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Muudatusettepanek 1
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Põhjendus A

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et kõik siseriiklikud 
eeskirjad, mis reguleerivad ettevõtjate ja 
tarbijate käitumist riiklikel turgudel, 
põhinevad lepinguõigusel; arvestades, et 
Euroopa siseturg on 27 erineva 
õigussüsteemi ning piiriüleste tehingutega 
seonduvate riskide ja kulude tõttu 
jätkuvalt killustatud;

A. arvestades, et ühtne turg on paljude 
tegurite tõttu, k.a. suutmatuse tõttu 
rakendada ühtse turu õigusakte, jätkuvalt 
killustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Põhjendus A

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et kõik siseriiklikud 
eeskirjad, mis reguleerivad ettevõtjate ja 
tarbijate käitumist riiklikel turgudel, 
põhinevad lepinguõigusel; arvestades, et 
Euroopa siseturg on 27 erineva 
õigussüsteemi ning piiriüleste tehingutega 
seonduvate riskide ja kulude tõttu 
jätkuvalt killustatud;

A. arvestades, et ühtne turg on paljude 
tegurite tõttu, k.a suutmatuse tõttu 
rakendada ühtse turu õigusakte, jätkuvalt
killustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Põhjendus A
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et kõik siseriiklikud 
eeskirjad, mis reguleerivad ettevõtjate ja 
tarbijate käitumist riiklikel turgudel, 
põhinevad lepinguõigusel; arvestades, et 
Euroopa siseturg on 27 erineva 
õigussüsteemi ning piiriüleste tehingutega 
seonduvate riskide ja kulude tõttu 
jätkuvalt killustatud;

A. arvestades, et on vaja rohkem 
uurimistööd, et mõista siseturu jätkuva 
killustatuse põhjusi ning seda, kuidas 
neid probleeme kõige paremini 
lahendada, sh kuidas tagada 
olemasolevate õigusaktide rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Põhjendus A

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et kõik siseriiklikud 
eeskirjad, mis reguleerivad ettevõtjate ja 
tarbijate käitumist riiklikel turgudel, 
põhinevad lepinguõigusel; arvestades, et 
Euroopa siseturg on 27 erineva 
õigussüsteemi ning piiriüleste tehingutega 
seonduvate riskide ja kulude tõttu 
jätkuvalt killustatud;

A. arvestades, et on vaja rohkem 
uurimistööd, et mõista siseturu jätkuva 
killustatuse põhjusi ning seda, kuidas 
neid probleeme kõige paremini 
lahendada, sh kuidas tagada 
olemasolevate õigusaktide, näiteks 
siseturu teenuste direktiivi (2006/123/EÜ) 
rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Louis Grech

Arvamuse projekt
Põhjendus A a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et ühed ilmsematest 
takistustest, mis seisavad tarbijate ja 
VKEde ees seoses Euroopa ühtse turuga, 
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on lepinguliste suhete keerukus, 
ebaõiglased lepingutingimused, 
ebakohane ja ebapiisav teave ning 
ebaefektiivne ja aeganõudev menetlus;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Põhjendus B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et ühine Euroopa 
lepinguõigus on kasulik eelkõige 
tarbijatele, kuna see võimaldab neil ühtse 
turu eeliseid täielikult ära kasutada;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 7
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Põhjendus B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et ühine Euroopa 
lepinguõigus on kasulik eelkõige 
tarbijatele, kuna see võimaldab neil ühtse 
turu eeliseid täielikult ära kasutada;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Põhjendus B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et ühine Euroopa 
lepinguõigus on kasulik eelkõige 
tarbijatele, kuna see võimaldab neil ühtse 
turu eeliseid täielikult ära kasutada;

B. arvestades, et töövahend, mis loob 
sidusamad ja kooskõlalisemad õigusaktid 
ja standardtingimused, on kasulik eelkõige 
ettevõtetele ja tarbijatele, kuna see 
võimaldab neil ühtse turu eeliseid paremini
ära kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Põhjendus B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et ühine Euroopa 
lepinguõigus on kasulik eelkõige 
tarbijatele, kuna see võimaldab neil ühtse 
turu eeliseid täielikult ära kasutada;

B. arvestades, et ühine Euroopa 
lepinguõigus on kasulik eelkõige tarbijatele 
ja aitab eelkõige kaasa piiriülese 
kaubanduse kasvule ja sellele ligipääsu 
lihtsustumisele siseturul;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Põhjendus B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et ühine Euroopa 
lepinguõigus on kasulik eelkõige 
tarbijatele, kuna see võimaldab neil ühtse 

B. arvestades, et töövahend, mis loob 
sidusamad ja järjepidevamad õigusaktid 
ja standardtingimused, on kasulik eelkõige 
ettevõtetele ja tarbijatele, kuna see 
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turu eeliseid täielikult ära kasutada; võimaldab neil ühtse turu eeliseid paremini
ära kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Toine Manders

Arvamuse projekt
Põhjendus B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et ühine Euroopa 
lepinguõigus on kasulik eelkõige 
tarbijatele, kuna see võimaldab neil ühtse 
turu eeliseid täielikult ära kasutada;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. nl

Muudatusettepanek 12
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Põhjendus C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Euroopa Komisjon esitas 
oma rohelises raamatus1 Euroopa 
lepinguõiguse vahendi loomiseks arvukalt 
võimalusi, mis võiksid aidata ELil 
majanduskriisist toibuda, ettevõtlust 
arendada ja kodanike usaldust siseturu
vastu suurendada;

C. arvestades, et Euroopa Komisjon esitas 
oma rohelises raamatus1 Euroopa 
lepinguõiguse vahendi loomiseks arvukalt 
võimalusi, mis võiksid ettevõtlust arendada 
ja kodanike usaldust ühtse turu vastu 
suurendada;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Põhjendus C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Euroopa Komisjon esitas 
oma rohelises raamatus1 Euroopa 
lepinguõiguse vahendi loomiseks arvukalt 
võimalusi, mis võiksid aidata ELil 
majanduskriisist toibuda, ettevõtlust 
arendada ja kodanike usaldust siseturu
vastu suurendada;

C. arvestades, et Euroopa Komisjon esitas 
oma rohelises raamatus1 Euroopa 
lepinguõiguse vahendi loomiseks arvukalt 
võimalusi, mis võiksid aidata ettevõtlust 
arendada ja kodanike usaldust ühtse turu
vastu suurendada;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Põhjendus C

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Euroopa Komisjon esitas 
oma rohelises raamatus1 Euroopa 
lepinguõiguse vahendi loomiseks arvukalt 
võimalusi, mis võiksid aidata ELil 
majanduskriisist toibuda, ettevõtlust 
arendada ja kodanike usaldust siseturu
vastu suurendada;

C. arvestades, et Euroopa Komisjon esitas 
oma rohelises raamatus1 Euroopa 
lepinguõiguse vahendi loomiseks arvukalt 
võimalusi, mis võiksid ettevõtlust arendada 
ja kodanike usaldust ühtse turu vastu 
suurendada;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Põhjendus D
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et läbirääkimised 
tarbijakaitset käsitleva direktiivi2 üle on 
näidanud, kui raske on lepinguõigust 
ühtlustada, kahjustamata seejuures ühist 
kohustust järgida Euroopa kõrgeid 
tarbijakaitse standardeid, ja missuguseid 
piiranguid see kogu protsessi arengule 
seab;

D. arvestades, et läbirääkimised 
tarbijakaitset käsitleva direktiivi2 üle on 
näidanud, kui raske on tarbijakaitse
lepinguõigust täielikult ühtlustada selle 
keerukuse tõttu, kahjustamata seejuures 
ühist kohustust järgida Euroopa kõrgeid 
tarbijakaitse standardeid, ja missuguseid 
piiranguid see kogu protsessi arengule 
seab;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Põhjendus D

