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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(2012)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 Madalmaade Parlamendi Esimese Koja ja Saksamaa Liidunõukogu poolt 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 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 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– 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 muu tekstiga asendada;

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

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.



PE487.749v01-00 6/68 PR\899148ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1
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 
veebipõhised või mitte, ning on eriti 
oluline juhtudel, kui tarbijad teevad 
piiriüleseid oste.

(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.

Or. en

Selgitus

Täpsustab reaalset kasu, mida siseturg peaks tarbijatele pakkuma.

Muudatusettepanek 2
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
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) 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 hoiduvad 
kauplejad sellisest piiriülesest müügist, 
mis asetab nad ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda võrreldes 
kauplejatega neis liikmesriikides, kus 
sellised menetlused on kättesaadavad.

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 4
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 
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peaks tooma kasu tarbijatele ning 
suurendama seetõttu nende usaldust turu
vastu. See juurdepääs peaks kehtima nii 
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 5
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 järjekindlalt 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, milles 
käsitletakse põhimõtteid kohtuvälistele 
organitele, mis on kaasatud 
tarbijavaidluste konsensuslikule 
lahendamisele2, 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
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vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele.

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

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanismide ebaühtlane pädevusulatus 
ja kvaliteet ning teadlikkus neist 
mehhanismidest liikmesriikides vajab 
liidu tasandi meetmeid. Käesoleva 
direktiiviga peaks kehtestama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
kvaliteedistandardid, kehtestades liidu 
vaidluste kohtuvälise lahendamise eri 
süsteemide ühtlustamise 
miinimumtaseme, mis peaks tagama 
tarbijatele samaväärsel tasemel kaitse ja 
õigused nii kodumaiste kui ka piiriüleste 
vaidluste korral.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Selleks et tarbijad kasutaksid täiel 
määral siseturu potentsiaali, peaks 
vaidluste kohtuväline lahendamine olema 
kättesaadav kõikide käesoleva direktiiviga 
hõlmatud kodumaiste ja piiriüleste 
tarbijavaidluste liikide puhul, vaidluste 
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kohtuvälise lahendamise menetlused 
peaksid vastama järjepidevatele kvaliteedi 
miinimumstandarditele kogu liidus ning 
tarbijad ja kauplejad peaksid olema 
sellistest menetlustest teadlikud. Piiriülese 
kaubanduse ja isikute liikuvuse 
sagenemise tõttu on samuti tähtis, et 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused käsitleksid piiriüleseid vaidlusi 
tulemuslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Nagu teatas Euroopa Parlament 
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.
__________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0449.
2 ELT C 161 E, 31.5.2011.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament on järjepanu nõudnud õiguslikke meetmeid, et tagada juurdepääs 
tarbijavaidluste kohtuvälisele lahendamisele.
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Muudatusettepanek 9
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 ja teevad edusamme ühtse turu 
väljakujundamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 10
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
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 11
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 
saavutada ühtse turu akti eesmärk 
suurendada kodanike usaldust siseturu 
vastu.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 12
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 üksteist täiendavat 
ettepanekut. Veebipõhine vaidluste 
lahendamise platvorm on vahend, mis 
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peaks toimima tarbijatele ja kauplejatele 
ühtse portaalina veebikaubandust 
käsitlevate vaidluste kohtuvälise 
lahendamise jaoks ning mida toetavad 
kättesaadavad kvaliteetsed vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused liidu 
piires. Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm peaks olema võimalik ainult siis, 
kui saavutatakse vaidluste kohtuvälise 
lahendamise täielik pädevusulatus.
_____________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
vastuvõtmise kuupäev.
**Väljaannete talitus: palun lisada 
viitenumber.

Or. en

Muudatusettepanek 13
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”.

Or. en
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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 14
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 
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 poolt kauplejate vastu algatatud
lepinguliste vaidluste suhtes, mis tekivad 
nii veebivälisel kui ka veebipõhisel
kaupade müümisel või teenuste osutamisel 
kõikides majandusvaldkondades. 
Käesolevat direktiivi ei tohiks kohaldada 
kauplejate poolt tarbijate vastu esitatud ja
kauplejate vaheliste vaidluste ega kaebuste
suhtes, kuid selle direktiiviga ei tohiks ära 
hoida selliste sätete vastuvõtmist või 
jõushoidmist, mis käsitlevad niisuguste 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisalast tuleks jätta välja kauplejate kaebused tarbijate vastu, kuna 
kauplejatel juba on selliste vaidluste lahendamiseks piisavad vahendid.

