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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 ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise 
lahendamise määrus)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011– 2011/0374(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0794),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0453/2011),

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

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

– 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, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kui on võimalik leida lihtne ja odav 
viis, kuidas lahendada vaidlusi, võib see 
hüppeliselt suurendada tarbijate ja 
kauplejate usaldust digitaalse turu vastu. 
Seni ei ole siiski vahendit, mille abil 

(6) Kui on võimalik leida lihtne ja odav 
viis, kuidas lahendada vaidlusi, võib see 
hüppeliselt suurendada tarbijate ja 
kauplejate usaldust digitaalse turu vastu. 
Seni ei ole siiski vahendit, mille abil 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
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tarbijad ja kauplejad võiksid jõuda 
kohtuvälise lahenduseni eelkõige
vaidlustes, mis on seotud piiriüleste 
veebipõhiste tehingutega. Seega on need 
vaidlused sageli jäänudki lahendamata.

tarbijad ja kauplejad võiksid jõuda 
kohtuvälise lahenduseni vaidlustes, 
eelkõige nendes, mis on seotud piiriüleste 
veebipõhiste tehingutega. Seega on need 
vaidlused sageli jäänudki lahendamata.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Lihtne ja odav võimalus piiriüleste 
veebipõhiste tehingutega seotud vaidluste 
kohtuväliseks lahendamiseks oleks 
veebipõhine vaidluste lahendamine. Praegu 
aga pole süsteemi, mis võimaldaks 
tarbijatel ja kauplejatel lahendada selliseid 
vaidlusi elektrooniliste vahendite kaudu. 
See tekitab tarbijale kahju, tõkestab 
piiriüleste veebipõhiste tehingute tegemist, 
loob kauplejate seas ebavõrdsed 
tingimused ning pärsib seega e-kaubanduse 
arengut.

(7) Lihtne ja odav võimalus nii piiriüleste 
kui ka riigisiseste veebipõhiste tehingutega 
seotud vaidluste kohtuväliseks 
lahendamiseks oleks veebipõhine vaidluste 
lahendamine. Praegu aga pole süsteemi, 
mis võimaldaks tarbijatel ja kauplejatel 
lahendada selliseid vaidlusi elektrooniliste 
vahendite kaudu. See tekitab tarbijale 
kahju, tõkestab eelkõige piiriüleste 
veebipõhiste tehingute tegemist, loob 
kauplejate seas ebavõrdsed tingimused 
ning pärsib seega e-kaubanduse üldist 
arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesolevat määrust tuleks kohaldada 
tarbijate ja kauplejate vaheliste piiriülese
veebipõhise kaupade müügi või teenuste 
osutamisega seotud lepinguvaidluste 
kohtuvälise lahendamise suhtes. Seda ei 
tohiks kohaldada tarbijate ja kauplejate 
vaheliste vaidluste suhtes, mis on seotud 
veebipõhise kaupade müügi või teenuste 

(8) Käesolevat määrust tuleks kohaldada 
tarbijate ja kauplejate vaheliste veebipõhise 
kaupade müügi või teenuste osutamisega 
seotud lepinguvaidluste kohtuvälise 
lahendamise suhtes. Kuigi asjaomasest 
vaidluste veebipõhise lahendamise 
mehhanismist saavad kasu eelkõige
piiriüleseid veebipõhiseid tehinguid 
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osutamisega, mille puhul vähemalt ühe 
poole elu- või asukoht ajal, mil tarbija 
asjaomase kauba või teenuse tellis, ei 
olnud Euroopa Liidu liikmesriigis, või kui 
kaupleja asukoht ja tarbija elukoht on 
samas liikmesriigis.

sooritavad tarbijad ja kauplejad, peaks 
käesolevat määrust kohaldatama ka 
riigisisestele veebipõhistele tehingutele, et
võimaldada e-kaubanduse valdkonnas 
tõeliselt võrdseid tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõiste „veebipõhine kaupade müük 
või teenuste osutamine” peaks hõlmama 
kaupade müügi või teenuste osutamise 
tehinguid, mille puhul kaupleja või tema 
vahendaja on pakkunud kaupu või 
teenuseid veebisaidil või muu 
elektroonilise vahendi kaudu ning tarbija 
on tellinud neid kaupu või teenuseid 
veebisaidilt või muu elektroonilise vahendi 
kaudu. See peaks hõlmama ka juhtumeid, 
kus tarbija on jõudnud veebilehele või muu 
infoühiskonna teenuse juurde mobiilse 
elektroonikaseadme, näiteks mobiiltelefoni 
abil.

(11) Mõiste „veebipõhine kaupade müük 
või teenuste osutamine” peaks hõlmama 
kaupade müügi või teenuste osutamise 
tehinguid, mille puhul kaupleja või tema 
vahendaja on pakkunud kaupu või 
teenuseid veebisaidil või muu 
elektroonilise vahendi kaudu ning tarbija 
on tellinud neid kaupu või teenuseid 
veebisaidilt või muu elektroonilise vahendi 
kaudu. See peaks hõlmama ka juhtumeid, 
kus tarbija on jõudnud veebilehele või muu 
infoühiskonna teenuse juurde mobiilse 
elektroonikaseadme, näiteks mobiiltelefoni 
abil. Teenused, mida ei ole osutatud 
elektrooniliste töötlus-/talletussüsteemide 
abil, nagu teenused, mis on osutatud 
kõnesuunamisteenuste või telefaksi abil, 
nagu arsti poolt telefoni või faksi teel 
antavad konsultatsioonid või juristi poolt 
telefoni või faksi teel antavad 
konsultatsioonid või otseturustamine 
telefoni või faksi teel, ei tohiks käsitada 
elektroonilisel teel pakutud teenustena.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse eesmärk on luua 
üleeuroopaline veebipõhine vaidluste 
lahendamise platvorm. Kõnealune 
platvorm peaks sisuliselt olema 
interaktiivne veebisait, mis toimiks ühtse 
portaalina tarbijate ja kauplejate jaoks, kes 
püüavad jõuda piiriülese e-kaubandusega 
seotud vaidlustes kohtuvälise lahenduseni. 
See peaks võimaldama tarbijatel ja 
kauplejatel esitada kaebusi elektroonilistel 
kaebuse vormidel, mis oleksid saadaval 
kõigis liidu keeltes, ja need kaebused 
edastataks vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele, kes on pädevad 
asjaomaste vaidlustega tegelema.
Platvorm peaks võimaldama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusel ja 
pooltel viia vaidluse lahendamise 
menetlus läbi platvormi kaudu.

(14) Käesoleva määruse eesmärk on luua 
üleeuroopaline veebipõhine vaidluste 
lahendamise platvorm. Kõnealune 
platvorm peaks sisuliselt olema 
interaktiivne veebisait, mis toimiks ühtse 
portaalina tarbijate ja kauplejate jaoks, kes 
püüavad jõuda e-kaubandusega seotud 
vaidlustes kohtuvälise lahenduseni. 
Platvorm peaks loodama portaalis „Teie 
Euroopa”, mis on olemasolev ühtne 
portaal nii tarbijate kui kauplejate jaoks, 
kes otsivad abi või teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm peaks võimaldama tarbijatel ja 
kauplejatel esitada kaebusi elektroonilistel 
kaebuse vormidel, mis oleksid saadaval 
kõigis liidu ametlikes keeltes, ja need 
kaebused edastataks vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele, kes on pädevad 
asjaomaste vaidlustega tegelema. 
Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm peaks olema olemasolevate 
riiklike veebipõhiste vaidluste 
lahendamise platvormidega 
koostalitlusvõimeline. Kaebuse vorm 
peaks sisaldama ainult seda teavet, mis on 
vajalik asjaomaste vaidluste kohtuvälise 
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lahendamise üksuste väljaselgitamiseks. 
Platvorm peaks pakkuma vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustele ja 
pooltele võimalust viia vaidluse 
lahendamise menetlus läbi veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui tagatakse, et kõik vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, millest 
on komisjonile teada antud direktiivi 
…./…/EL [=tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv] Office of 
Publications insert reference number]
artikli 17 lõike 2 kohaselt, on 
elektrooniliselt ühendatud Euroopa
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi alla.