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et läbirääkimised 
tarbijakaitset käsitleva direktiivi2 üle on 
näidanud, kui raske on lepinguõigust
ühtlustada, kahjustamata seejuures ühist 
kohustust järgida Euroopa kõrgeid 
tarbijakaitse standardeid, ja missuguseid 
piiranguid see kogu protsessi arengule 
seab;

D. arvestades, et läbirääkimised 
tarbijakaitset käsitleva direktiivi2 üle on 
näidanud, kui raske on ühtlustada
tarbijaõigust selle kohaldamise osas 
lepingutele, kahjustamata seejuures ühist 
kohustust järgida Euroopa kõrgeid 
tarbijakaitse standardeid, ja missuguseid 
piiranguid see kogu protsessi arengule 
seab;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Põhjendus D
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et läbirääkimised 
tarbijakaitset käsitleva direktiivi2 üle on 
näidanud, kui raske on lepinguõigust
ühtlustada, kahjustamata seejuures ühist 
kohustust järgida Euroopa kõrgeid 
tarbijakaitse standardeid, ja missuguseid 
piiranguid see kogu protsessi arengule 
seab;

D. arvestades, et läbirääkimised 
tarbijakaitset käsitleva direktiivi2 üle on 
näidanud, kui raske on täielikult ühtlustada 
tarbijaõigust selle kohaldamise osas 
lepingutele, kahjustamata seejuures ühist 
kohustust järgida Euroopa kõrgeid 
tarbijakaitse standardeid, ja missuguseid 
piiranguid see kogu protsessi arengule 
seab;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Hans-Peter Mayer

Arvamuse projekt
Põhjendus D

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et läbirääkimised 
tarbijakaitset käsitleva direktiivi1 üle on 
näidanud, kui raske on lepinguõigust 
ühtlustada, kahjustamata seejuures ühist 
kohustust järgida Euroopa kõrgeid 
tarbijakaitse standardeid, ja missuguseid 
piiranguid see kogu protsessi arengule 
seab;

D. arvestades, et läbirääkimised tarbijate 
õigusi käsitleva direktiivi1 üle on näidanud, 
kui raske on lepinguõigust ühtlustada, 
kahjustamata seejuures ühist kohustust 
järgida Euroopa kõrgeid tarbijakaitse 
standardeid, ja missuguseid piiranguid see 
kogu protsessi arengule seab;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Toine Manders

Arvamuse projekt
Põhjendus D

                                               
1 KOM(2010)0614.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et läbirääkimised 
tarbijakaitset käsitleva direktiivi1 üle on 
näidanud, kui raske on lepinguõigust 
ühtlustada, kahjustamata seejuures ühist 
kohustust järgida Euroopa kõrgeid 
tarbijakaitse standardeid, ja missuguseid 
piiranguid see kogu protsessi arengule 
seab; 

D. arvestades, et läbirääkimised 
tarbijakaitset käsitleva direktiivi2 üle on 
näidanud, kui kasulik, kuid samas ka raske 
on lepinguõigust ühtlustada, kahjustamata 
seejuures ühist kohustust järgida Euroopa 
kõrgeid tarbijakaitse standardeid, ja 
missuguseid piiranguid see kogu protsessi 
arengule seab;

Or. nl

Muudatusettepanek 20
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Põhjendus E

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et selle protsessi 
lõpptulemus, Euroopa lepinguõigus, tuleb
hästi läbi mõelda, vajadusel muuta ning 
selle peavad Euroopa seadusandjad
formaalselt vastu võtma, andes nii 
protsessile poliitilise õiguspärasuse ja 
heakskiidu,

E. arvestades, et selle protsessi 
lõpptulemus peab olema teostatav,
proportsionaalne ja hästi läbi mõeldud, 
seda tuleb vajadusel muuta ning selle 
peavad Euroopa kaasseadusandjad
formaalselt vastu võtma,

Or. en

Muudatusettepanek 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Põhjendus E

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et selle protsessi E. arvestades, et selle protsessi 

                                               
2 KOM(2010)0614.
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lõpptulemus, Euroopa lepinguõigus, tuleb 
hästi läbi mõelda, vajadusel muuta ning 
selle peavad Euroopa seadusandjad 
formaalselt vastu võtma, andes nii 
protsessile poliitilise õiguspärasuse ja 
heakskiidu,

lõpptulemus, Euroopa lepinguõigus, peab 
olema hästi läbi mõeldud ja läbima 
põhjaliku mõjuhinnangu, seda tuleb
vajadusel muuta ning selle peab Euroopa 
seadusandja formaalselt vastu võtma, andes 
nii protsessile tõhususe ning poliitilise 
õiguspärasuse ja heakskiidu,

Or. en

Muudatusettepanek 22
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Põhjendus E

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et selle protsessi
lõpptulemus, Euroopa lepinguõigus, tuleb 
hästi läbi mõelda, vajadusel muuta ning 
selle peab Euroopa seadusandja
formaalselt vastu võtma, andes nii 
protsessile poliitilise õiguspärasuse ja 
heakskiidu,

E. arvestades, et mis tahes lõpptulemus 
Euroopa lepinguõiguse valdkonnas peab 
olema  realistlik, proportsionaalne ja hästi 
läbi mõeldud, seda tuleb vajadusel muuta 
ning selle peavad Euroopa 
kaasseadusandjad formaalselt vastu 
võtma,

Or. en

Muudatusettepanek 23
Toine Manders

Arvamuse projekt
Põhjendus E

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et selle protsessi 
lõpptulemus, Euroopa lepinguõigus, tuleb 
hästi läbi mõelda, vajadusel muuta ning
selle peavad Euroopa seadusandjad 
formaalselt vastu võtma, andes nii 
protsessile poliitilise õiguspärasuse ja 
heakskiidu,

E. arvestades, et selle protsessi 
lõpptulemus, Euroopa lepinguõigus, tuleb 
hästi läbi mõelda, vajadusel muuta ning 
anda selle kasulikkusest üldsusele teada 
positiivses vormis, andes nii protsessile 
poliitilise õiguspärasuse ja heakskiidu,
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Or. nl

Muudatusettepanek 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. kiidab heaks avaliku arutelu rohelise 
raamatu üle ja nõuab Euroopa Komisjoni 
asjaomastelt üksustelt selle arutelu 
tulemuste põhjalikku analüüsi;

1. kiidab heaks avaliku arutelu rohelise 
raamatu üle ja nõuab Euroopa Komisjoni 
asjaomastelt üksustelt selle arutelu 
tulemuste põhjalikku analüüsi; kutsub 
Euroopa Komisjoni esitama kõigi pakutud 
valikute põhjalikku mõjuanalüüsi, võttes 
eriti arvesse majanduses osalejate tegelike 
vajaduste hinnangut, tekkivat kulu ning 
iga valiku lisaväärtust;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. kiidab heaks avaliku arutelu rohelise 
raamatu üle ja nõuab Euroopa Komisjoni 
asjaomastelt üksustelt selle arutelu 
tulemuste põhjalikku analüüsi;

