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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles 
käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0793),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0454/2011),

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 169,

– võttes arvesse Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimese Koja ja Saksamaa 
Liidunõukogu poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva 
protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei 
vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 28. märtsi 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1
                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 114 ja 169,

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
169 lõikega 1 ja lõike 2 punktiga a nähakse 
ette, et liit aitab kaasa kõrgetasemelise 
tarbijakaitse saavutamisele meetmetega, 
mis võetakse kõnealuse lepingu artikli 114 
kohaselt. Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 38 on sätestatud, et liidu poliitikaga 
tagatakse tarbijakaitse kõrge tase.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
169 lõikega 1 ja lõike 2 punktiga a nähakse 
ette, et liit aitab kaasa kõrgetasemelise 
tarbijakaitse saavutamisele muu hulgas 
meetmetega, mis võetakse kõnealuse 
lepingu artikli 114 kohaselt. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 38 on sätestatud, 
et liidu poliitikaga tagatakse tarbijakaitse 
kõrge tase.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikele 2 hõlmab siseturg 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
teenuste vaba liikumine. Selleks, et 
tarbijail oleks usaldus siseturu vastu ja et 
nad saaksid sellest kasu, on neile vaja 
võimaldada lihtsaid ja odavaid viise 
tarbijavaidluste lahendamiseks, mis
tekivad seoses kaupade müümise ja 
teenuste osutamisega. See kehtib 
olenemata sellest, kas tehingud on 

(2) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikele 2 hõlmab siseturg 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
teenuste vaba liikumine. Siseturg peaks 
pakkuma tarbijatele lisandväärtust 
kaupade ja teenuste parema kvaliteedi, 
suurema valiku, mõistlike hindade ja
kõrgete ohutusstandardite näol, mis peaks 
tõstma tarbijakaitse taset.
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veebipõhised või mitte, ning on eriti 
oluline juhtudel, kui tarbijad teevad 
piiriüleseid oste.

Or. en

Selgitus

Täpsustab reaalset kasu, mida siseturg peaks tarbijatele pakkuma.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Siseturu killustatus on kahjulik liidu 
konkurentsivõimele, majanduskasvule ja 
töökohtade loomisele. Siseturu 
väljakujundamiseks on vaja kõrvaldada 
selle toimimist takistavad otsesed ja 
kaudsed tõkked ning suurendada 
kodanike usaldust.

Or. en

Selgitus

Kava kohaselt on siseturg riigipiirideülene ruum, kus kodanikud ja ettevõtjad saavad liikuda 
ja oma õigusi kasutada, aga suurest killustatusest tulenevad puudujäägid, mis heidutavad 
kodanikke.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Kaupade müümisel või teenuste 
osutamisel tekkivate kodumaiste ja 
piiriüleste vaidluste lahendamise 
lihtsatele, tõhusatele, otstarbekatele ja 
odavatele viisidele juurdepääsu tagamine 
peaks tooma kasu tarbijatele ning 
suurendama seetõttu nende usaldust turu 
vastu. See juurdepääs peaks kehtima nii 
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veebivälistele kui ka veebipõhistele 
tehingutele ning on eriti oluline siis, kui 
tarbijad teevad piiriüleseid oste.

Or. en

Selgitus

Kodanike kindlustunde parandamine selle kohta, et nad saavad õiguskaitset kogu liidus, 
suurendaks nende osalemist turul, annaks neile juurdepääsu toodete laiemale valikule ja 
ergutaks majanduskasvu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vaidluste kohtuväline lahendamine 
pakub lihtsa, kiire ja odava kohtuvälise 
lahenduse tarbijate ja kauplejate vahelistele 
vaidlustele. Ent vaidluste kohtuväline 
lahendamine ei ole kõikjal Euroopa Liidus
veel piisavalt hästi välja töötatud. Selleks, 
et tarbijad saaksid täiel määral seda 
võimalust kasutada, peab vaidluste 
kohtuväline lahendamine olema 
kättesaadav kõikide tarbijavaidluste 
liikide puhul, vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlused peavad olema 
võrdse kvaliteeditasemega ning tarbijad ja
kauplejad peavad olema sellistest 
menetlustest teadlikud. Samuti on vajalik, 
et vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused käsitleks piiriüleseid vaidlusi 
tulemuslikult.

(3) Vaidluste kohtuväline lahendamine 
pakub lihtsa, kiire ja odava kohtuvälise 
lahenduse tarbijate ja kauplejate vahelistele 
vaidlustele. Ent vaidluste kohtuväline 
lahendamine ei ole kõikjal liikmesriikides
veel piisavalt hästi ega järjepidevalt välja 
töötatud. On kahetsusväärne, et hoolimata 
komisjoni 30. märtsi 1998. aasta 
soovitusest 98/257/EÜ tarbijavaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavate 
asutuste suhtes kohaldatavate põhimõtete 
kohta1 ja komisjoni 4. aprilli 2001. aasta 
soovitusest 2001/310/EÜ tarbijavaidluste 
konsensuslikul lahendamisel osalevaid 
kohtuväliseid asutusi käsitlevate 
põhimõtete kohta2, ei ole vaidluste 
kohtuvälise lahendamise mehhanisme 
nõuetekohaselt kehtestatud ja need ei 
tegutse rahuldavalt liidu kõigis 
geograafilistes piirkondades või 
ettevõtlussektorites. Tarbijad ja kauplejad
ei ole ikka veel teadlikud olemasolevatest 
kohtuvälistest õiguskaitse 
mehhanismidest ja ainult väike arv 
kodanikke teab, kuidas esitada kaebust
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele.

_____________
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1 EÜT L 115, 17.4.1998, lk 31.
2 EÜT L 109, 19.4.2001, lk 56.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Allesjäänud tõkked ja puudused, 
nagu teabe puudumine, vaidluste 
kohtuvälise lahendamise süsteemide 
ebaühtlane geograafiline ja valdkondlik 
areng ning killustatud ja kooskõlastamata 
reguleerimine takistavad tarbijatel 
kindlustundega oste sooritada, eriti 
piiriüleselt. Samadel põhjustel võivad 
kauplejad hoiduda müümast kaupu teiste 
liikmesriikide tarbijatele, kui vaidluste 
kohtuvälise lahendamise kvaliteetsed 
menetlused ei ole piisavalt 
juurdepääsetavad. Kauplejad, kelle 
asukoht on liikmesriigis, kus vaidluste 
kohtuvälise lahendamise kvaliteetsed 
menetlused ei ole piisavalt kättesaadavad, 
on lisaks ebasoodsas 
konkurentsiolukorras nende kauplejate 
suhtes, kellel on sellistele menetlustele 
juurdepääs ning kes saavad seega 
lahendada tarbijavaidlusi kiiremini ja 
odavamalt. Liikmesriikidevahelised 
erinevused vaidluste kohtuvälise 
lahendamise kaetuses, kvaliteedis ja 
teadlikkuses kujutavad endast tõket ühtse 
turu toimimisele ja vajavad lahendust 
liidu tasandil. Käesolev direktiiv peaks 
kehtestama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste minimaalsed 
kvaliteedistandardid, mis tagaksid 
tarbijatele kaitse ja õiguste samaväärse 
miinimumtaseme nii riigisisestes kui ka 
piiriülestes vaidlustes. Käesolev direktiiv 
ei tohiks seada liikmesriikidele piiranguid, 
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kehtestamaks või rakendamaks 
täiendavaid reegleid lisaks käesolevas 
direktiivis toodule.

Or. en

Selgitus

Turul esinevad suured seaduse-, rakendus- ja teabelüngad tähendavad seda, et turu 
potentsiaali ei kasutata täielikult ära. Eriti asjaolu, et vaidluste kohtuväline lahendamine on 
nii ebaühtlaselt arenenud, näitab, et vaja on Euroopa tasandi meetmeid, et tagada tarbijatele 
võrdne juurdepääs kvaliteetsetele vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlustele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Selleks et tarbijad saaksid siseturu 
potentsiaali täielikult ära kasutada, peaks 
vaidluste kohtuväline lahendamine olema 
kättesaadav igat tüüpi riigisisestele ja 
piiriülestele vaidlustele, mis on hõlmatud 
käesolevas direktiivis. Vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused 
peaksid vastavama järjepidevatele 
minimaalsetele kvaliteedistandarditele 
kogu liidus ning tarbijad ja kauplejad 
peaksid olema teadlikud vastavate 
menetluste olemasolust. Piiriülese 
kaubanduse ja isikute liikuvuse 
sagenemise tõttu on samuti tähtis, et 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused käsitleksid piiriüleseid vaidlusi 
tulemuslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Nagu Euroopa Parlament teatas 
oma 25. oktoobri 2011. aasta 
resolutsioonis alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi kohta tsiviil-, 
kaubandus- ja perekonnaga seotud 
küsimustes1 ning 20. mai 2010. aasta 
resolutsioonis ühtse turu loomise kohta 
tarbijatele ja kodanikele2, peaks mis tahes 
tervikliku lähenemisviisi puhul ühtsele 
turule seadma esmatähtsaks lihtsa, 
taskukohase, otstarbeka ja kättesaadava 
õiguskaitsesüsteemi väljatöötamise oma 
kodanike jaoks.
__________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0449.
2 ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 84.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament on järjepanu nõudnud õiguslikke meetmeid, et tagada juurdepääs 
tarbijavaidluste kohtuvälisele lahendamisele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Ühtse turu aktiga on komisjon 
määranud kindlaks õigusaktid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise kohta, mis 
hõlmavad elektroonilist kaubandust ühena 
kaheteistkümnest vahendist, mis 
võimendavad majanduskasvu ja
tugevdavad usaldust ühtse turu vastu.

(4) Ühtse turu aktiga on komisjon 
määranud kindlaks õigusaktid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise kohta, mis 
hõlmavad elektroonilist kaubandust ühena 
kaheteistkümnest vahendist, mis 
võimendavad majanduskasvu, tugevdavad 
usaldust ühtse turu vastu ja aitavad selle 
loomise lõpule viia.

Or. en

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Ülemkogu on kutsunud 
parlamenti ja nõukogu üles võtma 2012. 
aasta lõpuks vastu esimese esmatähtsate 
meetmete kogumi, et anda ühtsele turule 
uut hoogu.

(5) Euroopa Ülemkogu on kutsunud 
parlamenti ja nõukogu üles võtma 2012. 
aasta lõpuks vastu esimese esmatähtsate 
meetmete kogumi, et anda ühtsele turule 
uut hoogu. Nõukogu on toonitanud e-
kaubanduse tähtsust ja nõustub, et 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanism peaks pakkuma odavat, 
lihtsat ja kiiret õiguskaitset nii tarbijatele 
kui ka kauplejatele. Mehhanismi edukaks 
rakendamiseks on vaja kõikide osalejate 
püsivat poliitilist tahet ja toetust, tegemata 
järeleandmisi käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
otsustamisprotsessis seoses 
taskukohasuse, läbipaistvuse, 
paindlikkuse, kiiruse ja kvaliteediga.

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise potentsiaali täielik ärakasutamine nõuab komisjoni, 
parlamendi ja nõukogu täit pühendumust ja vastutust. Direktiivi nõuetekohase rakendamise 
järelevalvet peavad tegema eelkõige liikmesriigid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Arvestades veebikaubanduse ja eriti 
piiriülese kaubanduse kui liidu 
majandustegevuse alustala kasvavat 
tähtsust, on vaja hästi toimivat vaidluste 
kohtuvälise lahendamise süsteemi ja 
korralikult integreeritud vaidluste 
veebipõhise lahendamise raamistikku 
veebipõhiste lepinguvaidluste jaoks, et 
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saavutada ühtse turu akti eesmärk 
suurendada kodanike usaldust siseturu 
vastu.

Or. en

Selgitus

ELis on saanud majandustegevuse tähtsaks alustalaks internetikaubandus, aga paljud 
tarbijad ja kauplejad on ebakindlad internetis ostmise ja müümise suhtes, sest kardavad, et 
vaidluse korral puudub neil juurdepääs õiguskaitsele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Käesolev direktiiv ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ..* määrus ...**, 
milles käsitletakse tarbijavaidluste 
veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste 
veebipõhise lahendamise määrus) on kaks 
omavahel seotud ja vastastikuselt 
täiendavat õigusakti. Veebipõhine 
vaidluste lahendamise platvorm on 
vahend, mis peaks toimima tarbijatele ja 
kauplejatele ühtse portaalina 
veebikaubandust käsitlevate vaidluste 
kohtuvälise lahendamise jaoks ning mida 
toetavad kättesaadavad kvaliteetsed 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused liidu piires. Veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi nõuetekohane 
toimimine on võimalik ainult siis, kui 
saavutatakse vaidluste kohtuvälise 
lahendamise täielik pädevusulatus.
_____________

* ELT: palun lisada vastuvõtmise 
kuupäev.
**ELT: palun lisada viitenumber.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Hästi toimiva vaidluste kohtuvälise 
lahendamise väljatöötamine Euroopa 
Liidus on vajalik, et tugevdada tarbijate 
usaldust siseturu vastu, kaasa arvatud e-
kaubanduse valdkonnas. Selle 
väljatöötamise aluseks peaksid olema 
liikmesriikides olemasolevad vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused ning 
need peaksid järgima sealseid õigustavasid.

(6) Hästi toimiva vaidluste kohtuvälise 
lahendamise väljatöötamine Euroopa 
Liidus on vajalik, et tugevdada tarbijate 
usaldust siseturu vastu, kaasa arvatud e-
kaubanduse valdkonnas, ning et kasutada 
ära piiriülese ja veebipõhise kaubanduse 
potentsiaal ja võimalused. Selle 
väljatöötamise aluseks peaksid olema 
liikmesriikides olemasolevad vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused ning 
need peaksid järgima sealseid õigustavasid.
Nii olemasolevatele kui ka hiljuti loodud 
hästi toimivatele vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele, mis järgivad 
käesolevas direktiivis sätestatud kvaliteedi 
miinimumkriteeriume, tuleks viidata kui 
„vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustele”. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üldine levik võib ühtlasi 
osutuda oluliseks nendes riikides, kus 
kohtutes on pooleli suur hulk 
lahendamata kohtuasju, mis ei võimalda 
Euroopa Liidu kodanikel kasutada oma 
õigust õiglasele kohtumõistmisele 
mõistliku aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Võrdsete võimaluste loomise nimel võivad vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused 
käesoleva direktiivi mõistes olla hiljuti loodud või eelnevalt olemasolevad vaidluste 
lahendamise üksused, mida on käesoleva direktiivi nõuetele vastamiseks muudetud.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
tarbijate ja kauplejate vaheliste lepinguliste 
vaidluste suhtes, mis tekivad kaupade 
müümisel või teenuste osutamisel kõikides 
majandusvaldkondades. Sinna peaksid
kuuluma nii tarbijate esitatud kaebused
kauplejate vastu kui ka kauplejate esitatud 
kaebused tarbijate vastu. Käesolevat 
direktiivi ei tohiks kohaldada kauplejate 
vaheliste vaidluste suhtes, kuid sellega ei 
tohiks ära hoida selliste sätete vastuvõtmist 
või jõushoidmist, mis käsitlevad niisuguste 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi.

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
tarbijate ja kauplejate vaheliste lepinguliste 
vaidluste suhtes, mis tekivad kaupade 
müümisel või teenuste osutamisel kõikides 
majandusvaldkondades: nii tava- kui ka 
internetikaubanduses, sh digitaalse 
infosisu jagamisel tasu eest. Seda ei peaks 
kohaldatama üldist huvi pakkuvatele 
mittemajanduslikele teenustele, hoolimata 
õigussuhtest kaupleja ja tarbija vahel. 
Seda direktiivi peaks kohaldatama 
tarbijate esitatud kaebustele kauplejate 
vastu. Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada kauplejate esitatud kaebustele 
tarbijate vastu või kauplejatevaheliste
vaidluste suhtes, kuid käesolev direktiiv ei 
tohiks ära hoida selliste sätete vastuvõtmist 
või jõushoidmist, mis käsitlevad niisuguste 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolev direktiiv peaks olema 
ülimuslik liidu õigusaktide suhtes, mis 
sisaldavad sätteid, millega õhutatakse 
looma vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusi konkreetses majandussektoris. Kui 
valdkondlike õigusaktidega antakse volitus 
selliste üksuste loomiseks, peaks käesoleva 
direktiiv olema ülimuslik ainult niivõrd, 
kui sellised õigusaktid ei taga vähemalt 
samaväärsel tasemel tarbijakaitset.

(10) Käesolev direktiiv peaks olema 
ülimuslik liidu õigusaktide suhtes, mis 
sisaldavad sätteid, millega õhutatakse 
looma vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusi konkreetses majandussektoris. Kui 
valdkondlike õigusaktidega antakse volitus 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
loomiseks, peaks käesolev direktiiv olema 
ülimuslik ainult niivõrd, kui valdkonnas 
kehtivad õigusaktid ei taga vähemalt 
samaväärsel tasemel tarbijakaitset.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused erinevad suuresti nii liidu piires 
kui ka liikmesriikide sees. Käesolev 
direktiiv peaks kehtima kõikide püsivalt 
loodud üksuste suhtes, mis pakuvad 
vaidluse lahendamiseks vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlust. 
Vahekohtumenetlust, mis on loodud tarbija 
ja kaupleja vahel konkreetseks olukorraks 
väljaspool vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse raamistikku, ei tohiks 
pidada vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluseks.

(11) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused erinevad suuresti nii liidu piires 
kui ka liikmesriikide sees. Käesolev 
direktiiv peaks kehtima kõikide püsivalt 
loodud üksuste suhtes, mis pakuvad 
vaidluse lahendamiseks vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlust, mis on 
komisjonile ja liikmesriikidele teatatud 
ning mis on loetletud vastavas nimekirjas 
kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 17 
lõikega 2. Vahekohtumenetlust, mis on 
loodud tarbija ja kaupleja vahel 
konkreetseks olukorraks väljaspool 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
raamistikku, ei tohiks pidada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluseks.

Or. en

Selgitus

Kohtuväliste vaidluste lahendajaid, kes ei soovi vastavalt käesoleva direktiivi sätetele 
muutuda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusteks, ei tohiks käesoleva direktiivi sätted 
mõjutada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused erinevad suuresti nii liidu 
piires kui ka liikmesriikide sees. Need 
menetlused võivad olla kujul, kus 
vaidluste lahendamise üksus viib 
osapooled kokku eesmärgiga hõlbustada 
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vastuvõetava lahenduse leidmist, kus 
vaidluste lahendamise üksus teeb 
lahenduse ettepaneku või kus vaidluste 
lahendamise üksus määrab lahenduse. 
Need võivad olla ka kujul, kus kaks või 
rohkem menetlust on kombineeritud. 
Käesolev direktiiv ei peaks olema piiratud 
liikmesriikides kasutusel olevate vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste 
vormidele.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesolevat direktiivi ei tohiks
kohaldada menetluste suhtes vaidluste 
lahendamise üksustes, kus vaid kaupleja 
palkab vaidluse lahendamise eest 
vastutavad füüsilised isikud, ega 
menetluste suhtes kaupleja hallatavates 
tarbijakaebuste käsitlemise süsteemides. 
Seda ei tohiks kohaldada asjaosaliste 
vahel peetavate otseste läbirääkimiste 
suhtes. Pealegi ei tohiks seda kohaldada 
siis, kui kohtunik püüab vaidlust 
lahendada seda vaidlust käsitleva 
kohtumenetluse käigus.

(12) Käesolevat direktiivi peaks
kohaldama menetluste suhtes vaidluste 
lahendamise üksustes, kus vaid kaupleja
või kutseliselt tegutsev isik või äriliit, mille 
liige kaupleja on, palkab vaidluse 
lahendamise eest vastutavad füüsilised 
isikud või kus viimased on tasustatud 
ainult eelmainitud osapoole poolt, v.a 
juhul, kui need üksused on täielikult 
vastavuses käesoleva direktiivi II peatükis 
sätestatud kvaliteedinõuetega ja vastavad 
artikli 2 lõikes 2 a sätestatud rangetele 
täiendavatele sõltumatuse tagatistele. 
Vastavate menetluste kaudu vaidluste
lahendamist pakkuvate vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
vastavust käesolevas direktiivis sätestatud 
kvaliteedinõuetega, sh kindlate 
lisanõuetega, mis tagavad nende 
sõltumatuse, peaks korrapäraselt 
hinnatama.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada menetluste suhtes kaupleja 
hallatavates tarbijakaebuste käsitlemise 
süsteemides ega asjaosaliste vahel 
peetavate otseläbirääkimiste suhtes. 
Lisaks ei tohiks seda kohaldada siis, kui 
kohtunik püüab vaidlust lahendada seda 
vaidlust käsitleva kohtumenetluse käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. mai 2008. aasta direktiivis 2008/52/EÜ 
vahendusmenetluse teatavate aspektide 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 on 
juba sätestatud liidu tasandil 
vahendussüsteemide raamistik, eelkõige 
piiriüleste vaidluste jaoks, piiramata selle 
kohaldamist riigisiseste 
vahendussüsteemide suhtes. Käesolev 
direktiiv täiendab seda süsteemi seoses 
teiste vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustega.
_______________________________
1 ELT L 136, 24.5.2008, lk 3.

Or. en

Muudatusettepanek 22
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvad vaidlused saab esitada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele, mis 
täidab käesolevas direktiivis sätestatud 
nõudeid. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus seda kohustust täita, jättes selle
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
olemasolevate üksuste ülesandeks ja 
kohandades vajaduse korral nende 
pädevusulatust või nähes ette uute üksuste 
loomise vaidluste kohtuväliseks 
lahendamiseks. Käesoleva direktiiviga ei 
tohiks liikmesriike kohustada looma 
spetsiaalset vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust iga jaemüügisektori 
jaoks. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus näha ette sellise täiendava 
üksuse loomine, milles tegeldakse nende 
vaidluste lahendamisega, mille jaoks 
puudub konkreetne pädev üksus.

