine peab olema elukestva õppe lahutamatu osa, 
ning soovitab tarbijate teavitamiseks kasutada uusi tehnoloogiaid (eriti Internetti);

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ieke van den Burg

Muudatusettepanek 43
Lõige 15 b (uus)

15 b. on seisukohal, et erilist tähelepanu on vaja pöörata finants-, pangandus- ja 
kindlustustoodete valdkonnale, et tagada tarbijate kaitse, „tunne oma klienti” 
nõuded teenusepakkujatele ning kaalutletud valik finantsteenuste siseturu 
väljakujundamisel; rõhutab, et finants-, pangandus- ja kindlustustooted on 
äärmiselt keerulised ja et tarbijaid on vaja harida;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ieke van den Burg

Muudatusettepanek 44
Lõige 16

16. on seisukohal, et tarbijapoliitika kavandamisel tuleks rohkem tähelepanu pöörata 
kaitsetumate rühmade, näiteks eakate inimeste ja laste erivajadustele ning arvestada 
demograafilise arenguga; (välja jäetud)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 45
Lõige 16

16. on seisukohal, et tarbijapoliitika kavandamisel tuleks rohkem tähelepanu pöörata 
kaitsetumate rühmade erivajadustele ning arvestada demograafilise arenguga; nõuab 
erilise tähelepanu pööramist eakate inimeste, puuetega inimeste ja noorte vajadustele;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 46
Lõige 16

16. on seisukohal, et tarbijapoliitika kavandamisel tuleks rohkem tähelepanu pöörata 
kaitsetumate rühmade erivajadustele ning arvestada demograafilise arenguga; nõuab 
erilise tähelepanu pööramist eakate ja nägemispuudega inimeste vajadustele;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Muudatusettepanek 47
Lõige 17

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Muudatusettepanek 48
Lõige 18

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 49
Lõige 18

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanna Corda, Mia De Vits

Muudatusettepanek 50
Lõige 18

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lasse Lehtinen

Muudatusettepanek 51
Lõige 18

18. on seisukohal, et teenustel peaks olema sama kõrge turvalisuse tase nagu see on 
toodetel vastavalt üldise tooteohutuse direktiivile; nõuab tungivalt, et komisjon 
uuriks täiendavalt võimalikke tulevasi algatusi selles suhtes;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bilyana Ilieva Raeva

Muudatusettepanek 52
Lõige 18

18. on seisukohal, et (välja jäetud) nii erateenuseid kui ka üldhuviteenuseid tuleks 
käsitleda eraldi õigusaktis, et suurendada turvalisust ja usaldust teenuste sektoris 
ning eriti seoses piiriüleste teenustega seotud tehingutega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 53
Lõige 19

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Muudatusettepanek 54
Lõige 19

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Lambsdorff

Muudatusettepanek 55
Lõige 19

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jacques Toubon

Muudatusettepanek 56
Lõige 19

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 57
Lõige 19

19. on seisukohal, et rohkem tuleb keskenduda üldhuviteenustega seotud 
õiguskindlusetusega tegelemisele vastavalt uuele protokollile üldhuviteenuste kohta, 
mis tuleneb Lissaboni lepingust;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 58
Lõige 20

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Muudatusettepanek 59
Lõige 20

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Lambsdorff

Muudatusettepanek 60
Lõige 20

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 61
Lõige 20

20. rõhutab vajadust lisaks piisavatele ja tõhusatele tarbijakaitsemeetmetele tagada hea 
vastavasisuline teatis, et selgitada tarbijatele, kuidas nad saavad oma õigusi siseturu 
õigusaktide ja muude õigusaktide kohaselt, mis võivad neile kasulikud olla, maksma 
panna;

Or. nl



PE400.643v01-00 20/34 AM\706082ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanna Corda, Mia De Vits

Muudatusettepanek 62
Lõige 20

20. rõhutab asjaolu, et sobiv tarbijakaitse on vajalik ka seoses muu hulgas posti-, (välja 
jäetud) energia-, transpordi- ja telekommunikatsiooniteenustega; rõhutab, et 
kõnealuste valdkondade liberaliseerimise tulemuseks peaks alati olema olukorra 
tegelik paranemine tarbija jaoks; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lasse Lehtinen

Muudatusettepanek 63
Lõige 20

20. rõhutab asjaolu, et kõrge tarbijakaitse on vajalik ka seoses muu hulgas posti-, (välja 
jäetud) energia- ja telekommunikatsiooniteenustega; rõhutab, et kõnealuste 
valdkondade liberaliseerimise tulemuseks peaks alati olema olukorra tegelik 
paranemine tarbija jaoks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ieke van den Burg

