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Muudatusettepanek 1
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 a. arvestades, et alternatiivsed vaidluste 
lahendamise viisid (Alternative Dispute 
Resolution (ADR)) on kohtuvälised 
vaidluste lahendamise menetlused, mis 
aitavad tarbijal ja kauplejal kolmanda 
osapoole vahendusel (vahendaja, 
vahekohtunik) konflikti lahendada;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige -1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 b. arvestades oma 6. aprilli 2011. aasta 
otsust „Juhtimine ja partnerlus ühtsel 
turul”1, milles ta kutsus komisjoni üles 
esitama õigusakti ettepanekut 
alternatiivsete vaidluste lahendamise 
viiside kasutamise kohta Euroopa Liidus 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
2011. aasta lõpuks;
_______
1 P7_TA-PROV(2011)0145

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Robert Rochefort
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Arvamuse projekt
Lõige -1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 c. arvestades, et alternatiivset vaidluste 
lahendamist puudutav seadusandlus on 
lahutamatu osa kaheteistkümnest 
meetmest, mille eesmärk on ergutada 
majanduskasvu ning tõsta komisjoni 13. 
aprillil 2011. aastal vastu võetud ühtse 
turu seaduse usaldusväärsust; 

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige -1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1 d. arvestades, et Euroopa Liidu 
alternatiivset vaidluste lahendamist 
puudutava õigusakti ettepanekut mainiti 
komisjoni tööprogrammis kui strateegilist 
algatust;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2011. aasta 
lõpuks õigusakti ettepaneku 
tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
kasutamise kohta ELis ning rõhutab selle 

1. palub komisjonil esitada 2011. aasta 
lõpuks õigusakti ettepaneku online-
tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
kasutamise kohta ELis ning rõhutab selle 
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kiire vastuvõtmise tähtsust; kiire vastuvõtmise tähtsust; käesolev 
ettepanek peaks arvestama kehtivate 
siseriiklike kavadega ning vältima 
muudatuste tegemist riikide 
kohtusüsteemides;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2011. aasta 
lõpuks õigusakti ettepaneku
tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
kasutamise kohta ELis ning rõhutab selle 
kiire vastuvõtmise tähtsust;

1. palub komisjonil esitada 2011. aasta 
lõpuks ühtse Euroopa harta
tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
kasutamise kohta ELis ning rõhutab selle 
kiire vastuvõtmise tähtsust;

Or. el

Muudatusettepanek 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2011. aasta 
lõpuks õigusakti ettepaneku 
tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
kasutamise kohta ELis ning rõhutab selle 
kiire vastuvõtmise tähtsust;

1. palub komisjonil esitada 2011. aasta 
lõpuks õigusakti ettepaneku tsiviil-, 
kaubandus- ja perekonnaga seotud 
küsimusi käsitlevate õigusvaidluste
alternatiivse lahendamise (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) kasutamise 
kohta ELis ning rõhutab selle tähtsust;

Or. de
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Muudatusettepanek 8
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2011. aasta 
lõpuks õigusakti ettepaneku 
tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
kasutamise kohta ELis ning rõhutab selle 
kiire vastuvõtmise tähtsust;

1. palub komisjonil esitada 2011. aasta 
lõpuks õigusakti ettepaneku 
tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
kasutamise kohta ELis ning rõhutab selle 
kiire vastuvõtmise tähtsust; rõhutab aga, et 
ühtse Euroopa harta väljatöötamine, mis 
sisaldaks alternatiivsete vaidluste 
lahendamissüsteemide juhtimise 
juhtpõhimõtteid, võiks seadusandlikku 
teksti täiendada;

Or. el

Muudatusettepanek 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 1 – punkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1) kutsub samas komisjoni üles 
hoolitsema viivitamatult selle eest, et 
tarbijatele ja ettevõtjatele paremini 
tutvustada praegu kehtivaid 
õigusloomevahendeid, nagu määrus (EÜ) 
nr 861/2007, millega luuakse Euroopa 
väiksemate kohtuvaidluste menetlus, 
direktiiv (EÜ) nr 52/2008 
vahendusmenetluse teatavate aspektide 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ning 
määrus (EÜ) nr 805/2004, millega 
luuakse Euroopa täitekorraldus 
vaidlustamata nõuete kohta; teeb 
ettepaneku kaasata selleks ulatuslikku 
teabekampaaniasse riiklikke asutusi, 
kohtuid, advokatuure ja 
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kaubanduskodasid, tarbijakaitseliite, 
kohtukulude kindlustajaid ja teisi 
pädevaid organisatsioone; nõuab 
vastavate üleeuroopaliste ja siseriiklike 
kampaaniate jaoks rahalist toetust; 
nõuab, et samamoodi toetataks ja viidaks 
läbi ka alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi kampaania, ja nimelt 
alates süsteemi jõustumise kuupäevast;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et kõik komisjoni 
ettepanekud peavad sisaldama ka 
täielikku mõjuanalüüsi, tunnustades 
parema õigusloome eeskirju;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et Euroopa Liidu kodaniku 
teadmised ja arusaamine vaidluste 
alternatiivse lahendamise skeemide kohta 
üle terve Euroopa ei ole piisavad ning 
selged, üksnes väike protsent kõikidest 
kodanikest teab, kuidas esitada hagi 
vaidluste alternatiivse lahendamise 
asutusele; usub, et Euroopa pikaajaline 
ebajärjekindel ja seosetu tegevuskava on 
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praeguse ebatäieliku alternatiivse 
vaidluste lahendamise skeemi 
probleemide põhjus;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivse kiire, tõhusa, odava ja 
paremaid kaubandussuhteid võimaldava 
vaidluste lahendamise kasutamist;

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivse kiire, tõhusa, odava ja 
paremaid kaubandussuhteid võimaldava 
vaidluste lahendamise kasutamist, mis 
pakuks tarbijatele kõrgendatud tasemel 
kaitset;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivse kiire, tõhusa, odava ja 
paremaid kaubandussuhteid võimaldava 
vaidluste lahendamise kasutamist;

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivse ligipääsetava, kiire, tõhusa, 
odava ja paremaid ning usaldusel 
põhinevaid kaubandussuhteid võimaldava 
vaidluste lahendamise kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Konstantinos Poupakis
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivse kiire, tõhusa, odava ja 
paremaid kaubandussuhteid võimaldava 
vaidluste lahendamise kasutamist;