(13) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvad lepingulised vaidlused saab 
esitada vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele, mis on vastavuses käesolevas 
direktiivis sätestatud 
kvaliteedikriteeriumidega. Liikmesriigid 
saaksid seda kohustust täita ka
olemasolevaid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuseid arendades ja 
kohandades nende pädevusulatust, olles 
vajaduse korral vastavuses käesoleva 
direktiivi sätetega või nähes ette uute 
üksuste loomise vaidluste kohtuväliseks 
lahendamiseks. Käesoleva direktiiviga ei 
tohiks liikmesriike kohustada looma 
spetsiaalset vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust iga jaemüügisektori 
jaoks. Liikmesriigid peaksid nägema ette 
sellise täiendava üksuse loomise, milles 
tegeldakse nende vaidluste lahendamisega, 
mille jaoks puudub konkreetne pädev 
üksus, et tagada täielik geograafiline 
kaetus ja võimaldada juurdepääs 
vaidluste kohtuvälisele lahendamisele 
kõigis liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada ühes liikmesriigis asutatud 
kauplejate suhtes, kes kuuluvad teises 
liikmesriigis paikneva vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse alla. 
Liikmesriigid peaksid soodustama selliste 

(14) Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada ühes liikmesriigis asutatud 
kauplejate suhtes, kes kuuluvad teises 
liikmesriigis paikneva vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse alla. 
Geograafilise kaetuse ja vaidluste 
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üksuste arengut. kohtuvälisele lahendamisele juurdepääsu 
parandamiseks kogu liidus peaksid 
liikmesriigid soodustama selliste 
piirkondlike, riikidevaheliste ja 
üleeuroopaliste vaidluste lahendamise 
üksuste arengut, kus erinevate 
liikmesriikide kauplejad kuuluvad 
samasse vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusesse. Komisjon peaks 
täiendavalt hõlbustama selliste üksuste 
asutamist Euroopa Liidu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolev direktiiv ei tohiks takistada 
liikmesriike alal hoidmast või kasutusele 
võtmast vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi, milles käsitletakse koos 
identseid või sarnaseid vaidlusi kaupleja ja 
mitme tarbija vahel. Selliseid menetlusi 
võib pidada esialgseks sammuks vaidluste 
kohtuvälise lahendamise kollektiivsete 
menetluste edasisel väljatöötamisel liidus.

(15) Käesolev direktiiv ei tohiks takistada 
liikmesriike alal hoidmast või kasutusele 
võtmast vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi, milles käsitletakse koos 
identseid või sarnaseid vaidlusi kaupleja ja 
mitme tarbija vahel. Vajalik on vaidluste 
kohtuvälise lahendamise kollektiivsete 
menetluste põhjalik mõju-uuring enne, 
kui neid rakendatakse liidu tasandil. 
Tulemusliku kollektiivsete nõuete 
süsteemi olemasolu ja vaidluste 
kohtuvälise lahendamise lihtne 
kasutamine peaksid üksteist täiendama ja 
need menetlused ei tohiks olla üksteist 
välistavad.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Konfidentsiaalsust ja eraelu 
puutumatust tuleks austada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluse kõigis 
etappides. Siiski peaks olema lubatud 
lõplike näidisotsuste avaldamine 
liikmesriikide nõusoleku korral. 
Liikmesriike peaks julgustama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste 
konfidentsiaalsust kaitsma mis tahes 
järgnevates tsiviil- või 
kaubandusõiguslikes kohtumenetlustes 
või vahekohtumenetlustes.

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälisel lahendamisel tuleks võimalikult suurel määral tõsta tööstuse hea tava 
standardeid, avaldades nn näidisotsuseid iseäranis oluliste vaidluste kohta, sest see 
hõlbustaks teatavates valdkondades tarbijaõiguste kohta teabe ja parimate tavade vahetamist.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused lahendavad vaidlusi nii 
tarbijatele kui ka kauplejatele õiglasel, 
praktilisel ja proportsionaalsel viisil 
kaebuse esitamise asjaolude objektiivse 
hindamise põhjal ning võttes piisavalt 
arvesse poolte õigusi.

Or. en

Selgitus

Selleks et vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused oleksid usaldusväärsed ning et 
kodanikud ja kauplejad neid usaldaksid, peavad üksused näitama, et lahendavad vaidlusi 
õiglaselt ja objektiivselt.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 c) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste sõltumatus ja ausus on oluline, et 
võita liidu kodanike usaldus selle vastu, et 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanismid pakuvad neile õiglase ja 
sõltumatu lahenduse. Vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutav isik 
või kolleegium peaks olema sõltumatu 
kõigist, kel võivad tulemustega seoses olla 
oma huvid mängus, ning vastutaval isikul 
või kolleegiumil ei tohiks olla huvide 
konflikte, mis võivad takistada 
langetamast otsust õiglasel, erapooletul ja 
sõltumatul viisil.

Or. en

Selgitus

On kriitilise tähtsusega, et tarbijad oleksid kindlad, et vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused on täiesti sõltumatud ja et neid ei mõjuta vaidluse ükski pool. Seetõttu on väga tähtis, 
et sõltumatuse põhimõte kuuluks kõnealusesse direktiivi.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
eest vastutavaid füüsilisi isikuid tuleks 
pidada erapooletuks vaid siis, kui neile ei 
saa avaldada survet, mis võiks mõjutada 
nende suhtumist vaidlusse. Eriti on vaja 
tagada sellise surve puudumine, kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi 
rahastab üks vaidluse asjaosaline või 
organisatsioon, millesse üks asjaosaline 
kuulub.

(17) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
eest vastutavaid füüsilisi isikuid tuleks 
pidada erapooletuks vaid siis, kui neile ei 
saa avaldada survet, mis võiks mõjutada 
nende suhtumist vaidlusse. Eriti on vaja 
tagada sellise surve puudumine, kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi 
rahastab üks vaidluse asjaosaline või 
organisatsioon, millesse üks asjaosaline 
kuulub. Selleks et tagada mis tahes huvide 
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konflikti puudumine, peaksid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud avalikustama kõik 
asjaolud, mis võivad nende sõltumatust 
piirata või huvide konflikti põhjustada. 

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
edukaks toimimiseks, eriti vajaliku 
usalduse tagamiseks vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluste vastu, on väga 
oluline, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutavad füüsilised 
isikud oleksid piisavalt asjatundlikud. 
Seetõttu peaksid liikmesriigid ja komisjon 
koostöös kindlaid koolituskavasid 
võimaldama.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste ja menetluste läbipaistvuse 
tagamiseks on vaja, et asjaosalised saavad 
kogu teabe, mida nad vajavad, et teha 
asjatundlik otsus enne vaidluse kohtuvälise 
lahendamise menetluses osalemist.

(18) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused peaksid olema kättesaadavad ja 
läbipaistvad. Kui riiklikud eeskirjad 
nõuavad kauplejate osalust vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluses, siis 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
ja menetluste läbipaistvuse tagamiseks on 
vaja, et asjaosalised saavad kogu selge ja 
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kättesaadava teabe, mida nad vajavad, et 
teha asjatundlik otsus enne vaidluse 
kohtuvälise lahendamise menetluses 
osalemist.

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis kehtivad vaidluste kohtuvälisele lahendamisele nõuded, mille kohaselt 
peavad teatud asjaoludel osalema vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluses ka 
ettevõtjad.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peaksid olema tõhusad. Need 
peaksid tagama lihtsa ja kiire menetluse, 
mis üldjuhul ei kestaks kauem kui 90 
päeva. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus peaks saama pikendada seda 
ajavahemikku, kui asjaomase vaidluse
keerukus seda nõuab.

(19) Hästitoimiv vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus peaks kiiresti, 90 päeva 
jooksul alates kaebuse täieliku kausta 
kättesaamisest vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse poolt kuni otsuse 
langetamise kuupäevani, võrgupõhiseid ja 
võrguväliseid vaidluste lahendamise 
menetlusi läbi viima. Vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus peaks 
osapooli kaebusest teavitama pärast 
kõikide vaidluse kohtuvälise lahendamise 
menetluse läbiviimiseks vajalike 
dokumentide kättesaamist. Kindlate 
erandlike juhtumite korral, mis on oma 
loomult väga tehnilised või väga 
keerukad, peaksid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused saama tähtaegu 
pikendada, kui selle eesmärgiks on 
kõnealuse kohtuasja kindlate aspektide 
objektiivne uurimine selleks, et tagada 
vaidluse kvaliteetne lahendamine.
Osapooli tuleks mis tahes sellisest 
pikendamisest teavitada koos vaidluse 
lõpetamiseks eeldatavalt vajamineva 
ligikaudse ajaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peaksid olema tasuta või 
tarbijale mõõduka tasu eest, nii et tarbija 
jaoks oleks majanduslikult mõistlik 
selliseid menetlusi kasutada.

(20) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peaksid olema tarbijale tasuta.
Tasude kohaldamise korral peaks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus olema tarbija jaoks kättesaadav, 
atraktiivne ja odav. Liikmesriigid peaksid 
valima oma territooriumi vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste 
rahastamiseks asjakohase vormi, 
piiramata nende üksuste rahastamist, kes 
juba tegutsevad.

Or. en

Selgitus

Kui menetlusega seonduvad kulud, ei soovi tarbijad vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlust kasutada. Asjakohaste kaebuste esitamine tagatakse ning tühiste või kiuslike 
kaebuste esitamist piiratakse menetlusreeglite abil. Praeguses majanduskliimas on selge, et 
vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlust peaks rahastama tööstus, mitte maksumaksja.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peaksid olema õiglased, nii et 
vaidluse osalised on täiel määral teadlikud 
oma õigustest ja vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluse käigus tehtavate 
valikute tagajärgedest.

(21) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peaksid olema õiglased, nii et 
vaidluse osalised on täiel määral teadlikud 
oma õigustest ja vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluse käigus tehtavate 
valikute tagajärgedest. Vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused peaksid 
teavitama tarbijaid nende seaduses 
sätestatud õigustest enne, kui nad 
nõustuvad lõpliku või soovitusliku 
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otsusega või selle tagasi lükkavad. 
Mõlemal poolel peaks olema võimalik 
esitada teavet ja asitõendeid füüsiliselt 
kohal viibimata.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele on põhiõigused, 
mis on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikliga 47. Seetõttu ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused olla kavandatud asendama 
kohtumenetlust ning ei tohiks võtta 
tarbijatelt või kauplejatelt õigust 
pöörduda õiguskaitse saamiseks kohtu 
poole. Ükski käesoleva direktiivi säte ei 
tohiks takistada pooli kohtusüsteemi poole 
pöördumast.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Tarbija ja kaupleja vaheline 
kokkulepe esitada kaebus vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele ei 
tohiks olla tarbija jaoks siduv, kui see 
sõlmiti enne vaidluse tekkimist ja kui see 
võtab tarbijalt õiguse esitada vaidluse 
lahendamiseks hagi kohtusse. Vaidluste 
kohtuvälise menetlemise üksuste korral, 
mis määravad siduva lahenduse, peaks 
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lahendus olema poolte jaoks siduv ainult 
sellisel juhul, kui neid teavitati nende 
lahenduste siduvast olemusest eelnevalt ja 
nad nõustusid sellega sõnaselgelt. 
Kauplejapoolset selgesõnalist nõusolekut 
ei peaks nõutama, kui siseriiklike 
eeskirjadega on ette nähtud, et 
lahendused on kauplejate jaoks siduvad.

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused ei tohi takistada kodanike juurdepääsu 
õigusemõistmisele nende õiguse kaudu pöörduda kohtu poole. Vabaduse põhimõte tagab, et 
vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused ei piira neid õigusi.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste puhul, kus tarbijate suhtes 
määratakse siduvad lahendused, tuleks 
tarbijatele pakkuda vähemalt samaväärsel 
tasemel kaitset, mis on kehtestatud selle 
liikmesriigi õiguse kohustuslike sätetega, 
kus on asutatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus. Seetõttu ei tohiks 
tarbijad selliseid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi kohaldavate 
üksuste määratud lahenduste tulemusel 
jääda ilma kõnealuste kohustuslike 
sätetega ette nähtud kaitsest. Piiriüleste 
vaidluste korral ei tohiks määratud 
lahendus põhjustada tarbija ilmajätmist 
kaitsest, mida pakuvad tarbija alalise 
elukoha liikmesriigi seaduse alusel 
kohaldatavad kohustuslikud õigusnormid 
juhtudel, kus selline kaitse on 
määratletud määruse (EÜ) nr 593/2008 
artiklis 6.

Or. en
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Selgitus

Kui vaidluse tulemusena määratakse lahendus, tuleb rakendada seaduslikkuse põhimõtet, 
tagamaks, et kodanikelt ei võeta seaduse kohustuslike sätetega tagatud kaitset.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 d) Selleks et julgustada pooli vaidluste 
kohtuvälise lahendamise mehhanismi 
kasutama, peaksid liikmesriigid tagama, 
et nende eeskirjad aegumistähtaegade
kohta ei takistaks asjaosalisi pöördumast 
kohtu poole, kui neil ei õnnestu lahendust 
leida vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusega. Liikmesriigid peaksid 
tagama sellise tulemuse saavutamise, 
ehkki käesoleva direktiiviga ei ühtlustata 
riikide kehtivaid eeskirju 
aegumistähtaegade kohta. Käesolev 
direktiiv ei tohiks mõjutada 
liikmesriikides rakendatavates 
rahvusvahelistes lepingutes, näiteks 
transpordiõiguse valdkonnas, sisalduvaid 
aegumistähtaegu käsitlevaid sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 e) Tõhusaks toimimiseks peaks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
kasutuses olema piisavalt inim-, 
materiaal- ja finantsressursse. Käesolev 
direktiiv ei tohiks piirata seda, kas 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi 
rahastatakse avalikult või eravahenditest 
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või kas neid rahastatakse avalikke ja 
eravahendeid kombineerides. Samas 
peaks vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusi julgustama eelkõige eravahenditest 
rahastamise vorme kaaluma ning 
kasutama avalikke vahendeid ainult 
liikmesriikide nõusolekul.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui vaidlus tõuseb, peaks tarbijail 
olema võimalik teha kiiresti kindlaks, 
millised vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused on pädevad nende kaebusega 
tegelema, ja nad peaksid teadma, kas 
asjaomane kaupleja osaleb või ei osale 
kohtuvälise lahendamise üksusele esitatud 
menetluses. Kauplejad peaksid seepärast 
esitama sellise teabe oma põhilistes 
äridokumentides ning kui neil on 
veebisait, siis ka oma veebisaidil. See 
kohustus ei tohiks piirata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. 
aasta direktiivi 2011/83/EL (tarbija 
õiguste kohta) artikli 6 lõike 1 punkti t, 
artikli 7 lõike 1 ja artikli 8 kohaldamist. 
Direktiivi 2011/83/EL artikli 6 lõike 1 
punktis t on sätestatud, et kauglepingute 
või väljaspool äriruume sõlmitavate 
tarbijalepingute puhul peab kaupleja 
enne tarbija sidumist lepinguga teavitama 
tarbijat võimalusest kasutada kaupleja 
suhtes kohtuvälist kaebuste lahendamise 
ja õiguskaitse mehhanismi, millele 
kaupleja on allutatud, ning selle 
juurdepääsutingimustest. Direktiivi 
2011/83/EL artikli 7 lõikes 1 on 
sätestatud, et väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul esitab 
kaupleja ettenähtud teabe tarbijale 

(22) Kui vaidlus tõuseb, peaks tarbijail 
olema võimalik teha kiiresti kindlaks, 
millised vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused on pädevad nende kaebusega 
tegelema, ja nad peaksid teadma, kas 
asjaomane kaupleja osaleb või ei osale 
kohtuvälise lahendamise üksusele esitatud 
menetluses. Kauplejad peaksid tarbijaid 
teavitama neid hõlmava vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse või 
üksuste nimest, aadressist ja 
veebiaadressist. Kauplejad peaksid ka 
täpsustama, kas nad on või ei ole 
otsustanud neid üksusi kasutada või on 
kohustatud neid kasutama 
tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil. 
Kaupleja veebilehel, kui kauplejal on 
veebileht, ning kaupleja ja tarbija vahel 
sõlmitud kaupade müügi või teenuste 
osutamise lepingutele kohaldatavates 
üldtingimustes ning millal tahes kaupleja 
lükkab tagasi talle otse tarbija poolt 
esitatud kaebuse, peaks teavet selgel, 
arusaadaval ja kergesti kättesaadaval viisi 
pakutama. Kus asjakohane, peaks see 
teave olema esitatud ka muudes 
asjaomastes dokumentides, nt 
eellepingutes, arvetel ja kviitungitel.
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paberkandjal või, kui tarbija on sellega 
nõus, mõnel muul püsival andmekandjal.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Eelmises põhjenduses osutatud 
teavitamiskohustus ei tohiks piirata 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2011. aasta 
direktiivi 2011/83/EL (tarbija õiguste 
kohta)1 artikli 6 lõike 1 punkti t, artikli 7 
lõike 1 ja artikli 8 kohaldamist.
______________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiiviga ei kirjutata ette, 
et kauplejad oleks kohustatud osalema 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes või et selliste menetluste 
tulemus oleks kauplejate jaoks siduv, kui 
tarbija on esitanud nende vastu kaebuse. 
Siiski ei piirata käesoleva direktiiviga 
nende riiklike eeskirjade kohaldamist, 
millega kohustatakse kauplejaid osalema 
sellistes menetlustes või tehakse nende 
menetluste tulemused kauplejate jaoks 
siduvaks, juhul kui sellised õigusaktid ei 
takista asjaosalisi kasutamast oma õigust 

(23) Käesoleva direktiiviga ei kirjutata ette, 
et kauplejad oleks kohustatud osalema 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes või et selliste menetluste 
tulemus oleks kauplejate jaoks siduv, kui 
tarbija on esitanud nende vastu kaebuse. 
Siiski, selleks et tagada tarbijate 
juurdepääs õiguskaitsevahenditele ja et 
nad ei oleks sunnitud oma nõuetest 
loobuma, tuleks kauplejaid ergutada 
osalema võimalikult ulatuslikult vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlustes. 
Seetõttu ei piirata käesoleva direktiiviga 
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kohtusüsteemi poole pöörduda, nagu on 
tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikliga 47. 

nende riiklike eeskirjade kohaldamist, 
millega kohustatakse kauplejaid osalema 
sellistes menetlustes või kohaldatakse 
nende suhtes stiimuleid või sanktsioone 
või tehakse nende menetluste tulemused 
kauplejate jaoks siduvaks, juhul kui 
sellised õigusaktid ei takista asjaosalisi 
kasutamast oma õigust kohtusüsteemi 
poole pöörduda, nagu on tagatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 47. Kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse tulemus peaks olema riiklike 
õigusaktide kohaselt kauplejale siduv, 
peaks olema tagatud õigus kohtulikule 
arutelule.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalik oma äranägemise järgi lubada 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustel võtta vastu või säilitada 
menetluste eeskirjad, mis võimaldavad 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustel töötada tõhusamalt ja 
tulemuslikumalt tingimusel, et järgitakse 
käesoleva direktiivi sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalik võtta vastu või jätta jõusse 
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riiklikud sätted, millega nähakse ette 
kõrgemad kvaliteedistandardid kui 
käesoleva direktiiviga kehtestatud 
ühtlustamise miinimumstandardid.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 c) Selleks et vähendada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
ebavajalikku koormust kaebuste korral, 
mis tulenevad kaupade müügist või 
teenuste osutamisest, peaksid liikmesriigid 
julgustama kliente vaidluste 
algstaadiumis, enne kaebuste edastamist 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele või kohtule, kauplejaga või 
teenuseosutajaga ühendust võtma, et 
probleem kahepoolselt lahendada. 
Paljudel juhtudel võib selline menetlus 
kujutada endast kiiret viisi 
tarbijavaidluste eelnevaks lahendamiseks.

Or. de

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste koormuse vähendamiseks on see eelnev nõue 
hädavajalik.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 d) Liikmesriigid peaksid kaasama 
tarbija- ja ettevõtlusorganisatsioonide 
esindajaid vaidluste kohtuvälise 
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lahendamise süsteemi loomisse ning selle 
haldamisse, eriti seoses erapooletuse ja 
sõltumatuse põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Tarbijate ja ettevõtjate esindajate kaasamine vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemi 
loomisse ja haldamisse suurendab süsteemi usaldusväärsust nii tarbijate kui ka kauplejate 
silmis ning toetab erapooletuse ja sõltumatuse kriteeriumide täitmist.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidus tuleks tugevdada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
võrgustikke, mis hõlbustavad piiriüleste 
vaidluste lahendamist, nagu näiteks FIN-
NET finantsteenuste valdkonnas. 
Liikmesriigid peaksid õhutama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusi sellistes 
võrgustikes osalema.

(25) Liidus tuleks tugevdada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
võrgustikke, nagu näiteks FIN-NET 
finantsteenuste valdkonnas. Liikmesriigid 
peaksid õhutama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusi sellistes võrgustikes 
osalema.

Or. en

Selgitus

FIN-NET on võrgustik, mis võimaldab jagada parimaid tavasid ja teavet, kuid see ei osale 
otseselt üksikute vaidluste lahendamises.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste ja liidu tarbijakaitse õigusakte 
jõustavate riiklike asutuste tiheda koostöö 
abil tuleks tugevdada selliste liidu 
õigusaktide tulemuslikku kohaldamist.