Muudatusettepanek 15
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 

(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 
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selliste üksuste loomiseks, peaks käesoleva 
direktiiv olema ülimuslik ainult niivõrd, 
kui sellised õigusaktid ei taga vähemalt 
samaväärsel tasemel tarbijakaitset.

vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
loomiseks, peaks käesoleva direktiiv olema 
ülimuslik ainult niivõrd, kui valdkondlikud
õigusaktid ei taga vähemalt samaväärsel 
tasemel tarbijakaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 16
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 üksuste 
suhtes, mis vastavad täielikult direktiivi 
sätetele, millest teavitatakse komisjoni ja 
liikmesriike ning 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.

Or. en

Muudatusettepanek 17
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 

(13) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvad lepinguvaidlused saab esitada 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele, mis vastab käesolevas direktiivis 
sätestatud kvaliteedikriteeriumidele. 
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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.

Liikmesriigid võiksid samuti seda 
kohustust täita, täiustades vaidluste 
kohtuvälise lahendamise olemasolevaid 
hästi toimivaid üksusi ja kohandades 
vajaduse korral nende pädevusulatust, 
järgides käesoleva direktiivi sätteid 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.

Or. en

Muudatusettepanek 18
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 
üksuste arengut.

(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 
riikideüleste ja üleeuroopaliste vaidluste 
lahendamise mehhanismide arengut, mille 
puhul eri liikmesriikidest pärit kauplejad 
kuuluvad sama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise mehhanismi alla.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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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. Selliseid menetlusi 
võib pidada esialgseks sammuks vaidluste 
kohtuvälise lahendamise kollektiivsete 
menetluste edasisel väljatöötamisel liidus.
Tulemusliku kollektiivsete vaidluste
süsteemi olemasolu ja vaidluste 
kohtuvälise lahendamise lihtne 
kasutamine peaksid üksteist täiendama ja 
need menetlused ei tohiks olla üksteist 
välistavad.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Konfidentsiaalsust ja eraelu 
puutumatust tuleks austada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluse kõigis 
etappides. Siiski tuleks lubada lõplike 
näidisotsuste avaldamist vastavalt 
seaduslikule 
konfidentsiaalsuskohustusele.

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.
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Muudatusettepanek 21
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 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.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 c) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste sõltumatus ja ausus on 
hädavajalik, 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
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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 23
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. Seetõttu ei tohiks pidada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlusteks 
käesoleva direktiivi tähenduses menetlusi, 
mille puhul vaidluste lahendamise eest 
vastutav füüsiline isik on vaid kaupleja 
palgatud või saab temalt tasu muus 
vormis, ning seega tuleks need 
menetlused direktiivi kohaldamisalast 
välja jätta. Sellest hoolimata ei tohiks 
direktiiv mõjutada äriliitude võimalust
rahastada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste ja menetluste läbipaistvuse 
tagamiseks on vaja, et asjaosalised saavad 

(18) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused peaksid olema kättesaadavad ja 
läbipaistvad. Vaidluste kohtuvälise 
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kogu teabe, mida nad vajavad, et teha 
asjatundlik otsus enne vaidluse kohtuvälise 
lahendamise menetluses osalemist.

lahendamise üksuste ja menetluste 
läbipaistvuse tagamiseks on vaja, et 
asjaosalised saavad selge ja kättesaadava
teabe, mida nad vajavad selleks, et teha 
asjatundlik otsus enne vaidluse kohtuvälise 
lahendamise menetluses osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 25
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) Hästi toimiv vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus peaks lahendama 
veebipõhiste ja veebiväliste vaidluste 
menetlused otstarbekalt 90 kalendripäeva 
jooksul alates menetluse ametlikust 
algusest. Mõne tehnilise ja väga keerulise 
vaidluse korral võib vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus vajada rohkem aega, et 
kaaluda objektiivselt juhtumi kõiki 
aspekte, ning vaidluste kvaliteetseks 
lahendamiseks tuleks neil lubada 
pikendada 90päevast tähtaega oma 
äranägemise järgi.

