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ET

ETTEPANEKUD

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

1. peab kahetsusväärseks asjaolu, et liikmesriikides tuntakse mitte üksnes tarbijate ja 
ettevõtjate hulgas, vaid ka õiguselukutsete esindajate seas ja tarbijakaitseliitudes valdavalt 
vaid siseriiklikku, kuid mitte Euroopa tasuta õigusabi;

2. on arvamusel, et tundmatud on ka muud Euroopa menetlused, näiteks Euroopa väiksemate 
kohtuvaidluste menetlus1, ja et praeguse teavituspoliitika raames need ka märkimisväärset 
tuntust ei saavuta;

3. nõuab niisuguse andmebaasi loomist, kust oleks võimalik otsida tasuta õigusabi juhtumeid 
käsitlevaid juriste lihtsal viisil nende kõneldava(te) keel(t)e ja neile tuntud 
õigussüsteemi(de) nimetamise alusel;

4. peab soovitavaks määrata igas liikmesriigis ametisse keskasutuse, mis tegeleb tasuta 
õigusabi taotluste vastuvõtmise ja edastamisega;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et ei ole kuigi tarbijasõbralik, et nii veebisaidil „Euroopa 
justiitsatlas tsiviilasjades” kui ka e-õiguskeskkonna portaalis puudub võimalus nii tasuta 
õigusabi alaste kui ka muude tüüpvormide allalaadimiseks või asjaomase tüüpvormi 
nõuetekohaseks printimiseks; palub komisjonil seda olukorda viivitamata muuta;

6. rõhutab, et aruandes nimetatud Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja 
kaubandusasjades pakub küll teavet tasuta õigusabi kohta, kuid seda ajakohastati viimati 
12. juulil 2007. aastal;

7. on arvamusel, et tasuta õigusabi saamise majanduslike kriteeriumide kehtestamiseks tuleb 
võtta arvesse erinevat elukallidust liikmesriikides;

8. on erinevalt komisjonist arvamusel, et liikmesriigid peavad rohkem pingutama, et täita 
direktiivi 2003/8/EÜ artikli 18 (teave) nõuded;

9. kutsub komisjoni üles teavitama tarbijaid ja ettevõtteid paremini tsiviil- ja 
kaubandusvaidlustega seotud Euroopa tasandi meetmetest ning nendega seotud 
võimalustest ning toetama ja edendama kogu Euroopas teavituskampaaniaid;

10. palub komisjonil esitada läbivaadatud ettepanek, millega kõrvaldatakse tema aruandes 
(COM(2012) 71 final) nimetatud puudused ja tõlgendusalased puudujäägid ning 
hõlmamata olukorrad, ning tagada liikmesriikide eeskirjade täiendav ühtlustamine, et 
vältida täiendavaid arusaamatusi ja õiguslikke lünki.

                                               
1 Määrus (EÜ) nr 861/2007.