(26) Komisjoni, vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste ja liidu tarbijakaitse 
õigusakte jõustavate riiklike asutuste tiheda 
koostöö abil tuleks tugevdada selliste liidu 
õigusaktide tulemuslikku kohaldamist.
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Komisjon peaks hõlbustama liikmesriikide 
ja vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste halduskoostööd, pidades eri 
sidusrühmadega korrapäraseid 
koosolekuid, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused saaksid vahetada 
parimaid tavasid ja tehnilisi teadmisi ning 
arutada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise süsteemide tegevusest 
tulenevaid probleeme.

Or. en

Selgitus

Tähtis on tagada, et säiliks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste sõltumatus reeglite 
kehtestajatest ja jõustajatest, kuna see võib vähendada vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste usaldusväärsust kauplejate jaoks.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nõuetekohase ja tulemusliku 
toimimise tagamiseks tuleks neid hoolikalt
jälgida. Komisjon ja käesoleva direktiivi 
alusel tegutsevad pädevad asutused peaksid 
avaldama käesoleva direktiivi nõuetele 
vastavate vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste nimekirja ja seda 
ajakohastama. Muud asutused, nagu 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, 
tarbijaliidud, äriliidud ja Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustik, peaksid 
kõnealuse nimekirja samuti avaldama. 
Lisaks peaksid pädevad asutused avaldama 
korrapäraselt aruandeid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja 
toimimise kohta. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused peaksid edastama 
pädevatele asutustele asjakohase teabe, mis 
peaks olema kõnealuste aruannete aluseks. 
Liikmesriigid peaksid õhutama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusi sellist 

(27) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nõuetekohase ja tulemusliku 
toimimise tagamiseks peaksid liikmesriigid 
määrama pädeva asutuse või asutused, 
kes neid üksusi hoolikalt jälgiks ja 
juhendaks. Komisjon ja käesoleva 
direktiivi alusel tegutsevad pädevad 
asutused peaksid avaldama käesoleva 
direktiivi nõuetele vastavate vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste nimekirja 
ja seda ajakohastama. Muud asutused, nagu 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, 
tarbijaliidud, äriliidud ja Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustik, peaksid 
kõnealuse nimekirja samuti avaldama. 
Lisaks peaksid pädevad asutused avaldama 
korrapäraselt aruandeid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja 
toimimise kohta vastavates liikmesriikides. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused 
peaksid edastama pädevatele asutustele 
asjakohase teabe, mis peaks olema 
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teavet esitama, kasutades komisjoni 
soovitust 2010/304/EL tarbijakaebuste ja -
päringute liigitamise ning nendest 
teatamise ühtlustatud metoodika 
kasutamise kohta.

kõnealuste aruannete aluseks. 
Liikmesriigid peaksid õhutama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusi sellist 
teavet esitama, kasutades komisjoni 
soovitust 2010/304/EL tarbijakaebuste ja -
päringute liigitamise ning nendest 
teatamise ühtlustatud metoodika 
kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Euroopa kodanike usaldust 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
kvaliteedi vastu ja kindlustunnet selles 
suhtes, eriti piiriüleste ostude korral, 
peaks suurendama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele Euroopa 
kvaliteedimärgi andmine. Kergesti 
äratuntav Euroopa kvaliteedimärk, mida 
korrapäraselt kontrollib ja jälgib nii 
liikmesriik kui ka komisjon, peaks andma 
tarbijatele kindluse, et vastav vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus täidab 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kvaliteedikriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) Selleks et tagada käesoleva 
direktiivi tulemuslik ja kooskõlastatud 
rakendamine, peaks komisjon pärast 
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konsulteerimist Euroopa Parlamendi, 
nõukoguga ja asjaomaste 
sidusrühmadega koostama 
kvaliteedikriteeriumide suunised 
eesmärgiga parandada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste üldist 
tulemuslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt aidata kaasa siseturu nõuetekohasele 
toimimisele kõrgetasemelise tarbijakaitse
tagamisega, ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada ning seetõttu on seda parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

(31) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt saavutades kõrge tarbijakaitse
taseme, aidata kaasa siseturu
nõuetekohasele toimimisele, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning 
seetõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. fr

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv peab aitama kaasa 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, tagades, et tarbijate ja

Käesolev direktiiv peab kõrgetasemelise 
tarbijakaitse saavutamisega aitama kaasa 
siseturu nõuetekohasele toimimisele, 
tagades, et tarbijad saavad kaupade 
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kauplejate vahelised vaidlused saab
esitada üksustele, mis pakuvad 
erapooletuid, läbipaistvaid, tulemuslikke ja 
õiglasi vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi.

müügist või teenuste osutamisest 
tulenevate lepinguliste vaidluste korral 
soovi korral esitada kauplejate vastu 
kaebuseid üksustele, mis pakuvad 
erapooletuid, läbipaistvaid, tulemuslikke, 
sõltumatuid, kiireid ja õiglasi vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste lepinguvaidluste kohtuvälise 
lahendamise suhtes, mis tekivad tarbijate ja 
kauplejate vahel, kui liidus asutatud 
kaupleja müüb kaupu või osutab teenuseid 
tarbijale, kelle peamine elukoht on liidus, 
ja mille lahendamisel kasutatakse vaidluste 
lahendamise üksust, kes soovitab võib
määrab lahenduse või viib pooled kokku
eesmärgiga jõuda rahumeelse lahenduseni 
(edaspidi „vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlused”).

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste riigisiseste ja piiriüleste 
lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise 
suhtes, mis tekivad tarbijate ja kauplejate 
vahel, kui liidus asutatud kaupleja müüb 
kaupu või osutab teenuseid tarbijale, kelle 
peamine elukoht on liidus, ja mille 
lahendamisel kasutatakse vaidluste 
lahendamise üksust, kes soovitab või
määrab lahenduse või viib pooled kokku 
eesmärgiga jõuda rahumeelse lahenduseni.

Or. en

Selgitus

Kõrgetasemelise tarbijakaitse saavutamiseks on tähtis, et kavandatud direktiivi kohaldataks 
piiriüleste ja kodumaiste vaidluste suhtes. Kui direktiivi reguleerimisala piirduks piiriüleste 
juhtumitega, siis jääksid kõigi kodumaiste vaidluste puhul alles liikmesriikides esinevad 
erinevused seoses vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluste olemasolu ja kvaliteediga 
ning inimeste teadlikkusega neist.

Muudatusettepanek 54

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

1 a. Käesolev direktiiv kehtib ka nendele 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustele, mille on loonud riiklikud 
organisatsioonid või ettevõtete grupid ja 
mis õigusliku üksusena eristuvad üksikust 
kauplejast.

Or. en

Selgitus

Kui käesoleva direktiivi ulatust täpsemalt ei määratleta, viiks see paratamatult erinevusteni 
selle kohaldamises ja rakendamiseks ning see tooks kõigile asjaosalistele kasu asemel kahju.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaidluste lahendamise üksustes 
toimuvad menetlused, mille puhul vaidluse 
lahendamise eest vastutavad füüsilised 
isikud on vaid kaupleja palgatud;

(a) vaidluste lahendamise üksustes 
toimuvad menetlused, mille puhul vaidluse 
lahendamise eest vastutavad füüsilised 
isikud on vaid kaupleja või kutseliselt 
tegutseva isiku või äriliidu, mille liige 
kaupleja on, palgatud või saavad mis tahes 
tasu ainult eelnevalt nimetatud isikult, 
välja arvatud juhul, kui liikmesriigid 
otsustavad vastavaid menetlusi lubada, 
millisel juhul lisaks II peatükis sätestatud 
nõuetele peavad olema täidetud järgmised 
konkreetsed täiendavad sõltumatus- ja 
läbipaistvusnõuded:
i) vaidluste lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud peab võimaluse korral 
ametisse nimetama kollegiaalne organ, 
mis koosneb võrdsest arvust tarbijate ja 
kauplejate huvide esindajatest. Vaidluste 
lahendamise eest vastutavate füüsiliste 
isikute ametisse nimetamine peab olema 
läbipaistva menetluse tulemus;

ii) vaidluste lahendamise eest vastutavad 
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füüsilised isikud peavad olema ametisse 
nimetatud piisavaks ajaks, et tagada 
nende tegevuste sõltumatus, ning neid ei 
tohi põhjuseta oma ametikohalt 
vabastada;
iii) vaidluste lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud ei tohi olla allutatud mis 
tahes kaupleja või kaupleja esindajate 
poolsetele suunistele ning nad ei tohi olla 
kuidagi seotud kaupleja või kutseliselt 
tegutseva isiku või äriliidu, mille liikmeks 
kaupleja on, juhatus- või 
haldustegevusega;
iv) vaidluste lahendamise eest vastutavate 
füüsiliste isikute tasustamine ei tohi olla 
seotud menetluse tulemusega;
v) nende autonoomsus peab olema 
tagatud kaupleja üldeelarvest või vajaduse 
korral kutseorganisatsiooni või 
ettevõtlusorganisatsiooni üldeelarvest 
eraldi oleva sihtotstarbelise eelarvega, 
millega eraldatakse asjakohased 
vahendid, et tagada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluste tulemuslikkus ja 
läbipaistvus;
vi) liikmesriigid peavad tagama, et kui 
need füüsilised isikud ei ole vastavuses 
nende täiendavate erinõuetega, kuuluvad 
nad kollegiaalsesse organisse, mis 
koosneb võrdsest arvust 
tarbijaorganisatsioonide esindajatest ning 
kaupleja või vajaduse korral kutse- või 
ettevõtlusorganisatsioonide esindajatest, 
mille liige kaupleja on;

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kaupade müük või teenuste 
osutamine, mida pakutakse üldist huvi 
pakkuvate mittemajanduslike teenustena, 
hoolimata õigussuhtest kaupleja ja tarbija 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kauplejatevahelised vaidlused;

Or. en

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) menetlused, mille kaupleja on 
algatanud tarbija vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriigid otsustavad lubada 
menetlusi, nagu on osutatud lõike 2 
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punktis a, peavad pädevad asutused läbi 
viima artikli 17 lõikes 1 osutatud 
hinnangu. Oma hinnangus peavad 
pädevad asutused kinnitama ka vastavust 
sõltumatuse ja läbipaistvuse täiendavate 
erinõudmistega.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui liikmesriigid otsustavad lubada 
menetlusi, nagu on osutatud lõike 2 
punktis a, peavad nad tagama, et selliseid 
menetlusi läbi viivad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused teatavad pädevale 
asutusele, lisaks artikli 16 lõikes 1 
osutatud teabele ja seisukohtadele, teabe, 
mis on vajalik nende vastavuse 
hindamiseks kindlate lisanõuetega, mis on 
sätestatud lõike 2 punktis a.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Käesoleva direktiiviga luuakse 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
jaoks ühtlustatud miinimumstandard, et 
tagada pärast selle rakendamist tarbijatele 
juurdepääs kvaliteetsetele, läbipaistvatele, 
tõhusatele ja õiglastele 
õiguskaitsemehhanismidele, olenemata 
sellest, milline on nende elukoht liidus. 
Liikmesriigid võivad vastu võtta või 
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säilitada eeskirju, mis on rangemad kui 
käesolevas direktiivis sätestatud, et tagada 
tarbijakaitse kõrgem tase.

Or. en

Selgitus

Tuleb lisaks märkida, et esitatud direktiiv on raamdirektiiv, mille aluseks on liikmesriikides 
olemasolevad vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemid. Direktiiviga kavatsetakse 
kehtestada vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste ja menetluste kvaliteedi 
miinimumstandardid ning seega järgitakse minimaalse ühtlustamise lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Käesolev direktiiv tunnistab 
liikmesriikide pädevust määrata kindlaks, 
kas nende territooriumil asutatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused suudaksid lahendust leida.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiivi artikli 5 lõige 1 on 
lisas viidatud sätete suhtes ülimuslik.

2. Kui mõni käesoleva direktiivi säte läheb 
vastuollu liidu teise õigusakti sättega, 
millega reguleeritakse konkreetseid 
sektoreid, siis on kõnealuse teise ELi 
õigusakti säte ülimuslik ja seda 
kohaldatakse kõnealuste asjaomaste 
konkreetsete sektorite suhtes. Kui selle 
teise liidu õigusakti sätte eesmärk on aga 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
loomise soodustamine teatavas 
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majandussektoris, peaks käesoleva 
direktiivi vastavad sätted olema 
ülimuslikud ja kohaldatavad.

Or. en

Selgitus

Oleks keeruline rakendada nõuet võrrelda liidu eri õigusaktidega tagatud tarbijakaitse taset. 
Lisaks peaks käesolev määrus olema ülimuslik liidu teiste õigusaktide erisätete suhtes, mitte 
nende suhtes tervikuna.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev direktiiv on ülimuslik liidu 
valdkondlikes õigusaktides sisalduvate, 
vaidluste kohtuvälise lahendamisega 
seotud kohustuslike sätete suhtes ainult 
siis, kui sellised õigusaktid ei taga 
vähemalt samaväärsel tasemel 
tarbijakaitset.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „tarbija” − füüsiline isik, kes tegutseb 
eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega;

(a) „tarbija” − füüsiline isik, kes tegutseb 
eesmärgil, mis ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega, või kes sõlmib lepingu 
osaliselt osana oma ärist ja osaliselt mitte 
(kahekordse eesmärgiga kokkulepped), ja 
kus ärilised eesmärgid ei muutu 
domineerivaks kogupakkumise kontekstis;
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Or. da

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „lepinguline vaidlus” – vaidlus, mis 
tuleneb kaupade müügist või teenuste 
osutamisest tarbija ja kaupleja ja/või 
teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingu 
kohaselt;

Or. de

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „kaupade müük” – müük mis tahes 
lepingu alusel, mille kohaselt kaupleja 
annab tarbijale üle või kohustub andma 
üle kauba omandiõiguse ning tarbija 
maksab või võtab kohustuse maksta selle 
hinna, sealhulgas igasugune leping, mille 
objektiks on nii kaubad kui ka teenused;

Or. en

Selgitus

Seoses artikli 2 lõikega 1 kohaldatakse direktiivi kaupade müümisel või teenuste osutamisel 
tekkivate vaidluste puhul; seetõttu on vaja kindlaks määrata direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate kaupade müügi lepingud.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) „teenuste osutamine” – teenuste 
osutamine mis tahes lepingu alusel, välja 
arvatud kaupade müügi leping, mille 
kohaselt kaupleja osutab või kohustub 
osutama tarbijale teenust ning tarbija 
maksab või kohustub maksma selle 
hinna;

Or. en

Selgitus

Seoses artikli 2 lõikega 1 kohaldatakse direktiivi kaupade müümisel või teenuste osutamisel 
tekkivate vaidluste puhul; seetõttu on vaja kindlaks määrata direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvate teenuste osutamise lepingud.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus” – artiklis 2 viidatud menetlus, 
mis on kooskõlas käesoleva direktiiviga ja 
mida viib läbi vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus;

Or. en

Selgitus

Tuleb selgesti välja tuua, et käesolev direktiiv kehtib ainult neile kohtuvälistele vaidluste 
lahendamise menetlustele, mida viivad läbi kohtuväliste vaidluste lahendajad, kes hakkasid 
selleks omal soovil käesoleva direktiivi alusel.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus” – mis tahes nime või nimetust 
kandev püsivalt loodud üksus, mis pakub
vaidluse lahendamiseks vaidluste 
lahendamise kohtuvälist menetlust;

(e) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus” – mis tahes nime või nimetust 
kandev üksus, mille eesmärk on vaidlus
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse abil lahendada ning mis on 
püsivalt loodud, millest on komisjonile ja 
liikmesriigile teada antud ja mis on 
nimekirja lisatud artikli 17 lõike 2 
kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koht, kus juriidiline isik või füüsiliste või 
juriidiliste isikute ühing teostab vaidluste 
kohtuvälise lahendamise toiminguid, või 
registrijärgne asukoht, kui üksust haldab 
juriidiline isik või füüsiliste või juriidiliste 
isikute ühing;

– koht, kus juriidiline isik või füüsiliste või 
juriidiliste isikute ühing teostab vaidluste 
kohtuvälise lahendamise toiminguid, või 
registrijärgne asukoht, kui üksust haldab 
juriidiline isik või füüsiliste või juriidiliste 
isikute ühing, sealhulgas kolleegiumi 
kujul, nagu on osutatud artikli 2 lõikes 2;

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) „pädev asutus” – liikmesriigi 
määratud riigi, piirkondlikul või 
kohalikul tasandil asutatud mis tahes 
avaliku sektori asutus, kellel on 
konkreetne kohustus jõustada tarbijate 
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huve kaitsvaid õigusakte;

Or. en

Selgitus

Täpsustus on vajalik kooskõlas artiklis 15 tehtud muudatustega.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad 
vaidlused saab esitada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele, mis 
vastab käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuetele.

1. Iga liikmesriik hõlbustab tarbijate 
juurdepääsu vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustele ja tagab, et 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvad vaidlused, mis hõlmavad nende 
territooriumil asutatud kauplejat, saab 
esitada vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele või vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele, mis on käesoleva 
direktiiviga vastavuses.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused:

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiiviga hõlmatud vaidlustega seoses
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused:

Or. en

Muudatusettepanek 75
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) omavad veebisaiti, mis võimaldab
asjaosalistel esitada kaebuse veebi kaudu;

(a) haldavad ajakohastatud veebisaiti, mis 
annab osapooltele kerge juurdepääsu 
teabele, mis puudutab vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlust, selgel 
ja arusaadaval viisil, ja mis võimaldab
tarbijatel esitada kaebuse ja täiendavad 
lisadokumendid veebi kaudu, kasutades e-
posti või muid elektroonilisi vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) annavad osapooltele nende 
nõudmisel punktis a osutatud teabe 
püsival andmekandjal;

Or. en

Selgitus

On vajalik, et vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus oleks kättesaadav ja kergesti 
juurdepääsetav sobivas vormis.

Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) võimaldavad tarbijal esitada 
vajaduse korral kaebuse kirjaliku 
menetluse kaudu;

Or. en
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldavad asjaosalistel vahetada
üksteisega teavet elektroonilisel teel;

(b) abistavad osapoolte vastastikust 
teabevahetust elektroonilisel või tavaposti 
teel;

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate vaidluste menetlemisel võtavad 
vajalikke meetmeid, tagamaks, et 
isikuandmete töötlemisel järgitakse 
isikuandmete kaitse eeskirju, mis on 
sätestatud direktiivi 95/46/EÜ rakendamise 
siseriiklikes õigusaktides.

(d) võtavad vajalikke meetmeid, tagamaks, 
et isikuandmete töötlemisel järgitakse 
isikuandmete kaitse eeskirju, mis on 
sätestatud direktiivi 95/46/EÜ rakendamise 
siseriiklikes õigusaktides liikmesriikides, 
kus vastav vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus on asutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad täita lõike 1 kohast 
kohustust, tagades sellise täiendava 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
olemasolu, mis on pädev käsitlema lõike 1 
kohaseid vaidlusi, mille lahendamiseks ei 
ole pädev ükski olemasolev kohtuvälise 

3. Liikmesriigid võivad täita lõike 1 kohast 
kohustust, tagades sellise täiendava 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
loomise ja olemasolu, mis on pädev 
käsitlema lõike 1 kohaseid vaidlusi, mille 
lahendamiseks ei ole pädev ükski 
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lahendamise üksus. olemasolev kohtuvälise lahendamise üksus.
Liikmesriigid võivad seda kohustust täita 
ka muus liikmesriigis asutatud vaidluste 
kohtuvälise lahendamise sektorikohaste 
üksuste kasutamise abil.

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise ja internetipõhise lahendamise toimimiseks on vaja tagada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste täielik pädevusulatus kõigis sektorites. Seda saab aga teha 
Euroopa tasandil. Kõigil liikmesriikidel ei ole vaja asutada sektorikohaseid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusi.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad oma 
äranägemise järgi lubada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustel võtta 
vastu või säilitada menetluste eeskirjad, 
mis võimaldavad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustel töötada tõhusamalt 
ja tulemuslikumalt, tingimusel et 
järgitakse käesoleva direktiivi sätteid. Kui 
see on nende õigussätetega nõutud, 
võivad liikmesriigid lubada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustel lubada 
kindla vaidluse menetlemisest keelduda 
muu hulgas järgmistel põhjustel:
(a) vaidlus on tühine või kiuslik;
(b) vaidlust on eelnevalt menetlenud mõni 
teine vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus või mis tahes kohtuorgan;
(c) on ületatud tähtajad, millal tarbija 
saab kaebuse esitada. Vastavad tähtajad 
ei või olla lühemad kui liikmesriigi 
õigusaktidega kehtestatud tähtajad –
nende olemasolu korral –, mis 
võimaldavad osapooltel õiguslikke 
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menetlusi algatada;
(d) tarbija avaldab, et ta ei ole üritanud 
asjaomase kauplejaga ühendust võtta 
selleks, et tema kaebust arutada ja 
esimese sammuna probleemi kahepoolselt 
lahendada.
Kõigi menetluseeskirjadel põhinevate 
keeldumisotsuste puhul esitavad vaidluste 
kohtuvälise menetluse üksused 
osapooltele oma otsuse kohta põhjendatud 
avalduse 14 kalendripäeva jooksul alates 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
taotluse kättesaamist. Need 
menetluseeskirjad ei tohi märgatavalt 
takistada tarbijate juurdepääsu vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlustele.