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivse kiire, tõhusa, odava ja 
paremaid kaubandussuhteid võimaldava ja 
säilitava vaidluste lahendamise kasutamist, 
rõhutades, et see on kõigile osalistele 
kasutoov olukord võrreldes praeguse 
kohtupraktikaga;

Or. el

Muudatusettepanek 15
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivse kiire, tõhusa, odava ja 
paremaid kaubandussuhteid võimaldava 
vaidluste lahendamise kasutamist;

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivse kiire, tõhusa, odava ja 
paremaid kaubandus-, majanduslikke, 
sotsiaalseid ja naabrussuhteid võimaldava 
vaidluste lahendamise kasutamist;

Or. lt

Muudatusettepanek 16
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivse kiire, tõhusa, odava ja 
paremaid kaubandussuhteid võimaldava
vaidluste lahendamise kasutamist;

2. toetab komisjoni kavatsust toetada 
alternatiivset vaidluste lahendamise 
kasutamist; märgib, et sellised riiklikud 
algatused aitavad muuta vaidluste 
lahendamist tõhusamaks ja vähendavad 



PE469.958v01-00 10/42 AM\874223ET.doc

ET

kohtute koormust;

Or. lt

Muudatusettepanek 17
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 18
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist;

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist;

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist; 
toonitab, et alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi täiustamine võib 
siiski piirata ühishagide arvu, kuid see ei 
tohiks vähendada tungivat vajadust 
ühishagisid puudutava Euroopa 
seadusandluse järele;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist;

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist; 
tuletab sellega seoses meelde, et 
alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi kasutamise 
lihtsustamine ei tohiks mingil viisil olla 
ettekäändeks vältida või edasi lükata 
Euroopa tasandil ühishagide 
kehtestamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist;

3. nõustub komisjoniga, et pidades silmas 
toimivat ühisturgu, on vaja tagada ka 
lihtne, kiire ja soodne juurdepääs 
hüvitamismenetlustele, eelkõige
lihtsustada üleeuroopalist alternatiivse
vaidluste lahendamissüsteemi kasutamist;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist;

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures mõlemad täiendavad teineteist 
ega ole teineteist välistavad; nõuab, et 
kollektiivse hüvitamise võimalust 
kaalutaks viimase vahendina ja et 
tungivalt tuleb soovitada vaidluste 
lahendamist alternatiivsete vaidluste 
lahendamise mehhanismide kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist;

3. nõustub komisjoniga, et asjakohane 
õigus hüvitamisele siseturul eeldab nii 
lihtsustatud juurdepääsu alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile kui ka 
tõhusa ühishagide süsteemi olemasolu, 
kusjuures need kaks täiendavad teineteist; 
rõhutab aga, et ühishagide süsteemi peaks 
kasutama ainult viimase vahendina, kui 
kõik muud rahumeelsete vahendite 
võimalused on juba ammendatud;

Or. el

Muudatusettepanek 24
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on arvamusel, et tuleks luua uus 
kodanikupõhine alternatiivne vaidluste 
lahendamise struktuur, mis on üles 
ehitatud taastava õiguse põhimõtetele 
ning suunatud tsiviil-, kaubanduslike ja 
perekonnaõigusega seotud küsimuste 
lahendamisele; leiab, et selle saab 
saavutada, toetades tarbijakeskuste 
võrgustikku ja finantsvaidluste 
lahendamise võrgustikku vajalike 
ressursside ja vahenditega, tagades, et 
arendatakse välja süsteemi mehhanisme 
selgitav teabestrateegia ning võimaluse 
korral liidetakse siseturu infosüsteem 
(IMI) ning vastastikuse hindamise 
protsess alternatiivse vaidluste 
lahendamise lõpliku ettepanekuga;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust tagada Euroopa 
tarbijate juurdepääs alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile nii 
siseriiklike kui piiriüleste vaidluste korral, 
mis hõlmavad ka kiiresti kasvavat online-
müüki liidus;

4. rõhutab vajadust tagada Euroopa 
tarbijate juurdepääs alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile nii 
siseriiklike kui piiriüleste vaidluste korral, 
keskendudes kiiresti kasvavale online-
turule liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust tagada Euroopa 
tarbijate juurdepääs alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile nii 
siseriiklike kui piiriüleste vaidluste korral, 
mis hõlmavad ka kiiresti kasvavat online-
müüki liidus;

4. rõhutab vajadust tagada Euroopa 
tarbijate juurdepääs alternatiivsele 
vaidluste lahendamissüsteemile nii 
siseriiklike kui piiriüleste vaidluste korral, 
mis hõlmavad ka kiiresti kasvavat online-
müüki liidus; märgib, et alternatiivse 
vaidluste lahendamissüsteemi kasutamine 
tagab parema tarbijakaitse ning tõstab 
tarbijate usaldust turu, ettevõtete ja 
tarbijakaitse institutsioonide suhtes, 
muutes neid tarbijale atraktiivsemaks, 
samuti soodustades piiriülest turustamist 
ja suurendades kõikide liidusisese turu 
ettevõtjate jõukust;

Or. lt

Muudatusettepanek 27
Louis Grech, Barbara Weiler
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Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. leiab, et igasuguse ettevõtja ja tarbija 
vaheliste tehingutega seotud alternatiivse 
vaidluste lahendamissüsteemi peab lõpuks 
kujundama ümber selliseks, mis tegeleb 
ettevõtjatevaheliste tehingutega seotud 
vaidlustega;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et tähtis on korvata 
praeguseid puudujääke, mis ilmnevad 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
geograafilise katvuse osas Euroopas; 
tunneb kahetsust oluliste valdkondlike 
lünkade pärast, mis püsivad enamikes
liikmesriikides, samas kui valdkonniti 
kohaldamine võimaldab sidusrühmadel 
selle valdkonna tegevusmehhanisme 
paremini tundma õppida;

5. tuletab meelde, et tähtis on korvata 
praeguseid puudujääke, mis ilmnevad 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
geograafilise katvuse osas Euroopas; 
tunneb kahetsust oluliste valdkondlike 
lünkade pärast, mis püsivad enamikus
liikmesriikides, samas kui soodustades
valdkonniti kohaldamise parandamist 
ning kaasates inimesi, kes saavad aru, 
kuidas antud valdkonna 
tegevusmehhanismid töötavad;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et tähtis on korvata
praeguseid puudujääke, mis ilmnevad
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
geograafilise katvuse osas Euroopas; 
tunneb kahetsust oluliste valdkondlike 
lünkade pärast, mis püsivad enamikes
liikmesriikides, samas kui valdkonniti 
kohaldamine võimaldab sidusrühmadel 
selle valdkonna tegevusmehhanisme 
paremini tundma õppida;