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused on kavandatud kiire, mitteametliku ja odava 
alternatiivina kohtutele. Seetõttu teevad vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused kõik 
vajaliku, et tagada vaidluse lahendamine võimalikult varajases etapis 90 kalendripäeva 
jooksul, kusjuures seda tähtaega võib asjakohase põhjenduse olemasolul pikendada.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

menetlused peaksid olema tasuta. Juhul 
kui kohaldatakse tasu, peaks see olema
mõistlik, proportsionaalne ja mõõdukas, 
tagamaks, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlus on tarbijale 
kättesaadav, atraktiivne ja odav.

Or. en

Selgitus

Et pakkuda kättesaadavat alternatiivi kohtumenetlustele, peaksid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlused olema üldjuhul tarbijatele tasuta. Kui see ei ole aga nii, peaks 
võetud tasu olema realistlikult ja proportsionaalselt mõõdukas.

Muudatusettepanek 27
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. Mõlemad pooled 
peaksid saama esitada oma andmed ja 
tõendid, ilma et nad peaksid selleks 
füüsiliselt kohal olema.

Or. en

Muudatusettepanek 28
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 
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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 pooltel kohtusüsteemi 
poole pöörduda.

Or. en

Muudatusettepanek 29
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. Lahendusi 
määravate vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste puhul peaksid 
lahendused olema pooltele siduvad vaid 
juhul, kui neid on teavitatud selle siduvast 
olemusest eelnevalt ja nad on sõnaselgelt 
sellega nõustunud.

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 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
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menetluste puhul, kus 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. Piiriüleste vaidluste 
korral ei tohi vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse määratud lahenduse 
tulemus olla see, et tarbijalt võetakse 
kaitse, mis talle on tagatud selle 
liikmesriigi õiguse kohustuslike sätetega, 
kus asub tarbija alaline elukoht.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 d) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi kohaldada otsustavatel pooltel 
ei takistata nende kohtumenetluse õiguse 
kasutamist aegumis- ja igamistähtaegade 
lõppemise tõttu vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluse jooksul. Seepärast 
tuleks vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse ajaks kohtu aegumis- ja 
igamistähtajad peatada.

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusi kasutavaid tarbijaid ei tohi aegumis- ja 
igamistähtaegade lõppemise ettekäändel takistada algatamast sama vaidluse asjus 
kohtumenetlust ajal, mil kestab nende vaidluse kohtuväline lahendamine.
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Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 e) Selleks et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused oleksid 
jätkusuutlikud ja toimiksid tulemuslikult, 
tuleks nende tegevust asjakohaselt 
rahastada. Neid võib rahastada kas 
avaliku või erasektori vahenditest või 
mõlemast korraga.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 f) Komisjon peaks võimaluse korral 
eraldama vajalikke vahendeid 2014.–
2020. aasta tarbijakaitseprogrammist, et 
rahastada uute organite loomist, 
vahendajate või muu tugipersonali 
koolitamist ning teabe jagamist ja abi 
andmist teiste hulgas tarbijatele. 
Kodanikele teabe kättesaadavaks 
tegemiseks tuleks olemasolevad ressursid 
ja kontaktpunktid korraldada tõhusamalt.

Or. en

Selgitus

Arvestades tulevast 2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogrammi, tuleks komisjonil eraldada 
vajalikud vahendid kõnealuse direktiivi rakendamiseks ning selleks, et luua üleliiduline 
vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteem.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22
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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 
paberkandjal või, kui tarbija on sellega 
nõus, mõnel muul püsival andmekandjal.

(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. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusi kasutada otsustanud
kauplejad peaksid andma tarbijatele selle 
asjaomase vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse või üksuste aadressi 
või veebisaidi, mille pädevusulatusse nad 
kuuluvad. Teave tuleks esitada selgel, 
arusaadaval ning kergesti ja alaliselt 
kättesaadaval viisil kaupleja veebisaidil 
(kui see on olemas), kaupleja ja tarbija 
vahelise kaupade müügi või teenuste 
osutamise lepingu üldtingimustes või 
muudes asjakohastes dokumentides, nt 
lepingueelsetes dokumentides, arvetel ja 
kviitungitel.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Eelmises põhjenduses nimetatud 
teavitamiskohustus ei tohiks piirata 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2011. aasta 
direktiivi 2011/83/EL (tarbijaõiguste 
kohta)1 artikli 6 lõike 1 punkti t, artikli 7 
lõike 1 ja artikli 8 kohaldamist. Nimetatud 
direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis t 
nähakse ette, 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, mida 
kohaldatakse kaupleja suhtes, ning selle 
juurdepääsutingimustest. 
Direktiivi 2011/83/EL artikli 7 lõikes 1 
nähakse ette, et väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingute puhul esitab 
kaupleja ettenähtud teabe tarbijale 
paberkandjal või, kui tarbija on sellega 
nõus, mõnel muul püsival andmekandjal.
______________
1 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.