1. rõhutab vajadust avaliku arutelu järele
kõigi rohelises raamatus esitatud 
poliitiliste valikute üle ja nõuab Euroopa 
Komisjoni asjaomastelt üksustelt selle 
arutelu tulemuste põhjalikku analüüsi;
lisaks rõhutab vajadust põhjaliku 
mõjuanalüüsi järele, et teha kindlaks 
mõju kõigile osapooltele, sh VKEdele 
ning anda üksikasjalikud hinnangud iga 
komisjoni ettepaneku rakendamise 
kulukuse kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et enne lõplikku soovituse 
valimist ning töö alustamist poliitilise 
valikuga peavad Euroopa Parlament ja 
kõik seotud komisjonid süvitsi kontrollima 
põhjalikku mõjuhinnangut, mis uurib 
võrdselt kõiki rohelises raamatus esitatud 
poliitilisi valikuid, k.a meetmete võtmata 
jätmise võimalust;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. nõuab, et komisjon viiks läbi kõige 
kohasemaks peetava valiku põhjaliku 
mõjuhinnangu; kõnesoleva 
mõjuhinnanguga peaks muu hulgas 
tuvastama kõige sobivama õigusliku 
aluse, sotsiaalsed ja majanduslikud 
mõjud, sidususe olemasolevate ELi, 
rahvusvaheliste ja eraõigusaktidega, 
võimalikud arbitraažisüsteemid tarbijate 
ja ettevõtjate vahelises konfliktis 
valikulise vahendi valiku ja kohaldamise 
osas ning sellise valikulise vahendi 
lisaväärtuse tase tarbijate ja ettevõtete 
jaoks; kõnesolev mõjuhinnang tuleks 
lõpule viia ning probleeme käsitleda enne 
töö alustamist poliitilise valikuga;
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Or. en

Muudatusettepanek 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. rõhutab VKEde ja käsitööettevõtete 
majanduslikku tähtsust Euroopa 
majanduses; rõhutab seepärast vajadust 
tagada, et „kõigepealt mõtle väikestele" 
põhimõte, mida väikeettevõtlusalgatusega 
„Small Business Act” edendatakse, oleks 
hästi rakendatud ja et seda oleks ELi 
lepinguõiguse alaste algatuste arutelus 
prioriteedina käsitletud;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et enne lõplikku soovituse 
valimist ning töö alustamist poliitilise 
valikuga peavad Euroopa Parlament ja 
kõik seotud komisjonid süvitsi kontrollima 
põhjalikku mõjuhinnangut, mis uurib 
võrdselt kõiki rohelises raamatus esitatud 
poliitilisi valikuid, k.a meetmete võtmata 
jätmise võimalust;

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et valikulise Euroopa 
lepinguõiguse loomine võib ühtse turu 
toimimist parandada ning Euroopa 
Parlament ja nõukogu peaksid 
lepinguõiguse õigusliku vormi ja ulatuse 
eest lõplikku vastutust kandma;

2. on arvamusel, et vahendi loomine 
kooskõlalisemate ja sidusamate 
õigusaktide ning standardsete 
lepingutingimuste loomiseks võib olla 
proportsionaalne ja realistlik meetod
ühtse turu toimimise parandamiseks; 
rõhutab, et valikut, mis läheb vahendist 
kaugemale, ei peaks toetama; tuletab 
meelde, et piiriülese kaubanduse ees 
seisab palju praktilisi tõkkeid, sh keel, 
kättetoimetamine, maksumus, tarbija 
eelistus ja kultuur, mida ei saa 
lepinguõigusega kaotada;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et valikulise Euroopa 
lepinguõiguse loomine võib ühtse turu 
toimimist parandada ning Euroopa 
Parlament ja nõukogu peaksid 
lepinguõiguse õigusliku vormi ja ulatuse 
eest lõplikku vastutust kandma;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et valikulise Euroopa 
lepinguõiguse loomine võib ühtse turu 
toimimist parandada ning Euroopa 
Parlament ja nõukogu peaksid 
lepinguõiguse õigusliku vormi ja ulatuse 
eest lõplikku vastutust kandma;

2. on arvamusel, et valikulise Euroopa 
lepinguõiguse või kaugemale arendatud 
„vahendi“ loomine võib ühtse turu 
toimimist parandada ning Euroopa 
Parlament ja nõukogu peaksid 
lepinguõiguse õigusliku vormi ja ulatuse 
eest lõplikku vastutust kandma;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et valikulise Euroopa 
lepinguõiguse loomine võib ühtse turu 
toimimist parandada ning Euroopa 
Parlament ja nõukogu peaksid 
lepinguõiguse õigusliku vormi ja ulatuse 
eest lõplikku vastutust kandma;

2. on arvamusel, et valikulise 
lepinguõiguse õigusakti loomist ELi 
tasemel („28 režiim“) võib kaaluda, et 
parandada ühtse turu toimimist ning 
Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid 
selle õigusliku vormi ja ulatuse eest 
lõplikku vastutust kandma; rõhutab siiski, 
et sellist valikut tuleb kõigepealt hoolikalt 
hinnata, et tagada lisaväärtuse loomine 
nii ettevõtetele kui tarbijatele ning 
määratleda ja täpsustada võimalikke 
koosmõjusid olemasolevate ELi 
õigusaktidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et valikulise Euroopa 
lepinguõiguse loomine võib ühtse turu 
toimimist parandada ning Euroopa 
Parlament ja nõukogu peaksid 
lepinguõiguse õigusliku vormi ja ulatuse 
eest lõplikku vastutust kandma;

2. on arvamusel, et 
institutsioonidevaheline „vahendi“
loomine võib ühtse turu toimimist 
parandada, aidates parandada uute 
õigusaktide kooskõlalisust, ning Parlament 
ja nõukogu peaksid selle õigusliku vormi ja 
ulatuse eest lõplikku vastutust kandma; 
VKEde toetamiseks piiriülesesse 
kaubandusse sisenemisel võetavate 
täiendavate algatuste seas võiks olla 
teatud standardtingimuste väljatöötamine 
kasutamiseks olemasolevate süsteemide 
kehtivate õigusaktide raames;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et valikulise Euroopa 
lepinguõiguse loomine võib ühtse turu 
toimimist parandada ning Euroopa 
Parlament ja nõukogu peaksid 
lepinguõiguse õigusliku vormi ja ulatuse 
eest lõplikku vastutust kandma;

2. on arvamusel, et vahendi loomine 
kooskõlalisemate ja sidusamate 
õigusaktide ning standardsete 
lepingutingimuste loomiseks võib olla 
proportsionaalne ja realistlik meetod
ühtse turu toimimise parandamiseks; 
rõhutab, et vahendist kaugemale minevat 
valikut ei peaks toetama; tuletab meelde, 
et piiriülese kaubanduse ees seisab palju 
muid praktilisi tõkkeid, mida ei saa 
lepinguõigusega kaotada, sh keel, 
kättetoimetamiskulu, tarbijaeelistus ja 
kultuur;
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et valikulise Euroopa 
lepinguõiguse loomine võib ühtse turu 
toimimist parandada ning Euroopa 
Parlament ja nõukogu peaksid 
lepinguõiguse õigusliku vormi ja ulatuse 
eest lõplikku vastutust kandma;

2. on arvamusel, et regulatsiooni 
ettevalmistamine, mis sätestaks valikulise 
Euroopa lepinguõiguse, parandaks ühtse 
turu toimimist, luues eeliseid ettevõtete 
jaoks (kulude vähenemine tänu 
õigussüsteemide vaheliste konfliktide 
vältimisele), tarbijate jaoks (õiguskindlus, 
kindlustunne, tarbijakaitse kõrge tase) 
ning liikmesriikide õigussüsteemide jaoks 
(kuna enam ei oleks vaja uurida välisriigi 
õigust) ning et Parlament ja nõukogu 
peaksid selle õigusliku vormi ja ulatuse 
eest lõplikku vastutust kandma;