(16) Kui tagatakse, et kõik vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, millest 
on komisjonile teada antud direktiivi 
…./…/EL [=tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv] Office of 
Publications insert reference number]
artikli 17 lõike 2 kohaselt, on 
elektrooniliselt ühendatud veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi alla.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesoleva määrusega ei takistata 
ühegi liidus juba toimiva veebipõhise 
vaidluste lahendamise üksuse tegevust. 
Määrusega ei tohiks takistada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustel tegelda 
selliste piiriüleste veebipõhiste 
vaidlustega, mis on nendeni jõudnud 
muude vahendite kui veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kaudu.

(17) Käesoleva määrusega ei takistata 
ühegi liidus juba toimiva veebipõhise 
vaidluste lahendamise üksuse tegevust. 
Määrusega ei tohiks takistada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustel tegelda 
selliste veebipõhiste vaidlustega, mis on 
nendeni jõudnud muude vahendite kui 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kaudu esitatud kaebuste 
lahendamist peaks toetama veebipõhise 
vaidluste lahendamise korraldajate
võrgustik. See võrgustik peaks koosnema 
liikmesriikides asuvatest veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi 
kontaktpunktidest, kus töötavad 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajad.

(18) Veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kaudu esitatud kaebuste 
lahendamist peaks toetama 
tarbijanõustajate võrgustik. See võrgustik 
peaks koosnema liikmesriikides asuvatest 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kontaktpunktidest, kus töötavad 
tarbijanõustajad.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile 
ja õiglasele kohtulikule arutamisele on 
põhiõigused, mis on tagatud Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikliga 47. Veebipõhine 
vaidluste lahendamise menetlus ei ole 
kavandatud asendama kohtumenetlust ning
ei võta tarbijatelt või kauplejatelt õigust 
pöörduda õiguskaitse saamiseks kohtu 
poole. Ühtegi käesoleva määruse sätet ei 
tohiks seepärast tõlgendada selliselt, et see 
takistaks pooltel kohtusüsteemi poole 
pöörduda.

(19) Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile 
ja õiglasele kohtulikule arutamisele on 
põhiõigused, mis on tagatud Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikliga 47. Veebipõhine 
vaidluste lahendamise menetlus ei ole 
mõeldud ega kavandatud asendama 
kohtumenetlust, samuti ei peaks see võtma
tarbijatelt või kauplejatelt õigust pöörduda 
õiguskaitse saamiseks kohtu poole. Ühtegi 
käesoleva määruse sätet ei tohiks seepärast 
tõlgendada selliselt, et see takistaks pooltel 
kohtusüsteemi poole pöörduda.

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi toimimise ning kaebuse 
esitamise ja veebipõhise vaidluste 
lahendamise korraldajate võrgustiku 
raames tehtava koostöö üksikasjade 
kehtestamise suhtes. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendusvolituste teostamise 
suhtes. Selliste rakendusaktide 
vastuvõtmiseks, mis on seotud 
elektroonilise kaebuse vormiga, tuleks 
kasutada nõuandemenetlust, kuna 
tegemist on puhtalt tehnilist laadi 
küsimusega. Veebipõhise vaidluste 
lahendamise korraldajate võrgustiku 
raames korraldajate vahel tehtava koostöö 
üksikasju käsitlevate eeskirjade 
vastuvõtmiseks tuleks kasutada 
kontrollimenetlust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
mis on luua piiriüleste veebipõhiste 
vaidluste menetlemiseks ühiste 

(25) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
mis on luua piiriüleste ja riigisiseste
veebipõhiste vaidluste menetlemiseks 
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eeskirjadega reguleeritud Euroopa 
veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm, ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu 
on seda parem saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

ühiste eeskirjadega reguleeritud Euroopa 
veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm, ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu 
on seda parem saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate 
ja kauplejate vahel piirülesest 
veebipõhisest kaupade müügist või 
teenuste osutamisest tulenevate 
lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise 
suhtes; vaidluste lahendamisel kasutatakse 
direktiivi [Office of Publications please 
insert number of 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)] kohast vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust ja Euroopa veebipõhist 
vaidluste lahendamise platvormi.

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate 
ja kauplejate vahel piirülesest ja 
riigisisesest veebipõhisest kaupade müügist 
või teenuste osutamisest tulenevate 
lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise 
suhtes; vaidluste lahendamisel kasutatakse 
direktiivi nr …* kohast vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust ja Euroopa 
veebipõhist vaidluste lahendamise 
platvormi.

_____________

* Väljaannete talitus: palun sisestage selle 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi number, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse direktiivi 
2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv).



PR\899153ET.doc 13/47 PE487.752v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „kaupleja” – füüsiline või juriidiline 
isik, olenemata sellest, kas viimane on era-
või avalik-õiguslikus omandis, kes tegutseb 
– kaasa arvatud teiste isikute kaudu, kes 
tegutsevad tema nimel või ülesandel –
eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, 
majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt d – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– materiaalse sisuga teenuseid, kuigi neid 
osutatakse elektrooniliste seadmete abil, 
näiteks raha- ja piletiautomaatide abil 
osutatavad teenused (sularaha, 
rongipiletid), juurdepääs tasulistele 
teelõikudele, parklatele, kuigi sisse- või 
väljapääsude juures on elektroonilised 
seadmed juurdepääsuõiguse ja/või õigesti 
sooritatud makse kontrollimiseks;

– teenuseid, mida osutatakse elektrooniliste 
seadmete abil, näiteks raha- ja 
piletiautomaatide abil osutatavad teenused 
(sularaha, rongipiletid), juurdepääs 
tasulistele teelõikudele, parklatele, kuigi 
sisse- või väljapääsude juures on 
elektroonilised seadmed juurdepääsuõiguse 
ja/või õigesti sooritatud makse 
kontrollimiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt d – lõik 2– taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teenuseid, mida ei osutata andmete 
elektrooniliste töötlus-/talletussüsteemide 
abil, näiteks kõnesuunamisteenused, 
telefaksi- ja teleksiteenused, telefoni või 
faksi teel osutatavad teenused; arsti poolt 
telefoni või faksi teel antav 
konsultatsioon; advokaadi poolt telefoni 
või faksi teel antav konsultatsioon; 
telefoni või faksi teel toimuv 
otseturustamine;

– teenuseid, mida ei osutata andmete 
elektrooniliste töötlus-/talletussüsteemide 
abil, näiteks kõnesuunamisteenused, 
telefaksi- ja teleksiteenused, telefoni või 
telefaksi teel osutatavad teenused;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „riigisisene veebipõhine kaupade 
müük või teenuste osutamine” –
veebipõhine kaupade müük või teenuste 
osutamine, mille puhul tarbija on 
kaupade või teenuste tellimise ajal 
resident liikmesriigis, kus on kaupleja 
asukoht;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus” – menetlus vaidluse 
lahendamiseks väljaspool kohut, kasutades 

(g) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus” – menetlus vaidluse 
lahendamiseks väljaspool kohut, kasutades 
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vaidluste lahendamise üksust, kes soovitab 
võib määrab lahenduse või viib pooled 
kokku eesmärgiga jõuda rahumeelse 
lahenduseni.

vaidluste lahendamise üksust, kes soovitab 
võib määrab lahenduse või viib pooled 
kokku eesmärgiga jõuda rahumeelse 
lahenduseni, nagu see on sätestatud 
direktiivi nr …* artiklis 2, mis on 
edastatud komisjonile kooskõlas 
asjaomase direktiivi artikli 17 lõikega 2.
_____________

* Väljaannete talitus: palun sisestage selle 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi number, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ning millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv).