5. tuletab meelde, et kuigi praegusel hetkel 
toimib Euroopas mitmeid tõhusaid 
alternatiivseid vaidluste lahendamise 
süsteeme, on mitmed geograafilised 
piirkonnad ning valdkonnad siiski 
katmata; nõuab, et alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi geograafilise ja 
valdkonnapõhise katvuse puudujäägid 
Euroopas korvataks kiiresti, ning kutsub 
sellega seoses üles looma tarbimisalaste 
kohtuväliste vaidluste lahendamise 
tõhusat süsteemi, mis kataks kogu 
Euroopa Liidu territooriumit; tunneb 
kahetsust oluliste valdkondlike lünkade 
pärast, mis püsivad enamikus 
liikmesriikides, samas kui valdkonniti 
kohaldamine võimaldab sidusrühmadel 
selle valdkonna tegevusmehhanisme 
paremini tundma õppida; innustab 
liikmesriike kavandama valdkonnapõhiste 
teeninduspunktide kasutuselevõtmist, mis 
annaksid teavet ning tutvustaksid
menetlust;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et tähtis on korvata 
praeguseid puudujääke, mis ilmnevad 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
geograafilise katvuse osas Euroopas; 
tunneb kahetsust oluliste valdkondlike 
lünkade pärast, mis püsivad enamikes
liikmesriikides, samas kui valdkonniti 
kohaldamine võimaldab sidusrühmadel 
selle valdkonna tegevusmehhanisme 

5. rõhutab, et üks põhilisi takistusi 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
mehhanismide kasutamisel Euroopa 
Liidus on selliste süsteemide vähene 
arendamine terves liidus nii 
geograafilisest kui ka sektoraalsest 
vaatepunktist; tuletab seega meelde, et
tähtis on korvata praeguseid puudujääke, 
mis ilmnevad alternatiivse vaidluste 
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paremini tundma õppida; lahendamissüsteemi geograafilise katvuse 
osas Euroopas; tunneb kahetsust oluliste 
valdkondlike lünkade pärast, mis püsivad 
enamikus liikmesriikides, samas kui 
soodustades valdkonniti kohaldamise 
parandamist ning kaasates inimesi, kes 
saavad aru, kuidas antud valdkonna 
tegevusmehhanismid töötavad;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. usub, et iga ELi alternatiivse 
vaidluste lahendamissüsteemi 
integreeritud skeemi õigusakti ettepanek 
peab võtma arvesse mitte ainult 
materiaalõigust, vaid ka menetlusõigust, 
alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi sammude paremat 
tähistamist ning selle tähistuse tõhususe 
põhjalikku analüüsi; leiab, et selleks, et 
olla edukas, peaks uuendatud 
alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi üles seadma 
kindlatele vaidluste vältimise 
mehhanismidele, mis tagavad kodanikele 
ja tarbijatele vajaliku teabe nende õiguste 
ja kohustuste kohta tsiviil-, kaubanduslike 
ja perekonnaõigusega seotud küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. märgib, et väiksemate kohtuvaidluste 
kohtute rakendamine on mitmes 
liikmesriigis jätkuvalt märkimisväärselt 
madal ning et rohkem tööd tuleb teha 
õiguskindluse, keelebarjääride ja 
menetluste läbipaistvuse nimel; kutsub 
komisjoni üles õigusakti ettepaneku 
koostamisel tarbijavaidluste alternatiivse 
lahendamise kasutamise kohta Euroopa 
Liidus nendele õigusasutustele rohkem 
tähelepanu pöörama;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 6 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku töötada välja ühtne
Euroopa harta, mis sisaldaks põhimõtteid,
mida peaks järgima Euroopas rakendatavad 
alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

6. teeb ettepaneku töötada välja laiem
Euroopa harta, mis ei ole seadusandlik, 
kuid mis austaks praeguseid tõhusaid 
riiklikke skeeme, mis sisaldaks 
põhimõtteid, mida peaks järgima Euroopas 
rakendatavad alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

Or. en

Muudatusettepanek 34
Liem Hoang Ngoc

Arvamuse projekt
Lõige 6 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku töötada välja ühtne 6. soovitab Euroopa komisjonil võtta 
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Euroopa harta, mis sisaldaks põhimõtteid, 
mida peaks järgima Euroopas rakendatavad 
alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

Euroopa Liidu alternatiivsete vaidluste 
lahendamissüsteemide kasutamist 
puudutavasse seadusettepanekusse
põhimõtted, mida peaks järgima Euroopas 
rakendatavad alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 6 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku töötada välja ühtne
Euroopa harta, mis sisaldaks põhimõtteid, 
mida peaks järgima Euroopas 
rakendatavad alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

6. kutsub komisjoni üles lisama õigusakti 
ettepanekusse, mis võib olla 
raamdirektiivi kujul, järgmised
põhimõtted, mida tuleb järgida Euroopas 
rakendatavate alternatiivsete vaidluste 
lahendamissüsteemide puhul:

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Arvamuse projekt
Lõige 6 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku töötada välja ühtne 
Euroopa harta, mis sisaldaks põhimõtteid, 
mida peaks järgima Euroopas rakendatavad 
alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

6. teeb ettepaneku, et harta peaks 
sisaldama põhimõtteid, mida peaks 
järgima Euroopas rakendatavad 
alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

Or. el
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Muudatusettepanek 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 6 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku töötada välja ühtne 
Euroopa harta, mis sisaldaks põhimõtteid, 
mida peaks järgima Euroopas rakendatavad 
alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

6. teeb alternatiivset vaidluste 
lahendamissüsteemi käsitleva õigusakti 
ettepaneku raames ettepaneku töötada 
välja põhimõtted, mida peaks järgima 
Euroopas rakendatavad alternatiivsed 
vaidluste lahendamissüsteemid, ja nimelt:

Or. de

Muudatusettepanek 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 6 – sissejuhatav osa

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku töötada välja ühtne
Euroopa harta, mis sisaldaks põhimõtteid, 
mida peaks järgima Euroopas rakendatavad 
alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

6. teeb ettepaneku, et komisjoni ettepanek 
alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi kohta peaks kaasama
ühtset Euroopa hartat, mis sisaldaks 
põhimõtteid, mida peaks järgima Euroopas 
rakendatavad alternatiivsed vaidluste 
lahendamissüsteemid, ja nimelt:

Or. en

Muudatusettepanek 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 6 – esimene taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- sõltumatus, erapooletus ja mitmekesisus:
kutseliste vahendajate määramine, et 

- sõltumatus, erapooletus ja mitmekesisus:
vahendajate määramine, et vältida 
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vältida võimalikku huvikonfliktide 
tekkimist; erapooletus vaidluse 
lahendamisel lähtub juhtivate 
tarbijarühmade ja 
ettevõtlusorganisatsioonide võrdsest 
osalemisest;

võimalikku huvikonfliktide tekkimist; 
otsuse erapooletus lähtub juhtivate 
tarbijarühmade ja 
ettevõtlusorganisatsioonide võrdsest 
osalemisest;

Or. de

Muudatusettepanek 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 6 – teine taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- pädevus: vastutavad valdkondlikud 
asjatundjad peavad olema oma ülesannete 
kõrgusel, läbinud erialase koolituse ja
omama töökogemust; soovitab, et 
vahendajad oleksid professionaalse 
vahenduse nõuete kindlaksmääramiseks 
ja metoodilise ranguse tagamiseks 
sertifitseeritud vastavalt standardile 
ISO9001;

- pädevus: vastutavad valdkondlikud 
asjatundjad peavad olema oma ülesannete 
kõrgusel, läbinud erialase koolituse,
omama erialaseid oskusi ja töökogemust 
ning olema erapooletud, sõltumatud ja 
pädevad;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 6 – kolmas taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- tõhusus ja kiirus: kutseliste vahendajate 
käsutuses peab olema piisavalt ressursse 
(kohandatud inim-, materiaalsed ja 
finantsressursid) ning nad peavad kinni 
pidama lühikesest tähtajast taotluse 
esitamise ja otsuste tegemise vahel;

- tõhusus ja kiirus: vahendajate käsutuses 
peab olema piisavalt ressursse (kohandatud 
inim-, materiaalsed ja finantsressursid) 
ning nad peavad kinni pidama lühikesest 
tähtajast taotluse esitamise ja otsuste 
tegemise vahel;
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Or. de

Muudatusettepanek 42
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 6 – kolmas taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- tõhusus ja kiirus: kutseliste vahendajate 
käsutuses peab olema piisavalt ressursse 
(kohandatud inim-, materiaalsed ja 
finantsressursid) ning nad peavad kinni 
pidama lühikesest tähtajast taotluse 
esitamise ja otsuste tegemise vahel;

- tõhusus ja kiirus: kutseliste vahendajate 
käsutuses peab olema piisavalt ressursse 
(kohandatud inim-, materiaalsed ja 
finantsressursid) ning nad peavad kinni 
pidama lühikesest tähtajast taotluse 
esitamise ja otsuste tegemise vahel, mis ei 
tohi ületada 90 päeva, et pakkuda 
tarbijatele paremat juurdepääsu 
õiglasemale, kiiremale ja tõhusamale 
kompensatsiooni tagamise protsessile;

Or. lt

Muudatusettepanek 43
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 6 – viies taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
kaaluma peaks tarbija jaoks täielikult tasuta 
süsteemi loomist;

- kulud: lahendamist vajab alternatiivse 
vaidluste lahendamisega seotud kulude 
probleem, mis tagaks poolte jaoks sellise 
lahenduse atraktiivsuse; kaaluma peaks 
tarbija jaoks juhtumi võitmise korral 
täielikult tasuta süsteemi loomist, 
kusjuures peaks olema võimalus nõuda 
tarbijalt väikest tagatisraha kuni 25 eurot, 
mis makstakse juhtumi võitmise korral 
tagasi ja kaotuse korral peetakse 
menetluskulude katteks kinni;

Or. de



AM\874223ET.doc 23/42 PE469.958v01-00

ET

Muudatusettepanek 44
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 6 – viies taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
kaaluma peaks tarbija jaoks täielikult 
tasuta süsteemi loomist;

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
eesmärk on eelkõige vältida kulusid 
tarbija jaoks; vastav süsteem peab olema 
tarbija jaoks kindlasti tasuta; teeb 
ettepaneku luua rahastamiseks 
majanduse solidaarsusfond;

Or. de

Muudatusettepanek 45
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 6 – viies taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
kaaluma peaks tarbija jaoks täielikult tasuta 
süsteemi loomist;

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
kaaluma peaks tarbija jaoks täielikult tasuta 
süsteemi loomist, mida peaks rahastama 
tööstus ning mis peaks sisaldama 
vabatahtlikke süsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Liem Hoang Ngoc
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Arvamuse projekt
Lõige 6 – viies taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
kaaluma peaks tarbija jaoks täielikult 
tasuta süsteemi loomist;

- tasuta mehhanism: alternatiivsed
vaidluste lahendamise süsteemid peavad
olema tarbija jaoks täielikult tasuta, et 
juurdepääs neile oleks tagatud kõigile;

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Arvamuse projekt
Lõige 6 – viies taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
kaaluma peaks tarbija jaoks täielikult 
tasuta süsteemi loomist;

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse;
kutsub seda silmas pidades komisjoni üles 
esitama tarbija jaoks täielikult tasuta 
süsteemi loomist;

Or. el

Muudatusettepanek 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 6 – viies taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 

- rahastamine: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
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kaaluma peaks tarbija jaoks täielikult 
tasuta süsteemi loomist;

eelkõige näiteks ekspertide kaasamine 
võib tekitada märkimisväärseid kulusid;
tarbija peaks igal juhul maksma ainult 
väikese summa, mille kaotaja pool talle 
juhtumi võitmise korral tagasi maksab;

Or. de

Muudatusettepanek 49
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 6 – viies taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
kaaluma peaks tarbija jaoks täielikult tasuta 
süsteemi loomist;

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab 
alternatiivse vaidluste lahendamisega 
seotud kulude probleem, mis tagaks poolte 
jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; 
kaaluma peaks tarbija jaoks täielikult tasuta 
süsteemi loomist, millele oleks juurdepääs 
ka ühiskonna vähekindlustatud 
rühmadel;

Or. el

Muudatusettepanek 50
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 6 – kuues taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- vabadus ja kohtuvälisus: alternatiivne 
vaidluste lahendamissüsteem peaks olema 
vabatahtlik, lähtudes austusest poolte 
vaba valiku vastu kogu protsessi vältel, 
andes neile igal ajal võimaluse lahendada 
oma vaidlust kohtus; see ei tohiks mingil 
juhul kujutada endast esimest 
kohustuslikku sammu enne õiguslike 
meetmete võtmist ning sellest süsteemist 