Or. nl

Muudatusettepanek 37
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. nõuab, et komisjon viiks koostöös 
liikmesriikidega läbi kvaliteedi testimise ja 
kontrollid, et teha kindlaks, kas pakutavad 
Euroopa lepinguõiguse õigusaktid on 
kasutajasõbralikud, võtavad täielikult 
arvesse kodanike muresid, annavad 
tarbijatele ja ettevõtetele protsessis 
lisaväärtust, tugevdavad ühtset turgu ja 
hõlbustavad piiriülest kaubandust;
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. kutsub komisjoni seoses Euroopa 
lepinguõiguse algatusega uurima teatud 
raskusi, mida tarbijad ja ettevõtted 
piiriüleses kaubanduses kogevad, eriti 
neid, mis seonduvad investeeringute, 
maksete, kättetoimetamise, keeletõkete, 
hüvitamise ning õiguslike, halduslike ja 
kultuuritraditsioonide erinevustega;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus 
kujutab endast täiendavat, eraldiseisvat 
süsteemi piiriüleste lepingute jaoks, jättes 
liikmesriikide otsustada, kas nad seda ka 
riigisiseste lepingute suhtes kohaldavad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus 
kujutab endast täiendavat, eraldiseisvat 
süsteemi piiriüleste lepingute jaoks, jättes 
liikmesriikide otsustada, kas nad seda ka 
riigisiseste lepingute suhtes kohaldavad;

3. on arvamusel, et Euroopa lepinguõiguse 
loomine kujutaks endast täiendavat ja 
äärmiselt kulukat eraldiseisvat 
õigussüsteemi piiriüleste lepingute jaoks, 
mis looks täiendava keerukuse tasandi ja 
mille kasutamiseks oleks tarbijal raske
teadlikku nõusolekut anda, samas kui 
vahend kooskõlalisemate ja sidusamate 
õigusaktide ja standardtingimuste 
loomiseks selliseid tagajärgi ei tooks ning 
oleks seega palju realistlikum, 
proportsionaalsem ja teostatavam 
lahendus;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus 
kujutab endast täiendavat, eraldiseisvat 
süsteemi piiriüleste lepingute jaoks, jättes 
liikmesriikide otsustada, kas nad seda ka 
riigisiseste lepingute suhtes kohaldavad;

3. on arvamusel, et Euroopa lepinguõiguse
loomist ei tohiks toetada, kuna see 
kujutaks endast täiendavat, eraldiseisvat, 
äärmiselt kulukat ja väga keerukat 
õigussüsteemi piiriüleste lepingute jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus 3. on arvamusel, et kui selline valikuline 
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kujutab endast täiendavat, eraldiseisvat 
süsteemi piiriüleste lepingute jaoks, jättes
liikmesriikide otsustada, kas nad seda ka 
riigisiseste lepingute suhtes kohaldavad;

lepinguõiguse õigusakt ELi tasandil 
kehtestataks, peaks see kujutama endast 
täiendavat, alternatiivset, eraldiseisvat 
süsteemi piiriüleste lepingute jaoks, mille 
tarbijad ja ettevõtted võiksid 
kohaldatavate õigusaktide asemel valida; 
võiks jätta liikmesriikide otsustada, kas 
nad seda ka riigisiseste lepingute suhtes 
kohaldavad;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus 
kujutab endast täiendavat, eraldiseisvat 
süsteemi piiriüleste lepingute jaoks, jättes 
liikmesriikide otsustada, kas nad seda ka 
riigisiseste lepingute suhtes kohaldavad;

3. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus 
võiks kujutada endast täiendavat, 
eraldiseisvat süsteemi piiriüleste lepingute 
ja e-kaubanduse jaoks

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et ühtne Euroopa 
lepinguõigus parandab ühtse turu 
toimimist, mõjutamata liikmesriikide 
siseriiklikku lepinguõigust;

4. on arvamusel, et vahend 
kooskõlalisemate ja sidusamate 
õigusaktide ning standardsete 
lepingutingimuste loomiseks parandab 
ühtse turu toimimist, mõjutamata 
liikmesriikide kompleksset siseriiklikku 
lepinguõigust ning teiste siseriikliku 
õiguse valdkondade, sh lepinguvälise 
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kahju õiguse, omandiõiguse ja 
intellektuaalomandiõiguse toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et ühtne Euroopa 
lepinguõigus parandab ühtse turu 
toimimist, mõjutamata liikmesriikide 
siseriiklikku lepinguõigust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et ühtne Euroopa 
lepinguõigus parandab ühtse turu 
toimimist, mõjutamata liikmesriikide 
siseriiklikku lepinguõigust;

4. leiab, et ELi lepinguõigusega seotud 
algatustel peab olema kaks eesmärki:
ühtse turu toimimine, mõjutamata 
liikmesriikide siseriiklikku lepinguõigust 
ning tarbijakaitse kõrge tase;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et ühtne Euroopa 
lepinguõigus parandab ühtse turu 
toimimist, mõjutamata liikmesriikide 
siseriiklikku lepinguõigust;

4. ootab tõendeid selle kohta, et Euroopa 
lepinguõiguse algatus parandaks ühtse 
turu toimimist, mõjutamata liikmesriikide 
siseriiklikku lepinguõigust;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et ühtne Euroopa 
lepinguõigus parandab ühtse turu 
toimimist, mõjutamata liikmesriikide 
siseriiklikku lepinguõigust;

4. on arvamusel, et ühtne Euroopa 
lepinguõigus parandab ühtse turu toimimist 
ning ei ole põhjuseid, mille tõttu see peaks 
kahjustama tarbijakaitse kõrget taset;

Or. nl

Muudatusettepanek 49
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni arvestama Euroopa 
lepinguõiguse õigusakti kehtestamisel 
pidevate muutustega siseturul ning 
Euroopa kodanike põhivajadustega, 
tuvastades iga-aastaselt võimalikke 
turuhäireid ning liikmesriikides uute 
majanduslike, sotsiaalsete, 
institutsionaalsete ja tehnoloogiliste 
arengute tagajärjel kogetud puudujääke 
ja tõrkeid;
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Or. en

Muudatusettepanek 50
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et asjakohase õigusliku 
aluse ettevõtjate omavaheliste lepingute 
(B2B) ning ettevõtja ja tarbija vahel 
sõlmitud lepingute (B2C) reguleerimiseks 
kujutavad endast Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklid 114 ja 169 või 
352;

5. on arvamusel, et küsimusele, kas 
Euroopa lepinguõiguse valikulise 
õigusakti jaoks on olemas õiguslik alus, ei 
ole selget vastust, ning et selle küsimuse 
kiire lahendamine on hädavajalik, et 
otsustada, kas ELil on pädevust sellise 
õigusakti loomiseks, ning et vältida 
ebakindlust lepinguosaliste jaoks ja 
vaidlustamist Euroopa Liidu Kohtu või 
riiklike põhiseaduskohtute poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et asjakohase õigusliku 
aluse ettevõtjate omavaheliste lepingute 
(B2B) ning ettevõtja ja tarbija vahel 
sõlmitud lepingute (B2C) reguleerimiseks 
kujutavad endast Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklid 114 ja 169 või 
352;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et asjakohase õigusliku 
aluse ettevõtjate omavaheliste lepingute 
(B2B) ning ettevõtja ja tarbija vahel 
sõlmitud lepingute (B2C) reguleerimiseks 
kujutavad endast Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklid 114 ja 169 või 
352;

5. on arvamusel, et tuleb täiendavalt 
kaaluda, kas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklid 114 ja 169 või 352 
kujutavad endast asjakohast õiguslikku 
alust ettevõtjate omavaheliste lepingute 
(B2B) ning ettevõtja ja tarbija vahel 
sõlmitud lepingute (B2C) reguleerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et asjakohase õigusliku 
aluse ettevõtjate omavaheliste lepingute 
(B2B) ning ettevõtja ja tarbija vahel 
sõlmitud lepingute (B2C) reguleerimiseks 
kujutavad endast Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklid 114 ja 169 või 
352;