Muudatusettepanek 64
Lõige 20

20. rõhutab asjaolu, et tarbijakaitse kõrge tase on vajalik ka seoses muu hulgas posti-, 
(välja jäetud) energia- ja telekommunikatsiooniteenustega; rõhutab, et kõnealuste 
valdkondade liberaliseerimise tulemuseks peaks alati olema olukorra tegelik 
paranemine tarbija jaoks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Barbara Weiler

Muudatusettepanek 65
Lõige 20

20. rõhutab asjaolu, et sobiv ja püsiv tarbijakaitse on vajalik ka seoses muu hulgas posti-, 
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(välja jäetud) energia- ja telekommunikatsiooniteenustega; rõhutab, et kõnealuste 
valdkondade liberaliseerimise tulemuseks peaks alati olema olukorra tegelik 
paranemine tarbija jaoks;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 66
Lõige 20

20. rõhutab asjaolu, et sobiv tarbijakaitse on vajalik ka seoses muu hulgas posti-, vee-, 
energia- ja telekommunikatsiooniteenustega; rõhutab, et kõnealuste valdkondade 
liberaliseerimise tulemuseks peaks alati olema olukorra tegelik paranemine tarbija 
jaoks hinna, valiku, kvaliteedi, kättesaadavuse ja turvalisuse osas; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Muudatusettepanek 67
Lõige 21

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 68
Lõige 21

21. on seisukohal, et jaefinantsteenuste valdkonnas tuleb võtta täiendavaid meetmeid; 
tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle käivitada algatused tarbijate 
valikuvõimaluste ja liikuvuse parandamiseks siseturul; (välja jäetud)

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Stefano Zappalà, Guido Podestà

Muudatusettepanek 69
Lõige 21

21. on seisukohal, et jaefinantsteenuste valdkonnas tuleb võtta täiendavaid meetmeid; 
tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle käivitada algatused tarbijate 
valikuvõimaluste ja liikuvuse parandamiseks siseturul; (välja jäetud)

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ieke van den Burg

Muudatusettepanek 70
Lõige 21

21. on seisukohal, et jaefinantsteenuste valdkonnas tuleb võtta täiendavaid meetmeid; 
tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle käivitada algatused tarbijate 
valikuvõimaluste ja liikuvuse parandamiseks siseturul; kutsub komisjoni üles uurima 
finantsasutuste, nagu pangad ja kindlustusettevõtted, võimalikku turu valitsemist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zita Pleštinská

Muudatusettepanek 71
Lõige 21 a (uus)

21 a. nõuab paremat suhtlust tarbija- ja ettevõtjate organisatsioonide vahel, et ennetada 
tarbijate kaebusi ja seejärel lahendada kõnealused kaebused kohtuväliselt;

Or. sk

Muudatusettepaneku esitaja(d): Othmar Karas

Muudatusettepanek 72
Lõige 22

22. tunneb heameelt strateegia keskendumise üle paremale jõustamisele ja kaebuste 
lahendamisele; on seisukohal, et jõustamine ja kaebuste lahendamine on tarbijate 
usalduse loomisel siseturu vastu kindlasti kõige olulisemad tegurid; toetab edasist 
tööd selles küsimuses;
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 73
Lõige 22

22. tunneb heameelt strateegia keskendumise üle paremale jõustamisele ja kaebuste 
lahendamisele; on seisukohal, et (välja jäetud) tarbijate usalduse loomisel on kõige 
olulisem tegur tarbekaupade ja teenuste siseturu väljakujundamine; toetab edasist 
tööd selles küsimuses;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 74
Lõige 23

23. on seisukohal, et vaidlused tarbijate ja ettevõtjate vahel tuleks lahendada eelkõige 
kohtuväliselt, sest kohtuväliste kaebuste lahendamise vahenditega saavutatud 
lahendused võivad olla kiiremad ja nendeni jõudmine vähem kulukas; selline 
vaatenurk rõhutab vajadust tugevdada Euroopa tarbijakeskuseid ja SOLVITit ning 
nõuab nende võrgustikule suuremate rahaliste vahendite eraldamist; tuletab meelde, et 
liikmesriigid võivad nõuda hagi esitamist kavatsevalt osapoolelt eelnevaid 
läbirääkimisi, mis annaks kostjale võimaluse lõpetada vaidlustatud rikkumine;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Béatrice Patrie