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5– lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid võivad piirata vaidluse 
kohtuvälise lahendamise lubamist, 
kehtestades nõude väärtuse alammäära, 
võttes arvesse asjaolu, ega nõue ei ole asja 
kohtuvälise lahendamise menetluse 
tegelike kuludega võrreldes 
ebaproportsionaalselt väike.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel võib olla kasulik kehtestada nõude väärtuse alammäärad, et vältida 
ebamõistlike juhtumite esitamist vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele.
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Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Vaidluste kohtuvälise lahendamise 

menetluste rakendamine
1. Kohus, kuhu hagi esitatakse, võib 
vajaduse korral ja juhtumi kõiki 
asjaolusid arvestades teha pooltele 
ettepaneku kasutada vaidluse 
lahendamiseks vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlust. Kohus võib ka 
paluda pooltel osa võtta vaidluse 
kohtuvälise lahendamise menetluse 
kasutamist tutvustavast teabeüritusest, kui 
selliseid üritusi korraldatakse ja need on 
kergesti kättesaadavad, ning anda pooltele 
teavet vaidluste veebipõhise lahendamise 
platvormi kohta, mis luuakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[väljaannete talitus: sisestada 
vastuvõtmise kuupäev] määrusele (EL) nr 
[väljaannete talitus: sisestada 
viitenumber], milles käsitletakse 
tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist 
(tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise 
määrus).
2. Käesolev direktiiv ei piira siseriiklike 
õigusaktide sätteid, mille alusel on 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
kasutamine kas enne kohtumenetlust või 
selle ajal kohustuslik või mille alusel 
kehtestatakse selle suhtes stiimuleid või 
karistusi, kui vaidluste kohtuvälisest 
lahendamisest keeldutakse, eeldusel et 
nimetatud õigusaktid ei takista asjaosalisi 
kasutamast õigust kohtusüsteemi poole 
pöörduda.

Or. en
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Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri ja lõiked 1 kuni 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksperdiarvamus ja erapooletus Eksperdiarvamus, sõltumatus ja 
erapooletus

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud on piisavalt asjatundlikud 
ja erapooletud. See on tagatud siis, kui:

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud on piisavalt asjatundlikud, 
tegevuses sõltumatud ja erapooletud. See 
on tagatud siis, kui:

(a) neil on vaidluste kohtuvälise 
lahendamise alal vajalikud teadmised,
oskused ja kogemused;

(a) neil on tarbijavaidluste kohtuvälise või 
kohtuliku lahendamise alal vajalikud 
teadmised ja oskused ning arusaam 
õigusest;

(b) neid ei saa oma ülesannete täitmisest 
vabastada ilma õigustatud põhjenduseta;

(b) nad nimetatakse ametisse tähtajaliselt 
ja neid ei saa oma ülesannete täitmisest 
vabastada ilma õigustatud põhjenduseta;

(c) neil ei ole ühegi vaidlusosalisega 
huvide konflikti.

(c) neil ei ole ühegi vaidlusosalisega 
huvide konflikti.

1 a. Lõike 1 punkti a kohaldamisel 
tagavad liikmesriigid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest 
vastutavatele füüsilistele isikutele kindlate 
koolituskavade kättesaadavuse. Komisjon 
aitab liikmesriikidel selliseid koolituskavu 
ja kvaliteedikontrolli mehhanisme välja 
töötada.
1 b. Lõike 1 punkti c kohaldamisel 
tagavad liikmesriigid, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud avalikustavad kõik 
asjaolud, mis võiksid piirata nende 
sõltumatust või põhjustada huvide 
konflikti või mida võib sellisena käsitada.
Liikmesriigid tagavad, et selliste asjaolude 
korral nõustub asjaomane isik tegutsema 
või tegevust jätkama ainult siis, kui 
asjaosalised annavad oma selgesõnalise 
nõusoleku ning isik on kindel, et saab 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlust läbi viia täiesti sõltumatult, et 



PE487.749v03-00 54/129 PR\910073ET.doc

ET

tagada täielik erapooletus.
Liikmesriigid tagavad, et selle lõike 
kohane avalikustamise kohustus jääb 
kohustuseks kogu vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluse vältel.
1 c. Juhul kui vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutavad isikud on 
sõltumatud kolmandad isikud, hõlmavad 
lõike 1 punkti b kohaselt avalikustamisele 
kuuluvad asjaolud järgmist:
(a) mis tahes isiklik või ärisuhe ühe või 
enama osalisega kolme aasta jooksul enne 
seda, kui asjaomane isik asus praegusse 
ametisse;
(b) otsene või kaudne finantshuvi 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
tulemuse vastu;
(c) asjaomane isik on kolme aasta jooksul 
enne praegusse ametisse asumist 
tegutsenud ühe või mitme asjaosalise 
heaks, kutseorganisatsiooni või äriliidu, 
mille liige üks asjaosaline on, või selle 
muu liikme heaks muus seoses kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
oma veebisaitidel ja paberkandjatel oma 
ruumides üldsusele kättesaadavaks teabe 
järgmise kohta:

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
nõudmisel oma veebisaitidel, püsival 
andmekandjal ja muudel nende poolt 
asjakohaseks, selgeks ja kergesti 
arusaadavaks peetavatel viisidel üldsusele 
kättesaadavaks teabe järgmise kohta:
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Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel tuleb teha konkreetne teave kättesaadavaks mitte 
ainult oma veebisaitidel, vaid ka oma ruumides. Mõnel juhul puuduvad üldsuse jaoks 
juurdepääsetavad ruumid. Seepärast peaks piisama, et nõudmise korral tehakse asjakohane 
teave kättesaadavaks püsival andmekandjal.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vajaduse korral nende liikmesus 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
võrgustikes, mis hõlbustavad piiriüleste 
vaidluste lahendamist;

(c) nende liikmesus vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste võrgustikes, mis 
hõlbustavad piiriüleste vaidluste 
lahendamist, kui see on asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende pädevusse kuuluvate vaidluste 
liigid;

(d) nende pädevusse kuuluvate vaidluste 
liigid, sh vajaduse korral nõude väärtuse 
alammäär;

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vaidluse lahendamise suhtes kehtiv (e) vaidluse lahendamise suhtes kehtiv 
kodukord ja põhjused, mille tõttu üksus 
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kodukord; võib vaidluse menetlemisest keelduda;

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kõik esialgsed nõuded, mida 
asjaosalistel võib olla vaja täita, enne kui 
on võimalik vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlust alustada;

(h) kõik esialgsed nõuded, mida 
asjaosalistel võib olla vaja täita, enne kui 
on võimalik vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlust alustada, 
sealhulgas nõue, et tarbija püüaks 
kauplejaga otse rahumeelsele lahendusele 
jõuda;

Or. en

Selgitus

Kõigepealt tuleks võtta ühendust kauplejaga ja alles siis, kui see ei õnnestu, tuleks esitada 
vaidlus lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele. Käesoleva sätte eesmärk 
on suurendada vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste tõhusust, võimaldades neil 
keskenduda ainult asjakohastele juhtumitele.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) vajaduse korral asjaosaliste kantavad 
kulud;

(i) vajaduse korral asjaosaliste kantavad 
kulud, sh eeskirjad kulude hüvitamise 
kohta menetluse lõppemisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse umbkaudne kestus;

(j) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse keskmine kestus;

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
otsuse täitmisele pööratavus, kui see on 
asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt k b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k b) karistused nõuete täitmata jätmise 
eest juhul, kui otsus on pooltele siduv.

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav sõnastus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
oma veebisaitidel ja paberkandjatel oma 
ruumides üldsusele kättesaadavaks 
tegevuse aastaaruanded. Kõnealused 
aruanded sisaldavad järgmist teavet nii 
kodumaiste kui ka piiriüleste vaidluste 
kohta:

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
nõudmisel oma veebisaitidel, püsival 
andmekandjal ja muudel nende poolt 
asjakohaseks peetavatel viisidel üldsusele 
kättesaadavaks tegevuse aastaaruanded. 
Kõnealused aruanded sisaldavad järgmist 
teavet nii kodumaiste kui ka piiriüleste 
vaidluste kohta:

Or. en

Selgitus

On kasulik selgitada, et vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused peavad esitama aruanded 
ainult käesolevas direktiivis käsitletud vaidluste kohta. Lisaks ei pruugi paberversiooni 
kättesaadavuse tagamine olla alati asjakohane ning vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused võivad nendega seoses ja nende ajakohastamiseks kanda märkimisväärseid kulusid.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korduvad probleemid, mis põhjustavad 
tarbijate ja kauplejate vahel vaidlusi;

(b) korduvad probleemid, mis põhjustavad 
tarbijate ja kauplejate vahel vaidlusi, 
millega võivad kaasneda soovitused selle 
kohta, kuidas sarnaseid probleeme saab 
tulevikus ära hoida või lahendada;

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) pöörates piisavat tähelepanu 
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andmekaitsele, kajastavad 
„näidisotsused” oluliste vaidluste otsuseid 
selleks, et tõsta kauplejate standardeid ja 
hõlbustada teabe ja parimate tavade 
vahetust;

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamisega peab saavutama turul suurema mõju kui lihtsalt 
üksikute vaidluste lahendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused tõstma tööstuses hea tava standardeid, avaldades teatud vaidluste kohta 
„näidisotsused”.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vaidluse lahendamisel enne tulemuse 
saavutamist katkestatud menetluste 
osatähtsus;

(c) vaidluse lahendamisel katkestatud 
menetluste arv ja nende katkestamise 
põhjused;

Or. en

Selgitus

Vaidluse lahendamisel enne tulemuse saavutamist katkestatud menetluste osatähtsus ei ole 
piisavalt selge, välja arvatud juhul, kui on olemas teave vaidluse kohtuvälise lahendamise 
menetluse lõpetamise põhjuste kohta. Pealegi ei tähenda vaidluse kohtuvälise lahendamise 
menetluse katkestamine ilmtingimata seda, et otsuseni ei jõutud. Kõnealune teave avaldatakse 
aasta tegevusaruandes ning seepärast on kohasem osutada arvule kui osatähtsusele.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr (kui see 
on teada);

(e) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr;
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Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vajaduse korral nende koostöö 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
võrgustikes, mis hõlbustavad piiriüleste 
vaidluste lahendamist.

(f) nende koostöö vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste võrgustikes, mis 
hõlbustavad piiriüleste vaidluste 
lahendamist, kui see on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus on mõlemale asjaosalisele
kergesti kättesaadav olenemata sellest, kus 
asjaosaline asub;

(a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus on juurdepääsetav ja kättesaadav 
nii võrgus kui ka väljaspool võrku
olenemata sellest, kus asjaosalised asuvad;

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaosalistel on juurdepääs menetlusele, 
ilma et neid kohustataks kasutama 
seaduslikku esindajat; sellegipoolest võib
kolmas isik asjaosalisi esindada või 

(b) asjaosalistel on juurdepääs menetlusele, 
ilma et neid kohustataks kasutama 
seaduslikku esindajat. Menetluse ajal ei 
võeta asjaosalistelt nende õigust 
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abistada menetluse kõikides etappides; sõltumatule nõustamisele ega võimalust, 
et neid esindab või abistab kolmas isik 
menetluse kõikides etappides;

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks jätta alles esindatuse põhimõte, viidates selgelt asjaosaliste võimalustele 
otsida sõltumatut nõu või võimalusele olla esindatud kolmanda isiku poolt.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlust saab algatada ainult tarbija;

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismide eesmärk on tagada nõrgematele osalistele –
tihti tarbija – parem juurdepääs õiguskaitsele, andes neile hüvitamise algatamiseks vahendid. 
Kauplejatel ei tohiks olla võimalik kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanisme 
tarbijate vastu võlgade sissenõudmiseks.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus on tarbijaile tasuta või mõõduka 
tasu eest;

(c) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus on tarbijaile tasuta või saadaval 
väikese tasu eest; liikmesriikide otsustada 
on see, milline on vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluste sobilik 
rahastamise vorm nende territooriumil;

Or. en
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Selgitus

Kui menetlusega seonduvad kulud, ei soovi tarbijad vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlust kasutada. Asjakohaste kaebuste esitamine tagatakse ning tühiste või kiuslike 
kaebuste esitamist piiratakse menetlusreeglite abil. Praeguses majanduskliimas on selge, et 
vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlust peaks rahastama tööstus, mitte maksumaksja.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus, kes on kaebuse saanud, teavitab 
vaidluse asjaosalisi sellest kohe pärast 
kaebusega seotud asjakohast teavet 
sisaldavate kõikide dokumentide 
kättesaamist;

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vaidlus lahendatakse 90 päeva jooksul 
alates vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele kaebuse laekumise kuupäevast.
Keerukate vaidluste korral võib vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus seda 
ajavahemikku pikendada.

(d) vaidlused lahendatakse 90 
kalendripäevase ajavahemiku jooksul 
alates vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele kaebuse täieliku toimiku 
laekumise kuupäevast. Äärmiselt 
keerukate või tehniliste vaidluste korral
võib vastutav isik või kollegiaalne organ 
otsustada 90 päeva pikkust ajavahemikku 
pikendada. Osapooli tuleb selle 
ajaperioodi mis tahes sellisest 
pikendamisest ja vaidluse lõpetamiseks 
eeldatavalt vajaminevast ligikaudsest ajast 
teavitada.

Or. en
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Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluses:

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused:

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt - a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(- a) lubavad asjaosalistel menetluse mis 
tahes etapis menetlusest loobuda, kui neid 
ei rahulda menetluse teostamise viis. Neid 
teavitatakse sellest kohe enne menetluse 
algust. Kui kaupleja osalemine vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluses on 
riiklike eeskirjadega ette nähtud, 
kohaldatakse seda sätet ainult tarbija 
suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on asjaosalistel võimalus väljendada 
oma seisukohta ja kuulata teise asjaosalise 
esitatud fakte ja väiteid, samuti ekspertide 
seisukohti;

(a) lubavad asjaosalistel väljendada oma 
seisukohta, et saada ja kommenteerida 
teise asjaosalise esitatud fakte, tõendeid, 
dokumente ja väiteid, sh ekspertide antud
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seisukohti ja arvamusi, ning vastata 
nendele mõistliku ajavahemiku jooksul;

Or. en

Selgitus

Sellise kohustuse sätestamise näol, et asjaosalised võivad „kuulata” väiteid, ei tohiks 
direktiivist välja jätta täiel määral kirjalikult või elektrooniliselt läbi viidud menetlusi. Lisaks 
on asjaosalistel võimalus esitada märkusi teise asjaosalise esitatud väidete ja faktide, sh 
ekspertide antud seisukohtade kohta.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse tulemused tehakse 
kättesaadavaks mõlemale asjaosalisele
kirjalikult või püsival andmekandjal, 
märkides tulemuse aluseks olevad 
põhjused.

(b) teavitatakse vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluse asjaosalisi
tulemusest kirjalikult või püsival 
andmekandjal ning neile esitatakse 
avaldus, mis sisaldab tulemuse aluseks 
olevaid põhjuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlustes, mille 
eesmärk on vaidluse lahendamine antava
soovituse abil,

2. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes, mille eesmärk on vaidluse 
lahendamine tehtava ettepaneku abil, 
tagavad liikmesriigid, et:

Or. en

Muudatusettepanek 111
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teavitatakse tarbijat enne soovitatud
lahendusega nõustumist sellest, et:

(a) osapooli teavitatakse enne pakutud
lahendusega nõustumist nende õigustest 
kehtivate õigusaktide alusel ning sellest, 
et:

Or. el

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tal on valikuvõimalus: kas nõustuda 
soovitatud lahendusega või mitte;

i) neil on valikuvõimalus: kas nõustuda 
pakutud lahendusega või mitte;

Or. en

Muudatusettepanek 113

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) menetluses osalemine ei välista 
võimalust taotleda hüvitust tavalise 
kohtumenetluse kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) soovitatud lahendus võib olla
ebasoodsam kui tulemus õigusnorme 
kohaldavas kohtus tehtud otsus;

ii) pakutud lahendus võib erineda 
õigusnorme kohaldavas kohtus tehtud 
otsuse tulemusest;

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) enne soovitatud lahendusega 
nõustumist või selle tagasilükkamist on tal
õigus sõltumatule nõustamisele;

iii) neil on õigus sõltumatule nõustamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 116

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) pakutud lahendusel on kindel 
õiguslik mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teavitatakse asjaosalisi enne 
soovitatud lahendusega nõustumist sellise 
nõustumise õiguslikust mõjust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) antakse asjaosalistele enne soovitatud
lahendusele või rahumeelsele kokkuleppele 
nõusoleku andmist mõistlik 
järelemõtlemisaeg.

(c) antakse asjaosalistele enne pakutud
lahendusele või rahumeelsele kokkuleppele 
nõusoleku andmist mõistlik 
järelemõtlemisaeg;

Or. en

Muudatusettepanek 119

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kui osapooled otsustavad pakutud 
lahendusest keelduda, võivad kohtuvälise 
lahendamise üksused kõnealuse 
lahenduse avalikustada.

Or. el

Muudatusettepanek 120

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

2 a. Kui vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlused on kehtestatud 
vaidluse lahendamise eesmärgiga 
lahendust pakkudes, võivad liikmesriigid 
täpsustada, et vastavad pakutud 
lahendused on tarbijat soosiva otsuse 
korral kauplejale siduvad.
Sellistel juhtudel käsitatakse artikli 9 
lõiget 2 ainult tarbijale kehtivana.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus jätkata vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanismidega ja rakendada uusi, mille kohaselt on otsus kauplejale siduv, kui tarbija 
otsustab leppida menetluse tulemusega.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Vabadus

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbija ja 
kaupleja vaheline kokkulepe esitada 
kaebused vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusele ei ole tarbijale 
siduv, kui see sõlmiti enne, kui vaidlus 
tekkis ja kui selle mõjul jääb tarbija ilma 
oma õigusest esitada kohtule hagi 
vaidluse lahendamiseks.
2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlustes, 
mille eesmärk on lahendada vaidlus, 
määrates lahenduse, võib määratud 
lahendus olla pooltele siduv ainult siis, 
kui neid eelnevalt teavitati ja nad 
sõnaselgelt nõustusid sellega. 
Kauplejapoolset selgesõnalist nõusolekut 
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ei nõuta, kui siseriiklike eeskirjadega on 
ette nähtud, et lahendused on kauplejatele 
siduvad.

Or. en

Selgitus

Üldreeglina peaksid need osapooled andma oma eelneva nõusoleku, kui vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlused esitavad osapoolte suhtes siduvaid lahendusi. Eelneva suhtes kehtib 
erand, kui liikmesriigi eeskirjad sätestavad, et lahendused on kauplejatele siduvad. Need 
kavad toimivad tarbijate suhtes väga tõhusalt ning neid ei tohiks õõnestada.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Õiguspärasus

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste 
puhul, mille eesmärk on lahendada 
vaidlus lahenduse määramise kaudu 
tarbija suhtes, ei ole määratud lahenduse 
tulemuseks see, et tarbijalt võetakse 
kaitse, mis on talle tagatud selle 
liikmesriigi õiguse kohustuslike sätetega 
territooriumil, kus on asutatud vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus. 
Piiriüleste vaidluste korral ei tohiks 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
määratud lahendus põhjustada tarbija 
ilmajätmist kaitsest, mida pakuvad tarbija 
alalise elukoha liikmesriigi seaduse alusel 
kohaldatavad kohustuslikud õigusnormid 
juhtudel, kus selline kaitse on 
määratletud määruse (EÜ) nr 593/2008 
artiklis 6.

Or. en

Selgitus

Kavandatud direktiiv ei sisalda tähtsat seaduslikkuse põhimõtet, mis tagab, et tarbijad on 
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alati kaitstud oma elukohariigi kohustuslike õiguslike sätete alusel. Seetõttu tuleb kehtestada 
seaduslikkuse põhimõte vaidluste puhul, milles määratakse pooltele lahendus, tagamaks, et 
kodanikelt ei võeta õiguse kohustuslike sätetega tagatud kaitset.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 c
Vaidluste kohtuvälise lahendamise 

menetluse mõju aegumistähtaegadele
1. Liikmesriigid tagavad, et pooltelt, kes 
püüavad vaidlust lahendada, valides 
vaidluse kohtuvälise lahendamise, ei võeta 
hiljem asjaomase vaidluse suhtes 
kohtumenetluse algatamise õigust 
aegumistähtaegade möödumise tõttu 
vaidluse kohtuvälise lahendamise 
menetluse jooksul.
2. Lõige 1 ei piira sätteid 
aegumistähtaegade kohta, mis sisalduvad 
nendes rahvusvahelistes lepingutes, mille 
osalised liikmesriigid on.

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 d
Suunised

1. Pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja asjaomaste 
sidusrühmadega koostab komisjon 
käesoleva direktiivi rakendamise 
suunised. Suunistes keskendutakse eriti 
II peatükis sätestatud 
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kvaliteedikriteeriumidele, vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
koostööle piiriüleste vaidluste korral, 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
ja riiklike asutuste koostööle artiklite 13 
ja 14 kohaselt ning käesoleva direktiivi ja 
liidu teiste õigusaktide vahelisele suhtele. 
Selleks koostab komisjon suunised 
liikmesriikides kehtestatud tava, 
vabatahtlike tegevusjuhendite, 
kvaliteedistandardite ja muude 
asjakohaste andmete põhjal.
2. Komisjon edastab suunised 
liikmesriikidele ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse käesoleva direktiivi minimaalse ühtlustamise lähenemisviisi ja vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste mitmekesisust liikmesriikide seas, võtab komisjon vastu 
suunised, millega nähakse liikmesriikidele ette lisaeeskirjad käesoleva direktiivi rakendamise 
hõlbustamiseks ja selgitamiseks.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asutatud kauplejad teavitavad 
tarbijaid vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustest, kelle alla nad kuuluvad ja kes on 
pädevad käsitlema võimalikke vaidlusi 
nende ja tarbijate vahel. Selline teave 
sisaldab asjaomaste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste veebisaitide aadresse 
ja teabes täpsustatakse, kas kaupleja 
kohustub kasutama neid üksusi tarbijatega 
peetavate vaidluste lahendamisel.