5. on arvamusel, et tuleb täiendavalt 
kaaluda, kas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklid 114 ja 169 või 352 
kujutavad endast asjakohast õiguslikku 
alust ettevõtjate omavaheliste lepingute 
(B2B) ning ettevõtja ja tarbija vahel 
sõlmitud lepingute (B2C) reguleerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. märgib, et austusest ühiste 6. rõhutab, et riiklike õigussüsteemide 
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traditsioonide ja riiklike õigussüsteemide 
vastu ning nõrgema lepingu poole, nimelt 
tarbija kaitsmiseks peaks B2B ja B2C 
lepinguid reguleerivad lepinguõiguse 
sätted olema sõnastatud erinevalt;

traditsioone peab austama ning et erilist
rõhku tuleb asetada nõrgema 
lepingupoole, nimelt tarbija kaitsele ja 
teadliku nõusoleku vajadusele; rõhutab 
siiski, et iga uus algatus peab tooma 
lisaväärtust ettevõtetele, et nad otsustaksid 
seda rakendada;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. märgib, et austusest ühiste 
traditsioonide ja riiklike õigussüsteemide 
vastu ning nõrgema lepingu poole, nimelt 
tarbija kaitsmiseks peaks B2B ja B2C 
lepinguid reguleerivad lepinguõiguse 
sätted olema sõnastatud erinevalt;

6. rõhutab, et riiklike õigussüsteemide 
traditsioone peab austama;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde, et seoses Euroopa 
lepinguõigusega on veel palju küsimusi 
vastuseta ning palju probleeme 
lahendamata; kutsub komisjoni võtma 
arvesse kohtupraktikat, rahvusvahelisi 
konventsioone kaupade müügi kohta, 
näiteks CISGd ning mõju tarbijaõiguste 
direktiivile; rõhutab lepinguõiguse 
ühtlustamise tähtsust ELis, võttes 
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seejuures arvesse olulisi siseriiklikke 
regulatsioone, mis tagavad kõrge 
tarbijakaitse taseme B2C lepingutes,

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab, et on eriti tähtis lihtsustada ELi 
sisest e-kaubandust, mis on erinevate
riiklike lepinguõigussüsteemide tõttu vähe 
arenenud ning mida ettevõtjad ja tarbijad 
peavad põhjendatult potentsiaalseks 
edasist majanduskasvu soodustavaks 
teguriks;

7. rõhutab, et on eriti tähtis lihtsustada ELi 
sisest e-kaubandust ning toonitab, et on 
vaja hinnata, kas siseriiklike
lepinguõigussüsteemide erinevused võiksid 
kujutada endast takistust edasisele 
majanduskasvule;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab, et on eriti tähtis lihtsustada ELi 
sisest e-kaubandust, mis on erinevate 
riiklike lepinguõigussüsteemide tõttu vähe 
arenenud ning mida ettevõtjad ja tarbijad 
peavad põhjendatult potentsiaalseks edasist 
majanduskasvu soodustavaks teguriks;

7. rõhutab, et on eriti tähtis lihtsustada ELi 
sisest e-kaubandust, mis on vähe arenenud 
ning mida ettevõtjad ja tarbijad peavad 
põhjendatult potentsiaalseks edasist 
majanduskasvu soodustavaks teguriks;

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab, et on eriti tähtis lihtsustada ELi 
sisest e-kaubandust, mis on erinevate 
riiklike lepinguõigussüsteemide tõttu vähe 
arenenud ning mida ettevõtjad ja tarbijad 
peavad põhjendatult potentsiaalseks edasist 
majanduskasvu soodustavaks teguriks;

7. rõhutab, et on eriti tähtis lihtsustada ELi 
sisest e-kaubandust, mis on vähe arenenud 
ning on vaja hinnata, kas siseriiklike 
lepinguõigussüsteemide erinevused 
võiksid kujutada endast takistust selle 
sektori arengule, mida ettevõtjad ja 
tarbijad peavad põhjendatult 
potentsiaalseks edasist majanduskasvu 
soodustavaks teguriks;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab, et on eriti tähtis lihtsustada ELi 
sisest e-kaubandust, mis on erinevate
riiklike lepinguõigussüsteemide tõttu vähe 
arenenud ning mida ettevõtjad ja tarbijad 
peavad põhjendatult potentsiaalseks 
edasist majanduskasvu soodustavaks 
teguriks;

7. rõhutab, et on eriti tähtis lihtsustada ELi 
sisest e-kaubandust ning toonitab, et on 
vaja hinnata, kas siseriiklike 
lepinguõigussüsteemide erinevused võiksid 
kujutada endast takistust edasisele 
majanduskasvule;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid
tarbijalepinguõiguse komponente ning et 
need oleks otstarbekas koondada Euroopa 
lepinguõigusesse; juhib samuti tähelepanu 
asjaolule, et olemasolevad eeskirjad 
osutavad vajadusele, selgelt 
struktureeritud ja tarbijatele kergesti 
arusaadava eeskirjade kogumi järele;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad olulisi 
lepingutele kohaldatavaid tarbijaõiguse
komponente ning et Euroopa tarbijaõiguse 
olulised osad koondatakse tõenäoliselt 
tarbijaõiguste direktiivi; juhib tähelepanu 
asjaolule, et nimetatud direktiiv looks 
ühtse, tarbijatele ja ettevõtetele kergesti 
arusaadava eeskirjade kogumi; rõhutab
seetõttu tarbijaõiguste läbirääkimiste 
tulemuste äraootamise tähtsust enne 
soovituse esitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Hans-Peter Mayer

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid 
tarbijalepinguõiguse komponente ning et 
need oleks otstarbekas koondada Euroopa 
lepinguõigusesse; juhib samuti tähelepanu 
asjaolule, et olemasolevad eeskirjad 
osutavad vajadusele, selgelt struktureeritud 
ja tarbijatele kergesti arusaadava eeskirjade 
kogumi järele;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid 
tarbijalepinguõiguse komponente ning et 
need oleks otstarbekas koondada Euroopa 
lepinguõigusesse; rõhutab, et 
kindlustuslepingu õiguse valdkonnas on 
juba tehtud esialgne töö Euroopa 
kindlustuslepingu õiguse põhimõtetega, 
mis tuleks integreerida Euroopa 
lepinguõiguse eeskirjade kogumisse ning 
mida tuleks täiendavalt läbi vaadata ja 
arendada; juhib samuti tähelepanu 
asjaolule, et olemasolevad eeskirjad 
osutavad vajadusele selgelt struktureeritud 
ja tarbijatele kergesti arusaadava eeskirjade 
kogumi järele;

Or. de
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Muudatusettepanek 63
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid 
tarbijalepinguõiguse komponente ning et 
need oleks otstarbekas koondada Euroopa 
lepinguõigusesse; juhib samuti 
tähelepanu asjaolule, et olemasolevad 
eeskirjad osutavad vajadusele, selgelt 
struktureeritud ja tarbijatele kergesti 
arusaadava eeskirjade kogumi järele;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad lepingutele 
kohaldatavaid tarbijaõiguse komponente,

Or. en

Muudatusettepanek 64
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid 
tarbijalepinguõiguse komponente ning et 
need oleks otstarbekas koondada Euroopa 
lepinguõigusesse; juhib samuti tähelepanu 
asjaolule, et olemasolevad eeskirjad 
osutavad vajadusele, selgelt struktureeritud 
ja tarbijatele kergesti arusaadava eeskirjade 
kogumi järele;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid 
tarbijalepinguõiguse komponente ning et 
need oleks otstarbekas koondada Euroopa 
lepinguõigusesse; rõhutab samuti asjaolu, 
et olemasolevad eeskirjad osutavad 
vajadusele selgelt struktureeritud ja 
tarbijatele kergesti arusaadava eeskirjade 
kogumi järele;