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusena ei käsitata selliseid vaidluste 
lahendamise menetlusi, mille puhul 
vaidluste lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud on palgatud üksnes 
kaupleja poolt; menetlusi, mis on esitatud 
kaupleja hallatavale tarbijakaebuste 
käsitlemise süsteemile; tarbija ja kaupleja 
vahelisi otseseid läbirääkimisi, olenemata 
sellest, kas kasutatakse esindajaid või 
mitte; ning püüdeid vaidlust lahendada 
seda käsitleva kohtumenetluse käigus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob Euroopa veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi (edaspidi 
„veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm”).

1. Komisjon loob oma portaalis „Teie 
Euroopa” Euroopa veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi (edaspidi 
„veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm”).

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) annab pooltele ja vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusele võimaluse viia 
vaidluse lahendamise menetlus läbi 
elektroonilisel teel;

(d) annab pooltele ja vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusele võimaluse viia 
vaidluse lahendamise menetlus läbi 
elektroonilisel teel ja tasuta elektroonilise 
juhtumite haldamise vahendi kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) pakub elektroonilise vormi, mille abil 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
edastab artikli 9 punktis c osutatud teabe;

(e) pakub elektroonilise vormi, mille abil 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
edastab artiklis 9 osutatud teabe;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused, mis on komisjonile teatavaks 
tehtud direktiivi …./…/EL [Office of 
Publications please insert number of 
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)] artikli 
17 lõike 2 kohaselt ja mis kooskõlas nende 
pädevuse tõestamiseks vajalike 
elementidega, millest on teatatud direktiivi 
…./…/EL [Office of Publications please 
insert number of 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)] artikli 16 lõike 1 punkti g 
kohaselt, ning mis on lõike 3 punktis a 
osutatud elektroonilisel kaebuste vormil 
esitatud teabe kohaselt pädevad tegelema 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate vaidlustega, registreeritakse 
elektrooniliselt veebipõhisel vaidluste 
lahendamise platvormil.

4. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused, mis on komisjonile teatavaks 
tehtud direktiivi nr …* artikli 17 lõike 2 
kohaselt ja mis kooskõlas nende pädevuse 
tõestamiseks vajalike elementidega, millest 
on teatatud selle direktiivi artikli 16 lõike 1 
punkti g kohaselt, ning mis on lõike 3 
punktis a osutatud elektroonilisel kaebuste 
vormil esitatud teabe kohaselt pädevad 
tegelema käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, 
registreeritakse elektrooniliselt 
veebipõhisel vaidluste lahendamise 
platvormil.

_____________

* Väljaannete talitus: palun sisestage selle 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi number, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ning millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv).

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võtab lõikes 3 sätestatud 
funktsioonide rakendamise üksikasju 
käsitlevad meetmed vastu
rakendusaktidega. Need rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 15 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

6. Komisjon võtab vastavalt lõikele 16 
vastu lõikes 3 sätestatud funktsioonide 
rakendamise üksikasju käsitlevad 
delegeeritud õigusaktid. 

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajate võrgustik

Tarbijanõustajate võrgustik

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks ühe 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
kontaktpunkti ning teatab komisjonile 
selle nime ja kontaktandmed. 
Liikmesriigid võivad veebipõhise vaidluste 
lahendamise kontaktpunktina tegutsemise 
kohustuse panna oma riigis asuvatele
Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku 
keskustele, tarbijaliitudele või mis tahes 
muudele asutustele. Igas veebipõhise 
vaidluste lahendamise kontaktpunktis peab 
töötama vähemalt kaks veebipõhise

1. Komisjon määrab kindlaks ühe 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
kontaktpunkti igas liikmesriigis.
Veebipõhise vaidluste lahendamise 
kontaktpunktina tegutsemise kohustus 
pannakse Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustiku keskustele. Igas veebipõhise 
vaidluste lahendamise kontaktpunktis peab 
töötama vähemalt kaks veebipõhist
tarbijanõustajat.
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vaidluste lahendamise korraldajat.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajad aitavad kõnealuse platvormi 
kaudu esitatud kaebustega seotud vaidluste 
lahendamisele kaasa järgmiste ülesannete 
täitmise kaudu:

2. Tarbijanõustajad aitavad veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi kaudu 
esitatud kaebustega seotud vaidluste 
lahendamisele kaasa järgmiste ülesannete 
täitmise kaudu:

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vajaduse korral hõlbustavad 
teabevahetust poolte ja pädeva vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse vahel;

(a) võimaldavad teavet veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi 
toimimise kohta, sh võimaluse korral abi 
kaebust esitavale poolele elektrooniliste 
kaebuse vormide kasutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teavitavad tarbijaid muudest 
õiguskaitsevahenditest, kui vaidlust ei 
õnnestu lahendada platvormi kaudu, 
näiteks juhul, kui kaupleja ei soostu 

(b) vajaduse korral kontakteeruvad 
pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusega ning edastavad pooltele kogu 
vajaliku teabe ja tõlked;
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kasutama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise mehhanismi;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitavad komisjonile ja liikmesriikidele 
iga-aastase tegevusaruande, toetudes oma 
ülesannete täitmisel saadud kogemustele;

(c) kui pädevat vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust ei ole võimalik 
tuvastada, pakuvad osapooltele abi 
vastuvõetava lahenduse leidmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teavitavad pooli sellest, millised on 
väljapakutud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste poolt kasutatavate 
menetluste head ja halvad küljed.

(d) teavitavad tarbijaid muudest 
õiguskaitsevahenditest, kui vaidlust ei 
õnnestu lahendada veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kaudu, näiteks 
juhul, kui kaupleja ei soostu kasutama 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) esitavad komisjonile ja 
liikmesriikidele iga-aastase 
tegevusaruande, toetudes oma ülesannete 
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täitmisel saadud kogemustele.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) teavitavad pooli sellest, millised on 
väljapakutud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste poolt kasutatavate 
menetluste head ja halvad küljed.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon loob veebipõhise vaidluste 
lahendamise korraldajate võrgustiku, mis 
võimaldab korraldajatel koostööd teha ja 
aitab täita lõikes 2 loetletud ülesandeid.

