
PA\897798ET.doc PE486.178v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

2011/0374(COD)

11.4.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: õiguskomisjon

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Ettepanek 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))

Arvamuse koostaja: Luigi Berlinguer



PE486.178v01-00 2/33 PA\897798ET.doc

ET

PA_Legam



PA\897798ET.doc 3/33 PE486.178v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle tarbijavaidluste veebipõhise 
lahendamise määruse vastuvõtmiseks, sest see aitab parandada siseturu toimimist ja vaidluste 
kohtuvälise lahendamise võimalusi, arvestades sellega, et vaidluste kohtuvälise lahendamise 
kasutamist võib takistada keelebarjäär, menetluste mittetundmine jne.

Samas on arvamuse koostaja kindlalt veendunud, et ettepanekus esitatud süsteem aitab 
eesmärke saavutada ainult siis, kui see on üldine (hõlmates nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid 
vaidlusi, samuti nii veebipõhiseid kui ka veebiväliseid tehinguid), vastab rangetele nõuetele 
(kõrgetasemeline tarbijakaitse, erapooletus, tulemuslikkus, läbipaistvus), on kergesti 
kasutatav, annab tõhusaid tulemusi ja säilitab juurdepääsu kohtusüsteemile, st eelkõige ei võta 
tarbijalt õigust kohtu poole pöörduda.

Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on saavutada eelnimetatu eelkõige järgmisel viisil:
 laiendades määruse kohaldamisala, nii et see hõlmaks nii piiriüleseid kui riigisiseseid 

tehinguid, arvestades, et ei ole põhjust (ja sageli ka praktilist võimalust) neid kaht 
tehinguliiki eristada; samal põhjusel peaks kohaldamisala hõlmama ka veebivälistest 
tehingutest tekkinud vaidlusi;

 nimetada platvorm ümber veebipõhiseks suunamisplatvormiks, et täpsemalt kirjeldada 
selle ülesannet (suunamine) ja ulatust (veebipõhine vahend nii veebipõhiste kui 
veebiväliste tehingute puhul);

 tagada, et veebipõhine suunamisplatvorm tõepoolest aitab tarbijatel vaidluste 
kohtuvälise lahendamise mehhanismist maksimaalselt kasu saada, võimaldades 
platvormi kaudu juurdepääsu kauplejate kaebuste esitamise süsteemidele, avaldades 
huvitatud isikutele täieliku avalikult kättesaadava teabe vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetluste ja vastavate üksuste kohta; teha korraldajate kontaktandmed 
platvormil teatavaks; pakkuda kontaktpunktide ja korraldajate kaudu tarbijatele abi 
kaebuse vormi täitmisel ja sobivaima vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
valimisel ning juhul, kui tarbija ja kaupleja esimeses etapis mõlemale sobivat vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust ei leia, aidata neid kogenud korraldajate moodustatud 
ajutise mehhanismi kaudu; 

 teha võimalikult selgelt teatavaks, et veebiplatvormi eest vastutab komisjon;
 toetada odavat kohtuvälist vaidluste lahendamist ja veebipõhiste vahendite kasutamist, 

teavitades tarbijaid nii varakult ja täielikult kui võimalik niisugustest asjaoludest nagu 
teenustasud ja füüsilise kohalviibimise vajadus ning lisades läbivaatamisklauslisse 
selgelt veebipõhise suhtluse aspekti;

 määrata selgesti kindlaks tähtajad pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
leidmiseks ja vaidluste lahendamiseks; 

 korraldada ümber rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide jaotus võrreldes 
komisjoni ettepanekuga, et paremini täita Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
290 ja 291 eesmärke.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse 
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järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
milles käsitletakse tarbijavaidluste 
veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste 
veebipõhise lahendamise määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
milles käsitletakse tarbijavaidluste
kohtuvälise lahendamise veebipõhist
platvormi 

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
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 digitaalse mõõtme
vastu ja et nad saaksid sellest kasu, on vaja 
neile pakkuda lihtsaid ja odavaid viise, 
kuidas lahendada tarbijavaidlusi, mis 
tekivad seoses kaupade müümise ja 
teenuste osutamisega interneti teel. See on 
eriti oluline piiriüleste ostude korral.