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid
tarbijalepinguõiguse komponente ning et 
need oleks otstarbekas koondada Euroopa
lepinguõigusesse; juhib samuti tähelepanu 
asjaolule, et olemasolevad eeskirjad 
osutavad vajadusele, selgelt 
struktureeritud ja tarbijatele kergesti 
arusaadava eeskirjade kogumi järele;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad olulisi 
lepingutele kohaldatavaid tarbijaõiguse
komponente ning et Euroopa tarbijaõiguse 
olulised osad koondatakse tõenäoliselt 
tarbijaõiguste direktiivi; juhib tähelepanu 
asjaolule, et nimetatud direktiiv looks 
ühtse, tarbijatele ja ettevõtetele kergesti 
arusaadava eeskirjade kogumi; rõhutab 
seetõttu tarbijaõiguste läbirääkimiste 
tulemuste ära ootamise tähtsust enne 
soovituse esitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid 
tarbijalepinguõiguse komponente ning et 
need oleks otstarbekas koondada Euroopa 
lepinguõigusesse; juhib samuti tähelepanu 
asjaolule, et olemasolevad eeskirjad 
osutavad vajadusele, selgelt struktureeritud 
ja tarbijatele kergesti arusaadava eeskirjade 
kogumi järele;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et mitmed 
Euroopa eeskirjad sisaldavad üksikuid 
tarbijalepinguõiguse komponente ning et 
need oleks otstarbekas koondada Euroopa 
lepinguõigusesse valikulist vahendit 
käsitleva määruse abil; juhib samuti 
tähelepanu asjaolule, et olemasolevad 
eeskirjad osutavad vajadusele selgelt 
struktureeritud ja tarbijatele kergesti 
arusaadava eeskirjade kogumi järele, et 
kehtestada kõnesolev valikuline vahend –
milles ei tohi seada ohtu tarbijaõigusi, et 
neil oleks selle valikulise vahendi suhtes 
kindlustunne – samuti kirjeldus seosest 
Rooma I määruse sätetega, et see 
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valikuline vahend looks tõeliselt 
lisaväärtust;

Or. nl

Muudatusettepanek 67
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. on arvamusel, et Euroopa 
lepinguõiguse reguleerimisala keskmes 
peaksid olema lepingu aluspõhimõtted, 
kusjuures tarbijalepingute puhul oleks 
mõistlik keskenduda müügiõigusele ning 
vajadusel teenus- ja töövõtulepinguid 
reguleerivale õigusele, samuti peaks 
üldosa sisaldama sätteid, millega 
määratakse kindlaks lepingu mõiste, 
lepingueelsed kohustused, lepingu 
sõlmimise protsess, esindamine, kehtetuks 
tunnistamine, lepingu tõlgendamine, 
täitmine, lepingust tulenevad õigused ja 
kohustused, eelkõige garantiiga seotud 
õigused, taganemisõigus, lepingu 
katkestamine, lõpetamine, aegumine jms;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. on arvamusel, et Euroopa lepinguõiguse 
reguleerimisala keskmes peaksid olema 
lepingu aluspõhimõtted, kusjuures 
tarbijalepingute puhul oleks mõistlik 

9. on arvamusel, et lepingu 
standardtingimuste puhul oleks mõistlik 
keskenduda müügiõigusele ning vajadusel 
teenus- ja töölepinguid reguleerivale 
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keskenduda müügiõigusele ning vajadusel 
teenus- ja töövõtulepinguid reguleerivale 
õigusele, samuti peaks üldosa sisaldama 
sätteid, millega määratakse kindlaks 
lepingu mõiste, lepingueelsed kohustused, 
lepingu sõlmimise protsess, esindamine, 
kehtetuks tunnistamine, lepingu 
tõlgendamine, täitmine, lepingust 
tulenevad õigused ja kohustused, eelkõige 
garantiiga seotud õigused, 
taganemisõigus, lepingu katkestamine, 
lõpetamine, aegumine jms;

õigusele ning et vastav vahend ei tohiks 
võtta tarbijatelt olemasolevate 
rahvusvahelise eraõiguse eeskirjadega 
tagatud kaitset (Rooma I ja Rooma II 
määrus);

Or. en

Muudatusettepanek 69
Hans-Peter Mayer

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. on arvamusel, et Euroopa lepinguõiguse 
reguleerimisala keskmes peaksid olema 
lepingu aluspõhimõtted, kusjuures 
tarbijalepingute puhul oleks mõistlik 
keskenduda müügiõigusele ning vajadusel 
teenus- ja töövõtulepinguid reguleerivale 
õigusele, samuti peaks üldosa sisaldama 
sätteid, millega määratakse kindlaks 
lepingu mõiste, lepingueelsed kohustused, 
lepingu sõlmimise protsess, esindamine, 
kehtetuks tunnistamine, lepingu 
tõlgendamine, täitmine, lepingust 
tulenevad õigused ja kohustused, eelkõige 
garantiiga seotud õigused, taganemisõigus, 
lepingu katkestamine, lõpetamine, 
aegumine jms;

9. on arvamusel, et Euroopa lepinguõiguse 
reguleerimisala keskmes peaksid olema 
lepingu aluspõhimõtted, kusjuures 
tarbijalepingute puhul oleks mõistlik 
keskenduda müügiõigusele ning vajadusel 
teenus- ja töövõtulepinguid reguleerivale 
õigusele ja kindlustuslepingu õigusele, 
samuti peaks üldosa sisaldama sätteid, 
millega määratakse kindlaks lepingu 
mõiste, lepingueelsed kohustused, lepingu 
sõlmimise protsess, esindamine, kehtetuks 
tunnistamine, lepingu tõlgendamine, 
täitmine, lepingust tulenevad õigused ja 
kohustused, eelkõige garantiiga seotud 
õigused, taganemisõigus, lepingu
katkestamine, lõpetamine, aegumine jms;

Or. de
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Muudatusettepanek 70
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. on arvamusel, et Euroopa 
lepinguõiguse reguleerimisala keskmes 
peaksid olema lepingu aluspõhimõtted, 
kusjuures tarbijalepingute puhul oleks 
mõistlik keskenduda müügiõigusele ning 
vajadusel teenus- ja töövõtulepinguid 
reguleerivale õigusele, samuti peaks 
üldosa sisaldama sätteid, millega 
määratakse kindlaks lepingu mõiste, 
lepingueelsed kohustused, lepingu 
sõlmimise protsess, esindamine, kehtetuks 
tunnistamine, lepingu tõlgendamine, 
täitmine, lepingust tulenevad õigused ja 
kohustused, eelkõige garantiiga seotud 
õigused, taganemisõigus, lepingu 
katkestamine, lõpetamine, aegumine jms;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 71
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. on arvamusel, et Euroopa lepinguõiguse 
reguleerimisala keskmes peaksid olema 
lepingu aluspõhimõtted, kusjuures 
tarbijalepingute puhul oleks mõistlik 
keskenduda müügiõigusele ning vajadusel 
teenus- ja töövõtulepinguid reguleerivale 
õigusele, samuti peaks üldosa sisaldama 
sätteid, millega määratakse kindlaks 
lepingu mõiste, lepingueelsed kohustused, 
lepingu sõlmimise protsess, esindamine, 
kehtetuks tunnistamine, lepingu 