Or. en

Muudatusettepanek 36
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
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Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 c) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
süsteemide ebavajaliku koormuse 
vähendamiseks peaksid kõik sidusrühmad 
julgustama tarbijatel püüda lahendada 
kauplejatega vaidlusi rahumeelselt enne 
kaebuste esitamist vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusele või kohtule. 
Üksikute ettevõtjate asutusesisesed 
kaebesüsteemid võivad osutuda tõhusaks 
kaebuste lahendamisel ning vaidluste 
hilisema süvenemise ärahoidmisel.

Or. en

Selgitus

Kõik sidusrühmad peaksid julgustama tarbijaid kauplejaga vabatahtlikult ühendust võtma ja 
kasutama asutusesiseseid kaebesüsteeme hierarhilise süsteemi esimese sammuna. Nii võib 
vaidlus kiiresti laheneda ja kui leitakse mõlemale poolele sobiv lahendus, võidakse vältida 
vajadust esitada kaebus vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 d) Liikmesriigid peaksid kaasama 
tarbija- ja ettevõtlusorganisatsioonide 
esindajaid vaidluste kohtuvälise 
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 40
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.
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

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
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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 
soovitust 2010/304/EL tarbijakaebuste ja -
päringute liigitamise ning nendest 
teatamise ühtlustatud metoodika 
kasutamise kohta.

(27) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nõuetekohase ja tulemusliku 
toimimise tagamiseks tuleks liikmesriikidel 
määrata pädev(ad) asutus(ed), mis peaks
neid üksusi hoolikalt jälgima ja 
kontrollima. 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 
enda asukohariigis korrapäraselt 
aruandeid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste arengu ja toimimise 
kohta, mida komisjon korrapäraselt jälgib 
ja hindab. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 42
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 
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suhtes, eriti piiriüleste ostude korral, 
peaks suurendama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele Euroopa 
kvaliteedimärgi andmine. Kergesti 
äratuntav Euroopa kvaliteedimärk peaks 
tarbijatele tagama, et asjaomane vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus vastab 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kvaliteedikriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 43
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 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga, 
nõukoguga ja asjaomaste 
sidusrühmadega koostama 
kvaliteedikriteeriumide suunised, 
eesmärgiga parandada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste üldist 
tulemuslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 44
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 

Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata
kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele 
ja kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, tagades, et tarbijad saavad 
esitada vabatahtlikult vaidlused kauplejate 
vastu erapooletutele, läbipaistvatele ja 
sõltumatutele vaidluste kohtuvälise 
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ja õiglasi vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi.

lahendamise üksustele, mis pakuvad 
kiireid, tulemuslikke ja õiglasi vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlusi.

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise kättesaadavus on mõeldud üldjuhul kaupleja ja tarbija 
vahel esineva ebavõrdsuse vähendamiseks ning sellise vahendi pakkumiseks, mille kaudu saab 
tarbija otsida oma kaebusele lahendust viisil, mis on kiirem ja odavam kui kohtuskäimine. 
Tarbijale suunatud algatusena peaksid väljapakutud vaidluste kohtuvälise lahendamise 
süsteemid olema kättesaadavad ainult tarbijatele, kuna kauplejate käsutuses on juba piisavalt
(õiguslikke) vahendeid oma õiguste nõudmiseks ja kasutamiseks.