Muudatusettepanek 75
Lõige 23

23. on seisukohal, et vaidlused tuleks lahendada eelistatavalt kohtuväliselt, sest 
kohtuväliste kaebuste lahendamise vahenditega saavutatud lahendused võivad olla 
kiiremad ja nendeni jõudmine vähem kulukas; selline vaatenurk rõhutab vajadust 
tugevdada Euroopa tarbijakeskuseid ja koostoimet SOLVITiga ning nõuab Euroopa 
tarbijakeskustele suuremate rahaliste vahendite eraldamist;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 76
Lõige 23

23. on seisukohal, et vaidlused tuleks lahendada eelkõige kohtuväliselt, sest kohtuväliste 
kaebuste lahendamise vahenditega saavutatud lahendused võivad olla kiiremad ja 
nendeni jõudmine vähem kulukas; selline vaatenurk rõhutab vajadust tugevdada 
Euroopa tarbijakeskuseid ja SOLVITit ning nõuab nende võrgustikule suuremate
rahaliste vahendite eraldamist; kutsub komisjoni üles esitama siduvaid vahekohtu 
õigusakte;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Othmar Karas

Muudatusettepanek 77
Lõige 24

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 78
Lõige 24

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 79
Lõige 24

24. märgib, et paljudel liikmesriikidel on mõnedes sektorites olemas 
tarbijakaitseombudsmanid, kes aitavad tarbijatel tegeleda ettevõtjatega; usub, et 
komisjon võib uurida kõnealust lähenemisviisi iga riigi puhul eraldi;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Othmar Karas

Muudatusettepanek 80
Lõige 25

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 81
Lõige 25

25. märgib, et mõnes liikmesriigis, kuid mitte kõikides, on juba olemas spetsiaalse,
tarbijate kaebamise süsteemi elemendid, näiteks ühistegevus, ühisnõuded, esindajate 
tegevus, katsejuhtumid ja kõrvaldamismenetlused; juhib tähelepanu, et selle 
tulemusena võivad tarbijad piiriüleste juhtumite korral seista silmitsi erinevate 
õigusnormidega; tuletab selles kontekstis meelde asutamislepingu artiklit 3b, milles 
kohustatakse ELi mitte minema kaugemale asutamislepingu eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust; usub, vastavalt kõnealusele artiklile, et võimalikult palju 
tuleb arvesse võtta riiklike õigussüsteemide konkreetseid tunnuseid, jättes 
liikmesriikidele õiguse langetada valik võrdväärse mõjuga erinevate võimaluste 
vahel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Andreas Schwab

Muudatusettepanek 82
Lõige 25

25. märgib, et mõnes liikmesriigis (välja jäetud) on (välja jäetud) olemas erinevad 
lähenemisviisid tarbijakaitsesätete jõustamiseks, näiteks näidismeetmed või 
tarbijaorganisatsioonide meetmed; avaldab kahtlust kollektiivse jõustamise vormide 
üle ja soovitab enne mis tahes Euroopa algatust vaadata läbi kogemused, mida 
liikmesriigid on saanud oma õigusaktidest kõnealuses valdkonnas;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Kurt Lechner

Muudatusettepanek 83
Lõige 25

25. märgib, et mõnes liikmesriigis, kuid mitte kõikides, on (välja jäetud) olemas üksikud
õigusaktid kollektiivse kaebamise jõustamiseks ning nimetatud õigusaktide mõju 
valdkonnale ja tarbijatele on võimalik jälgida ja võrrelda;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bilyana Ilieva Raeva

Muudatusettepanek 84
Lõige 25

25. märgib, et mõnes liikmesriigis, kuid mitte kõikides, on juba olemas kollektiivse 
kaebamise süsteem; märgib, et selles osas ei kohelda tarbijaid ELis võrdselt; juhib 
tähelepanu, et kaheteistkümnes liikmesriigis on juba olemas riiklikud mehhanismid, 
mis võimaldavad tarbijatel esitada nõudeid kollektiivselt oma liikmesriigi piires;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jacques Toubon

Muudatusettepanek 85
Lõige 25

25. märgib, et mõnes liikmesriigis, kuid mitte kõikides, on juba olemas kollektiivse 
kaebamise süsteem; kutsub seetõttu komisjoni üles viima läbi uurimist Euroopa 
kollektiivhagide teostatavuse kohta enne mis tahes meetme kavandamist Euroopa 
tasandil; märgib, et selles osas ei kohelda tarbijaid ELis võrdselt; 

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 86
Lõige 25 a (uus)