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asutatud kauplejad teavitavad 
tarbijaid vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nimest, aadressist ja 
veebiaadressist, kelle alla nad kuuluvad ja 
kes on pädevad käsitlema võimalikke 
vaidlusi nende ja tarbijate vahel. Kauplejad 
peavad ka täpsustama, kas nad on või ei 
ole otsustanud neid üksusi kasutada või 
on kohustatud neid kasutama tarbijatega 
peetavate vaidluste lahendamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Esimeses lõikes osutatud teave 
esitatakse kergesti, otse, väljapaistvalt ja 
alaliselt kättesaadaval viisil kaupleja 
veebisaidil (kui see on olemas), kaupleja ja 
tarbija vahelise kaupade müügi või 
teenuste osutamise lepingu üldtingimustes 
ning selliste lepingutega seotud arvetel ja 
kviitungitel. Selles täpsustatakse, kuidas 
saada lisateavet vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse ja selle kasutamise 
tingimuste kohta.

2. Esimeses lõikes osutatud teave 
esitatakse selgel ja arusaadaval viisil ning 
kergesti, otse ja alaliselt kättesaadaval 
viisil kaupleja veebisaidil (kui see on 
olemas), kaupleja ja tarbija vahelise 
kaupade müügi või teenuste osutamise 
lepingu üldtingimustes ning juhul, kui 
kaupleja lükkab talle otse tarbija poolt 
esitatud kaebuse tagasi. Selles 
täpsustatakse, kuidas saada lisateavet 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
ja selle kasutamise tingimuste kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse, 
ilma et see piiraks direktiivi 2011/83/EL 
artiklite 6, 7 ja 8 kohaldamist, milles 
käsitletakse kauglepinguid ja väljaspool 
äriruume sõlmitavaid lepinguid.

3. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse, 
ilma et see piiraks direktiivi 2011/83/EL 
artiklite 6, 7 ja 8 kohaldamist, milles 
käsitletakse kauglepinguid ja väljaspool 
äriruume sõlmitavaid lepinguid, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 
2002. aasta direktiivi 2002/65/EL, milles 
käsitletakse tarbijale suunatud 
finantsteenuste kaugturustust1, artikli 3 
kohaldamist ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II) (uuesti 
sõnastatud)2 artikli 185 kohaldamist.
______________
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1 EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16.
2 ELT L 335, 17.12.2008, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
võimalik saada abi oma vaidluste puhul, 
mis tekivad piiriülesel kaupade müümisel 
või teenuste osutamisel. Selline abi aitab 
eelkõige tarbijaid juurdepääsul vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele, kes 
tegutseb teises liikmesriigis ja on pädev 
käsitlema nende piiriülest vaidlust.

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
puhul, mis tekivad piiriülesel kaupade 
müümisel või teenuste osutamisel, on 
tarbijatel võimalik saada abi juurdepääsul 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele, kes tegutseb teises liikmesriigis 
ja on pädev käsitlema nende piiriülest 
vaidlust.

Or. en

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad lõikes 1 osutatud 
ülesande täitmise kohustuse panna oma 
riigis asuvatele Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustiku keskustele, tarbijaliitudele või 
mis tahes muule asutusele.

2. Liikmesriigid panevad lõikes 1 osutatud 
ülesande täitmise kohustuse oma riigis 
asuvatele Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustiku keskustele.

Or. en

Selgitus

Piiriüleseid vaidlusi alustavatele tarbijatele tuleb anda abi komisjoni loodud ametliku 
struktureeritud võrgustiku ehk Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku kaudu.

Muudatusettepanek 130
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, 
tarbijaliidud, äriliidud, Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku keskused ja 
vajaduse korral artikli 11 lõike 2 kohaselt 
määratud asutused teevad oma ruumides
ja oma veebisaitidel kättesaadavaks artikli 
17 lõikes 3 osutatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste nimekirja.

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused ja
Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku 
keskused teevad oma veebisaitidel ja 
võimaluse korral püsival andmekandjal 
oma ruumides kättesaadavaks artikli 17 
lõikes 3 osutatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste nimekirja.

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ergutavad tarbijaliite ja 
kauplejaid tegema oma veebisaitidel ning 
iga muu nende meelest asjakohase 
vahendi kaudu kättesaadavaks artikli 17 
lõikes 3 osutatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste nimekirja.

Or. en

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
vastava teabe nõuetekohase avaldamise 
selle kohta, kuidas tarbijad saavad 
taotleda vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlust juhul, kui tekib 
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artikli 2 lõikes 1 nimetatud lepinguline 
vaidlus kaupleja vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
koostöö piiriüleste vaidluste lahendamisel

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
koostöö ja kogemuste vahetamine

Or. en

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
aktiivselt koostööd piiriüleste vaidluste 
lahendamisel.

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
aktiivselt koostööd piiriüleste vaidluste 
lahendamisel ja vahetavad korrapäraselt 
nii piiriüleste kui ka riigisiseste vaidluste 
lahendamist puudutavaid häid tavasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon toetab ning hõlbustab 
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kogemuste vahetamist kohtuvälise 
lahendamise üksuste vahel, et julgustada 
parimate tavade kasutamist, eelkõige 
tarbijakaitseprogrammi kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab lõikes 1 osutatud 
võrgustike nimede ja kontaktandmetega 
nimekirja. Vajaduse korral ajakohastab 
komisjon seda nimekirja iga kahe aasta 
tagant.

3. Komisjon avaldab lõikes 2 osutatud 
võrgustike nimede ja kontaktandmetega 
nimekirja. Komisjon ajakohastab seda 
nimekirja iga kahe aasta tagant.

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See koostöö hõlmab vastastikust 
teabevahetust, mis käsitleb kauplejate 
äritavasid, mille kohta tarbijad on kaebusi 
esitanud. See hõlmab ka seda, et sellised 
riiklikud asutused teevad vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustele tehnilisi 
hindamisi ja annavad neile teavet, kui 
selline hindamine või teave on 
individuaalsete vaidluste lahendamiseks 
vajalik.

2. See koostöö hõlmab vastastikust 
teabevahetust, mis käsitleb kauplejate 
tavasid kindlates ärisektorites, mille kohta 
tarbijad on korduvalt kaebusi esitanud. See 
hõlmab ka seda, et sellised riiklikud 
asutused teevad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele tehnilisi hindamisi 
ja annavad neile teavet, kui selline 
hindamine või teave on individuaalsete 
vaidluste lahendamiseks vajalik ja on juba 
kättesaadav.

Or. de
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Selgitus

„Kauplejate äritavasid” ei tohiks ebaselge ja üldisena väljendada: see teave hõlmab ka 
konfidentsiaalset teavet ja ärisaladusi, mida ei tohiks avalikkusele edastada. Pealegi ei saa 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused Euroopa õigusaktidega kohustada riiklikke üksusi 
aruandeid esitama. Eriti puudutab see rahastamist.

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolev artikkel ei piira ameti- ja 
ärisaladust käsitlevate sätete kohaldamist, 
mis kehtivad lõikes 1 osutatud riiklikele 
ametiasutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab oma territooriumil asutatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
töö ja arengu järelevalve eest. Iga 
liikmesriik teatab enda määratud asutusest 
komisjonile.

1. Iga liikmesriik määrab asutuse, kes
täidab artiklites 16 ja 17 osutatud 
ülesandeid. Iga liikmesriik võib määrata 
rohkem kui ühe pädeva asutuse. Kui 
liikmesriik seda teeb, määrab ta ühe 
asutuse pädevate asutuste hulgast 
komisjoni ühtseks kontaktpunktiks. Iga 
liikmesriik teatab komisjonile enda 
määratud asutusest või vajaduse korral 
pädevatest asutustest, sealhulgas ühtsest 
kontaktpunktist.

Or. en

Selgitus

Selleks et kajastada erinevaid valdkondlikke või geograafilisi vaatenurki vaidluste 
kohtuvälisele lahendamisele, on vajalik lubada liikmesriikidel rohkem kui ühe pädeva asutuse 
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määramist.

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon koostab temale lõike 1 
kohaselt teatatud pädevate asutuste 
nimekirja ja avaldab selle nimekirja 
Euroopa Liidu Teatajas.

2. Komisjon koostab temale lõike 1 
kohaselt teatatud pädevate asutuste, sh 
vajaduse korral ühtse kontaktpunktina 
toimivate asutuste, nimekirja ja avaldab 
selle nimekirja Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) avaldus vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluste pädevusulatusse 
kuuluvate vaidluste liikide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) viide nende pädevuse 
kindlakstegemiseks vajalikele 
elementidele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 143



PR\910073ET.doc 79/129 PE487.749v03-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) põhjendatud avaldus, mille aluseks on 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
enesehinnang selle kohta, kas ta sobib 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluva vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuseks ning vastab II peatükis esitatud 
nõuetele.

(h) põhjendatud avaldus selle kohta, kas 
üksus sobib käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvaks vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuseks ning 
vastab II peatükis esitatud 
kvaliteedikriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused 
edastavad pädevale asutusele vähemalt 
kord aastas järgmise teabe:

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused 
edastavad pädevale asutusele iga kahe 
aasta järel teabe alljärgneva kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr (kui see 
on teada);

(d) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr siduvate 
otsuste kohta ja, kui asjakohane teave on 
kättesaadav, mittesiduvate otsuste kohta;

Or. en
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Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel peaks olema kohustus jälgida menetluste 
tulemuste rakendamist. Sellest nähtub kohtuvälise lahendamise süsteemi tulemuslikkus ning 
see aitab ka tarbijatel ja kauplejatel otsustada, kas vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlust tasub kasutada.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asjakohane statistika, mis näitab, 
millisel viisil kauplejad kasutavad 
vaidluste kohtuvälise lahendamist oma 
vaidlustest tarbijatega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste kohustus esitada pädevatele asutustele aruandeid 
peaks olema otstarbekas, käsitletav ja mitte seotud asjatu halduskoormusega.

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) korduvad probleemid, mis põhjustavad 
tarbijate ja kauplejate vahel vaidlusi;

(f) süstemaatilised probleemid, mida 
esineb sageli ja mis põhjustavad tarbijate 
ja kauplejate vahel vaidlusi. Seetõttu 
võivad edastatud teabega kaasneda 
soovitused selle kohta, kuidas selliseid 
probleeme on võimalik tulevikus vältida 
või lahendada;

Or. en

Selgitus

Parimate tavade rakendamise huvides oleks vajalik, et vaidluste kohtuvälise lahendamise 
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üksused pakuksid välja suunavaid lahendusi viitega nendele juhtumitele, mida nad on 
lahendanud, säilitades samal ajal konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) vajaduse korral hinnang nende 
koostöö tulemuslikkuse kohta vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
võrgustikes, mis hõlbustavad piiriüleste 
vaidluste lahendamist;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste kohustus esitada pädevatele asutustele aruandeid 
peaks olema otstarbekas, käsitletav ja mitte seotud asjatu halduskoormusega.

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) üksuse enesehinnang pakutava 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse tulemuslikkuse kohta ja 
võimalused selle toimimise 
parandamiseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste kohustus esitada pädevatele asutustele aruandeid 
peaks olema otstarbekas, käsitletav ja mitte seotud asjatu halduskoormusega.

Muudatusettepanek 150
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga pädev asutus hindab artikli 16 lõike 
1 kohaselt saadud teabe alusel, kas temale 
teatatud vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused sobivad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvaks vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuseks ja 
vastavad II peatükis esitatud nõuetele.

1. Iga pädev asutus hindab objektiivse 
sõltumatu hindamise ja artikli 16 lõike 1 
kohaselt saadud teabe alusel, kas temale 
teatatud vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused sobivad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvaks vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuseks ja 
vastavad II peatükis esitatud 
kvaliteedikriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik pädevad asutused koostavad lõikes 
1 osutatud hinnangu põhjal nimekirja 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
kohta, mis vastavad lõikes 1 esitatud 
tingimustele.

2. Kõik pädevad asutused koostavad lõikes 
1 osutatud hinnangu põhjal nimekirja talle 
teavitatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste kohta ja täidavad
lõikes 1 esitatud tingimusi. Pädev asutus 
ei keeldu kohtuvälise lahendamise üksust 
nimekirja lisamast, kui see vastab 
käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, et asutustel puudub kaalutlusõigus selleks, et keelduda üksusi nimekirja 
võtmast, kui hindamine näitab, et vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanism vastab II 
peatükis sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende pädevuse kindlakstegemiseks 
vajalikud elemendid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse pädevusulatusse kuuluvate 
vaidluste valdkonnad ja kategooriad;

Or. en

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kas nõutakse poolte või nende 
esindajate füüsilist kohalviibimist; ning

(e) kas nõutakse poolte või nende 
esindajate füüsilist kohalviibimist, sh 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse
avaldust selle kohta, kas vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlust 
viiakse läbi või saab viia läbi suulise või 
kirjaliku menetlusena;

Or. en

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik pädevad asutused edastavad 
nimekirja komisjonile. Kui pädevale 
asutusele teatatakse muudatustest artikli 
16 lõike 1 teise lõigu kohaselt, 
ajakohastatakse nimekirja viivitamata ja 
vastav teave edastatakse komisjonile.

Kõik pädevad asutused edastavad 
nimekirja komisjonile. Artikli 16 lõike 1 
teise lõigu kohaselt, kui pädevale 
asutusele teatatakse muudatustes,
ajakohastatakse nimekirja viivitamata ja 
vastav teave edastatakse komisjonile. Kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
ei järgi enam käesolevas direktiivis 
sätestatud nõudeid, eemaldab pädev 
asutus selle nimekirjast.

Or. en

Selgitus

Vaja on tagada, et liikmesriigid registreeriksid ja ajakohastaksid korrapäraselt teavet 
igasugustest muutustest seoses vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustega.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik on määranud rohkem 
kui ühe pädeva asutuse, edastab ühtne 
kontaktpunkt nimekirja ja lõikes 2 
osutatud uuendused komisjonile. 
Nimekiri ja uuendused sisaldavad teavet 
kõigi vastavas liikmesriigis asutatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
kohta.

Or. en

Selgitus

Olukorras, kus liikmesriikides on määratud rohkem kui üks pädev asutus, on halduskoormuse 
ja bürokraatia vältimiseks hädavajalik, et ühtne kontaktpunkt edastab komisjonile nimekirja 
ja kõik selle muudatused.

Muudatusettepanek 157
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab talle lõike 2 kohaselt 
teatatud vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nimekirja ja ajakohastab kõnealust 
nimekirja alati, kui komisjonile teatatakse 
muudatustest lõike 2 kolmanda lõigu teise 
lause kohaselt. Komisjon avaldab 
kõnealuse nimekirja ja selle ajakohastused 
ning edastab selle pädevatele asutustele ja 
liikmesriikidele.

3. Komisjon koostab talle lõike 2 kohaselt 
teatatud teavitatud vaidluste kohtuvälise
lahendamise üksuste nimekirja ja 
ajakohastab kõnealust nimekirja alati, kui 
komisjonile teatatakse muudatustest lõike 2 
kolmanda lõigu teise lause kohaselt. 
Komisjon avaldab kõnealuse nimekirja ja 
selle ajakohastused ning edastab selle 
pädevatele asutustele ja liikmesriikidele, 
tarbija- ja kaubandusorganisatsioonidele 
ning Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustikule.

Or. en

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Teavitatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele, kelle nimi on 
avaldatud komisjoni nimekirjas, antakse 
kergesti äratuntav Euroopa 
kvaliteedimärk, mis toimib tagatisena 
tarbijatele, et asjaomane vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus vastab 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kvaliteedikriteeriumidele. Juhul kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
kustutatakse komisjoni nimekirjast, ei 
kehti selle suhtes enam Euroopa 
kvaliteedimärk.

Or. en

Selgitus

Selleks et kõrvaldada kahtlused ja suurendada tarbijate usaldust süsteemi vastu, luuakse 
kergesti äratuntav Euroopa kvaliteedimärk, mis tagab, et vaidluste kohtuvälise lahendamise 
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üksused järgivad käesolevas direktiivis nõutud kvaliteedistandardeid. Kvaliteedimärk tuleb 
ära võtta kohe, kui üksus ei kuulu enam komisjoni nimekirja.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik pädevad asutused avaldavad lõikes 
3 osutatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste konsolideeritud 
nimekirja oma veebisaidil ja mis tahes 
muul vajalikuks peetaval viisil.

4. Kõik pädevad asutused avaldavad lõikes 
3 osutatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste konsolideeritud 
nimekirja oma veebisaidil ja vajaduse 
korral püsival andmekandjal.

Or. en

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga kahe aasta tagant avaldavad kõik 
pädevad asutused aruande vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja 
toimimise kohta. Eelkõige käsitletakse 
aruandes järgmist:

5. 31. detsembriks 2015 ja seejärel iga
kolme aasta tagant avaldavad kõik pädevad 
asutused aruande vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste arengu ja toimimise 
kohta ning saadavad selle komisjonile. 
Eelkõige käsitletakse aruandes järgmist:

Or. en

Selgitus

Komisjoni ja riikide pädevate asutuste hea koostöö huvides on soovitav, et riikide asutused 
saadaksid oma aruanded komisjonile, kes koondab teabe. Nii on komisjonil kergem teavet 
koguda.

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tehakse kindlaks valdkonnad, milles 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused veel ei käsitle käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid 
vaidlusi;

(a) tehakse kindlaks valdkonnad ja 
sektorid, milles vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlused veel ei käsitle 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvaid vaidlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajaduse korral anda soovitusi vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste töö 
parandamiseks.

(d) vajaduse korral anda soovitusi vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste tõhusa ja 
tulemusliku töö parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui liikmesriik on määranud rohkem 
kui ühe pädeva asutuse, peab aruande 
avaldama ühtne kontaktpunt. Aruandes 
käsitletakse kõiki asjaomases liikmesriigis 
asutatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusi.

Or. en

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi artikli 10 ning artikli 
16 lõigete 1 ja 2 kohaselt vastu võetud 
siseriiklike normide rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
nende rakendamine. Ettenähtud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi artikli 10 ning artikli 
16 lõigete 1 ja 2 kohaselt vastu võetud 
siseriiklike normide rikkumise korral
juhul, kui on esitatud siduv esialgne 
hoiatus, kuid seda ei ole järgitud, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
nende rakendamine. Ettenähtud karistused 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Or. de

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [Office of 
Publications insert date: 18 months after 
entry into force]. Liikmesriigid edastavad 
kõnealuste normide teksti ning käesoleva 
direktiivi ja nende normide vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid või isereguleerimise 
õigusnormid hiljemalt [väljaannete talitus, 
palun sisestada vastuvõtmise kuupäev: 18 
kuud pärast jõustumist]. Liikmesriigid 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
käesoleva direktiivi ja nende normide 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis, nt Hollandis, on vaidluste kohtuväline lahendamine hästi välja 
arendatud, hoolimata sellest, et puuduvad vastavad õigusaktid. Nendes liikmesriikides on 
ettevõtetele piisavalt ruumi antud, et nad saaksid vaidluste kohtuvälise lahendamise 
isereguleerimise kaudu kehtestada. Paljud ettevõtted näevad vaidluste kohtuvälist 
lahendamist hea mehhanismina, millega pakutakse tarbijatele täiendavat mehhanismi 
vaidluste lahendamiseks. See võib toimuda alustel, kus ka valitsus täidab oma (finants)osa 
vastavas koostöömehhanismis. Peetakse asjakohaseks asjaolu, et artiklis 22 oleks 
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selgesõnaliselt sätestatud, et vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi oleks võimalik 
isereguleerimise kaudu kohaldada.

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta hiljemalt 
[Office of Publications insert date: five 
years after the entry into force] ja seejärel 
iga kolme aasta järel. Aruandes 
käsitletakse vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste arengut ja kasutamist 
ning käesoleva direktiivi mõju tarbijatele ja 
kauplejatele. Aruandega koos esitatakse 
vajaduse korral käesoleva direktiivi 
muutmise ettepanekud.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 
direktiivi kohaldamise kohta hiljemalt 
[väljaannete talitus, palun sisestada 
kuupäev: neli aastat pärast jõustumist] ja 
seejärel iga viie aasta järel. Selles aruandes 
käsitletakse vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste arengut ja kasutamist 
ning käesoleva direktiivi mõju tarbijatele ja 
kauplejatele. Aruandega koos esitatakse 
vajaduse korral käesoleva direktiivi 
muutmise ettepanekud.

Or. de
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Komisjoni ettepanekul võtta vastu tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv on 
eesmärgiks pakkuda lihtsat, otstarbekat ja odavat viisi, kuidas lahendada vaidlusi, mis on 
seotud kaupade müügi või teenuste osutamisega Euroopa Liidus. Pärast kõnealuse direktiivi 
rakendamist võimaldab see igale tarbijale, kelle peamine elukoht on ELis, juurdepääsu 
kvaliteetsele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kui neile tekitab kas kodumaiste või 
piiriüleste kaupade või teenuste ostmisel probleeme ELi liikmesriigis asutatud kaupleja.