Muudatusettepanek 45
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 kodumaiste 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.
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Muudatusettepanek 46
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 palgatud või 
saavad temalt mis tahes vormis tasu;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kaupleja poolt tarbija vastu 
algatatud menetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiiviga luuakse 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse ühtlustatud 
miinimumstandard, et tagada pärast selle 
rakendamist tarbijatele juurdepääs 
kvaliteetsetele, läbipaistvatele, tõhusatele 
ja õiglastele õiguskaitse mehhanismidele, 
olenemata sellest, milline on nende 
elukoht liidus. Liikmesriigid võivad 
direktiivi reguleerimisalas kehtestada või 
säilitada ELi toimimise lepingule vastavad 
rangemad eeskirjad, et tagada kõrgemal 
tasemel tarbijakaitse.
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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 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „kaupade müük” – igasugune 
leping, 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 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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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 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus” – artikli 2 lõikes 1 viidatud 
menetlus lepinguliste vaidluste 
kohtuväliseks lahendamiseks käesolevas 
direktiivis sätestatud kvaliteedikriteeriume 
järgiva vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse sekkumise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt e

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 püsivalt loodud üksus, 
mis otsib vaidlustele kohtuvälist 
lahendust, mis järgib käesoleva direktiivi 
II peatükis sätestatud 
kvaliteedikriteeriume ja millest on 
teavitatud komisjoni artikli 17 lõike 2 
kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Täpsustus on vajalik vastavalt artiklis 15 tehtud muudatustele.

Muudatusettepanek 54
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. Liikmesriigid hõlbustavad tarbijate 
juurdepääsu vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustele ja tagavad, et 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvad vaidlused saab esitada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustele, mis 
vastavad käesolevas direktiivis sätestatud 
kvaliteedikriteeriumidele, kui nii kaupleja 
kui ka tarbija otsustavad nii toimida.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid tagavad ja teevad kõik võimaliku, et hõlbustada tarbijate juurdepääsu vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlustele, et tarbijatele oleks tagatud kõrgetasemeline 
tarbijakaitse.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) haldavad veebisaiti, mis annab 
pooltele kogu vajaliku teabe vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluse kohta 
selges ja arusaadavas vormis ning 
võimaldab tarbijal esitada kaebuse veebis 
e-posti kaudu või muul elektroonilisel 
viisil, nagu on kindlaks määratud 
määruses (EL) nr...*;

_____________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise 
määruse (määrus, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist) 
number.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) annavad pooltele 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 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldavad asjaosalistel vahetada 
üksteisega teavet elektroonilisel teel;

(b) abistavad asjaosaliste vastastikust 
elektroonilist teabevahetust;

Or. en

Muudatusettepanek 59
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 käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate vaidluste menetlemisel 
järgitakse isikuandmete töötlemise puhul
isikuandmete kaitse eeskirju, mis on 
sätestatud direktiivi 95/46/EÜ rakendamise 
siseriiklikes õigusaktides.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus ei tohi keelduda konkreetse 
vaidluse jätkamisest alusel, et vaidlus on 
tühine, kiuslik või selle on läbi vaadanud 
teine vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus, välja arvatud juhul, kui kõigile 
pooltele antakse mõistlik põhjendus 
üksuse otsuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid võivad kehtestada 
tähtaja, mille jooksul võib tarbija 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele kaebuse esitada ning mis ei ole 
lühem kui liikmesriigi õigusaktides 
sätestatud tähtaeg, mille jooksul tohivad 
asjaosalised alustada kohtumenetlust, kui 
selline tähtaeg on olemas;

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid võivad seada vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse jaoks kaebuse 
esitamisele tähtajad, et kooskõlastada need oma õigussüsteemiga ja et mitte võtta tarbijalt 
tema seadusega ettenähtud õigusi.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlusi 
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kasutada otsustavatel pooltel ei takistata 
vaidlusega seoses kohtumenetluse 
alustamist, kui aegumis- või 
igamistähtajad on vaidluste kohtuvälise 
lahendamise protsessi käigus lõppenud. 
Seepärast peatatakse aegumis- ja 
igamistähtajad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluse ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 63
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 
lahendamise üksus.