3. Komisjon loob tarbijanõustajate
võrgustiku, mis võimaldab 
tarbijanõustajatel koostööd teha ja aitab 
täita lõikes 2 loetletud ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kutsub vähemalt kord aastas 
kokku veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajate võrgustiku koosoleku, et 
osalistel oleks võimalik jagada häid tavasid 
ning arutada võimalikke probleeme seoses 
veebipõhise vaidluste lahendamise 

4. Komisjon kutsub vähemalt kaks korda
aastas kokku tarbijanõustajate võrgustiku 
koosoleku, et osalistel oleks võimalik 
jagada häid tavasid ning arutada 
võimalikke probleeme seoses veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi 
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platvormi toimimisega. toimimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab veebipõhise vaidluste 
lahendamise korraldajate vahelise
koostöö üksikasju käsitlevad eeskirjad 
vastu rakendusaktidega. Need 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 15 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

5. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 16 
vastu delegeeritud õigusaktid, mis 
käsitlevad tarbijanõustajate vahelise
koostöö üksikasju käsitlevaid eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teave, mille kaebuse esitaja esitab, peab 
olema piisav selleks, et määrata pädev 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus. 
Kõnealuse teabe kirjeldus on esitatud 
lisas.

2. Teave, mille kaebuse esitaja esitab, peab 
olema piisav selleks, et määrata pädev 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus. 
Kõnealune teave sisestatakse 
elektroonilisse kaebuse vormi, mille 
mudelit on kirjeldatud esitatud lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Veebipõhine vaidluste lahendamise 3. Veebipõhine vaidluste lahendamise 
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platvorm saadab pooltele teabe kaebuste 
kohtuvälise lahendamise üksuse või 
üksuste kohta, kelle platvorm on pädeva 
üksusena kindlaks teinud; kui valida on 
mitme üksuse vahel, esitavad asjaomaste 
liikmesriikide veebipõhise kaebuste 
lahendamise korraldajad pooltele selliselt 
kindlaks tehtud üksuste täpsema kirjelduse 
ja annavad nõu iga asjaomase üksuse 
kohaldatava menetluse heade ja halbade 
külgede kohta, et pooled saaksid teha 
põhjendatud valiku.

platvorm saadab pooltele teabe kaebuste 
kohtuvälise lahendamise üksuse või 
üksuste kohta, kelle platvorm on pädeva 
üksusena kindlaks teinud; kui valida on 
mitme üksuse vahel, esitavad asjaomaste 
liikmesriikide tarbijanõustajad pooltele 
selliselt kindlaks tehtud üksuste täpsema 
kirjelduse ja annavad nõu iga asjaomase 
üksuse kohaldatava menetluse heade ja 
halbade külgede kohta, et pooled saaksid 
teha põhjendatud valiku.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab elektroonilise 
kaebuse vormi üksikasjad 
rakendusaktidega. Rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 
sätestatud nõuandemenetluse kohaselt.

5. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 16 
vastu delegeeritud õigusaktid, millega 
kehtestatakse elektroonilise kaebuse vormi 
tehnilised üksikasjad. 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Platvormile esitatud kaebust hakatakse 
töötlema juhul, kui kaebuse vorm on
täielikult täidetud.

1. Veebipõhisele vaidluste lahendamise 
platvormile esitatud kaebust hakatakse 
töötlema juhul, kui kõik kaebuse vormi 
vajalikud väljad on täidetud. Kui kaebuse 
vormi ei ole täielikult täidetud, 
kontakteerub selle liikmesriigi, mille 
kaebuse osapool on märkinud oma 
asukoha liikmesriigiks, tarbijanõustaja 
kaebuse esitanud poolega ja pakub abi 
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asjaomase vormi täielikuks täitmiseks.
Sellise kaebuse vormi menetlemist, mis ei 
ole täielikult täidetud seitsme tööpäeva 
jooksul alates kaebuse esitamisest, ei 
jätkata.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui veepõhine vaidluste lahendamise 
platvorm on saanud täielikult täidetud 
kaebuse vormi, saadetakse kaebuse 
esitajale viimase poolt valitud keeles ja 
kostjale e-posti teel lepingu keeles teade, 
milles esitatakse:

2. Kui veepõhine vaidluste lahendamise 
platvorm on saanud täielikult täidetud ja 
viivituseta esitatud kaebuse vormi, 
saadetakse kaebuse esitajale viimase poolt 
valitud keeles ja kostjale e-posti teel 
lepingu keeles teade, milles esitatakse
kergesti arusaadaval viisil:

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave, selle kohta, et pooled peavad 
jõudma kokkuleppele ühe pädeva 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
kasutamises, et saaks kaebuse viimasele 
menetlemiseks edasi saata;

(a) kaebus;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave, selle kohta, et juhul, kui pooled 
ei saavuta kokkulepet ühe pädeva
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
kasutamises, või juhul, kui pädevat 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust 
välja selgitada ei õnnestu, kaebuse 
töötlemine lõpetatakse;

(b) kõiki pädevaid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusi sisaldav nimekiri, kui
selliseid õnnestus välja selgitada;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõiki pädevaid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusi sisaldav nimekiri, kui 
selliseid õnnestus välja selgitada;

(c) teave selle kohta, et pooled peavad 
kokku leppima ühes välja selgitatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuses,
et kaebuse saaks edastada sellele 
üksusele, ning et pooled nõustuvad 
nimetatud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse valimisega alustama 
vastavas üksuses vaidluste lahendamise 
menetlust;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tarbija elukohajärgse ja kaupleja 
asukohajärgse veebipõhise vaidluste 
lahendamise kontaktpunkti nimi ja 
kontaktandmed, samuti artikli 6 lõike 2 
punktides a, b ja d osutatud ülesannete 
lühikirjeldus;

(b) teave selle kohta, et kaebuse 
menetlemine lõpetatakse, kui pooled ei 
saavuta seitsme tööpäeva jooksul alates 
veebipõhiselt vaidluste lahendamise
platvormilt vastavasisulise soovituse 
saamisest kokkulepet ühe pädeva
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
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kasutamises või kui pädevat vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust ei 
õnnestu välja selgitada;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) soovitus tarbijale valida esitatud 
nimekirjast välja üks või mitu vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust, 
täpsustades seejuures, et tarbija ei ole 
kohustatud sellist valikut tegema;

(e) tarbija elukohajärgse ja kaupleja 
asukohajärgse veebipõhise vaidluste 
lahendamise kontaktpunkti nimi ja 
kontaktandmed, samuti artikli 6 lõike 2 
punktides a, b, d ja f osutatud ülesannete 
lühikirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) soovitus kauplejale valida esitatud 
nimekirjast välja üks või mitu vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust, juhul kui 
ükski nendest üksustest ei ole üksus, mida 
kaupleja on kohustunud kasutama 
direktiivi …./…/EL [Office of 
Publications please insert number of 
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)] artikli 10 lõike 1 kohaselt;

(f) soovitus tarbijale valida kooskõlas 
lõike 2 punktiga b seitsme tööpäeva 
jooksul alates veebipõhiselt vaidluste 
lahendamise platvormilt vastavasisulise 
soovituse saamisest esitatud nimekirjast 
välja üks või mitu vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust, koos selgitusega, et 
tarbija ei ole kohustatud vastavat valikut 
tegema, ning teabega muude 
õiguskaitsevahendite kohta, sh võimaluse 
kohta võtta kõigepealt ühendust 
kauplejaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teave selle kohta, et juhul, kui tarbija 
valib vaidluste kohtuvälise lahendamise
üksuse, mida kaupleja on kohustunud 
kasutama direktiivi …./…/EL [Office of 
Publications please insert number of 
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)] artikli 10 lõike 1 kohaselt,
saadab platvorm kaebuse automaatselt 
edasi kõnealusele üksusele.