Kontekst

Hoolimata ühtse turu loomisest alates tarbijakaitses tehtud parandustest eksisteerivad selles 
endiselt nn lüngad, mis teevad kodanike, eriti tarbijate ja VKEde elu keeruliseks. Nagu on 
selgitatud Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2011. aasta resolutsioonis alternatiivse vaidluste 
lahendamissüsteemi kohta tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaga seotud küsimustes1 ning 
Euroopa Parlamendi 20. mai 2010. aasta resolutsioonis ühtse turu loomise kohta tarbijatele ja 
kodanikele2, ning ka ühtse turu aktis, peab kõigil Euroopa kodanikel olema võimalik liikuda 
ja oma õigusi kasutada, sealhulgas osta kogu ühtse turu piires kaupu või teenuseid teistes 
liikmesriikides asuvatelt kauplejatelt.

Nii Euroopa Liidu toimimise lepingu kui ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kohustatakse 
ELi pakkuma kõrgetasemelist tarbijakaitset. ELi toimimise lepingus kehtestatakse, et siseturg 
hõlmab sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse kaupade ja teenuste vaba liikumine. 

Komisjon avaldas oma esimese soovituse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanismide kohta 14 aastat tagasi. Riiklikul tasandil võetud meetmed on aga osutunud 
täiesti ebatõhusaks, sest paljudel kodanikel ei ole siiamaani juurdepääsu tõhusale vaidluste 
kohtuvälise lahendamise mehhanismile neile vajalikus valdkonnas või piirkonnas. Seetõttu 
tuleb võtta meetmeid Euroopa Liidu tasandil, et võimaldada minimaalset ühtlustamist ning 
tagada, et kogu liidus saavad tarbijad kasu samasugusest kõrgetasemelisest tarbijakaitsest.

Vaidluste kohtuväline lahendamine ja siseturg

Praegu on paljude kodanike jaoks ühtsel turul takistuseks lihtsa, odava ja otstarbeka vaidluste 
lahendamise viisi puudumine. Tarbijad kaotavad selliste probleemide tõttu hinnanguliselt 
0,4% Euroopa SKPst, kuid samas andis 2010. aastal ainult 5% tarbijatest oma juhtumi 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele lahendada ja kõigest 9% ettevõtjatest on teatanud, 
et on kas või ühe korra kasutanud vaidluste kohtuvälist lahendamist. Tarbijad teevad 
piiriüleseid oste üksnes siis, kui nad on kindlad, et ostetud kaupade või teenustega seotud 
probleemide tekkimisel on nende õigused kaitstud. Samuti ei kasuta piiriülese äritegevuse 
võimalust kauplejad, eelkõige VKEd, kuna nad on teiste liikmesriikide õigussüsteemidega 
kokkupuutumise suhtes ebakindlad. Selleks on väga tähtis, et direktiiv hõlmaks mitte ainult 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0449.
2 ELT C 161 E, 31.5.2011.
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piiriüleseid, vaid ka riigisiseseid vaidlusi. 

Peale selle on ELis saanud majandustegevuse tähtsaks alustalaks veebikaubandus, aga paljud 
tarbijad ja kauplejad on internetis ostmise ja müümise suhtes ebakindlad, sest kardavad, et 
vaidluse korral ei ole neil juurdepääsu õiguskaitsele. Kodanikele annab e-kaubanduse hüve 
täielikuks kasutamiseks vajaliku kindlustunde hästi integreeritud vaidluste kohtuvälise ja 
veebipõhise lahendamise mehhanism. Kaasnevast veebipõhisest vaidluste lahendamise 
platvormist saab vahend, mis toimib tarbijatele ja kauplejatele ühtse portaalina 
veebikaubandust käsitlevate vaidluste kohtuvälise lahendamise jaoks ning mis põhineb 
kvaliteetsete vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste kättesaadavusel liidu piires.

Pealegi on selles valdkonnas üha pakilisem vajadus otsustavate õigusmeetmete järele, sest 
tarbijate tugevdamine ja nende teadlikkuse suurendamine on hädavajalik ühtse turu 
taaselustamiseks ning seeläbi majanduskasvu ja töökohtade loomise ergutamiseks. Sellisena 
on tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise rakendamine kooskõlas strateegiaga „Euroopa 
2020” ja osa ühtse turu taaskäivitamise terviklikust lähenemisviisist.

Eesmärgid

Põhimõtteliselt on direktiivi eesmärk tegeleda kolme kõige suurema ja püsivama tõkkega, mis 
takistavad tarbijate ja kauplejate juurdepääsu hästi toimivale vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusele. Esiteks on vaidluste kohtuvälise lahendamise pädevusulatus ebaühtlane 
nii sektori tasandil kui ka geograafilises mõttes. Teiseks ei ole paljud tarbijad ja kauplejad 
lihtsalt teadlikud või teavad vähe vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismide 
kasutamisest tuleneva kasu kohta. Samuti – isegi kui vaidluste kohtuvälise lahendamise 
süsteemid on kehtestatud – erinevad need kvaliteedi poolest suurel määral ega järgi sageli 
komisjoni soovitustes sätestatud kvaliteedipõhimõtteid.

Raporti projekt

Arvamuse koostaja kiidab komisjoni ettepaneku heaks, kuna see moodustab tugeva 
algraamistiku kodanike jaoks vaidluste kohtuvälise lahendamise täieliku pädevusulatuse 
saavutamiseks. Siiski on arvamuse koostaja näinud vaeva, et täpsustada mitut ettepaneku 
meedet, nagu on allpool kirjeldatud, eesmärgiga saavutada tasakaalustatud süsteem, mis 
pakub vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste sõltumatuse ja kvaliteedi seisukohalt tugevat 
kaitset, tagades samas ka selle, et üksused tegutsevad praktilisel, tõhusal ja läbipaistval viisil.

Kohaldamisala

Artiklites 1 ja 2 antakse ülevaade direktiivi reguleerimisalast ja reguleerimisesemest. Neis on 
püütud tagada, et tarbijavaidluste puhul saavutatakse täieliku pädevusulatuse eesmärk, 
pakkudes tarbijatele samal ajal kvaliteetset, läbipaistvat, tõhusat ja õiglast õiguskaitse 
mehhanismi. Nii olemasolevaid kui ka hiljuti kehtestatud vaidluste lahendamise mehhanisme, 
mis vastavad selle direktiiviga sätestatud kvaliteedi miinimumstandarditele, nimetatakse 
„vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusteks” ja neile antakse Euroopa kvaliteedimärk, mis 
suurendab tarbijate kindlustunnet ja usaldust. Kauplejate võimalus esitada vaidlusi tarbijate 
vastu on välja jäetud, kuna kauplejatel on ka nende väljajätmisel vaidluste kohtuvälise 
lahendamise reguleerimisalast niigi juba piisavad vahendid kõnealuste vaidluste 
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lahendamiseks.

Kättesaadavus

Artiklis 5 käsitletakse peamiselt seda, kuidas tehakse vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused kättesaadavaks. Vaidluste kohtuväline lahendamine peaks olema kättesaadav kõigile 
tarbijatele, kelle peamine elukoht on ELis. Raporti projektis tehakse seetõttu ettepanek, et 
tarbijatele peaks teave olema kättesaadav ja et neil peaks olema võimalus esitada vaidlusi nii 
veebipõhiselt kui ka veebiväliselt. Sellele lisaks on arvamuse koostaja lisanud klausli, millega 
lubatakse juhtum tagasi lükata põhjusel, et see on tühine, kiuslik või selle on läbi vaadanud 
teine vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus, ja seda juhul, kui kõigile pooltele antakse 
mõistlik põhjendus. 

Sõltumatus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise puhul on otsustava tähtsusega usaldusväärsus. Peale 
nõude, et vaidluste kohtuvälist lahendamist läbi viivad isikud on erapooletud, teeb arvamuse 
koostaja ka ettepaneku võtta vastu nõue, mille kohaselt peavad kõnealused isikud olema ka 
sõltumatud vaidluse kõigist pooltest, kuna see tagab erapooletu ja mõlema poole suhtes 
õiglase otsuse. Raporti projektis tehakse ka ettepanek lisada uus artikkel sõltumatuse kohta, 
millega luuakse tugevad institutsioonilised kaitsemeetmed, et tagada tarbija- ja kutseliitude 
võrdväärne osalemine vaidluste kohtuvälise lahendamise juhtimises. Nende vaidluste 
kohtuvälise lahendamise sõltumatuse suurendamiseks, mille puhul vastutavad menetluse eest 
kutseliidu palgatud isikud, tehakse raporti projektis ettepanek, et nad määraks ametisse 
kolleegium, et nende ametiaeg oleks kindlaks määratud ning et kaupleja või kaupleja esindaja 
ei saa neile korraldusi jagada.

Läbipaistvus

Artiklis 7 kehtestatakse läbipaistvuse miinimumnõuded, millest vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused peavad kinni pidama. Kõrgetasemeline läbipaistvus parandab vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste usaldusväärsust tarbijate ja ettevõtjate silmis, kuid annab ka 
teavet, mis aitaks jätkuvalt paremaks muuta üksuste toimimist. See peaks hõlmama nn 
näidisotsuseid, mis lihtsustaksid parimate tavade vahetamist ja ergutaksid kauplejaid 
standardeid tõstma.

Tõhusus

Suunitluselt peaks vaidluste kohtuväline lahendamine olema lihtne, kiire, taskukohane ja 
mitte liiga bürokraatlik. Teisisõnu peavad sel olema ilmsed eelised vaidluste tavapärase 
lahendamise struktuuride, näiteks kohtute ees, vastasel juhul tarbijad seda ei kasuta. Selleks 
teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et hästi toimivate vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste puhul tuleks eeldada, et vaidlused lahendatakse tavaliselt 90 päeva jooksul menetluse 
ametlikust algusest alates. Tähtaja tohib ületada üksnes vaidluse kohtuvälise lahendamise 
menetluse eest vastutava(te) isiku(te) otsusel, kui ajapikendus on vajalik vaidluse kvaliteetse 
lahendamise tagamiseks eriti keeruliste või tehniliste vaidluste puhul.

Vabadus ja seaduslikkus
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On kriitilise tähtsusega, et kodanike õigused on kaitstud, eelkõige kui vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused teevad siduvaid otsuseid. Liikmesriikidel peaks olema oma äranägemise 
järgi võimalus lubada vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel teha otsuseid, mis on 
vaidluse ühele poolele või kõigile pooltele siduvad. Ometi on arvamuse koostaja teinud 
ettepaneku täiendava artikli kohta, et kaitsta mõlema poole õigust olla siduvast otsusest 
teadlik ja valida, kas sellega nõustuda. Peale selle ei tohi tarbijate suhtes kohaldada siduvat 
otsust, kui otsus tehti enne vaidluse tekkimist ja sellega võetakse tarbijalt õigus esitada hagi 
kohtusse. Lisaartikkel tugevdaks ka kodanike õigusi vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes, mille eesmärk on lahendada vaidlusi otsuste langetamise kaudu, tagades, et 
tarbijalt ei võeta kaitset, mis talle on tagatud selle liikmesriigi õiguse kohustuslike sätetega, 
kus vaidluse kohtuväline lahendamine aset leiab.

Teave

Veel üks suur puudus praeguses vaidluste lahendamise valdkonnas on see, et vähesed 
kodanikud on teadlikud sellistest menetlustest ja nende pakutavast kasust. Artikliga 10 
püütakse seda parandada, nõudes, et kauplejad teavitaksid tarbijaid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustest, mille pädevusulatusse nad kuuluvad, kas oma veebisaidil, lepingute 
tingimustes või teistes asjakohastes dokumentides. Arvamuse koostaja arvamuse kohaselt on 
kodanikele täpse ja selge teabe jagamine vaidluste kohtuvälisele lahendamisele juurdepääsu 
kohta kõnealuse algatuse edu jaoks ülimalt tähtis. Seetõttu nõutakse raporti projektis, et 
kauplejad jagaksid sellist teavet paljudes dokumentides, esitamata seejuures uusi nõudeid, mis 
oleksid liiga koormavad, eriti mikroettevõtjatele ja VKEdele.

Lõppsõna

Raporti projektis kasutatakse kolme lähenemisviisi. Esiteks täiendatakse vaidluste kohtuvälise 
lahendamise praegu ebaühtlast pädevusulatust, millega luuakse kindel raamistik, et arendada 
välja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, mis tagavad täieliku pädevusulatuse. 
Teiseks tegeletakse tõsiasjaga, et paljud tarbijad ja kauplejad ei tea praegu vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste olemasolust, nõudes kauplejatelt, et nad jagaksid 
vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta asjakohast teavet oma veebisaidil ja dokumentides. 
Kolmandaks tähendab kvaliteedikriteeriumide ühtlustamine seda, et kus tahes tarbija teostab 
ostu liidu piires, on tal juurdepääs kvaliteetsele, erapooletule, sõltumatule, õiglasele ja 
läbipaistvale vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusele.
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ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 
direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Arvamuse koostaja (*): Cristian Silviu Buşoi 

(*) Menetlus kaasatud komisjonide osalusel – kodukorra artikkel 50

LÜHISELGITUS

Huvi vaidluste kohtuvälise lahendamise vastu tuleneb Euroopa kodanike, eeskätt tarbijate 
probleemidest seoses õiguskaitse kättesaadavusega, arvestades pikki ja kulukaid 
kohtumenetlusi.

Euroopa Parlament avaldas selle kohta arvamust 25. oktoobril 2011 vastu võetud 
resolutsioonis alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi kohta tsiviil-, kaubandus- ja 
perekonnaga seotud küsimustes (2011/2117(INI))1, võttes arvesse, et ELi tasandil vastu 
võetud õigusmeetmed hõlbustavad vaidluste kohtuvälise lahendamise rakendamist ning 
julgustavad füüsilisi ja juriidilisi isikuid seda võimalust kasutama, ning paludes komisjonil 
esitada õigusakti ettepanek tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta ELis.

Komisjon on nüüd esitanud direktiivi eelnõu, et kõrvaldada puudused vaidluste kohtuvälise 
lahendamise mehhanismis ning tagada kohtuväliste lahenduste selline kvaliteet, mis 
võimaldaks käsitleda igasuguseid tarbija ja äriühingu vahelisi lepingulisi vaidlusi. Direktiivis 
sätestatakse põhimõtted, mida kõik vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused peavad 
järgima, sealhulgas personali nõuetekohane kvalifikatsioon, erapooletus, läbipaistvus, 
tulemuslikkus ja õiglus. Ettepaneku kohaselt peaksid nende põhimõtete järgimist kontrollima 
riikide ametiasutused. Lisaks nõutakse kauplejatelt, et nad annaksid tarbijatele asjakohast ja 
täielikku teavet olemasolevate vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste kohta.

Raportöör tunnustab komisjoni ettepanekut, kuna see on osa siseturu paremaks toimimiseks ja 
tarbijate õiguskaitse tugevdamiseks tehtavatest jõupingutustest. Raportöör näeb aga komisjoni 
                                               
1P7_TA(2011)0449.
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eelnõus ka kohti, mida saaks parandada, ning on arvamuse projektis selleks välja pakkunud 
lahendused. Need on järgmised.

Üks raske küsimus on, kas vaidluste kohtuväline lahendamine tuleks äriühingutele 
kohustuslikuks muuta eeskätt sellega, et teha vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemis 
osalemine neile kohustuslikuks, või sellega, et teha lahendamise tulemus neile siduvaks. Ühelt 
poolt väidetakse, et kohustuslikud süsteemid aitavad suurendada tarbijate usaldust, sest tarbija 
saab nendele kindel olla, kui probleemid tekivad. Teisalt tekitab vaidluste kohtuvälise 
lahendamise kohustuslikuks tegemine tõsiseid probleeme seoses osapoolte põhiõigustega, 
nimelt õigusega tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele (Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikkel 47) ning on vastuolus kohtuvälise lahendamise vabatahtliku ja 
paindliku olemusega, mis on selle alus ja millest tuleneb ka selle mooduse kasulikkus. 
Seetõttu järgib raportöör Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 
2008/52/EÜ (vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades)1

suundumust: vaidluste kohtuvälist lahendamist ei tehta kohustuslikuks, kuid liikmesriikidel 
tuleb luua stiimuleid või rakendada sanktsioone ning kohtud peaksid andma täpset teavet, et 
soodustada selle mehhanismi kasutamist. Mis puudutab kohtuvälise lahendamise tulemuse 
siduvust, siis ettepanek on pooli sellest teavitada ja taotleda nende nõusolekut.
– Direktiivi ei tuleks kohaldada, kui tegemist on kauplejate kaebustega tarbijate vastu, sest 
vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteem on mõeldud tarbijate õiguskaitse vahendina, et 
kõrvaldada tasakaalustamatus kaupleja ja tarbija õiguste vahel ning anda tarbijale lihtne 
võimalus hüvitust taotleda. See ei kehti ilmselgelt samamoodi kauplejate kaebuste kohta.
– Kaitseabinõuna, mis aitaks vältida ebaoluliste juhtumite esitamist vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele, peaks kehtima nõue, et enne kui vaidlus sellele üksusele esitatakse, 
tuleb leida rahumeelne lahendus. Liikmesriikidel peaks olema ka õigus kehtestada nõude 
väärtuse alammäär, et hoida ära nende juhtumite käsitlemine, kus nõue on asja kohtuvälise 
lahendamise menetluse kuludega võrreldes ebaproportsionaalselt väike.
– Üldiselt tuleks vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused pikemalt ja täielikumalt lahti 
kirjutada, toetudes direktiivile 2008/52/EÜ, Euroopa vahendajate käitumisjuhendile ning 
komisjoni 30. märtsi 1998. aasta soovitusele tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamisega 
tegelevate asutuste suhtes rakendatavate põhimõtete kohta2 ja 4. aprilli 2001. aasta soovitusele 
tarbijavaidluste konsensusliku lahendamisega seotud kohtuväliste asutuste suhtes 
rakendatavate põhimõtete kohta3. Sel eesmärgil tehakse ettepanek lisada direktiivi eeskätt 
konkreetsed sätted sõltumatuse, õiguspärasuse ja konfidentsiaalsuse kohta.
– Ülimalt tähtis on vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlustes osalevate füüsiliste isikute 
koolitus (sellega tagatakse ka usaldus kohtuväliste menetluste ja nende tulemuste vastu), mille 
peaksid tagama komisjon ja liikmesriigid ühiselt.
– Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused ei tohiks pooltel aegumistähtaegade tõttu 
takistada tavapäraste kohtumenetluste kasutamist. Selleks peaks direktiivis paralleelselt 
direktiivi 2008/52/EÜ vastava sättega (artikkel 8) sisalduma üldine säte aegumistähtaegade 
mõju peatamise kohta vaidluste kohtuvälise lahendamise puhul. 

MUUDATUSETTEPANEKUD
                                               
1 ELT L 136, 24.5.2008, lk 3.
2 EÜT L 115, 17.4.1998, lk 31.
3 EÜT L 109, 19.4.2001, lk 56.
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Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vaidluste kohtuväline lahendamine 
pakub lihtsa, kiire ja odava kohtuvälise 
lahenduse tarbijate ja kauplejate vahelistele 
vaidlustele. Ent vaidluste kohtuväline 
lahendamine ei ole kõikjal Euroopa Liidus 
veel piisavalt hästi välja töötatud. Selleks, 
et tarbijad saaksid täiel määral seda 
võimalust kasutada, peab vaidluste 
kohtuväline lahendamine olema 
kättesaadav kõikide tarbijavaidluste liikide 
puhul, vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peavad olema võrdse 
kvaliteeditasemega ning tarbijad ja 
kauplejad peavad olema sellistest 
menetlustest teadlikud. Samuti on vajalik, 
et vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused käsitleks piiriüleseid vaidlusi 
tulemuslikult.

(3) Vaidluste kohtuväline lahendamine 
pakub lihtsa, kiire ja odava kohtuvälise 
lahenduse tarbijate ja kauplejate vahelistele 
vaidlustele. Ent vaidluste kohtuväline 
lahendamine ei ole kõikjal Euroopa Liidus 
veel piisavalt hästi välja töötatud. Lisaks ei 
ole vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused kättesaadavad kõigis 
liikmesriikides või ettevõtlusvaldkondades 
ja kvaliteeditasemed ning standardid 
erinevad ikka veel liidu piires. Selleks, et 
tarbijad saaksid täiel määral seda võimalust 
kasutada, peab vaidluste kohtuväline 
lahendamine olema kättesaadav kõikide 
tarbijavaidluste liikide puhul, vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused 
peavad olema võrdse kvaliteeditasemega 
ning tarbijad ja kauplejad peavad olema 
sellistest menetlustest teadlikud. Samuti on 
vajalik, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused käsitleks piiriüleseid 
vaidlusi tulemuslikult.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriigid, kelle riiklikud 
õigusaktid on vahendusmenetluse 
direktiivist rangemad, näivad olevat 
saavutanud tähtsaid tulemusi tsiviil- ja 
kaubandusvaidluste kohtuvälise 
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menetlemise edendamises, eelkõige 
Itaalias, Bulgaarias ja Rumeenias 
saavutatud tulemused näitavad, et 
vahendus saab aidata pakkuda vaidluste 
mugavat ja kiiret kohtuvälist lahendamist 
menetluste kaudu, mis on kohandatud 
osapoolte nõuetele ja tarbijate kaitsmise 
vajadusele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Hästi toimiva vaidluste kohtuvälise 
lahendamise väljatöötamine Euroopa 
Liidus on vajalik, et tugevdada tarbijate 
usaldust siseturu vastu, kaasa arvatud e-
kaubanduse valdkonnas. Selle 
väljatöötamise aluseks peaksid olema 
liikmesriikides olemasolevad vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused ning 
need peaksid järgima sealseid õigustavasid.