9. on arvamusel, et Euroopa lepinguõiguse 
reguleerimisala keskmes peaksid olema 
lepingu aluspõhimõtted, kusjuures 
tarbijalepingute puhul oleks mõistlik 
keskenduda müügiõigusele ning vajadusel 
teenus- ja töölepinguid reguleerivale 
õigusele ning et vastav vahend ei tohiks 
võtta tarbijatelt olemasolevate 
rahvusvahelise eraõiguse eeskirjadega 
tagatud kaitset (Rooma I ja Rooma II 
määrus);
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tõlgendamine, täitmine, lepingust 
tulenevad õigused ja kohustused, eelkõige 
garantiiga seotud õigused, 
taganemisõigus, lepingu katkestamine, 
lõpetamine, aegumine jms;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. on arvamusel, et Euroopa lepinguõiguse 
reguleerimisala keskmes peaksid olema 
lepingu aluspõhimõtted, kusjuures 
tarbijalepingute puhul oleks mõistlik 
keskenduda müügiõigusele ning vajadusel 
teenus- ja töövõtulepinguid reguleerivale 
õigusele, samuti peaks üldosa sisaldama 
sätteid, millega määratakse kindlaks 
lepingu mõiste, lepingueelsed kohustused, 
lepingu sõlmimise protsess, esindamine, 
kehtetuks tunnistamine, lepingu 
tõlgendamine, täitmine, lepingust 
tulenevad õigused ja kohustused, eelkõige 
garantiiga seotud õigused, 
taganemisõigus, lepingu katkestamine, 
lõpetamine, aegumine jms;

9. on arvamusel, et võimaliku Euroopa 
lepinguõiguse algatuse reguleerimisala 
keskmes peaksid olema lepingu 
aluspõhimõtted, kusjuures tarbijalepingute 
puhul oleks mõistlik keskenduda 
müügiõigusele ning vajadusel teenus- ja 
töölepinguid reguleerivale õigusele ning et 
vastav vahend ei tohiks võtta tarbijatelt 
olemasolevate rahvusvahelise eraõiguse 
eeskirjadega tagatud kaitset (Rooma I ja 
Rooma II määrus);

Or. en

Muudatusettepanek 73
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. võttes arvesse erinevate lepingute 
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eripärasid ning juhtivaid riiklikke ja 
rahvusvahelisi lepinguõiguse 
põhimõtteid; kutsub komisjoni rõhutama 
B2C ja B2B lepingute kaalumisel 
erinevaid aspekte; võttes arvesse 
tarbijakaitse kõrge taseme aluspõhimõtet, 
on ka arvamusel, et B2B lepingute osas 
tuleb säilitada sektori olemasolev praktika 
ning lepinguvabaduse põhimõte;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. on arvamusel, et seadus peaks olema 
nii tasakaalustatud kui ka lihtne, selge, 
läbipaistev, kasutajasõbralik ja 
ebamääraste õiguslike terminiteta, nii et 
see oleks arusaadav eelkõige Euroopa
tarbijale, ja võtma arvesse mõlema (või 
kõikide) lepinguosapool(t)e võimalikke
huvisid;

10. on arvamusel, et standardsed 
näidistingimused peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka lihtsad, selged, 
läbipaistvad, kasutajasõbralikud ja 
ebamääraste õiguslike terminiteta, nii et 
need oleksid tarbijale arusaadavad ja 
tarbijatele jääks alles oma liikmesriigis 
kohustuslike tarbijakaitse eeskirjadega 
pakutav kaitse; rõhutab siiski, et need 
peaksid võtma arvesse kõikide
lepinguosapoolte huvisid;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. on arvamusel, et seadus peaks olema 
nii tasakaalustatud kui ka lihtne, selge, 

10. on arvamusel, et Euroopa tarbijad 
eelistavad alati lihtsaid, selgeid, 
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läbipaistev, kasutajasõbralik ja 
ebamääraste õiguslike terminiteta, nii et 
see oleks arusaadav eelkõige Euroopa 
tarbijale, ja võtma arvesse mõlema (või 
kõikide) lepinguosapool(t)e võimalikke 
huvisid;

läbipaistvaid ja kasutajasõbralikke 
tingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. on arvamusel, et seadus peaks olema 
nii tasakaalustatud kui ka lihtne, selge, 
läbipaistev, kasutajasõbralik ja 
ebamääraste õiguslike terminiteta, nii et 
see oleks arusaadav eelkõige Euroopa 
tarbijale, ja võtma arvesse mõlema (või 
kõikide) lepinguosapool(t)e võimalikke 
huvisid;

10. on arvamusel, et Euroopa 
lepinguõiguse valdkonnas tehtav algatus 
peaks olema nii tasakaalustatud kui ka 
lihtne, selge, läbipaistev, kasutajasõbralik 
ja ebamääraste õiguslike terminiteta, nii et 
see oleks arusaadav eelkõige Euroopa 
tarbijale, ja võtma arvesse mõlema (või 
kõikide) lepinguosapool(t)e võimalikke 
huvisid;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. on arvamusel, et seadus peaks olema 
nii tasakaalustatud kui ka lihtne, selge, 
läbipaistev, kasutajasõbralik ja 
ebamääraste õiguslike terminiteta, nii et 
see oleks arusaadav eelkõige Euroopa 
tarbijale, ja võtma arvesse mõlema (või 
kõikide) lepinguosapool(t)e võimalikke 

10. on arvamusel, et kui selline valikuline 
vahend vastu võetaks, peaks see olema nii 
tasakaalustatud kui ka lihtne, selge, 
läbipaistev, kasutajasõbralik ja 
ebamääraste õiguslike terminiteta, nii et 
see oleks arusaadav Euroopa kodanikule, 
ja võtma arvesse mõlema (või kõikide) 
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huvisid; lepinguosapool(t)e võimalikke huvisid; 
igal juhul peaks komisjon võtma arvesse 
ekspertrühma järeldusi;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. jääb seisukohale, et tarbijatele ei 
anta vajalikku teavet seoses nende 
lepinguliste õiguste olemasolu ja 
rakendamisega eelkõige piiriüleses 
kaubanduses; kutsub komisjoni 
koondama kergesti ligipääsetava ja 
kasutajasõbraliku teabemehhanismi, mis 
seletab arusaadavalt, kuidas lepinguõigus 
liikmesriikide vahel toimib ning, mis 
tähtsam, millist kasu see pakub 
kodanikele, tarbijatele ja VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. juhib tähelepanu sellele, et tarbija peab 
andma selgesõnalise nõusoleku õiguse
kohaldamiseks Euroopas ning et õigust ei 
tohi kehtestada vaikimisi, näiteks lepingu 
tüüptingimuste kaudu;

11. juhib tähelepanu sellele, et tarbija peab 
andma selgesõnalise nõusoleku lepingu 
tüüptingimuste kohaldamiseks ning teda 
tuleb teavitada sellest, et talle säilib sama 
tarbijakaitse tase, nagu tema oma 
liikmesriigis pakutakse;

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. juhib tähelepanu sellele, et tarbija peab 
andma selgesõnalise nõusoleku õiguse 
kohaldamiseks Euroopas ning et õigust ei 
tohi kehtestada vaikimisi, näiteks lepingu 
tüüptingimuste kaudu;

11. juhib tähelepanu sellele, et tarbijale 
peab säilima sama tarbijakaitse tase, nagu 
tema oma liikmesriigis pakutakse;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. juhib tähelepanu sellele, et tarbija peab 
andma selgesõnalise nõusoleku õiguse 
kohaldamiseks Euroopas ning et õigust ei 
tohi kehtestada vaikimisi, näiteks lepingu 
tüüptingimuste kaudu;