(g) soovitus kauplejale valida kooskõlas 
lõike 2 punktiga b seitsme tööpäeva 
jooksul alates veebipõhiselt vaidluste
lahendamise platvormilt vastavasisulise 
soovituse saamisest esitatud nimekirjast 
välja üks või mitu vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust, juhul kui ükski 
nendest üksustest ei vasta üksusele, mida 
kaupleja on kohustunud kasutama 
direktiivi nr …* artikli 10 lõike 1 kohaselt,
ning teave muude õiguskaitsevahendite 
kohta, sh võimaluse kohta võtta 
kõigepealt ühendust tarbijaga.

_____________

* Väljaannete talitus: palun sisestage selle 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi number, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse direktiivi 
2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv).

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) teave selle kohta, et juhul, kui tarbija 
valib vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse, mida kaupleja on kohustatud 
kasutama vastavalt direktiivi nr …* artikli 
10 lõikele 1, edastab veebipõhine vaidluste 
lahendamise platvorm kaebuse 
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automaatselt asjaomasele vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele.
_____________

* Väljaannete talitus: palun sisestage selle 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi number, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse direktiivi 
2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv).

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nende kodukorra või selle 
elektroonilise lingi, kui see on 
asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kas nõutakse poolte või nende 
esindajate füüsilist kohalviibimist;

(d) kas nõutakse, kui see on asjakohane,
poolte või nende esindajate füüsilist 
kohalviibimist;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pooled ei ole platvormile vastanud 
või ei ole jõudnud kokkuleppele ühe 
pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse suhtes, lõpetatakse kaebuse 
menetlemine. Tarbijale antakse teada, et 
ta võib pöörduda veebipõhise vaidluste 
lahendamise korraldaja poole, et saada 
teavet muude õiguskaitsevahendite kohta.

4. Kui pooled ei ole seitsme tööpäeva 
jooksul alates veebipõhiselt vaidluste 
lahendamise platvormilt vastavasisulise 
soovituse saamise kuupäevast 
veebipõhisele vaidluste lahendamise 
platvormile vastanud või ei ole jõudnud 
kokkuleppele ühe pädeva vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes, 
lõpetatakse kaebuse menetlemine. 
Tarbijanõustaja võtab kaebuse esitajaga
ühendust ja annab talle teavet muude 
õiguskaitsevahendite kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui tarbija on valinud sellise vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse, mida 
kaupleja on kohustunud kasutama 
kooskõlas direktiivi .../.../EL [Office of 
Publications please insert number of 
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)] artikli 
10 lõikega 1, või kui pooled on oma 
vastustes valinud sama üksuse, saadab 
platvorm kaebuse automaatselt edasi 
kõnealusele üksusele.

5. Kui tarbija on valinud sellise vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse, mida 
kaupleja on kohustunud kasutama 
kooskõlas direktiivi nr …* artikli 10 
lõikega 1, või kui pooled on oma vastustes 
valinud sama üksuse, saadab veebipõhine 
vaidluste lahendamise platvorm kaebuse 
automaatselt ja viivitamata edasi 
kõnealusele üksusele.

_____________

* Väljaannete talitus: palun sisestage selle 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi number, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse direktiivi 
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2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv).

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pooled on väljendanud nõusolekut 
mitme vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse kasutamise suhtes, peab tarbija 
välja valima ühe neist üksustest. Platvorm
saadab kaebuse automaatselt edasi 
kõnealusele vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusele.

6. Kui pooled on väljendanud nõusolekut 
mitme vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse kasutamise suhtes, peab tarbija 
välja valima ühe neist üksustest. 
Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm saadab kaebuse automaatselt ja 
viivitamata edasi kõnealusele vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus, 
kellele on kaebus artikli 8 kohaselt edasi 
saadetud, peab:

1. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus, kellele on kaebus artikli 8 kohaselt 
edasi saadetud, peab:

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) viivitamata esitama sellekohase teate
vaidluse pooltele ning teavitama neid oma

(a) lõpetama vaidluse lahendamise 
menetluse 90 päeva jooksul alates 
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kodukorrast ja asjaomase vaidluse 
lahendamisega seotud teenustasudest;

kuupäevast, millal vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus kaebuse kätte sai. 
Keeruliste vaidluste korral võib vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus seda 
tähtaega pikendada;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui pärast seda, kui vaidluse pooled on 
saanud teate vaidluse kohta, nõustuvad 
nad menetluse algatamisega kõnealuses 
üksuses, viima vaidluse lahendamise 
menetluse lõpule 30 päeva jooksul alates 
menetluse algatamisest; keeruliste 
vaidluste korral võib üksus seda tähtaega 
pikendada;

(b) viivitamata edastama veebipõhisele 
vaidluste lahendamise platvormile 
järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kaebuse ja vaidlusküsimuse 
vastuvõtmise kuupäev;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) pooltelt nõutavate asjaomaste 
dokumentide täiendavad teabe- või 
tõlkimisnõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b – punkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) vaidluse lahendamise menetluse 
lõpetamise kuupäev ja menetluse tulemus.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) viivitamata edastama veebipõhisele 
vaidluste lahendamise platvormile 
järgmise teabe:

välja jäetud

i) vaidlusküsimuse vastuvõtmise kuupäev;
ii) poolte vaidlusest teavitamise kuupäev;
iii) menetluse lõpetamise kuupäev ja 
menetluse tulemus.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm edastab asjakohase teabe, 
millele on osutatud lõike 1 punktis b, 
viivitamata vaidluse pooltele ja pädevale 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui kaebuse lahendamise menetluse 
keel on sama mis kaebuse esitanud poole 
keel, võib vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus otsustada seda 
menetlust veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kaudu mitte läbi 
viia. Sellistel juhtudel ei kohaldata artikli 
9 lõikes 1 a sätestatut.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vajalikud meetmed sellise 
andmebaasi loomiseks ja haldamiseks, 

Komisjon võtab vajalikud meetmed sellise 
andmebaasi loomiseks ja haldamiseks, 
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milles säilitatakse artikli 5 lõike 3 ja artikli 
9 punkti c kohaselt töödeldud andmeid.

milles säilitatakse artikli 5 lõike 3 ja artikli 
9 lõike 1 punkti b kohaselt töödeldud 
andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juurdepääs teabele, sealhulgas 
isikuandmetele, mis on seotud menetlusega 
ja mida säilitatakse artiklis 10 osutatud 
andmebaasis, tagatakse artiklis 9 nimetatud 
eesmärkidel üksnes sellele vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele, kellele 
vaidlus anti menetlemiseks kooskõlas 
artikliga 8. Juurdepääs samale teabele 
tagatakse ka veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi korraldajatele
artikli 6 lõikes 3 nimetatud eesmärkidel.