- vabadus ja kohtuvälisus: alternatiivne 
vaidluste lahendamissüsteem peaks olema 
siduv, andes pooltele igal ajal võimaluse 
lahendada oma vaidlust kohtus; see ei 
tohiks mingil juhul kujutada endast esimest 
kohustuslikku sammu enne õiguslike 
meetmete võtmist ning sellest süsteemist 
tulenevad otsused muutuvad siduvaks 
ainult juhul, kui pooli on sellest eelnevalt 
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tulenevad otsused muutuvad siduvaks 
ainult juhul, kui pooli on sellest eelnevalt 
teavitatud ja nad sellega sõnaselgelt 
nõustunud;

teavitatud;

Or. el

Muudatusettepanek 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 6 – kuues taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- vabadus ja kohtuvälisus: alternatiivne 
vaidluste lahendamissüsteem peaks olema 
vabatahtlik, lähtudes austusest poolte vaba 
valiku vastu kogu protsessi vältel, andes 
neile igal ajal võimaluse lahendada oma 
vaidlust kohtus; see ei tohiks mingil juhul 
kujutada endast esimest kohustuslikku 
sammu enne õiguslike meetmete võtmist 
ning sellest süsteemist tulenevad otsused 
muutuvad siduvaks ainult juhul, kui pooli 
on sellest eelnevalt teavitatud ja nad 
sellega sõnaselgelt nõustunud;

- vabadus ja kohtuvälisus: alternatiivne 
vaidluste lahendamissüsteem peaks olema 
vabatahtlik, lähtudes austusest poolte vaba 
valiku vastu kogu protsessi vältel, andes 
neile igal ajal võimaluse lahendada oma 
vaidlust kohtus; see ei tohiks mingil juhul 
kujutada endast esimest kohustuslikku 
sammu enne õiguslike meetmete võtmist 
ning sellest süsteemist tulenevad otsused 
muutuvad siduvaks ainult juhul, kui pooli 
on sellest eelnevalt teavitatud ja nad on 
sellega sõnaselgelt nõustunud; hoolimata 
sellisest otsusest on edaspidi võimalik 
kohtu poole pöörduda;

Or. de

Muudatusettepanek 52
Liem Hoang Ngoc

Arvamuse projekt
Lõige 6 – kuues taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- vabadus ja kohtuvälisus: alternatiivne 
vaidluste lahendamissüsteem peaks olema
vabatahtlik, lähtudes austusest poolte 
vaba valiku vastu kogu protsessi vältel, 

- vabadus ja kohtuvälisus: alternatiivsest 
vaidluste lahendamise süsteemist abi 
otsivad osapooled võivad igal ajal 
otsustada protsessi lõpetada, et lahendada 
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andes neile igal ajal võimaluse lahendada 
oma vaidlust kohtus; see ei tohiks mingil 
juhul kujutada endast esimest 
kohustuslikku sammu enne õiguslike 
meetmete võtmist ning sellest süsteemist 
tulenevad otsused muutuvad siduvaks 
ainult juhul, kui pooli on sellest eelnevalt 
teavitatud ja nad sellega sõnaselgelt 
nõustunud;

oma vaidlust kohtus; osapoolte vahel 
sõlmitud lepingus võib olla ette nähtud, et 
vaidlusküsimuste korral pöördutakse 
automaatselt alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi poole, tingimusel, et 
mõlemal osapoolel säilib võimalus 
algatada kohtumenetlus; alternatiivsest 
vaidluste lahendamissüsteemist tulenevad 
otsused muutuvad siduvaks ainult juhul, 
kui pooli on sellest eelnevalt teavitatud ja 
nad on sellega sõnaselgelt nõustunud;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 6 – kuues taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- vabadus ja kohtuvälisus: alternatiivne 
vaidluste lahendamissüsteem peaks olema 
vabatahtlik, lähtudes austusest poolte vaba 
valiku vastu kogu protsessi vältel, andes 
neile igal ajal võimaluse lahendada oma 
vaidlust kohtus; see ei tohiks mingil juhul 
kujutada endast esimest kohustuslikku 
sammu enne õiguslike meetmete võtmist 
ning sellest süsteemist tulenevad otsused 
muutuvad siduvaks ainult juhul, kui pooli 
on sellest eelnevalt teavitatud ja nad 
sellega sõnaselgelt nõustunud;

- vabadus ja kohtuvälisus: alternatiivne 
vaidluste lahendamissüsteem peaks olema 
vabatahtlik, lähtudes austusest poolte vaba 
valiku vastu kogu protsessi vältel, andes 
neile igal ajal võimaluse lahendada oma 
vaidlust kohtus; samas peab olema 
tagatud, et vaidlust püütakse tõesti 
edukalt lahendada; see ei tohiks mingil 
juhul kujutada endast esimest 
kohustuslikku sammu enne õiguslike 
meetmete võtmist ning sellest süsteemist 
tulenevad otsused muutuvad siduvaks 
ainult juhul, kui pooli on sellest eelnevalt 
teavitatud ja nad on sellega sõnaselgelt 
nõustunud;

Or. de

Muudatusettepanek 54
Anna Maria Corazza Bildt
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Arvamuse projekt
Lõige 6 – seitsmes taane

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- proportsionaalsuse põhimõte seoses
menetluste, otsuste ja kuludega, mis aitab 
vältida nende ülemäärast mõju kohtuasja 
eesmärgile ja tähtsusele; selleks et ka 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 
(VKEd) saaksid kasutada alternatiivset 
vaidluste lahendamissüsteemi, peab 
kohandama kulusid ettevõtte suurusega;

- proportsionaalsuse põhimõte seoses
menetluste, otsuste ja kuludega, mis aitab 
vältida nende ülemäärast mõju kohtuasja 
eesmärgile ja tähtsusele; kulud peavad 
olema proportsioonis kantud kahjuga;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Pascal Canfin

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. toonitab, et niisuguse harta 
kasutuselevõtmine ei tohiks asendada 
punktis 1 osutatud alternatiivset vaidluste 
lahendamissüsteemi puudutava 
seadusandluse vastuvõtmist;

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. innustab liikmesriike soovi korral 
liikuma edasi tulevase Euroopa 
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õigusraamistiku põhimõtetest; teeb sellega 
seoses ettepaneku, niivõrd kui sellest 
tuleneb lisakasu, töötada välja 
alternatiivset vaidluste 
lahendamissüsteemi puudutav Euroopa 
harta, mis põhineb liikmesriikide 
parimatel tavadel; soovitab sellest 
tulenevalt luua iga-aastane 
vahendusfoorum, et vahetada kogemusi; 