25 a. tuletab meelde, et direktiivi 98/27/EÜ1 (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta) 
eesmärk on juba tarbijate kollektiivsete huvide kaitse; rõhutab, et kõnealune 
direktiiv annab muu hulgas tarbijaorganisatsioonidele õiguse alustada 
ettekirjutustega seotud menetlusi; palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruanne, milles on liikmesriigi kaupa ära toodud, kui palju menetlusi 
on algatanud tarbijaühendused ja kui palju muud pädevad üksused kõnealuse 
direktiivi jõustumisest alates, sealhulgas uuring nimetatud juhtumite kohta seoses 
tarbijakaitse õigusakti kohaldamisega ning hinnang sellele, mil määral ja miks 
kõnealune direktiiv tõi või ei toonud loodetud paranemist tarbijate kollektiivsete 
huvide kaitse osas;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 87
Lõige 25 b (uus)

25 b. on seisukohal, et enne märkuste tegemist õigusakti kohta Euroopa tasandil tuleb 
põhjalikult uurida olemasolevaid probleeme – kui need on olemas – ja kavandatud 
kasu tarbijatele; on sellega seoses seisukohal, et näiteks massiviisilisi 
kohtumenetlusi ja piiriüleseid probleeme tuleb konkreetsemalt käsitleda;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 88
Lõige 25 c (uus)

25 c. on seisukohal, et paljudes liikmesriikides on olemas põhiseaduslikud takistused, 
mida tuleb arvesse võtta Euroopa tarbijate kaebuste lahendamise mudeli 
kavandamisel; on lisaks seisukohal, et Euroopa inimõiguste harta artiklit 6 tuleb 
täielikult järgida; kutsub komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande selle kohta, kuidas sellega seoses saavutada vajalikku tasakaalu 
tarbijate õiguste, nende organisatsioonide ja ettevõtjate vahel;

                                               
1 EÜT L 166, 11.6.1998, lk 51.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 89
Lõige 25 d (uus)

25 d. rõhutab riigiasutuste tähtsust ausate kaubandustavade järgimise tagamisel ja 
ebaõiglaste kaubandustavade vastu võitlemisel; rõhutab, et karistusmakseid võivad 
määrata ainult riigiasutused ning et kõik karistusmaksed laekuvad liikmesriigi 
eelarvesse; on seisukohal, et tarbijate kaebuste lahendamist ei saa käsitleda 
vahendina riigiasutuste rolli vähendamiseks tarbijakaitse õigusaktide järgimise 
tagamisel; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Andreas Schwab

Muudatusettepanek 90
Lõige 25 e (uus)

25 e. avaldab kahtlust ELi õigusloomealase pädevuse üle protsessiõiguse valdkonnas;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Othmar Karas

Muudatusettepanek 91
Lõige 26

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Kurt Lechner

Muudatusettepanek 92
Lõige 26

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jacques Toubon

Muudatusettepanek 93
Lõige 26

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexander Lambsdorff

Muudatusettepanek 94
Lõige 26

26. kutsub komisjoni üles esitama põhjaliku uurimuse tarbijate kaebuste lahendamise 
kohta, mille üks osaline oleks tarbijakaitseombudsman või muu asjakohane asutus; 
rõhutab, et Euroopa tarbijate kaebuste lahendamine peab erinema USA 
kollektiivhagide süsteemist ning kahjunõuded peaksid alati olema seotud tegeliku 
kahjuga;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marianne Thyssen

Muudatusettepanek 95
Lõige 26

26. rõhutab, et komisjon lasi hiljuti läbi viia uuringu, et uurida tarbijakaitset 
liikmesriikides, kus kollektiivse kaebamise süsteem on olemas, ja selgitada välja, mil 
määral erinevate liikmesriikide õigusaktid esindajate tegevuse kohta on takistuseks 
siseturule; peab asjakohaseks enne valikute tegemist oodata ära kõnealuse uuringu 
tulemused, nii seoses Euroopa kollektiivse kaebamise süsteemi kasutuselevõtmise 
põhimõttega kui ka selle olemusega;