(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 on endastmõistetavalt 
oluline piiriüleste ostude korral, aga ka 
riigisiseste tehingute korral. Samuti võib 
tekkida raskusi ühest küljest piiriüleste ja 
riigisiseste ning teisest küljest 
veebipõhiste ja veebiväliste tehingute 
eristamisel. Seetõttu peaks käesoleva 
määruse kohaldamisala hõlmama nii 
piiriüleseid ja riigisiseseid kui ka 
veebipõhiseid ja veebiväliseid tehinguid.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Siseturg on saanud tarbijate 
igapäevaelu osaks reisimisel, ostude 
sooritamisel ja maksude maksmisel. 
Tarbijal on siseturu toimimise seisukohast
võtmeroll ja seega tuleks ta asetada 
kesksele kohale. Siseturu digitaalne 
mõõde on saamas eluliselt tähtsaks nii 
tarbijate kui ka kauplejate jaoks. Tarbijad 
ostavad üha enam interneti teel ja üha 
suurem hulk kauplejaid müüb interneti 
teel. Tarbijad ja kauplejad peaksid 
digitaalkeskkonnas tehinguid sooritades 
tundma end kindlalt.

(5) Siseturg on saanud tarbijate 
igapäevaelu osaks reisimisel, ostude 
sooritamisel ja maksude maksmisel. 
Tarbijal on siseturu toimimise seisukohast 
võtmeroll ja seega tuleks ta asetada 
kesksele kohale. Tarbijad ja kauplejad 
peaksid siseturul tehinguid sooritades 
tundma end kindlalt.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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

(6) Kui on võimalik leida lihtne ja odav 
viis, kuidas lahendada vaidlusi, võib see 
hüppeliselt suurendada tarbijate ja 
kauplejate usaldust siseturu vastu. Seni ei 
ole siiski vahendit, mille abil tarbijad ja 
kauplejad võiksid vaidlustes kohtuvälise 
lahenduseni jõuda. Seega on vaidlused 
sageli jäänudki lahendamata.

Käesolev muudatusettepanek (sõnade 
„piiriülesed veebipõhised tehingud” 
väljajätmine) on esitatud kogu teksti kohta. 
Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)
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Or. en

Muudatusettepanek 5

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 vaidluste 
kohtuväliseks lahendamiseks oleks 
kohtuväline vaidluste lahendamine. Praegu 
aga pole süsteemi, mis võimaldaks 
tarbijatel ja kauplejatel lahendada vaidlusi 
elektrooniliste vahendite kaudu. See tekitab 
tarbijale kahju, tõkestab tehingute tegemist, 
loob kauplejate seas ebavõrdsed 
tingimused ning pärsib seega siseturu
arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 
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.

(8) Käesolevat määrust tuleks kohaldada 
tarbijate ja kauplejate vaheliste kaupade 
müügi või teenuste osutamisega seotud 
lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise 
suhtes. Seda ei tohiks kohaldada tarbijate ja 
kauplejate vaheliste vaidluste suhtes, mis 
on seotud kaupade müügi või teenuste 
osutamisega, mille puhul vähemalt ühe 
poole elu- või asukoht ajal, mil tarbija 
asjaomase kauba või teenuse tellis, ei olnud 
Euroopa Liidu liikmesriigis.
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Or. en

Muudatusettepanek 7

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesolevat määrust ei tohiks 
kohaldada tarbijate ja kauplejate vaheliste 
vaidluste suhtes, mis on seotud piiriülese 
kaupade müügi või teenuste osutamisega, 
mille puhul sidusühendust ei kasutatud. 
Käesolevat määrust ei tohiks kohaldada 
kauplejate vaheliste vaidluste suhtes.

(12) Käesolevat määrust ei tohiks 
kohaldada kauplejate vaheliste vaidluste 
suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

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 
suunamisplatvorm. Kõnealune platvorm 
peaks sisuliselt olema interaktiivne 
veebisait, mis toimiks ühtse portaalina 
tarbijate ja kauplejate jaoks, kes püüavad 
jõuda 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. 