(6) Hästi toimiva vaidluste kohtuvälise 
lahendamise väljatöötamine Euroopa 
Liidus on vajalik, et tugevdada tarbijate 
usaldust siseturu vastu, kaasa arvatud e-
kaubanduse valdkonnas. Selle 
väljatöötamise aluseks peaksid olema 
liikmesriikides olemasolevad vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused ning 
need peaksid järgima sealseid õigustavasid. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise levik 
võib ühtlasi osutuda oluliseks nendes 
riikides, kus kohtutes on menetlemisel 
palju lahendamata kohtuasju, mis ei 
võimalda Euroopa Liidu kodanikel 
rakendada õigust õiglasele 
kohtumõistmisele mõistliku aja jooksul. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
tarbijate ja kauplejate vaheliste lepinguliste 
vaidluste suhtes, mis tekivad kaupade 
müümisel või teenuste osutamisel kõikides 
majandusvaldkondades. Sinna peaksid 
kuuluma nii tarbijate esitatud kaebused 

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
tarbijate ja kauplejate vaheliste lepinguliste 
vaidluste suhtes, mis tekivad kaupade 
müümisel või teenuste osutamisel kõikides 
majandusvaldkondades. Käesolevat 
direktiivi ei tohiks kohaldada kauplejate 
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kauplejate vastu kui ka kauplejate 
esitatud kaebused tarbijate vastu.
Käesolevat direktiivi ei tohiks kohaldada 
kauplejate vaheliste vaidluste suhtes, kuid 
sellega ei tohiks ära hoida selliste sätete 
vastuvõtmist või jõushoidmist, mis 
käsitlevad niisuguste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi. 

vaheliste vaidluste ega kauplejate poolt 
tarbijate vastu esitatud kaebuste suhtes, 
kuid sellega ei tohiks ära hoida selliste 
sätete vastuvõtmist või jõushoidmist, mis 
käsitlevad niisuguste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi. 

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteem on mõeldud tarbijate õiguskaitse vahendina, et 
kõrvaldada õiguslik tasakaalustamatus kaupleja (kes suudab rahalisi kaotusi paremini taluda 
ning õiguskaitse eest rohkem maksta) ja tarbija (kes muidu ei taotleks hüvitist kohtu ees, 
võttes arvesse kulusid, mis mõne juhtumi puhul võivad olla hüvitise nõudest suuremad) vahel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada menetluste suhtes vaidluste 
lahendamise üksustes, kus vaid kaupleja 
palkab vaidluse lahendamise eest 
vastutavad füüsilised isikud, ega
menetluste suhtes kaupleja hallatavates 
tarbijakaebuste käsitlemise süsteemides. 
Seda ei tohiks kohaldada asjaosaliste vahel 
peetavate otseste läbirääkimiste suhtes. 
Pealegi ei tohiks seda kohaldada siis, kui 
kohtunik püüab vaidlust lahendada seda 
vaidlust käsitleva kohtumenetluse käigus.

(12) Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada menetluste suhtes kaupleja 
hallatavates tarbijakaebuste käsitlemise 
süsteemides. Seda ei tohiks kohaldada 
asjaosaliste vahel peetavate otseste 
läbirääkimiste suhtes. Pealegi ei tohiks 
seda kohaldada siis, kui kohtunik püüab 
vaidlust lahendada seda vaidlust käsitleva 
kohtumenetluse käigus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. mai 2008. aasta direktiivis 2008/52/EÜ 
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vahendusmenetluse teatavate aspektide 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades on juba 
sätestatud liidu tasandil 
vahendussüsteemide raamistik, eelkõige 
piiriüleste vaidluste jaoks, piiramata selle 
kohaldamist siseriiklike 
vahendussüsteemide suhtes. Käesolevas 
direktiivis täiendatakse seda süsteemi 
vaidluste kohtuvälise lahendamise muude 
menetluste osas. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
eest vastutavaid füüsilisi isikuid tuleks 
pidada erapooletuks vaid siis, kui neile ei 
saa avaldada survet, mis võiks mõjutada 
nende suhtumist vaidlusse. Eriti on vaja 
tagada sellise surve puudumine, kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi 
rahastab üks vaidluse asjaosaline või 
organisatsioon, millesse üks asjaosaline 
kuulub.

(17) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
eest vastutavaid füüsilisi isikuid tuleks 
pidada erapooletuks vaid siis, kui neile ei 
saa avaldada survet, mis võiks mõjutada 
nende suhtumist vaidlusse. Eriti on vaja 
tagada sellise surve puudumine, kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi 
rahastab üks vaidluse asjaosaline või 
organisatsioon, millesse üks asjaosaline 
kuulub. Selleks et tagada huvide konflikti 
puudumine, peaksid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutavad füüsilised 
isikud avalikustama kõik asjaolud, mis 
võiksid piirata nende sõltumatust või
põhjustada huvide konflikti. Erilisi 
nõudeid tuleks kohaldada nende isikute 
suhtes, kelle on palganud vaid kaupleja 
või kutseorganisatsioon või äriliit, mille 
liige kaupleja on, ja pädevad asutused 
peaksid teda korrapäraselt kontrollima.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
edukaks toimimiseks, eriti vajaliku 
usalduse tagamiseks kohtuvälise 
lahendamise menetluste vastu, on väga 
oluline, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutavad füüsilised 
isikud oleksid piisavalt asjatundlikud. 
Selleks peaksid liikmesriigid ja komisjon 
koostöös võimaldama eraldi 
koolituskavasid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Ehkki vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste poolt välja töötatud 
lahenduste ja lahendamismenetluste 
tulemuste aluseks võivad peale 
õigusnormide olla ka õigluse põhimõte ja 
käitumisjuhendid, ei tohiks selline 
paindlikkus viia tarbijakaitse taseme 
languseni võrreldes kaitsega, mida 
õigusnorme kohaldades pakuvad 
tarbijatele kohtud. Seetõttu tuleks 
käesoleva direktiiviga sätestada 
õiguspärasuse põhimõte, mida 
kohaldatakse vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluste suhtes, kusjuures 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
määrab lahenduse, mis on tarbijale siduv, 
kaasa arvatud menetlustes, mida 
teostavad füüsilised isikud, kelle on 
palganud vaid kaupleja või 
kutseorganisatsioon või äriliit, mille liige 
kaupleja on. Liikmesriigid peaksid 
eelkõige tagama selle, et tarbijatelt ei 
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võeta kaitset, mida annavad selle riigi 
õiguse kohustuslikud sätted, mille 
territooriumil organ on asutatud. 
Piiriüleste vaidluste korral peaksid 
liikmesriigid tagama selle, et tarbijatelt ei 
võeta kaitset, mida võimaldatakse 
kohustuslike sätetega, mis kehtivad selle 
liikmesriigi õiguse alusel, kus on nende 
peamine elukoht, juhtudel, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse 
(EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma 
I”)1 artikli 6 alusel.
_____________
1 ELT L 177, 4.7.2008, lk 6.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peaksid olema tõhusad. Need 
peaksid tagama lihtsa ja kiire menetluse, 
mis üldjuhul ei kestaks kauem kui 90 
päeva. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus peaks saama pikendada seda 
ajavahemikku, kui asjaomase vaidluse
keerukus seda nõuab.

(19) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peaksid olema tõhusad. Need 
peaksid tagama lihtsa ja kiire menetluse, 
mis üldjuhul ei kestaks kauem kui 90 päeva 
alates kuupäevast, mil asjaosalisi kaebuse 
esitamisest teavitati. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus peaks asjaosalisi 
kaebusest teavitama pärast kõikide 
kohtuvälise menetluse läbiviimiseks 
vajalike dokumentide kättesaamist.
Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
peaks saama pikendada seda 
ajavahemikku, kui vaidlused on keerulist 
või väga tehnilist laadi. Pikendamisest 
tuleks asjaosalisi teavitada koos vaidluse 
lõpetamise eeldatava ligikaudse ajaga. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste töö tõhususe tagamiseks on vaja 
sätestada, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused käsitlevad üksnes 
asjakohaseid juhtumeid. Seetõttu tuleks 
nõuda, et tarbija püüaks vaidlusele 
kauplejaga leida rahumeelse lahenduse, 
enne kui asi esitatakse vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele. 
Sellised kaebuste lahendamise sisemised 
süsteemid võivad olla tõhus vahend 
tarbijavaidluste lahendamiseks varajases 
etapis. Liikmesriikidel tuleks lubada 
säilitada või kehtestada riiklikud sätted 
seoses menetlustega, mis puudutavad 
sisemisi kaebuste käsitlemise menetlusi. 
Need peaksid ka võimaldama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustel nõuda 
tõendeid selle kohta, et rahumeelset 
lahendust on püütud leida, ning 
võimaldada kaebus vastuvõetamatuks 
tunnistada, kui tarbija ei suuda seda 
tõendada. Liikmesriikidel peaks olema ka 
õigus kehtestada nõude väärtuse 
alammäär, et hoida ära nende juhtumite 
käsitlemine, kus nõue on asja kohtuvälise 
lahendamise menetluse kuludega 
võrreldes ebaproportsionaalselt väike.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kooskõlas üldtunnustatud 
vabaduse põhimõttega ei tohiks vaidluse 
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kohtuvälise lahendamise menetluse 
tulemus olla pooltele siduv, v.a kui neid ei 
ole enne menetluse alustamist teavitatud 
menetluse tulemuse siduvusest ja pooled 
ei anna selleks oma selgesõnalist 
nõusolekut. Kui liikmesriigi eeskirjad 
sätestavad, et lahendused on kauplejale 
siduvad, tuleks ainult tarbijalt nõuda 
selgesõnalise nõusoleku väljendamist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste puhul on tähtis 
konfidentsiaalsus ning käesolevas 
direktiivis tuleks seetõttu ette näha 
tsiviilmenetluse eeskirjade minimaalne 
vastavus sellele, kuidas kaitsta vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste 
konfidentsiaalsust mis tahes järgnevates 
tsiviil- ja kaubandusasjade 
kohtumenetlustes või 
vahekohtumenetlustes.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Selleks et julgustada pooli 
kasutama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise mehhanismi, peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende eeskirjad 
aegumistähtaegade kohta ei takistaks 
pooli pöördumast kohtu või vahekohtu 
poole, kui neil ei õnnestu lahendust leida 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusega. Liikmesriigid peaksid 
tagama sellise tulemuse saavutamise, 



PR\910073ET.doc 105/129 PE487.749v03-00

ET

ehkki käesoleva direktiiviga ei ühtlustata 
riikide kehtivaid eeskirju 
aegumistähtaegade kohta. Käesolev 
direktiiv ei tohiks mõjutada 
liikmesriikides rakendatavates 
rahvusvahelistes lepingutes, näiteks 
transpordiõiguse valdkonnas, sisalduvaid 
aegumistähtaegu käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiiviga ei kirjutata ette, 
et kauplejad oleks kohustatud osalema 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes või et selliste menetluste 
tulemus oleks kauplejate jaoks siduv, kui 
tarbija on esitanud nende vastu kaebuse. 
Siiski ei piirata käesoleva direktiiviga 
nende riiklike eeskirjade kohaldamist, 
millega kohustatakse kauplejaid osalema 
sellistes menetlustes või tehakse nende 
menetluste tulemused kauplejate jaoks 
siduvaks, juhul kui sellised õigusaktid ei 
takista asjaosalisi kasutamast oma õigust 
kohtusüsteemi poole pöörduda, nagu on 
tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikliga 47. 

(23) Käesoleva direktiiviga ei kirjutata ette, 
et kauplejad oleks kohustatud osalema 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes või et selliste menetluste 
tulemus oleks kauplejate jaoks siduv, kui 
tarbija on esitanud nende vastu kaebuse. 
Siiski, selleks et tagada tarbijate 
juurdepääs õiguskaitsevahenditele ja et 
nad ei oleks sunnitud oma nõuetest 
loobuma, tuleks kauplejaid ergutada 
osalema võimalikult ulatuslikult vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlustes. 
Seetõttu ei piirata käesoleva direktiiviga 
nende riiklike eeskirjade kohaldamist, 
millega kohustatakse kauplejaid osalema 
sellistes menetlustes või kohaldatakse 
nende suhtes stiimuleid või sanktsioone 
või tehakse nende menetluste tulemused 
kauplejate jaoks siduvaks, juhul kui 
sellised õigusaktid ei takista asjaosalisi 
kasutamast oma õigust kohtusüsteemi 
poole pöörduda, nagu on tagatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 47. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Selleks et parandada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise kaetust kogu 
ELis, tuleks ergutada üleeuroopaliste 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
arendamist. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel tuleks vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust pidada 
üleeuroopaliseks, kui ta tegutseb kahes 
või enamas liikmesriigis või selle on 
loonud Euroopa katusorganisatsioon. 
Selliseid üksusi saab Euroopa õiguse
järgselt luua näiteks Euroopa 
majandushuvigrupp.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nõuetekohase ja tulemusliku 
toimimise tagamiseks tuleks neid hoolikalt 
jälgida. Komisjon ja käesoleva direktiivi 
alusel tegutsevad pädevad asutused peaksid 
avaldama käesoleva direktiivi nõuetele 
vastavate vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste nimekirja ja seda 
ajakohastama. Muud asutused, nagu
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, 
tarbijaliidud, äriliidud ja Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustik, peaksid
kõnealuse nimekirja samuti avaldama. 
Lisaks peaksid pädevad asutused avaldama
korrapäraselt aruandeid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja 
toimimise kohta. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused peaksid edastama 
pädevatele asutustele asjakohase teabe, mis 
peaks olema kõnealuste aruannete aluseks. 
Liikmesriigid peaksid õhutama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusi sellist 
teavet esitama, kasutades komisjoni 

(27) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nõuetekohase ja tulemusliku 
toimimise tagamiseks tuleks neid hoolikalt 
jälgida. Selleks peaks liikmesriik 
määrama pädeva asutuse. Kuna 
järelevalveülesannete andmine 
üheleainsale asutusele võib osutuda 
raskeks, kui vaidluste kohtuväline 
lahendamine toimub valdkonnapõhiselt, 
peaks liikmesriigile jääma õigus määrata 
igale valdkonnale eraldi pädev asutus. 
Komisjon ja käesoleva direktiivi alusel 
tegutsevad pädevad asutused peaksid 
avaldama käesoleva direktiivi nõuetele 
vastavate vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste nimekirja ja seda 
ajakohastama. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused, tarbijaliidud, 
äriliidud ja Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustik, avaldaksid samuti kõnealuse 
nimekirja. Lisaks peaksid pädevad 
asutused avaldama korrapäraselt aruandeid 
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soovitust 2010/304/EL tarbijakaebuste ja -
päringute liigitamise ning nendest 
teatamise ühtlustatud metoodika 
kasutamise kohta. 

vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
arengu ja toimimise kohta. Vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused peaksid 
edastama pädevatele asutustele asjakohase 
teabe, mis peaks olema kõnealuste 
aruannete aluseks. Liikmesriigid peaksid 
õhutama vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusi sellist teavet esitama, kasutades 
komisjoni soovitust 2010/304/EL 
tarbijakaebuste ja -päringute liigitamise 
ning nendest teatamise ühtlustatud 
metoodika kasutamise kohta. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv peab aitama kaasa 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, tagades, et tarbijate ja 
kauplejate vahelised vaidlused saab
esitada üksustele, mis pakuvad 
erapooletuid, läbipaistvaid, tulemuslikke ja 
õiglasi vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi. 

Käesolev direktiiv peab aitama kaasa 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, tagades, et tarbijad saavad 
tarbijate ja kauplejate vahelised vaidlused 
suunata üksustele, mis pakuvad 
erapooletuid, menetlusel sõltumatuid, 
läbipaistvaid, tulemuslikke ja õiglasi 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi. 

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteem on mõeldud tarbijate õiguskaitse vahendina, et 
kõrvaldada õiguslik tasakaalustamatus kaupleja (kes suudab rahalisi kaotusi paremini taluda 
ning õiguskaitse eest rohkem maksta) ja tarbija (kes muidu ei taotleks hüvitist kohtu ees, 
võttes arvesse kulusid, mis mõne juhtumi puhul võivad olla hüvitise nõudest suuremad) vahel.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
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selliste lepinguvaidluste kohtuvälise 
lahendamise suhtes, mis tekivad tarbijate ja 
kauplejate vahel, kui liidus asutatud 
kaupleja müüb kaupu või osutab teenuseid 
tarbijale, kelle peamine elukoht on liidus, 
ja mille lahendamisel kasutatakse vaidluste 
lahendamise üksust, kes soovitab võib 
määrab lahenduse või viib pooled kokku 
eesmärgiga jõuda rahumeelse 
lahenduseni (edaspidi „vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused”).

selliste lepinguvaidluste kohtuvälise 
lahendamise suhtes, mis tekivad tarbijate ja 
kauplejate vahel, kui liidus asutatud 
kaupleja müüb kaupu või osutab teenuseid 
tarbijale, kelle peamine elukoht on liidus, 
ja mille lahendamisel kasutatakse vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust.

Selgitus

Mõiste „vaidluste kohtuväline lahendamine” selge määratlus peaks sisalduma artiklis 4 
(Mõisted).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaidluste lahendamise üksustes 
toimuvad menetlused, mille puhul 
vaidluse lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud on vaid kaupleja 
palgatud;

välja jäetud

Selgitus

Mõned sisemised vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismid toimivad väga hästi, 
tarbijad tunnevad neid ning on nende töö ja töötulemustega ilmselt rahul. Kui nendes 
sisemehhanismides järgitakse samu kvaliteedikriteeriume – erapooletus, läbipaistvus, 
tulemuslikkus ja õiglus –, ei tohiks nende mehhanismide ja kolmandate poolte vahel 
vahetegemist olla.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kaebused, mille kauplejad on 
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esitanud tarbijate vastu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus” – menetlus vaidluse 
lahendamiseks väljaspool kohut, kus 
pooled püüavad oma tüli lahendada, 
kasutades vaidluste lahendamise üksust, 
kes soovitab või määrab lahenduse või 
viib pooled kokku eesmärgiga hõlbustada 
rahumeelse lahenduseni jõudmist;

Selgitus

Direktiivi eesmärk ja reguleerimisala tuleb selgelt sõnastada.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koht, kus juriidiline isik või füüsiliste või 
juriidiliste isikute ühing teostab vaidluste 
kohtuvälise lahendamise toiminguid, või 
registrijärgne asukoht, kui üksust haldab 
juriidiline isik või füüsiliste või juriidiliste 
isikute ühing;

– koht, kus juriidiline isik või füüsiliste või 
juriidiliste isikute ühing teostab vaidluste 
kohtuvälise lahendamise toiminguid, või 
registrijärgne asukoht, kui üksust haldab 
juriidiline isik või füüsiliste või juriidiliste 
isikute ühing, sealhulgas kolleegiumi 
kujul, nagu artikli 6 lõikes 2 osutatud;
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) omavad veebisaiti, mis võimaldab 
asjaosalistel esitada kaebuse veebi kaudu;

(a) hooldavad ja ajakohastavad veebisaiti, 
mis võimaldab asjaosalistel saada 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste kohta teavet ja esitada kaebuse 
veebi kaudu, ja see veebisait on 
funktsionaalselt seotud Euroopa 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormiga kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu […] määrusega 
(EL) nr […]/2012, [milles käsitletakse 
tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist];

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Vaidluste kohtuvälise lahendamise 

menetluste rakendamine

1. Kohus, kuhu hagi esitatakse, võib 
vajaduse korral ja juhtumi kõiki 
asjaolusid arvestades teha pooltele 
ettepaneku kasutada vaidluse 
lahendamiseks kohtuvälise lahendamise 
menetlust. Kohus võib ka paluda 
asjaosalistel võtta osa vaidluse 
kohtuvälise lahendamise menetluse 
kasutamist tutvustavast teabeüritusest, kui 
selliseid üritusi korraldatakse ja need on 
kergesti ligipääsetavad, ning anda 
asjaosalistele teavet vaidluste veebipõhise 
lahendamise platvormi kohta, mis luuakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [väljaannete talitus: sisestada 
vastuvõtmise kuupäev] määrusele (EL) nr 
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[väljaannete talitus: sisestada 
viitenumber], milles käsitletakse 
tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist 
(tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise 
määrus).
2. Käesolev direktiiv ei piira riigisiseste 
õigusaktide sätteid, mille alusel on 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
kasutamine kas enne kohtumenetlust või 
selle ajal kohustuslik või mille alusel 
kehtestatakse selle suhtes ergutusi või 
karistusi, kui vaidluste kohtuvälisest 
lahendamisest keeldutakse, eeldusel et 
nimetatud õigusaktid ei takista asjaosalisi 
kasutamast õigust kohtusüsteemi poole 
pöörduda.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri ja lõiked 1 kuni 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksperdiarvamus ja erapooletus Eksperdiarvamus, sõltumatus ja 
erapooletus 

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud on piisavalt asjatundlikud 
ja erapooletud. See on tagatud siis, kui:

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud on piisavalt asjatundlikud, 
tegevuses sõltumatud ja erapooletud. See 
on tagatud siis, kui:

(a) neil on vaidluste kohtuvälise 
lahendamise alal vajalikud teadmised,
oskused ja kogemused;

(a) neil on tarbijavaidluste kohtuvälise või 
kohtuliku lahendamise alal vajalikud 
teadmised ja oskused ning arusaam 
õigusest; 

(b) neid ei saa oma ülesannete täitmisest 
vabastada ilma õigustatud põhjenduseta;

(b) nad nimetatakse ametisse tähtajaliselt 
ja neid ei saa oma ülesannete täitmisest 
vabastada ilma õigustatud põhjenduseta;

(c) neil ei ole ühegi vaidlusosalisega 
huvide konflikti.

(c) neil ei ole ühegi vaidlusosalisega 
huvide konflikti.