Or. nl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Andreas Schwab

Muudatusettepanek 96
Lõige 26

26. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks liikmesriikide kogemuste alusel, kas kollektiivse 
kaebamise süsteem oleks tasuv; rõhutab, et võimalik Euroopa süsteem peab erinema 
USA kollektiivhagide süsteemist, kahjunõuded peaksid olema alati seotud tegeliku 
kahjuga, hüvitist tuleks alati maksta ka kannatanutele ning asjakohastes 
menetlustes langetatud otsuste juriidiline jõud peaks laienema üksnes menetluse 
osapooltele; rõhutab, et mis tahes kollektiivse hüvitamise eesmärk ei peaks olema
pakkuda tarbijatele uusi õigusi, vaid see peaks olema üksnes uus vahend 
olemasolevate õiguste jõustamiseks; on seisukohal, et süsteem peaks olema laia 
reguleerimisalaga, lihtsalt kättesaadav ning tuginema teabe ja konfidentsiaalsuse 
vahelisele sobivale tasakaalusuhtele, samal ajal tuleb tagada, et ettevõtjaid ei 
koormata topelt, kui õigusrikkumised võivad samuti tuua kaasa karistused, mis 
kehtestatakse ametiasutuste võetud meetmete abil;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 97
Lõige 26

26. kutsub komisjoni üles esitama põhjaliku uurimuse tarbijate kaebuste lahendamise 
kohta, mille üks osaline oleks tarbijakaitseombudsman või muu asjakohane 
liikmesriigi asutus; rõhutab, et iga Euroopa tarbijate kaebuse lahendamine peab 
erinema USA kollektiivhagide süsteemist ning kahjunõuded peaksid olema alati 
seotud tegeliku kahjuga, mis tähendab, et peab olemas olema hüvitis tarbija kantud 
kahju eest; rõhutab, et kollektiivse kaebamise eesmärk ei ole pakkuda tarbijatele uusi 
õigusi, vaid see on üksnes uus vahend olemasolevate õiguste jõustamiseks; rõhutab, et 
tuleb tagada, et kolmas osapool ei tohi mitte mingil juhul saada otsest ega kaudset 
kasu tarbija kaebuse lahendamisest peale üldtunnustatud hagemistasude;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bert Doorn

Muudatusettepanek 98
Lõige 26

26. tunneb heameelt komisjoni pühendumise üle, et valmistada ette üksikasjalik 
uurimus kollektiivse kaebamise süsteemi kohta, mis keskendub liikmesriikide 
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kogemustele; palub kõnealuse uurimuse osana komisjonil hinnata, kas ELi tasandil 
on vaja võtta lisameetmeid, pidades silmas, et Euroopa süsteem peab erinema USA 
kollektiivhagide süsteemist ning kahjunõuded peaksid olema alati seotud tegeliku 
kahjuga; rõhutab, et terviklikku ja tõenditepõhist arutelu kollektiivse kaebamise 
süsteemi üle saab alustada alles pärast teabe kogumist; rõhutab, et kollektiivse 
kaebuste lahendamise eesmärk ei ole pakkuda tarbijatele uusi õigusi, vaid see on 
üksnes uus vahend olemasolevate õiguste jõustamiseks; (välja jäetud)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Muudatusettepanek 99
Lõige 26

26. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks algatusi kollektiivse kaebamise süsteemi kohta, 
mis põhinevad kõnealusel teemal läbiviidud uurimuste ja küsitluste tulemustel; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lasse Lehtinen

Muudatusettepanek 100
Lõige 26

26. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks algatusi kollektiivse kaebamise süsteemi 
kehtestamise kohta, võttes arvesse liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme, mille üks 
osaline oleks tarbijakaitse ombudsman või muu asjakohane asutus; rõhutab, et 
Euroopa süsteem peab erinema USA kollektiivhagide süsteemist ning kahjunõuded 
peaksid olema alati seotud tegeliku kahjuga; rõhutab, et kollektiivse kaebamise 
eesmärk ei ole pakkuda tarbijatele uusi õigusi, vaid see on üksnes uus vahend 
olemasolevate õiguste jõustamiseks; on seisukohal, et süsteem peaks olema laia 
reguleerimisalaga, lihtsalt kättesaadav ning tuginema teabe ja konfidentsiaalsuse 
vahelisele sobivale tasakaalusuhtele;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Béatrice Patrie

Muudatusettepanek 101
Lõige 26

26. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks algatusi kollektiivse kaebamise süsteemi 
kehtestamise kohta, mille üks osaline oleks ombudsmani sarnane ametiasutus, kes 
vastutab tarbijaküsimuste valdkonnas, või muu asjakohane asutus; rõhutab, et 
Euroopa süsteem peab erinema USA kollektiivhagide süsteemist ning kahjunõuded 
peaksid olema alati seotud tegeliku kahjuga; rõhutab, et kollektiivse hüvitamise 
eesmärk ei ole pakkuda tarbijatele uusi õigusi, vaid see on üksnes uus vahend 
olemasolevate õiguste jõustamiseks; on seisukohal, et süsteem peaks olema laia 
reguleerimisalaga, lihtsalt kättesaadav ning tuginema teabe ja konfidentsiaalsuse 
vahelisele sobivale tasakaalusuhtele;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ieke van den Burg