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 
olemasolev kohtuvälise lahendamise üksus.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Sõltumatus

1. Liikmesriigid tagavad vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
korralduse selliselt, et nende sõltumatus 
poolte huvidest on kindel ja nad 
tegutsevad läbipaistval viisil piisavate 
institutsiooniliste kaitsemeetmetega.
2. Kui otsuse langetab kolleegium, 
tagatakse otsuse tegemise eest vastutava 
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asutuse sõltumatus, võimaldades võrdset 
esindatust tarbijaorganisatsioonidele ja 
kutseliitudele või järgides lõikes 3 
sätestatud kriteeriume.
3. Kui otsuse langetab kutseliidu palgatud 
või tasustatud füüsiline isik, täidab see 
isik oma tegevuse sõltumatuse tagamiseks 
järgmisi kriteeriume:
(i) isiku määrab ametisse kolleegium, 
kuhu kuulub võrdne arv nii tarbijate kui 
ka kauplejate huvide esindajaid;
(ii) isikule antakse piisavalt pikk 
ametiaeg, et tagada tema tegevuse 
sõltumatus, ning isikut ei saa tema 
ülesannete täitmisest ilma õigustatud 
põhjenduseta vabastada;
(iii) isikule ei jaga korraldusi kaupleja 
ega kaupleja esindajad ning ta ei ole 
seotud hierarhiliselt ega oma ülesannete 
seisukohalt vaidluses osalevate pooltega.
Lisaks on vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse käsutuses piisav 
eelarve, mis on eraldiseisev kutseliidu 
üldeelarvest.

Or. en

Selgitus

Sõltumatuse põhimõte ei ole sama mis erapooletuse põhimõte. Seetõttu on väga tähtis, et 
sõltumatuse põhimõte kuuluks eraldi käesolevasse direktiivi. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused peavad täitma teatud kriteeriumid oma sõltumatuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

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 
oma veebisaitidel ja nõudmise korral ka 
püsival andmekandjal 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 66
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 
vastutavad füüsilised isikud, nende
kvalifikatsioon, erialad, ametisse 
määramise viis ja ametiaja kestus;

Or. en

Muudatusettepanek 67
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 68
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;
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Or. en

Muudatusettepanek 69
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 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

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 ka 
püsival andmekandjal üldsusele 
kättesaadavaks tegevuse aastaaruanded. 
Kõnealused aruanded sisaldavad järgmist 
teavet nii kodumaiste kui ka piiriüleste 
vaidluste kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) süstemaatilised probleemid, mis 
esinevad sageli ja põhjustavad tarbijate ja 
kauplejate vahel vaidlusi, ning soovitused 
selliste probleemide ärahoidmiseks või 
lahendamiseks;
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Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused on ainulaadses olukorras, nad mitte ainult ei 
tuvasta süstemaatiliselt esinevaid probleeme konkreetses valdkonnas või sektoris, vaid ka 
pakuvad välja lahendusi.

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) oluliste vaidluste tulemustel 
põhinevad nn näidisotsused, mis tõstavad 
kauplejate standardeid ja hõlbustavad 
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 
nn näidisotsused.

Muudatusettepanek 73
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 osatähtsus 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.
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Muudatusettepanek 74
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 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – 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 olemas ja kättesaadav nii 
veebis kui ka veebiväliselt, olenemata 
sellest, kus asjaosalised asuvad;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused on kavandatud kiire, mitteametliku ja odava 
alternatiivina kohtutele. Seetõttu peaksid vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused olema 
tasuta. Kui see aga nii ei ole, peaks võetud tasu olema realistlikult ja proportsionaalselt 
mõõdukas, tagamaks, et tarbijad kasutavad vaidluste kohtuvälist lahendamist asjakohaselt ja 
et see on neile kättesaadav.

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – 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 tavaliselt 
90 kalendripäeva jooksul alates ajast, mil
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
menetlust ametlikult alustab; kuid mõne 
vaidluse korral, eriti väga keeruka ja 
tehnilise vaidluse korral, võib vaidluse 
eest vastutav isik või kolleegium vaidluste
kvaliteetseks lahendamiseks pikendada
90päevast tähtaega oma äranägemise 
järgi.