1. Juurdepääs teabele, sealhulgas 
isikuandmetele, mis on seotud menetlusega 
ja mida säilitatakse artiklis 10 osutatud 
andmebaasis, tagatakse artiklis 9 nimetatud 
eesmärkidel üksnes sellele vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele, kellele 
vaidlus anti menetlemiseks kooskõlas 
artikliga 8. Juurdepääs samale teabele 
tagatakse vajalikus ulatuses ka 
tarbijanõustajatele artikli 6 lõikes 3 
nimetatud eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on juurdepääs artikli 9 
kohaselt töödeldud teabele veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi toimimise 
seire eesmärgil ja artiklis 17 nimetatud 
aruannete koostamise eesmärgil. Komisjon 
töötleb platvormi kasutajate isikuandmeid 
sel määral, mis on vajalik platvormi 
toimimiseks ja haldamiseks, sealhulgas 
selleks, et jälgida platvormi kasutamist 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
ja veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajate poolt.

2. Komisjonil on juurdepääs artikli 9 
kohaselt töödeldud teabele veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi toimimise 
seire eesmärgil ja artiklis 17 nimetatud 
aruannete koostamise eesmärgil. Komisjon 
töötleb platvormi kasutajate isikuandmeid 
sel määral, mis on vajalik platvormi 
toimimiseks ja haldamiseks, sealhulgas 
selleks, et jälgida platvormi kasutamist 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
ja tarbijanõustajate poolt.
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Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vaidlusega seotud isikuandmeid 
hoitakse lõikes 1 osutatud andmebaasis 
üksnes nii kaua, kui on vaja selleks, et 
saavutada eesmärgid, milleks neid koguti, 
ning selleks, et tagada andmesubjektidele 
juurdepääs oma isikuandmetele, et nad 
saaksid kasutada oma õigusi, ja need 
kustutatakse automaatselt hiljemalt kuue 
kuu möödumisel sellest, kui veebipõhisele 
vaidluste lahendamise platvormile teatati 
vaidluse menetlemise lõpetamisest 
kooskõlas artikli 9 punkti c alapunktiga iii. 
Eespool osutatud andmete säilitamise 
tähtaega kohaldatakse ka isikuandmete 
suhtes, mida hoiavad riiklikes failides 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused 
või veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajad, kes asjaomase vaidlusega 
tegelesid, välja arvatud juhul, kui vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse kodukorra 
või siseriikliku õigusega on ette nähtud 
pikem säilitamisperiood.

3. Vaidlusega seotud isikuandmeid 
hoitakse lõikes 1 osutatud andmebaasis 
üksnes nii kaua, kui on vaja selleks, et 
saavutada eesmärgid, milleks neid koguti, 
ning selleks, et tagada andmesubjektidele 
juurdepääs oma isikuandmetele, et nad 
saaksid kasutada oma õigusi, ja need 
kustutatakse automaatselt hiljemalt kuue 
kuu möödumisel sellest, kui veebipõhisele 
vaidluste lahendamise platvormile teatati 
vaidluse menetlemise lõpetamisest 
kooskõlas artikli 9 punkti c alapunktiga iii. 
Eespool osutatud andmete säilitamise 
tähtaega kohaldatakse ka isikuandmete 
suhtes, mida hoiavad riiklikes failides 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused 
või tarbijanõustajad, kes asjaomase 
vaidlusega tegelesid, välja arvatud juhul, 
kui vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse kodukorra või siseriikliku õigusega 
on ette nähtud pikem säilitamisperiood.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõiki veebipõhise vaidluste 
lahendamise korraldajaid ja vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusi käsitatakse 
vastutavate töötlejatena direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 2 punkti d mõistes, kui nad töötlevad 

4. Kõiki tarbijanõustajaid ja vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusi käsitatakse 
vastutavate töötlejatena direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 2 punkti d mõistes, kui nad töötlevad 
oma andmeid seoses käesoleva määrusega, 
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oma andmeid seoses käesoleva määrusega, 
ning nad vastutavad selle eest, et oleks 
tagatud nende tegevuse kooskõla direktiivi 
95/46/EÜ kohaselt vastu võetud 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
andmekaitse-eeskirjadega. Komisjoni 
käsitatakse talle käesoleva määrusega 
pandud kohustuste ja nendega seotud 
isikuandmete töötlemise suhtes vastutava 
töötlejana määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 
2 punkti d tähenduses.

ning nad vastutavad selle eest, et oleks 
tagatud nende tegevuse kooskõla direktiivi 
95/46/EÜ kohaselt vastu võetud 
siseriiklikes õigusaktides sätestatud 
andmekaitse-eeskirjadega. Komisjoni 
käsitatakse talle käesoleva määrusega 
pandud kohustuste ja nendega seotud 
isikuandmete töötlemise suhtes vastutava 
töötlejana määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 
2 punkti d tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajate ja vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste suhtes kohaldatakse 
ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid 
samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi, 
mis on sätestatud siseriiklikes õigusaktides.

1. Tarbijanõustajate ja vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste suhtes 
kohaldatakse ametisaladuse hoidmise 
eeskirju või muid samaväärseid 
konfidentsiaalsuskohustusi, mis on 
sätestatud siseriiklikes õigusaktides.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
käesoleva määruse kohaselt töödeldava 
teabe turvalisus, sealhulgas asjakohane 
andmetele juurdepääsu kontroll, turvalisuse 
tagamise kava ja infoturbeintsidentide 
haldamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 
45/2001 artikliga 22.

2. Komisjon võtab vajalikke tehnilisi ja 
organisatsioonilisi meetmeid, et tagada 
käesoleva määruse kohaselt töödeldava 
teabe turvalisus, sealhulgas asjakohane 
andmetele juurdepääsu kontroll, turvalisuse 
tagamise kava, eraelu puutumatusele 
avalduva mõju hindamine ja 
infoturbeintsidentide haldamine kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 22.
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Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauplejad, kelle asukoht on liidus ja kes 
tegelevad piirülese veebipõhise kaupade 
müügi või teenuste osutamisega, esitavad 
tarbijatele teabe veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kohta ning teatavad 
oma e-posti aadressi. See teave peab olema 
kergesti, otseselt, nähtavalt ja pidevalt 
kättesaadav kaupleja veebisaidil ning juhul, 
kui pakkumine tehakse e-posti teel või muu 
elektroonilise vahendi kaudu edastatava 
tekstisõnumi vormis, selles sõnumis. Teave 
peab sisaldama elektroonilist linki 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kodulehele. Kaupleja peab 
esitama tarbijale teabe veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi kohta ka 
siis, kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, 
kaupleja hallatavale tarbijakaebuste 
käsitlemise süsteemile või äriühingu 
ombudsmanile.

1. Kauplejad, kelle asukoht on liidus ja kes 
tegelevad veebipõhise kaupade müügi või 
teenuste osutamisega, esitavad tarbijatele 
teabe veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kohta ning teatavad oma e-posti 
aadressi. See teave peab olema kergesti, 
otseselt, nähtavalt ja pidevalt kättesaadav 
kaupleja veebisaidil ning juhul, kui 
pakkumine tehakse e-posti teel või muu 
elektroonilise vahendi kaudu edastatava 
tekstisõnumi vormis, selles sõnumis. Teave 
peab sisaldama elektroonilist linki 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kodulehele. Kaupleja peab 
esitama tarbijale teabe veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi kohta ka 
siis, kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, 
kaupleja hallatavale tarbijakaebuste 
käsitlemise süsteemile või äriühingu 
ombudsmanile.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevas artiklis sätestatud teave 
tarbijatele koondatakse samasse kohta, 
kus asuvad kauplejate veebilehed, et anda 
tarbijatele ülevaade kõikidest õigustest, 
mis neil asjaomases valdkonnas on.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktid välja jäetud
1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.
2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.
3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5. Kui komisjoni arvamust tuleb 
küsida kirjaliku menetluse teel, siis 
peatatakse kõnealune menetlus ilma 
tulemuseta, kui arvamuse esitamise 
tähtaja jooksul teeb komitee eesistuja 
vastavasisulise otsuse või komitee liikmete 
lihthääleenamus seda nõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 7 lõikes 4 osutatud volitused
antakse kindlaksmääramata ajaks alates 
[Office of Publications insert same date as 
in Art. 18(1) = date of entry into force of 
this Regulation].