Muudatusettepanek 102
Lõige 26

26. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks algatusi kollektiivse kaebamise süsteemi 
kehtestamise kohta, mille üks osaline oleks tarbijakaitse ombudsman, 
tarbijakaitseorganisatsioonid või muu asjakohane asutus või organisatsioon; rõhutab, 
et Euroopa süsteem peab erinema USA kollektiivhagide süsteemist ning kahjunõuded 
peaksid olema alati seotud tegeliku kahjuga; rõhutab, et kollektiivse kaebamise 
eesmärk ei ole pakkuda tarbijatele uusi õigusi, vaid see on üksnes uus vahend 
olemasolevate õiguste jõustamiseks; on seisukohal, et süsteem peaks olema laia 
reguleerimisalaga, lihtsalt kättesaadav ning tuginema teabe ja konfidentsiaalsuse 
vahelisele sobivale tasakaalusuhtele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Vergnaud

Muudatusettepanek 103
Lõige 26

26. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks õigusloomega seotud ettepaneku Euroopa 
tingimustesse sobitatud kollektiivse kaebamise süsteemi kohta, mille üks osaline 
oleks tarbijate ombudsman või muu asjakohane asutus; rõhutab, et Euroopa süsteem 
peab erinema USA kollektiivhagide süsteemist ning kahjunõuded peaksid olema alati 
seotud tegeliku kahjuga; rõhutab, et kollektiivse hüvitamise eesmärk ei ole pakkuda 
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tarbijatele uusi õigusi, vaid see on üksnes uus vahend olemasolevate õiguste 
jõustamiseks; on seisukohal, et süsteem peaks olema laia reguleerimisalaga, lihtsalt 
kättesaadav ning tuginema teabe ja konfidentsiaalsuse vahelisele sobivale 
tasakaalusuhtele;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Stefano Zappalà, Guido Podestà

Muudatusettepanek 104
Lõige 26

26. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks algatusi kollektiivse kaebamise süsteemi 
kehtestamise kohta, mille üks osaline oleks tarbijate ombudsman või muu asjakohane 
asutus; rõhutab, et Euroopa süsteem peab erinema USA kollektiivhagide süsteemist 
ning kahjunõuded peaksid olema alati seotud tegeliku kahjuga; (välja jäetud)

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Colm Burke, Malcolm Harbour

Muudatusettepanek 105
Lõige 26 a (uus)

26 a. on seisukohal, et kõik tarbijate kaebuste lahendamised peaksid olema lihtsalt 
kättesaadavad ning tuginema teabe ja konfidentsiaalsuse vahelisele sobivale 
tasakaalusuhtele; tuletab meelde, et protsessiõigus ja eriti küsimused, mis on seotud 
tõendite ja avalikustamisega, kuuluvad liikmesriikide pädevuste hulka;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bert Doorn

Muudatusettepanek 106
Lõige 26 b (uus)

26 b. rõhutab asjaolu, et kõik võimalikud algatused kollektiivse kaebamise süsteemi 
suunas vajavad proportsionaalset lähenemisviisi ja peavad tagama, et kõigi 
turuosaliste erinevaid huve on hoolikalt arvesse võetud;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Kurt Lechner

Muudatusettepanek 107
Lõige 26 c (uus)

26 c. juhib tähelepanu laialdastele aruteludele nn kollektiivhagide üle ning usub, et 
endiselt on vaja ulatuslikke uuringuid ja uurimusi kõnealusel teemal, et esinevad 
kahtlused ELi õigusloomealase pädevuse suhtes ning et tagasi tuleb lükata USA 
kohtumenetlustega sarnased menetlused;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Béatrice Patrie

Muudatusettepanek 108
Lõige 26 d (uus)

26 d. on seisukohal, et kavandatav mehhanism peab põhinema mõnel kollektiivse 
kaebamise kohtulikul süsteemil, mis on liikmesriikides olemas ja mis on osutunud 
tõhusaks; usub, et mehhanism peaks võimaldama kõigi tarbijarühmade, keda on 
kahjustatud sarnasel moel, automaatset kaasamist menetlusse;

Or. fr
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