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles kaaluma sõnastust 
„kohtuväline vaidluste lahendamine 
kaubandustehingute ja -tavadega seotud 
vaidluste lahendamiseks Euroopa Liidus”, 
mis tõhusat suhtlemist silmas pidades on 
raskesti mõistetav; soovitab terminoloogiat 
lihtsustada, et eristada paremini kõnealust 
etappi ja kohtuprotsessi läbimise etappi 
ning selgitada, et selline abinõu kehtib 
ainult tarbijavaidlustes, soovitab sõnastusi 
„tarbijavaidluste kohtuväline 
lahendamine”, „tarbijavaidluste 
rahumeelne lahendamine” või 
„tarbijavaidluste lepitusmenetlus”;

7. kutsub komisjoni üles kaaluma sõnastust 
„kohtuväline vaidluste lahendamine 
kaubandustehingute ja -tavadega seotud 
vaidluste lahendamiseks Euroopa Liidus”, 
mis tõhusat suhtlemist silmas pidades on 
raskesti mõistetav; soovitab terminoloogiat 
lihtsustada, et eristada paremini kõnealust 
etappi ja kohtuprotsessi läbimise etappi,
ning selgitada, et selline abinõu kehtib 
eelkõige tarbijavaidlustes;

Or. de

Muudatusettepanek 58
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 8
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. julgustab komisjoni looma piiriüleste 
tarbijavaidluste lahendamiseks 
koordineerimiskeskust, mis lihtsustaks 
juurdepääsu siseriiklikele alternatiivsetele 
vaidluste lahendamissüsteemidele ja nende 
koordineerimist; samuti soovitatakse luua
ühine asutus või käivitada ühtne Euroopa 
abinumber, mis lihtsustaks kodanike 
juurdepääsu alternatiivsetele vaidluste 
lahendamissüsteemidele oma liikmesriigis 
või teistes liikmesriikide ning esitaks neile 
selged suunised süsteemide kasutamise 
kohta;

8. kutsub komisjoni üles looma piiriüleste 
tarbijavaidluste lahendamiseks 
koordineerimiskeskust, mis lihtsustaks 
juurdepääsu siseriiklikele alternatiivsetele 
vaidluste lahendamissüsteemidele ja nende 
koordineerimist; samuti soovitatakse luua 
ühine asutus või käivitada ühtne Euroopa 
abinumber, mis lihtsustaks kodanike 
juurdepääsu alternatiivsetele vaidluste 
lahendamissüsteemidele oma liikmesriigis 
või teistes liikmesriikides ning esitaks neile 
selged suunised süsteemide kasutamise 
kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 59
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. julgustab komisjoni looma piiriüleste 
tarbijavaidluste lahendamiseks 
koordineerimiskeskust, mis lihtsustaks 
juurdepääsu siseriiklikele alternatiivsetele 
vaidluste lahendamissüsteemidele ja nende 
koordineerimist; samuti soovitatakse luua 
ühine asutus või käivitada ühtne Euroopa 
abinumber, mis lihtsustaks kodanike 
juurdepääsu alternatiivsetele vaidluste 
lahendamissüsteemidele oma liikmesriigis 
või teistes liikmesriikide ning esitaks neile 
selged suunised süsteemide kasutamise 
kohta;

8. julgustab komisjoni looma piiriüleste 
tarbijavaidluste lahendamiseks 
koordineerimiskeskust, mis lihtsustaks 
juurdepääsu siseriiklikele alternatiivsetele 
vaidluste lahendamissüsteemidele ja nende 
koordineerimist; samuti soovitatakse luua 
veebiportaal kõikides Euroopa Liidu 
ametlikes keeltes, mis lihtsustaks kodanike 
juurdepääsu alternatiivsetele vaidluste 
lahendamissüsteemidele oma liikmesriigis 
või teistes liikmesriikides ning esitaks neile 
selged suunised süsteemide kasutamise 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. julgustab komisjoni looma piiriüleste 
tarbijavaidluste lahendamiseks 
koordineerimiskeskust, mis lihtsustaks 
juurdepääsu siseriiklikele alternatiivsetele 
vaidluste lahendamissüsteemidele ja nende 
koordineerimist; samuti soovitatakse luua 
ühine asutus või käivitada ühtne Euroopa 
abinumber, mis lihtsustaks kodanike 
juurdepääsu alternatiivsetele vaidluste 
lahendamissüsteemidele oma liikmesriigis 
või teistes liikmesriikide ning esitaks neile 
selged suunised süsteemide kasutamise 
kohta;

8. julgustab komisjoni looma piiriüleste 
õigusvaidluste lahendamiseks 
koordineerimiskeskust, mis lihtsustaks 
juurdepääsu siseriiklikele alternatiivsetele 
vaidluste lahendamissüsteemidele ja nende 
koordineerimist; samuti soovitatakse 
komisjonil luua oma Euroopa õigusalase 
koostöö võrgustiku veebilehel kõigis 
ametlikes keeltes kättesaadav ülevaade 
riiklikest menetlustest ja teha teatavaks
ühtne Euroopa abinumber, mis lihtsustaks 
kodanike juurdepääsu alternatiivsetele 
vaidluste lahendamissüsteemidele oma 
liikmesriigis ja teistes liikmesriikides ning 
esitaks neile selged suunised süsteemide 
kasutamise kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 61
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub komisjoni üles toetama, 
tugevdama ning rohkem kasutama nende 
juba antud valdkonnas olemasolevate 
asutuste tegevusulatust, kes tegutsevad 
tõhusalt ning on oma väärtust tõestanud, 
näiteks SOLVIT, Europe Direct, ECC-Net 
ja FIN-NET;

Or. fr
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Muudatusettepanek 62
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. kutsub komisjoni üles sisse seadma 
piiriüleste vaidluste lahendamiseks 
online-platvorm, et arendada sidemeid ja 
koostööd alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemiga tegelemise alal 
riiklikul tasemel ning samal ajal töötades 
ühtse teeninduspunktina kõikidele 
tarbijatele;

Or. el

Muudatusettepanek 63
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. palub komisjonil elektroonilist 
kaubandust puudutavate piiriüleste 
tarbijavaidluste tarbeks kavandada 
mitmekeelse platvormi kasutuselevõtmist, 
mis võimaldaks tarbijatel lahendada 
vaidlusi täielikult internetis; platvorm 
peab vastama kvaliteedistandarditele ning 
toetuma liikmesriikides olemasolevatele 
alternatiivsetele vaidluste 
lahendamissüsteemidele;