2. Komisjonile antakse artikli 5 lõikes 6, 
artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 4
osutatud volitused delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks
kindlaksmääramata ajaks alates …*.

_____________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
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käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 7 lõikes 4 osutatud volituste
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 5 lõikes 6, artikli 6 lõikes 5 ja artikli 
7 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse selles otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – esimene pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave, mis tuleb esitada elektroonilise
kaebuse vormi täitmisel

Elektroonilise kaebuse vormi mudel

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kaebuse esitaja nimi, aadress ja kui (1) Märge selle kohta, kas kaebuse esitaja 
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on, siis e-posti ja veebisaidi aadress; on tarbija või kaupleja*;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Märge selle kohta, kas kaebuse esitaja 
on tarbija või kaupleja;

(2) Tarbija nimi, e-posti aadress ja 
postiaadress;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kostja nimi, aadress ja kui on, siis e-
posti ja veebisaidi aadress;

(3) Kaupleja nimi, aadress, e-posti 
aadress, postiaadress ja veebisaidi aadress;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Märge selle kohta, kas kostja on 
tarbija või kaupleja;

(4) Kauba või teenuse liik, mille müügi
või osutamise kohta kaebus esitatakse*;

(*) valitakse ripploendist

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selle kauba või teenuse liik, mille 
müügi või osutamise kohta kaebus 
esitatakse;

(5) Tarbija keel**;

(**) võimalik valida ripploendist rohkem 
kui üks keel

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Asjaolud, millel kaebus põhineb; (6) Sidemeetod, mida kasutati kauba või 
teenuse pakkumiseks, ja sidemeetod, mida 
kasutati tellimuse esitamisel*;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tarbija elukoht ajal, mil kaup või 
teenus telliti;

(7) Kui kaupleja pakkumine tehti või 
kaubad või teenused tarniti või kavatseti 
tarnida filiaali, esinduse või muu asutuse 
kaudu, siis selle filiaali, esinduse või muu 
asutuse asukoht;

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sidemeetod, mida kasutati kauba või
teenuse pakkumiseks, ja sidemeetod, mida 
kasutati tellimuse esitamisel;

(8) Lepingu keel või, kui see ei ole teada,
keel, mida kasutati veebilehel;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui kaupleja pakkumine tehti või 
kaubad või teenused tarniti või kavatseti 
tarnida filiaali, esinduse või muu asutuse 
kaudu, siis selle filiaali, esinduse või muu 
asutuse asukoht;

(9) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste andmed, kelle teenuseid kaupleja
on kohustatud kasutama [kui need on 
teada];

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lepingu keel; (10) Asjaolud, millel kaebus põhineb 
[kaebuse kirjeldus, kuni 1000 sõna];

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste andmed, kelle teenuseid kaupleja 
on kohustunud kasutama direktiivi 
…./…/EL [Office of Publications please 
insert number of 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)] kohaselt, kui need on teada.

(11) Lisad.

Or. en
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SELETUSKIRI

Komisjoni õigusakti ettepaneku eelnõu eesmärk on luua Euroopa veebipõhine vaidluste 
lahendamise platvorm. Sellest saab interaktiivne veebileht, mis on ühtseks portaaliks 
tarbijatele ja kauplejatele kindlat tüüpi vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks: lepingulised 
vaidlused, mis tulenevad kaupade piiriülesest veebipõhisest müügist või teenuste piiriülesest 
veebipõhisest pakkumisest ühes liikmesriigis asuva kaupleja poolt teises liikmesriigis elavale 
tarbijale. Käesoleva platvormi kasutamine on tasuta ja see on kättesaadav kõigis ELi 
ametlikes keeltes.
Ettepanekut peab käsitlema ühenduses tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi 
eelnõuga. Selle direktiivi eelnõu eesmärgiks on tarbijate õiguskaitsevahendite parandamine, 
tagades, et kõik tarbijakaebused on võimalik esitada vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele (nt vahekohtunikule, lepitajale, ombudsmanile või kaebuste läbivaatamise 
komisjonile) kohtuväliseks lahendamiseks. 

Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm suudab tuvastada vaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiivi kohaldamisalasse kuuluva pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse ja pooltele selle üksuse kohta põhiteavet edastada (tasud, menetluse keel(ed), 
menetluse tulemuse siduvus/mittesiduvus jne). Kui pooled on kokku leppinud, milline 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus peaks kaebust lahendama, edastab platvorm kaebuse 
automaatselt sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele ning see üksus püüab 
vaidluse oma kodukorra põhjal 30 päeva jooksul lahendada. Kaupleja nõusolekut vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamiseks eeldatakse juhul, kui ta on vaidluste 
kohtuvälise lahendamise direktiivi kliendiandmete sätete kohaselt võtnud oma veebilehel 
kohustuse kasutada asjaomast vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust. 
Platvorm annab pooltele ja vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele võimaluse viia 
vaidluse lahendamise menetlus läbi veebipõhiselt. Luuakse veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajate võrgustik, et toetada vaidluste lahendamist, mida edastatakse veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi kaudu.

Määruse kohaldamisala

Teie raportöör toetab vabatahtlike vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemide kõigis 
majandussektorites kättesaadavaks muutmise põhimõtet, et hõlbustada tarbijate juurdepääsu 
õiguskaitsevahenditele. 

Raportöör kiidab heaks asjaolu, et määruse eelnõu on kohaldatav kaebustele, mida ei ole 
esitanud mitte ainult kliendid, vaid ka kauplejad. Kuigi raportöör nõustub, et puhtstatistilises 
mõttes esitatakse enamik kaebusi tarbijate poolt, on tähtis, et antud vahend oleks kättesaadav 
ka kauplejate kaebustele juhuks, kui näiteks keeldutakse maksmast või kaupade tarnet vastu 
võtmast. See on veelgi tähtsam asjaolu valguses, et direktiivi eelnõus sätestatud vaidluste 
kohtuvälise lahendamise süsteem on vabatahtlik, ning seetõttu on oluline, et õigusaktid 
pakuks kauplejatele stiimuleid vaidluste kohtuvälise lahendamise kasutamiseks.