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluses:

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlustes:

Or. en

Muudatusettepanek 80
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) võimaldatakse asjaosalistel väljendada 
oma seisukohta, saada teise asjaosalise 
esitatud fakte, tõendeid, dokumente ja 
väiteid, sh ekspertide antud seisukohti ja 
arvamusi, ning esitada nende kohta 
märkusi;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 81
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, märkides tulemuse aluseks 
olevad põhjused.
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Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

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 antava ettepaneku abil, 
tagavad liikmesriigid, et

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) asjaosalisi teavitatakse enne pakutud
lahendusega nõustumist õigustest, mis neil 
on kohaldatavate õiguslike sätete alusel, 
ja sellest, et:

Or. en

Muudatusettepanek 84
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
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Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(ii) pakutud lahendus võib olla erinev
õigusnorme kohaldavas kohtus tehtud 
otsusest;

Or. en

Muudatusettepanek 86
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 
enne pakutud lahendusega nõustumist, 
selle tagasilükkamist või järgimist;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) asjaosalistele antakse enne pakutud
lahenduse või rahumeelse kokkuleppega
nõustumist mõistlik järelemõtlemisaeg.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Vabadus

1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse 
langetatud otsus on pooltele siduv üksnes 
juhul, kui neid teavitati selle siduvast 
olemusest eelnevalt ja nad nõustusid 
sellega sõnaselgelt.
2. Liikmesriigid tagavad, et tarbija ja 
kaupleja vaheline kokkulepe esitada 
kaebus vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele ei ole tarbija jaoks siduv, kui see 
sõlmiti enne vaidluse tekkimist ja kui see 
võtab tarbijalt õiguse esitada vaidluse 
lahendamiseks hagi kohtusse.

Or. en

Selgitus

On ääretult oluline, et vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus ei takista tarbijate 
juurdepääsu õigusemõistmisele nende õiguse kaudu pöörduda kohtu poole. Vabaduse 
põhimõte tagab, et vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused ei piira neid õigusi.

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Seaduslikkus

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste 
puhul, mille eesmärk on lahendada 
vaidlus lahenduse määramise kaudu, ei 
ole määratud lahenduse tulemuseks see, 
et tarbijalt võetakse kaitse, mis talle on 
tagatud selle liikmesriigi õiguse 
kohustuslike sätetega, kus on asutatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus. 
Piiriüleste vaidluste korral ei tohi 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
määratud lahenduse tulemus olla see, et 
tarbijalt võetakse kaitse, mis talle on 
tagatud selle liikmesriigi õiguse 
kohustuslike sätetega, kus asub tarbija 
alaline elukoht, vastavalt määruse (EÜ) 
nr 593/2008 artikli 6 määratlusele.

Or. en

Selgitus

Kavandatud direktiiv ei sisalda tähtsat seaduslikkuse põhimõtet, mis tagab, et tarbijad on 
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 91
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 c
Suunised

1. Pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja asjaomaste 
sidusrühmadega koostab komisjon 
käesoleva direktiivi rakendamise 
suunised. Suunistes keskendutakse eriti 
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II peatükis sätestatud 
kvaliteedikriteeriumidele, vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste 
koostööle piiriüleste vaidluste korral, 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
ja riiklike asutuste koostööle vastavalt 
artiklitele 13 ja 14 ning käesoleva 
direktiivi ja liidu teiste õigusaktide 
vahelisele seosele. 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 täpsustamiseks.

Muudatusettepanek 92
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 selgelt, arusaadavalt ning
kergesti ja alaliselt kättesaadaval viisil 
kaupleja veebisaidil (kui see on olemas), 
kaupleja ja tarbija vahelise kaupade müügi 
või teenuste osutamise lepingu 
üldtingimustes või muudes asjakohastes 
dokumentides, nt lepingueelsetes 
dokumentides, arvetel ja kviitungitel. 
Selles täpsustatakse, kuidas saada 
lisateavet vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse ja selle kasutamise 
tingimuste kohta.
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Or. en

Selgitus

Sellise teabe esitamine kõigil kviitungitel ja arvetel ei oleks mikro- ja väikeste ettevõtjate 
jaoks alati praktiline.

Muudatusettepanek 93
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 94
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.
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Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

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 ning
võimaluse korral oma ruumides püsival 
andmekandjal kättesaadavaks artikli 17 
lõikes 3 osutatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste nimekirja.

Or. en

Muudatusettepanek 96
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

Selgitus

Ühitamine artiklitega 11 ja 12.

