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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- võrdsus tarbijate ja valdkondlike asjatundjate vahel teabe, tõlgenduste ja menetluse 
osas ning mõlema poole juuresolek, st mõlemad pooled võivad väljendada oma 
seisukohti ja tutvuda teiste poolt esitatud seisukohtade ja faktidega;

- tasuta mehhanism: lahendamist vajab alternatiivse vaidluste lahendamisega seotud 
kulude probleem, mis tagaks poolte jaoks sellise lahenduse atraktiivsuse; kaaluma 
peaks tarbija jaoks täielikult tasuta süsteemi loomist;
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- vabadus ja kohtuvälisus: alternatiivne vaidluste lahendamissüsteem peaks olema 
vabatahtlik, lähtudes austusest poolte vaba valiku vastu kogu protsessi vältel, andes 
neile igal ajal võimaluse lahendada oma vaidlust kohtus; see ei tohiks mingil juhul 
kujutada endast esimest kohustuslikku sammu enne õiguslike meetmete võtmist ning 
sellest süsteemist tulenevad otsused muutuvad siduvaks ainult juhul, kui pooli on 
sellest eelnevalt teavitatud ja nad sellega sõnaselgelt nõustunud;

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

- läbipaistvus: lisaks üldise teabe (vaidluste liigid, taotluste esitamise reeglid, otsuste 
tegemise viisid jne.) kättesaadavaks tegemisele peaks olema kohustuslik avaldada 
kõigi vahendajana tegutsevate isikute aastaaruanne;

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

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

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

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

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

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