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Robert Rochefort



AM\874223ET.doc 33/42 PE469.958v01-00

ET

Arvamuse projekt
Lõige 8 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. tuletab meelde alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi olemasolu 
tutvustamise tähtsust ning soovitab 
suuremal arvul tarbijatel ja 
professionaalidel kasutada seda 
alternatiivina juriidilistele 
protseduuridele, vältides seeläbi 
vastandamise loogikat ning pakkudes 
lahendusi, millest võidavad mõlemad 
osapooled;

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 8 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 d. on arvamusel, et tarbijate teavitamise 
ülesanne lasub nii avalikul võimul, teabe-
ja nõuandevõrgustikel kui ka 
seadusandjatel ning 
tarbijakaitseühendustel, ning soovitab 
neil omal tasandil käivitada teadlikkuse 
tõstmise kampaaniaid ning selleteemalisi 
pilootprojekte; 

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 8 e (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 e. on arvamusel, et professionaalide 
teavitamise eest vastutavad nii avalikud 
võimud kui ka esindusorganisatsioonid, 
ning soovitab neil omal tasandil käivitada 
teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ning 
selleteemalisi pilootprojekte;

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. soovitab komisjonil luua Euroopa 
mitmekeelne vahenduse internetiportaal, 
kus kõik tarbijad saaksid esitada küsimusi 
ja endale selgeks teha lepitusmenetluse 
korra, selle tagajärjed, oma õigused ja 
kohustused;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 68
Barbara Weiler

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. soovitab komisjonil luua Euroopa 
mitmekeelne vahenduse internetiportaal, 
kus kõik tarbijad saaksid esitada küsimusi 
ja endale selgeks teha lepitusmenetluse 
korra, selle tagajärjed, oma õigused ja 
kohustused;

9. kritiseerib komisjoni praeguse 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
andmebaasi ebaselgust; soovitab 
komisjonil luua Euroopa vahenduse 
internetiportaal kõigis ametlikes keeltes, 
kus kõik tarbijad saaksid esitada küsimusi 
ja endale selgeks teha lepitusmenetluse 
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korra, selle tagajärjed, oma õigused ja 
kohustused; rõhutab, et tarbijate huvides 
peab pöörama tähelepanu eelkõige 
veebiportaali kergesti arusaadavusele ja 
selgusele;

Or. de

Muudatusettepanek 69
Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. soovitab komisjonil luua Euroopa 
mitmekeelne vahenduse internetiportaal, 
kus kõik tarbijad saaksid esitada küsimusi 
ja endale selgeks teha lepitusmenetluse
korra, selle tagajärjed, oma õigused ja 
kohustused;

9. soovitab komisjonil luua Euroopa 
mitmekeelne alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi internetiportaal, kus 
kõik tarbijad saaksid endale selgeks teha,
kuidas alternatiivne vaidluste 
lahendamissüsteem töötab, selle 
tagajärjed, oma õigused ja kohustused, 
tuginedes olemasolevatele 
andmebaasidele ja võrgustikele;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, et tarbijatel peab olema 
online-juurdepääs asjakohasele teabele 
alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi kohta, mis on 
tõlgitud nende emakeelde, kasutades 
kergesti kättesaadavaid, 
kasutajasõbralikke online-tõlkesüsteeme;
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Or. nl

Muudatusettepanek 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. märgib, et tarbijate teadlikkus 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust enne tarbijavaidluse tekkimist 
on väga oluline; teeb ettepaneku, et see 
teave lisataks ennetavalt kõigisse 
lepingudokumentidesse viitena 
võimalusele kasutada seda süsteemi ja kui 
neid kasutavad valdkondlikud asjatundjad, 
siis koos kontaktandmetega ja alternatiivse 
vaidluste lahendamissüsteemi kasutamise 
korraga;

10. märgib, et tarbijate teadlikkus 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust enne tarbijavaidluse tekkimist 
on väga oluline; soovitab, et see teave 
lisataks ennetavalt kõigisse 
lepingudokumentidesse viitena 
võimalusele kasutada seda süsteemi ja kui 
neid kasutavad valdkondlikud asjatundjad, 
siis koos kontaktandmetega ja alternatiivse 
vaidluste lahendamissüsteemi kasutamise
korraga, kuid selline tingimus ei tohiks 
tähendada lisakulutusi ja bürokraatiat;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. märgib, et tarbijate teadlikkus 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust enne tarbijavaidluse tekkimist 
on väga oluline; teeb ettepaneku, et see 
teave lisataks ennetavalt kõigisse 
lepingudokumentidesse viitena 
võimalusele kasutada seda süsteemi ja kui 
neid kasutavad valdkondlikud asjatundjad, 
siis koos kontaktandmetega ja alternatiivse 
vaidluste lahendamissüsteemi kasutamise 
korraga;

10. märgib, et tarbijate teadlikkus 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust enne õigusvaidluse tekkimist 
on väga oluline; teeb ettepaneku, et see 
teave lisataks ennetavalt kõigisse 
lepingudokumentidesse viitena 
võimalusele kasutada seda süsteemi ja kui 
neid kasutavad valdkondlikud asjatundjad, 
siis koos kontaktandmetega ja alternatiivse 
vaidluste lahendamissüsteemi kasutamise 
korraga;
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Or. de

Muudatusettepanek 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. märgib, et tarbijate teadlikkus 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust enne tarbijavaidluse tekkimist 
on väga oluline; teeb ettepaneku, et see 
teave lisataks ennetavalt kõigisse 
lepingudokumentidesse viitena 
võimalusele kasutada seda süsteemi ja kui 
neid kasutavad valdkondlikud asjatundjad, 
siis koos kontaktandmetega ja alternatiivse 
vaidluste lahendamissüsteemi kasutamise 
korraga;

10. märgib, et tarbijate teadlikkus 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust enne tarbijavaidluse tekkimist 
on väga oluline; nõuab sellega seoses 
ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonide 
vastutuse põhimõtete kindlustamise 
vajadust; on seisukohal, et ettevõtjatel ja 
kutseorganisatsioonidel lasub kohustus 
teavitada tarbijaid olemasolevatest 
alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi mehhanismidest; 
teeb ettepaneku, et see teave lisataks 
ennetavalt kõigisse lepingudokumentidesse 
viitena võimalusele kasutada seda süsteemi 
ja kui neid kasutavad valdkondlikud 
asjatundjad, siis koos kontaktandmetega ja 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
kasutamise korraga;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. märgib, et tarbijate teadlikkus 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust enne tarbijavaidluse tekkimist 
on väga oluline; teeb ettepaneku, et see 
teave lisataks ennetavalt kõigisse 
lepingudokumentidesse viitena 