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See koostöö hõlmab vastastikust 
teabevahetust, mis käsitleb kauplejate 

2. See koostöö hõlmab vastastikust 
teabevahetust, mis käsitleb konkreetsete
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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.

ettevõtlussektorite tavasid, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 98
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 99
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. Iga 
liikmesriik võib määrata rohkem kui ühe 
pädeva asutuse; sel juhul otsustab ta, 
milline neist pädevatest asutustest on 
ühtne komisjoni kontaktasutus. Iga 
liikmesriik teatab enda määratud pädevast 
asutusest või vajaduse korral asutustest, 
sh ühtsest kontaktasutusest, komisjonile.

Or. en
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Selgitus

Direktiivis tuleb tunnistada iga liikmesriigi võimalust omada rohkem kui üht pädevat asutust. 
Juhul kui see on nii, annavad liikmesriigid kindlale pädevale asutusele kontaktasutuse 
volitused kooskõlastada teavet määratud pädevate asutuste ja Euroopa Komisjoni vahel.

Muudatusettepanek 100
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 
nimekirja, kuhu kuulub vajaduse korral 
ühtne kontaktasutus, ja avaldab selle 
nimekirja Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 102
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
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Muudatusettepanek 103
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 104
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – sissejuhatav osa

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 järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 105
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;

(e) kauplejate arv, kes kasutavad vaidluste 
kohtuvälist lahendamist tarbijatega 
tekkinud vaidluste lahendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 106
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;

Or. en

Muudatusettepanek 107
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;

(g) hinnang nende koostöö tulemuslikkuse 
kohta vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste võrgustikes, mis hõlbustavad 
piiriüleste vaidluste lahendamist, kus see 
on asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 108
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.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 109
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 110
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõik pädevad asutused koostavad lõikes 1 
osutatud hinnangu põhjal nimekirja 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
kohta, mis vastavad lõikes 1 esitatud 
tingimustele. Pädev asutus ei keeldu 
teavitamast vaidluste kohtuvälise
lahendamise üksust ega seda nimekirja 
lisamast, kui see vastab käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende pädevuse kindlakstegemiseks 
vajalikud elemendid;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2 – 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 114
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 3

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 muudatustest, 
ajakohastatakse nimekirja viivitamata ja 
vastav teave edastatakse komisjonile. Kui 
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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 115
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik on määranud rohkem 
kui ühe pädeva asutuse, esitab ühtne 
kontaktasutus lõikes 2 viidatud nimekirja 
ja selle muudatused komisjonile.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 116
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, 
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tarbija- ja kaubandusorganisatsioonidele 
ning Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustikule.

Or. en

Muudatusettepanek 117
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 tagab 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 
üksused järgivad käesolevas direktiivis nõutud kvaliteedistandardeid. Kvaliteedimärk tuleb 
ära võtta kohe, kui üksus ei kuulu enam komisjoni nimekirja.

Muudatusettepanek 118
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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – sissejuhatav osa

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. Eelkõige käsitletakse aruandes 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a

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 121
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.
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Or. en

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 123
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 …*

ja seejärel iga nelja 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.

_____________
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 
viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi käsitleva komisjoni ettepaneku eesmärk 
on 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.

Taust

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 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0449.
2 ELT C 161 E, 31.5.2011.
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kokkupuutumise suhtes ebakindlad. Selleks on väga tähtis, et direktiiv hõlmaks mitte ainult 
piiriüleseid, vaid ka kodumaiseid 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 ja ei järgi sageli 
komisjoni soovitustes sätestatud kvaliteedipõhimõtteid.

Raporti projekt

Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku heaks, kuna see moodustab tugeva algraamistiku 
kodanike jaoks vaidluste kohtuvälise lahendamise täieliku pädevusulatuse saavutamiseks. 
Siiski on raportöör 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.

Reguleerimisala

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 
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lahendamise reguleerimisalast niigi juba piisavad vahendid kõnealuste vaidluste 
lahendamiseks.

Juurdepääs

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 raportöör 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 raportöör 
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 
näidisotsused, mis lihtsustaksid parimate tavade vahetamist ja ergutaksid kauplejaid 
standardeid tõstma.

Tulemuslikkus

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 raportöör 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.
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Vabadus ja seaduslikkus

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 raportöör 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. Raportööri arvamusel 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.

Kokkuvõte

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 iganes tarbija teostab 
ostu liidu piires, on tal juurdepääs kvaliteetsele, erapooletule, sõltumatule, õiglasele ja 
läbipaistvale vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusele.