1 a. Lõike 1 punkti a kohaldamisel 
tagavad liikmesriigid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest 
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vastutavatele füüsilistele isikutele kindlate 
koolituskavade kättesaadavuse. Komisjon 
aitab liikmesriikidel selliseid koolituskavu 
ja kvaliteedikontrolli mehhanisme välja 
töötada.
1 b. Lõike 1 punkti c kohaldamisel 
tagavad liikmesriigid, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud avalikustavad kõik 
asjaolud, mis võiksid piirata nende 
sõltumatust või põhjustada huvide 
konflikti või mida võib sellisena käsitada. 
Liikmesriigid tagavad, et selliste asjaolude 
korral nõustub asjaomane isik tegutsema 
või tegevust jätkama ainult siis, kui 
asjaosalised annavad oma selgesõnalise 
nõusoleku ning isik on kindel, et saab 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlust läbi viia täiesti sõltumatult, et 
tagada täielik erapooletus.
Liikmesriigid tagavad, et selle lõike 
kohane avalikustamise kohustus jääb 
kohustuseks kogu vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluse vältel.
1 c. Juhul kui vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutavad isikud on 
sõltumatud kolmandad isikud, hõlmavad 
lõike 1 punkti b kohaselt avalikustamisele 
kuuluvad asjaolud järgmist:
(a) mis tahes isiklik või ärisuhe ühe või 
enama osalisega kolme aasta jooksul enne 
praegusse ametisse asumist;
(b) otsene või kaudne finantshuvi 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
tulemuse vastu;
(c) asjaomane isik on kolme aasta jooksul 
enne praegusse ametisse asumist 
tegutsenud ühe või mitme asjaosalise 
heaks, kutseorganisatsiooni või äriliidu, 
mille liige üks asjaosaline on, või selle 
muu liikme heaks muus seoses kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
eesmärgil.
1 d. Lõike 1 punkti c kohaldamisel, juhul 
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kui vaidluste kohtuvälise lahendamise 
eest vastutavad isikud on palganud vaid 
kaupleja või kutseorganisatsioon või 
äriliit, mille liige kaupleja on, tagavad 
liikmesriigid, et välja arvatud juhul, kui 
need füüsilised isikud vastavad lõikes 1 e 
osutatud tingimustele, kuuluvad nad 
kolleegiumisse, mis koosneb võrdsel arvul 
tarbijaorganisatsioonide esindajatest ja 
kaupleja esindajatest või vajaduse korral 
kutseorganisatsiooni või äriliidu 
esindajatest:
1 e. Juhul kui vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutava füüsilise isiku 
on palganud vaid kaupleja või 
kutseorganisatsioon või äriliit, mille liige 
kaupleja on, ning ta ei ole lõikes 1 d 
nimetatud kolleegiumi liige, tagavad 
liikmesriigid, et isik vastaks järgmistele 
nõuetele:
(a) ta nimetatakse ametisse piisava 
kestusega ajaks, et tagada tema tegevuse 
sõltumatus;
(b) ta ei või saada kauplejalt otseselt või 
kaudselt juhiseid;
(c) tema tasu on täielikult sõltumatu 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse tulemustest;
(d) tema autonoomsus on tagatud 
kaupleja üldeelarvest või vajaduse korral 
kutseorganisatsiooni või äriliidu 
üldeelarvest eraldi oleva sihtotstarbelise 
eelarvega, millega eraldatakse 
asjakohased vahendid, et tagada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste 
tulemuslikkus.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
oma veebisaitidel ja paberkandjatel oma 
ruumides üldsusele kättesaadavaks teabe 
järgmise kohta: 

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
lihtsas ja kergesti arusaadavas keeles oma 
veebisaitidel ja nõudmise korral
paberkandjatel oma ruumides üldsusele 
kättesaadavaks teabe järgmise kohta: 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaidluste kohtuvälise lahendamise eest 
vastutavad füüsilised isikud, nende 
ametisse määramise viis ja ametiaja kestus;

(a) vaidluste kohtuvälise lahendamise eest
vastutavate füüsiliste isikute nimekiri ja 
nende CVd, sh nende oskuste valdkond 
(valdkonnad), ametisse määramise viis ja 
ametiaja kestus;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende pädevusse kuuluvate vaidluste 
liigid;

(d) nende pädevusse kuuluvate vaidluste 
liigid, sh vajaduse korral nõude väärtuse 
alammäär;
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) vajaduse korral asjaosaliste kantavad 
kulud;

(i) vajaduse korral asjaosaliste kantavad 
kulud, sh eeskirjad kulude hüvitamise 
kohta menetluse lõppemisel;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) karistused nõuete täitmata jätmise 
eest juhul, kui otsus on pooltele siduv.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
oma veebisaitidel ja paberkandjatel oma 
ruumides üldsusele kättesaadavaks 
tegevuse aastaaruanded. Kõnealused 
aruanded sisaldavad järgmist teavet nii 
kodumaiste kui ka piiriüleste vaidluste 
kohta:

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
oma veebisaitidel ja nõudmise korral 
paberkandjatel oma ruumides üldsusele 
kättesaadavaks tegevuse aastaaruanded. 
Kõnealused aruanded sisaldavad järgmist 
teavet nii kodumaiste kui ka piiriüleste 
vaidluste kohta:

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korduvad probleemid, mis põhjustavad (b) korduvad probleemid, mis põhjustavad 
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tarbijate ja kauplejate vahel vaidlusi; tarbijate ja kauplejate vahel vaidlusi, 
millega võivad kaasneda soovitused selle 
kohta, kuidas sarnaseid probleeme saab 
tulevikus ära hoida või lahendada; 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr (kui see 
on teada);

(e) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr; 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus on mõlemale asjaosalisele
kergesti kättesaadav olenemata sellest, kus 
asjaosaline asub;

(a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus on juurdepääsetav ja kättesaadav 
nii võrgus kui ka väljaspool võrku
olenemata sellest, kus asjaosalised asuvad;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlust saab algatada ainult tarbija;

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismide eesmärk on tagada nõrgematele osalistele –
tihti tarbija – parem juurdepääs õiguskaitsele, andes neile hüvitamise algatamiseks vahendid. 
Kauplejatel ei tohiks olla võimalik kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanisme 
tarbijate vastu võlgade sissenõudmiseks.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus, kes on kaebuse saanud, teavitab 
vaidluse asjaosalisi sellest kohe pärast 
kõikide kaebusega seotud asjakohast 
teavet sisaldavate dokumentide 
kättesaamist;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vaidlus lahendatakse 90 päeva jooksul 
alates vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele kaebuse laekumise kuupäevast. 
Keerukate vaidluste korral võib vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus seda 
ajavahemikku pikendada.

(d) vaidlus lahendatakse 90 päeva jooksul 
alates kuupäevast, mil asjaosalisi teavitati 
kaebuse esitamisest. Liikmesriigid 
tagavad selle, et keeruliste või väga 
tehnilist laadi vaidluste korral võib 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
seda ajavahemikku pikendada. 
Pikendamisest teatatakse asjaosalistele 
koos eeldatava ligikaudse vaidluse 
lõpetamise ajaga.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste tulemuslikkuse 
kindlustamiseks tagavad liikmesriigid, et 
tarbijatelt nõutakse, et nad püüaksid tülile 
kauplejaga otse rahumeelset lahendust 
leida, enne kui see esitatakse vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele. 
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Liikmesriigid võivad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele anda õiguse nõuda 
tõendeid, et rahumeelset lahendust on 
püütud leida, ning otsustada kaebus 
vastuvõetamatuks tunnistada, kui tarbija 
ei suuda seda tõendada. 

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste ülekoormamise vältimiseks tuleks neile lahendada 
anda vaid asjakohased juhtumid. Seetõttu on vaja piirata vastuvõetavate juhtumite hulka, 
nõudes tarbijatelt, et nad püüaksid probleemi esmalt lahendada otse kauplejaga ning 
esitaksid kaebuse vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele vaid selle katse nurjumise 
korral. 

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võivad piirata vaidluse 
kohtuvälise lahendamise lubamist, 
kehtestades nõude väärtuse alammäära, 
võttes arvesse asjaolu, ega nõue ei ole asja 
kohtuvälise lahendamise menetluse 
tegelike kuludega võrreldes 
ebaproportsionaalselt väike.

Selgitus

Liikmesriikidel võib olla kasulik kehtestada nõude väärtuse alammäärad, et vältida 
ebamõistlike juhtumite esitamist vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(- a) asjaosalistel on võimalus menetlusest 
mis tahes etapis loobuda, kui nad ei ole 
menetluse teostamise viisiga rahul; neid 
teavitatakse sellest kohe enne menetluse 
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algust; kui riiklikud eeskirjad näevad ette 
kaupleja kohustusliku osalemise vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlustes, siis 
käesolev sätet kohaldatakse ainult 
tarbijale.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on asjaosalistel võimalus väljendada 
oma seisukohta ja kuulata teise asjaosalise 
esitatud fakte ja väiteid, samuti ekspertide 
seisukohti;

(a) on asjaosalistel võimalus väljendada 
oma seisukohta, saada teise asjaosalise 
esitatud fakte ja väiteid, sealhulgas
ekspertide seisukohti ja arvamusi, ning 
neid kommenteerida;

Selgitus

Vaja on selgitada, et kõiki menetlusi ei teostata näost näkku ja need võidakse täielikult või 
osaliselt algatada kirjalikult. Asjaosalistele peaks ühtlasi andma õiguse kommenteerida teise 
asjaosalise esitatud väiteid ja fakte, sealhulgas kõiki ekspertide seisukohti või arvamusi.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad vabaduse 
põhimõtte järgimise, nõudes järgmist:
(a) tarbija ja kaupleja vaheline kokkulepe 
kaebuste esitamise kohta vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele ei ole 
tarbija jaoks siduv, kui selline kokkulepe 
sõlmiti enne vaidluse tekkimist ning kui 
sellest tulenevalt jääb tarbija ilma õigusest 
esitada hagi vaidluse lahendamiseks 
kohtule;
(b) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse tulemused ei saa olla pooltele 
siduvad, välja arvatud juhul, kui neid on 



PE487.749v03-00 120/129 PR\910073ET.doc

ET

enne menetluse alustamist teavitatud 
menetluse tulemuse siduvusest ja pooled 
on selleks andnud oma selgesõnalise 
nõusoleku. Kui liikmesriigi eeskirjad 
sätestavad, et lahendused on kauplejale 
siduvad, tuleks selgesõnalist nõusolekut 
nõuda ainult tarbijalt.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui kehtestatakse vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused, 
mille eesmärk on lahendada vaidlus 
lahendust soovitades, võivad liikmesriigid 
täpsustada, et need kohtuvälise 
lahendamise menetlusest tulenevad 
soovitatud lahendused on kauplejale 
kohustuslikud, kui tarbija need valib.
Sellisel juhul käsitatakse artikli 9 lõike 2 
punkte b ja c ainult tarbijale kehtivana.

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus jätkata vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanismidega ja rakendada uusi, mille kohaselt on otsus kauplejale siduv, kui tarbija 
otsustab leppida menetluse tulemusega.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) menetluses osalemine ei välista 
võimalust taotleda hüvitust tavalise 
kohtumenetluse kaudu;
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Vaidluste kohtuvälise lahendamise otsuste 

õiguspärasus
1. Liikmesriigid tagavad selle, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlus, kaasa 
arvatud artikli 6 lõikes 1 d osutatud 
füüsiliste isikute teostatav menetlus, mille 
eesmärk on lahendada vaidlus tarbijale 
lahenduse määramise abil, ei põhjustaks 
tarbija ilmajäämist kaitsest, mida 
nõutakse selle liikmesriigi kohustuslike 
õigusnormidega, kus vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus on loodud.
2. Piiriüleste tarbijavaidluste puhul 
tagavad liikmesriigid selle, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlus, kaasa 
arvatud artikli 6 lõikes 1 d osutatud 
füüsiliste isikute teostatav menetlus, mille 
eesmärk on lahendada vaidlus tarbijale 
lahenduse määramise abil, ei põhjustaks 
tarbija ilmajäämist kaitsest, mis tal on 
selles liikmesriigis kehtivate õigusnormide 
alusel, kus on tarbija tavapärane elukoht, 
ja mille kohaldamises ei saa lepinguga 
erandit teha, nimelt juhtudel, mis on ette 
nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. juuni 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
593/2008 (lepinguliste võlasuhete suhtes 
kohaldatava õiguse kohta („Rooma I”))1

artiklis 6.
3. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste puhul, mille eesmärk on 
lahendada vaidlus, tehes ettepaneku 
lahenduse leidmiseks, tagavad 
liikmesriigid selle, et pakutav lahendus 
võib tugineda ka õiglusele ja 
isereguleerivatele eeskirjadele või 
suunistele, võttes nõuetekohaselt arvesse 
kohaldatavat õigust.
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______________
1 ELT L 177, 4.7.2008, lk 6.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Vaidluste kohtuvälise lahendamise 

menetluste konfidentsiaalsus
1. Liikmesriigid tagavad selle, kui 
asjaosalised ei lepi kokku teisiti, et ei 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused ega vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutavad füüsilised 
isikud ei ole kohustatud tsiviil- ja 
kaubandusasjade kohtumenetlustes või 
vahekohtumenetlustes tunnistajana 
andma teavet, mis lähtub vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlusest või 
on sellega seotud, välja arvatud järgmistel 
juhtudel:
(a) kui see on vajalik asjaomase 
liikmesriigi avaliku korraga seotud 
olulistel kaalutluste, eriti kui on vaja 
tagada laste parimate huvide kaitse või 
ära hoida isiku kehalise või vaimse 
puutumatuse rikkumine;
(b) kui vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse tulemuse sisu avalikustamine 
on vajalik selle tulemuse rakendamiseks 
või jõustamiseks.
2. Lõikes 1 sätestatu ei takista liikmesriike 
kehtestamast rangemaid meetmeid 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste konfidentsiaalsuse 
kaitsmiseks. 
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 c
Vaidluste kohtuvälise lahendamise 

menetluse mõju aegumistähtaegadele
1. Liikmesriigid tagavad selle, et 
asjaosalistelt, kes püüavad vaidlust 
lahendada, valides vaidluse kohtuvälise 
lahendamise, ei võeta hiljem asjaomase 
vaidluse suhtes kohtu- või 
vahekohtumenetluse algatamise õigust 
aegumistähtaegade möödumise tõttu 
vaidluse kohtuvälise lahendamise jooksul.
2. Lõige 1 ei piira sätteid 
aegumistähtaegade kohta, mis sisalduvad 
nendes rahvusvahelistes lepingutes, mille 
osalised liikmesriigid on.

Selgitus

Vaidluse kohtuvälise lahendamise kasutamine ei tohiks takistada juurdepääsu tavapärasele 
kohtumenetlusele.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asutatud kauplejad teavitavad 
tarbijaid vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustest, kelle alla nad kuuluvad ja kes 
on pädevad käsitlema võimalikke vaidlusi 
nende ja tarbijate vahel. Selline teave 
sisaldab asjaomaste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste veebisaitide aadresse 
ja teabes täpsustatakse, kas kaupleja 
kohustub kasutama neid üksusi 
tarbijatega peetavate vaidluste 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asutatud kauplejad teavitavad 
tarbijaid vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustest, keda nad nõustuvad kasutama, 
et lahendada võimalikke vaidlusi nende ja 
tarbijate vahel. Selline teave sisaldab 
asjaomaste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste veebisaitide aadresse.
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lahendamisel.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Esimeses lõikes osutatud teave 
esitatakse kergesti, otse, väljapaistvalt ja 
alaliselt kättesaadaval viisil kaupleja
veebisaidil (kui see on olemas), kaupleja ja 
tarbija vahelise kaupade müügi või 
teenuste osutamise lepingu üldtingimustes 
ning selliste lepingutega seotud arvetel ja 
kviitungitel. Selles täpsustatakse, kuidas 
saada lisateavet vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse ja selle kasutamise 
tingimuste kohta.

2. Esimeses lõikes osutatud teave 
esitatakse arusaadavalt, selgelt ja kergesti
kättesaadaval viisil:

(a) kaupleja veebisaidil (kui see on 
olemas);
(b) vajaduse korral kaupleja ja tarbija 
vahelise kaupade müügi või teenuste 
osutamise lepingu üldtingimustes; ning
(c) kui kaupleja teatab tarbijale 
kirjalikult, et lükkab tagasi talle tarbija 
poolt otse esitatud kaebuse. 

Selles täpsustatakse, kuidas saada 
lisateavet vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse ja selle kasutamise 
tingimuste kohta.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse, 
ilma et see piiraks direktiivi 2011/83/EL 
artiklite 6, 7 ja 8 kohaldamist, milles 

3. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse, 
ilma et see piiraks direktiivi 2011/83/EL 
artiklite 6, 7 ja 8 kohaldamist, milles 
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käsitletakse kauglepinguid ja väljaspool 
äriruume sõlmitavaid lepinguid.

käsitletakse kauglepinguid ja väljaspool 
äriruume sõlmitavaid lepinguid, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 
2002. aasta direktiivi 2002/65/EÜ, milles 
käsitletakse tarbijale suunatud 
finantsteenuste kaugturustust, artikli 3 
kohaldamist1 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II) (uuesti 
sõnastatud)2 artikli 185 kohaldamist.

______________
1 EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16.
2 ELT L 335, 17.12.2008, lk 1.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab lõikes 1 osutatud 
võrgustike nimede ja kontaktandmetega 
nimekirja. Vajaduse korral ajakohastab 
komisjon seda nimekirja iga kahe aasta 
tagant.

3. Komisjon avaldab lõikes 1 osutatud 
võrgustike nimede ja kontaktandmetega 
nimekirja. Komisjon ajakohastab seda 
nimekirja iga kahe aasta tagant.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab oma territooriumil asutatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
töö ja arengu järelevalve eest. Iga 
liikmesriik teatab enda määratud asutusest
komisjonile.

1. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab oma territooriumil asutatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
töö ja arengu järelevalve eest. Kui 
vaidluste kohtuväline lahendamine 
toimub valdkonnapõhiselt, võib 
liikmesriik määrata igale valdkonnale 
eraldi pädeva asutuse. Iga liikmesriik 
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teatab enda määratud asutustest
komisjonile.

Selgitus

Mõned vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused on valdkondlikud. Väga keeruline oleks 
usaldada järelevalve ülesanded ainult ühele asutusele, mis kataks kõik valdkonnad, mis 
paneks sellele asutusele märkimisväärse koormuse. Pädeva asutuse omamine igas valdkonnas 
peaks olema kasutatav võimalus neis liikmesriikides, kus ei ole ühtse ametit, mis oleks pädev 
kõigis valdkondades.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr (kui see 
on teada);

(d) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr;

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel peaks olema kohustus jälgida menetluste 
tulemuste rakendamist. Sellest nähtub kohtuvälise lahendamise süsteemi tulemuslikkus ning 
see aitab ka tarbijatel ja kauplejatel otsustada, kas vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlust tasub kasutada.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) korduvad probleemid, mis põhjustavad 
tarbijate ja kauplejate vahel vaidlusi;

(f) korduvad probleemid, mis põhjustavad 
tarbijate ja kauplejate vahel vaidlusi, mille 
puhul võib pakkuda täiendavaid 
lahendusi, sealhulgas eriti ka soovitusi, 
kuidas neid probleeme võiks käsitleda;

Selgitus

Parimate tavade rakendamise huvides oleks vajalik, et vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused pakuksid välja suunavaid lahendusi viitega nendele juhtumitele, mida nad on 
lahendanud, säilitades samal ajal konfidentsiaalsuse.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik pädevad asutused koostavad lõikes 
1 osutatud hinnangu põhjal nimekirja 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
kohta, mis vastavad lõikes 1 esitatud 
tingimustele.

2. Kõik pädevad asutused koostavad lõikes 
1 osutatud hinnangu põhjal nimekirja 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
kohta, millest on nendele teatatud ja mis 
vastavad lõikes 1 esitatud tingimustele.

Selgitus

Peaks olema selge, et asutustel puudub kaalutlusõigus selleks, et keelduda üksusi nimekirja 
võtmast, kui hindamine näitab, et vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanism vastab II 
peatükis sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik – punkt е

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kas nõutakse poolte või nende 
esindajate füüsilist kohalviibimist; ning

(e) kas nõutakse võimaluse korral poolte 
või nende esindajate füüsilist 
kohalviibimist, osutades 
valikuvõimalusele lahendada vaidlus ilma 
poolte või nende esindajate füüsilise 
kohalviibimiseta, kui nende alaline 
elukoht on eri liikmesriikides; ning

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad ametiasutused kõrvaldavad 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
loetelust, kui see vaidluste kohtuvälise 



PE487.749v03-00 128/129 PR\910073ET.doc

ET

lahendamise üksus ei täida enam lõikes 1 
sätestatud nõuet. Loetelu ajakohastatakse 
viivitamatult ja asjaomane teave 
edastatakse komisjonile.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – sissejuhatav sõnastus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga kahe aasta tagant avaldavad kõik 
pädevad asutused aruande vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja 
toimimise kohta. Eelkõige käsitletakse 
aruandes järgmist:

5. Iga kahe aasta tagant avaldavad kõik 
pädevad asutused aruande vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja 
toimimise kohta ning saadavad selle 
komisjonile. Eelkõige käsitletakse 
aruandes järgmist:

Selgitus

Komisjoni ja riikide pädevate asutuste hea koostöö huvides on soovitav, et riikide asutused 
saadaksid oma aruanded komisjonile, kes koondab teabe. Nii on komisjonil kergem teavet 
koguda.
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