11. juhib tähelepanu sellele, et tarbija jaoks 
oleks see täiendav koormus ning teadliku 
valiku tegemiseks oleks vaja tunda kaht 
lepinguõiguse kogumit; ilma lihtsalt 
sõnastatud, mõlema valikuvõimaluse 
plusse ja miinuseid nimetava selgituseta 
oleks tarbijal võimatu teha mõttekat 
valikut;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. juhib tähelepanu sellele, et tarbija peab 
andma selgesõnalise nõusoleku õiguse 
kohaldamiseks Euroopas ning et õigust ei 
tohi kehtestada vaikimisi, näiteks lepingu 
tüüptingimuste kaudu;

11. juhib tähelepanu sellele, et kui 
kehtestatakse valikuline Euroopa 
süsteem, peab tarbija saama selge teabe, 
mis võimaldaks tal mõista oma õigusi ja 
teha teadlik otsus, kas ta soovib sõlmida 
lepingu sellisel alternatiivsel alusel; juhib 
veel tähelepanu sellele, et tarbija peab 
andma selgesõnalise nõusoleku õiguse 
kohaldamiseks Euroopas ning et õigus ei 
tohi kehtestada vaikimisi, näiteks lepingu 
tüüptingimuste kaudu;

Or. nl

Muudatusettepanek 83
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. on arvamusel, et Euroopa 
lepinguõigus peab tagama tarbijakaitse 
kõrge taseme ettevõtja ja tarbija vahel 
sõlmitud lepingute (B2C) puhul, kui aga 
liikmesriigid peaksid veelgi kõrgema 
tasemega tarbijakaitse tagama, tuleks 
sellele seaduse lisas selgesti viidata;

12. on arvamusel, et ettevõtja ja tarbija 
vahel sõlmitud lepingute (B2C) 
valdkonnas kasutatav vahend peab tagama 
tarbijakaitse kõrge taseme, kui aga 
liikmesriigid peaksid veelgi kõrgema 
tasemega tarbijakaitse tagama, tuleks 
sellele seaduse lisas selgesti viidata;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus 12. on arvamusel, et Euroopa 



PE460.655v02-00 42/44 AM\859295ET.doc

ET

peab tagama tarbijakaitse kõrge taseme 
ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud lepingute 
(B2C) puhul, kui aga liikmesriigid peaksid 
veelgi kõrgema tasemega tarbijakaitse 
tagama, tuleks sellele seaduse lisas selgesti 
viidata;

lepinguõiguse algatus peab tagama 
tarbijakaitse kõrge taseme ettevõtja ja 
tarbija vahel sõlmitud lepingute (B2C) 
puhul, kui aga liikmesriigid peaksid veelgi 
kõrgema tasemega tarbijakaitse tagama, ei 
tohi tarbijaid ligipääsust sellele kaitsele 
ilma jätta;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. on arvamusel, et Euroopa lepinguõigus
peab tagama tarbijakaitse kõrge taseme 
ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud lepingute 
(B2C) puhul, kui aga liikmesriigid peaksid 
veelgi kõrgema tasemega tarbijakaitse 
tagama, tuleks sellele seaduse lisas selgesti 
viidata;

12. on arvamusel, et Euroopa 
lepinguõiguse algatus peab tagama 
tarbijakaitse kõrge taseme ettevõtja ja 
tarbija vahel sõlmitud lepingute (B2C) 
puhul, kui aga liikmesriigid peaksid veelgi 
kõrgema tasemega tarbijakaitse tagama, ei 
tohi tarbijaid ligipääsust sellele kaitsele 
ilma jätta;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, et lõplik meetmete tõhususe 
kontroll toimub ühtsel turul; kutsub 
komisjoni üles kaaluma, kuidas kõige 
paremini julgustada ettevõtjaid ja tarbijaid 
vabatahtlikult uusi meetmeid kasutama; 
rõhutab vajadust teha kõikidele 
potentsiaalsetele huvilistele ja asjaomastele 

13. rõhutab, et lõplik meetmete tõhususe 
kontroll toimub ühtsel turul; kutsub 
komisjoni üles kaaluma, kuidas kõige 
paremini julgustada ettevõtjaid ja tarbijaid 
vabatahtlikult vahendit ja 
standardtingimusi kasutama; rõhutab 
vajadust teha kõikidele potentsiaalsetele 
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isikutele (sealhulgas ELi liikmesriikide 
kohtud) kättesaadavaks teabe esitamist 
käsitlevad eeskirjad, pidades silmas teabe 
olemasolu ja mõju.

huvilistele ja asjaomastele isikutele 
(sealhulgas ELi liikmesriikide kohtud) 
kättesaadavaks teabe esitamist käsitlevad 
eeskirjad, pidades silmas teabe olemasolu 
ja mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, et lõplik meetmete tõhususe 
kontroll toimub ühtsel turul; kutsub 
komisjoni üles kaaluma, kuidas kõige 
paremini julgustada ettevõtjaid ja tarbijaid 
vabatahtlikult uusi meetmeid kasutama; 
rõhutab vajadust teha kõikidele 
potentsiaalsetele huvilistele ja asjaomastele 
isikutele (sealhulgas ELi liikmesriikide 
kohtud) kättesaadavaks teabe esitamist 
käsitlevad eeskirjad, pidades silmas teabe 
olemasolu ja mõju.

13. rõhutab, et lõplik meetmete tõhususe 
kontroll on tarbijakaitse tagamine ja ühtse 
turu tõhus toimimine; kutsub komisjoni 
üles kaaluma, kuidas kõige paremini 
julgustada ettevõtjaid ja tarbijaid 
vabatahtlikult uusi meetmeid kasutama; 
rõhutab vajadust teha kõikidele 
potentsiaalsetele huvilistele ja asjaomastele 
isikutele (sealhulgas ELi liikmesriikide 
kohtud) kättesaadavaks teabe esitamist 
käsitlevad eeskirjad, pidades silmas teabe 
olemasolu ja mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Catherine Stihler

Arvamuse projekt
Lõige 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab, et lõplik meetmete tõhususe 
kontroll toimub ühtsel turul; kutsub 
komisjoni üles kaaluma, kuidas kõige 
paremini julgustada ettevõtjaid ja 
tarbijaid vabatahtlikult uusi meetmeid 

13. rõhutab, et kuigi lõplik meetmete 
tõhususe kontroll toimub ühtsel turul, tuleb 
eelnevalt määrata, et algatus kujutab 
endast lisaväärtust tarbijatele ega tee 
piiriüleseid tehinguid keerulisemaks ei 
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kasutama; rõhutab vajadust teha kõikidele 
potentsiaalsetele huvilistele ja asjaomastele 
isikutele (sealhulgas ELi liikmesriikide 
kohtud) kättesaadavaks teabe esitamist 
käsitlevad eeskirjad, pidades silmas teabe 
olemasolu ja mõju.

tarbijate ega ettevõtete jaoks; rõhutab 
vajadust teha kõikidele potentsiaalsetele 
huvilistele ja asjaomastele isikutele 
(sealhulgas ELi liikmesriikide kohtud) 
kättesaadavaks teabe esitamist käsitlevad 
eeskirjad, pidades silmas teabe olemasolu 
ja mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. kutsub komisjoni üles viima läbi 
erinevate Euroopa lepinguõiguse 
õigusaktide põhjalikku mõjuhinnangut, et 
täpsustada ja uurida paremini seoseid 
siseriiklike lepinguõigusaktidega, 
riigisiseste tehingutega, rahvusvaheliste 
õigusaktide ja standarditega ning teiste 
Euroopa poliitiliste valikuvõimaluste ja 
meetmetega, näiteks tarbijaõiguste 
direktiiviga ja teenustedirektiiviga; veel 
peaks komisjon kontrollima rolli ja 
tähtsust, mis tulevasel Euroopa 
lepinguõiguse vahendil oleks 
rahvusvahelise kaubanduse osas ja 
suhetes kolmandate riikidega;

Or. en