Raportöör taunib samas asjaolu, et määruse eelnõu on kohaldatav ainult vaidlustele, mis 
tulenevad kaupade või teenuste piiriülesest müügist või osutamisest ühes liikmesriigis asuva 
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kaupleja poolt teises liikmesriigis elavale tarbijale. 
Raportöör julgustab parlamendiliikmeid määruse eelnõus sisalduvale ambitsioonikamat 
lahendust otsima ning teeb ettepaneku laiendada määruse kohaldamisala nii, et see hõlmaks 
ka riigisisesed veebipõhised vaidlused, kuna tarbijatel on veebipõhiseid tehinguid sooritades 
tihti keeruline tuvastada, kas nad ostavad tooteid ja teenuseid piiriüleselt.
Lisaks eelnevale, kuna internetimajandust veab n-ö võrguefekt (st mida enam mingit vahendit 
(nagu Google või Facebook) kasutatakse, seda soodsamaks muutub see kasutajate jaoks) –
mida suurem on veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kasutajate poolt esitatud 
vaidluste arv, seda suurem on vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste ja kauplejate stiimul 
sellega koostöö tegemiseks ja tekib „positiivne mõjuring”, mis on kasulik tarbijatele, edendab 
e-kaubandust ja parandab jaekaubanduse siseturu toimimist. Kuna platvormi loomise 
püsikulud jäävad selle ulatusest hoolimata samaks, saavutatakse „võrgukasu” suurenenud 
platvormi käigushoidmise kogukulusid oluliselt suurendamata. 

Korraldajate roll

Raportöör märgib, et veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate võrgustiku (mida 
raportöör soovib „tarbijanõustajateks” umber nimetada) roll on määruse eelnõus suhteliselt 
piiratud. Nähakse ette, et nimetatud veebipõhise vaidluste lahendamise tarbijanõustajad 
sekkuvad ainult „viimase võimalusena”, et teavitada tarbijaid muudest õiguskaitsevahenditest, 
kui vaidlust ei ole võimalik platvormi kaudu lahendada. Nad hõlbustavad ka nõudmisel 
teabevahetust poolte ja vaidluste kohtuvälise lahendamise pädeva üksuse vahel. Nad 
koostavad ka iga-aastase tegevusaruande platvormi toimimise kohta.

See on otseselt tingitud määruse eelnõus sisalduvast sisemisest vastuolust – platvorm on 
infotehnoloogiline vahend, mida haldab Euroopa Komisjon Brüsselist, kuid mille korraldajad 
asuvad liikmesriikides. 

Raportöör nõuab tarbijanõustajate rolli suurendamist, et kaebuse esitajatel oleks võimalik 
kaebuse lahendamise menetluse ajal nendega ükskõik millal ühendust võtta. Nad peaksid 
olema tihedalt seotud platvormi haldamisega ja kättesaadavad, et abistada tarbijaid alates 
kaebuse vormi täitmise hetkest. Tarbijanõustajad aitavad osapooltel vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust valida juhul, kui veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on 
tuvastanud rohkem kui ühe üksuse. Nad võivad aidata ka keele- ja tõlkeprobleeme lahendada, 
kui vaidlus on loomult piiriülene. Lisaks sellele, et tarbijanõustajad aitavad kaebuse esitajatel 
veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kasutada, peaksid nad andma tarbijatele nende 
õiguste kohta üldteavet ja pakkuma välja muid menetlusvõimalusi, nagu kauplejaga 
kontakteerumine, kohtumenetluse algatamine jne. Kui vaidluse lahendamiseks ei ole võimalik 
ühtki pädevat vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust tuvastada, on tarbijanõustajad poolte 
viimaseks võimaluseks, aidates neil vastuvõetavat lahendust leida. 

Euroopa tarbijakeskuste roll

Määruse eelnõus sätestatakse, et liikmesriigid võivad korraldajatele määratud ülesannete 
täitmise kohustuse üle anda Euroopa tarbijakeskuste võrgustikule, tarbijaorganisatsioonidele 
või muudele organitele. Raportöör sooviks tähelepanu juhtida asjaolule, et Euroopa 
tarbijakeskusi mainitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1926/2006, millega 
kehtestatakse tarbijapoliitika programm aastateks 2007–2013, ning et nad pakuvad juba 
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praegu tarbijatele teavet ja abi, et aidata neil oma põhiõigusi kasutada ja asjakohastele 
vaidluste lahendamise menetlustele juurdepääsu saada.

Selle põhjal tundub määruse eelnõu muutmine sobilikuna, et sätestada Euroopa 
tarbijakeskused tarbijanõustajate asukohana. Euroopa tarbijakeskuste rolli tugevdamine 
soodustab kõigi ELi kodanike päringute suunamist ühte kohta. Selle saavutamiseks teeb 
raportöör ettepaneku, et veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm paigutataks komisjoni 
hallatavasse portaali „Teie Euroopa”, mis pakub praktilist abi ja nõu ELi kodanike õiguste 
kohta. 

Tähtajad

Raportöör sooviks meelde tuletada vana põhimõtet, et „hilinenud õigusemõistmine on 
õigusemõistmise kohaldamata jätmine”, ning märgib, et kaebuste menetlemist ja edastamist 
puudutavad sätted ei sea piiranguid ajavahemikule, mis jääb veebipõhises vaidluste 
lahendamise platvormis kaebuse vormi täitmise ning platvormi kaudu asjakohasele vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele esitamise vahele või, kui tarbija ja kaupleja vahel ei jõuta 
kokkuleppele vaidluse suunamises, ajavahemikule vormi täitmise ja kaebuse menetlemise 
lõpetamise vahele. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada platvormi poolt kaebuse 
menetlemise tähtajaks seitse tööpäeva. Käesolevat muutmise ettepanekut täiendavad teised 
muudatused, mis selgitavad ja ühtlustavad veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi 
töökorraldust. 

Selle põhjal usub raportöör, et tuleks muuta maksimaalset 30-päevast perioodi, mille jooksul 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus vaidluse lahendama peab. Selle asemel tehakse 
ettepanek, et vaidluste lahendamise perioodi pikendataks 90 päevani, mis on kooskõlas 
vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiviga. See periood algab siis, kui vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus on vaidlusküsimuse kätte saanud.

Isikuandmete kaitse

Raportöör sooviks tuletada meelde Euroopa andmekaitseinspektori arvamust, milles 
kiidetakse heaks asjaolu, et tekst sisaldab andmekaitsepõhimõtteid, eelkõige mis puudutab 
eesmärki ja juurdepääsu piiramist, säilitamisperioodi piiramist ja artiklis 11 sätestatud 
turvalisuse meetmeid. Lisaks sellele teeb raportöör ettepaneku, et andmeid jagataks 
tarbijanõustajatega ainult vastavalt vajadusele ja et komisjon hindaks eraelu puutumatusele 
avalduvat mõju. 

Rakendus- ja delegeeritud aktid

Raportöör mõistab, et komisjon vajab uue instrumendi loomiseks ja selle praktiliseks 
rakendamiseks otsustusruumi.

Kuid tagamaks, et Euroopa Parlament täidab tarbijate hüvanguks oma järelevalveülesannet, 
tehakse ettepanek, et komisjoni nõutud rakendusvolitused seoses i) platvormi toimimise, ii) 
veebipõhiste vaidluste lahendamise korraldajate vahelise koostöö üksikasjade ja iii) 
elektroonilise kaebuse vormi üksikasjadega asendataks delegeeritud aktidega.
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Raportöör on eriti mures veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi tõlkimisvõimekuse 
pärast ning soovib tagada, et see töötaks nõuetekohaselt kõigis keelekombinatsioonides. Ta 
soovib ka tagada, et suhtlus tarbijate ja platvormi vahel (st elektrooniline kaebuse vorm) oleks 
kliendisõbralik ja kerge kasutada. Parim viis nende eesmärkide saavutamiseks on tagada, et 
parlament säilitaks selles suhtes komisjoni ettepanekute suhtes vetoõiguse.