10. märgib, et tarbijate teadlikkus 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust ja eelistest enne 
tarbijavaidluse tekkimist on väga oluline; 
teeb ettepaneku, et see teave lisataks 
ennetavalt kõigisse lepingudokumentidesse 
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võimalusele kasutada seda süsteemi ja kui 
neid kasutavad valdkondlikud asjatundjad, 
siis koos kontaktandmetega ja alternatiivse 
vaidluste lahendamissüsteemi kasutamise 
korraga;

viitena võimalusele kasutada seda süsteemi 
ja kui neid kasutavad valdkondlikud 
asjatundjad, siis koos kontaktandmetega ja 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
kasutamise korraga;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Liem Hoang Ngoc

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab tarbijakaitseühenduste rolli 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
süsteemi käsitlevate teavituskampaaniate 
juhtimisel ning tarbijate nende poole 
suunamisel, kui viimased nendega 
tarbimisvaidluste küsimustes ühendust 
võtavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. kutsub komisjoni üles koostöös 
liikmesriikidega läbi viima tarbijate ja 
ettevõtjate harimisele ning teadlikkuse 
tõstmisele suunatud teabekampaaniaid, 
arvestades selle institutsiooni kasutamise 
eeliseid;

Or. el
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Muudatusettepanek 77
Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. teeb ettepaneku, et kaubanduskojad ja 
muud kutsealade organisatsioonid oleksid 
kohustatud teavitama ettevõtteid 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust, selle võimalikust kasust, eriti 
selle pakutavast võimalusest vähendada
õigusalaste kohtuvaidluste tekkimist juba 
algetapis, ja ka mõjust ettevõtte poolt 
edastatavale kuvandile, ning lõpuks pakub 
alternatiivne vaidluste lahendamissüsteem 
erinevalt vahekohtu otsusest või kohtu
määrusest võimalust taastada 
pooltevahelisi kaubandussuhteid;

11. teeb ettepaneku, et kaubanduskojad ja 
katusorganisatsioonid, nii riiklikul kui ka 
ELi tasandil oleksid kohustatud teavitama 
ettevõtteid alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi olemasolust, selle 
võimalikust kasust, eriti selle pakutavast 
võimalusest vähendada õigusalaste 
kohtuvaidluste tekkimist juba algetapis, ja 
ka mõjust ettevõtte poolt edastatavale 
kuvandile, ning lõpuks pakub alternatiivne 
vaidluste lahendamissüsteem erinevalt 
vahekohtu otsusest või kohtu määrusest 
võimalust taastada pooltevahelisi 
kaubandussuhteid;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. teeb ettepaneku, et kaubanduskojad ja 
muud kutsealade organisatsioonid oleksid 
kohustatud teavitama ettevõtteid 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust, selle võimalikust kasust, eriti 
selle pakutavast võimalusest vähendada
õigusalaste kohtuvaidluste tekkimist juba 
algetapis, ja ka mõjust ettevõtte poolt 
edastatavale kuvandile, ning lõpuks pakub 
alternatiivne vaidluste lahendamissüsteem 

11. tunnistab, et üks põhilisi takistusi 
alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi kasutamise ees on 
ettevõtjate vastumeelsus selliste 
mehhanismide kasutamise suhtes; teeb 
ettepaneku, et kaubanduskojad ja muud 
kutsealade organisatsioonid oleksid 
kohustatud teavitama ettevõtteid 
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi 
olemasolust, selle võimalikust kasust, eriti 
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erinevalt vahekohtu otsusest või kohtu 
määrusest võimalust taastada 
pooltevahelisi kaubandussuhteid;

selle pakutavast võimalusest vähendada
õigusalaste kohtuvaidluste tekkimist juba 
algetapis, ja ka mõjust ettevõtte poolt 
edastatavale kuvandile, ning lõpuks pakub 
alternatiivne vaidluste lahendamissüsteem 
erinevalt vahekohtu otsusest või kohtu 
määrusest võimalust taastada 
pooltevahelisi usaldusel põhinevaid 
kaubandussuhteid;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Anna Maria Corazza Bildt

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. soovitab võimaliku stiimulina 
ettevõtetele luua Euroopa tasandi 
kvaliteedimärk, mis on seotud 
tarbijavaidluste lahendamisega 
vahenduse teel ja millele tuleks lisada 
parimate tavade suunised.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ashley Fox

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. soovitab võimaliku stiimulina 
ettevõtetele luua Euroopa tasandi 
kvaliteedimärk, mis on seotud 
tarbijavaidluste lahendamisega vahenduse 
teel ja millele tuleks lisada parimate tavade 

12. soovitab võimaliku stiimulina 
ettevõtetele luua Euroopa tasandi 
kvaliteedimärk, mis on seotud 
tarbijavaidluste lahendamisega vahenduse 
teel ja millele tuleks lisada parimate tavade 
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suunised. suunised; ettepaneku kohta tuleks 
teostada tasuvusanalüüs.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Robert Rochefort

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. soovitab võimaliku stiimulina 
ettevõtetele luua Euroopa tasandi 
kvaliteedimärk, mis on seotud 
tarbijavaidluste lahendamisega vahenduse 
teel ja millele tuleks lisada parimate tavade 
suunised.

12. soovitab võimaliku stiimulina 
ettevõtetele luua Euroopa tasandi 
kvaliteedimärk, mis on seotud 
tarbijavaidluste lahendamisega vahenduse 
teel ja millele tuleks lisada parimate tavade 
suunised ja mis võimaldaksid tarbijatel 
alternatiivses vaidluste 
lahendamissüsteemis positiivselt osalevaid 
ettevõtteid kiirelt tuvastada.

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. soovitab võimaliku stiimulina 
ettevõtetele luua Euroopa tasandi 
kvaliteedimärk, mis on seotud 
tarbijavaidluste lahendamisega vahenduse 
teel ja millele tuleks lisada parimate tavade 
suunised.

12. soovitab võimaliku stiimulina 
ettevõtetele luua Euroopa tasandi 
kvaliteedimärk, mis on seotud 
tarbijavaidluste lahendamisega vahenduse 
teel ja millele tuleks lisada parimate tavade 
suunised; rõhutab, et komisjon peaks 
tagama märgistuse korraliku kasutamise 
ning jõustamise.

Or. en
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