Käesolev muudatusettepanek 
(„veebipõhine suunamisplatvorm”) on 
esitatud kogu teksti kohta. Selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komisjon peaks platvormi looma 
ning selle toimimist arendama, haldama 
ja turvama, eelkõige tagades vajaliku 
rahastamise ja oskusteabe.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Üleeuroopaline veebipõhine vaidluste 
lahendamise süsteem peaks põhinema 
liikmesriikides asuvatel vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustel ning see 
peaks arvesse võtma liikmesriikide 
õigustraditsioone. Seepärast peaksid 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, 
kellele on veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kaudu kaebus edasi 
saadetud, kohaldama oma kodukorda, muu 
hulgas tasu nõudmist käsitlevaid eeskirju. 
Samas püütakse käesoleva määrusega 
kehtestada menetluste suhtes mõningad 
ühised eeskirjad, et tagada menetluste 
tõhusus. Need peaksid hõlmama eeskirju, 
mis tagaksid vaidluse kiire lahendamise.

(15) Üleeuroopaline süsteem peaks 
põhinema liikmesriikides asuvatel 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel 
ning see peaks arvesse võtma 
liikmesriikide õigustraditsioone. Seepärast 
peaksid vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused, kellele on veebipõhise 
suunamisplatvormi kaudu kaebus edasi 
saadetud, kohaldama oma kodukorda, muu 
hulgas tasu nõudmist käsitlevaid eeskirju. 
Sellega seoses tuleks meelde tuletada, et 
vastavalt direktiivi .../.../EL 
[tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv] Office of Publications insert 
reference number] artikli 8 punktile c 
peaksid tarbijate kulud jääma mõõdukaks.
Samas püütakse käesoleva määrusega 
kehtestada menetluste suhtes mõningad 
ühised eeskirjad, et tagada menetluste 
tõhusus. Need peaksid hõlmama eeskirju, 
mis tagaksid vaidluse kiire lahendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Et hõlbustada kaebuse menetlemist 
platvormi kaudu, kui pooled ei jõua 
pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse suhtes kokkuleppele, peaks olema 
võimalik kasutada ajutist mehhanismi, 
välja arvatud juhul, kui üks pooltest on 
sellele vastuseisu avaldanud.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

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) Vaidluste lahendamist veebipõhise
suunamisplatvormi kaudu peaks toetama 
vaidluste lahendamise korraldajate 
võrgustik. See võrgustik peaks koosnema 
liikmesriikides asuvatest 
kontaktpunktidest, kus töötavad 
korraldajad.

Käesolev muudatusettepanek (sõnade 
"veebipõhise vaidluste lahendamise” 
väljajätmine seoses korraldajate ja 
kontaktpunktidega) on esitatud kogu teksti 
kohta. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Et tarbijate kontaktpunkte ei oleks 
liiga palju, peaksid liikmesriigid panema 
kontaktpunktina tegutsemise kohustuse 
kõigepealt oma riigis asuvatele Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku keskustele. 
Korraldajad peaksid platvormi kaudu 
vaidluste lahendamist toetama, eelkõige 
tarbijate abistamise ja teavitamise teel. 
Kuna platvormi edu sõltub seega ka 
korraldajate võimetest ja oskusteabest, 
peaksid nad komisjonilt ja liikmesriikidelt 
asjakohase väljaõppe saama. 

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kauplejad peaksid oma veebisaitidel 
teavitama tarbijaid veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi olemasolust ja 
lisama elektroonilise lingi selle kodulehele. 
Nad peaksid sellekohase teabe esitama ka 
siis, kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, 
kaupleja hallatavale tarbijakaebuste 
käsitlemise süsteemile või äriühingu 
ombudsmanile. See kohustus ei piira 
direktiivi .…/…/EL [Office of Publications 
insert reference number] artikli 10 lõigete 
1–3 kohaldamist, milles käsitletakse 
kaupleja teavet tarbijale selle kohta, 
millised on vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlused, millele kaupleja 
on allutatud, ning selle kohta, kas 
kõnealune kaupleja on kohustunud 
kasutama tarbijavaidluste lahendamiseks 
kohtuvälist menetlust või mitte. See 
kohustus ei tohiks ka piirata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. 
aasta direktiivi 2011/83/EL (tarbijaõiguste 
kohta) artikli 6 lõike 1 punkti t 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 lepinguga sidumist 
teatama tarbijale võimalusest kasutada 
kaupleja suhtes kohtuvälist kaebuste 
lahendamise ja õiguskaitse mehhanismi, 
millele kaupleja on allutatud, ning selle 
juurdepääsuviisidest. 

(22) Kauplejad peaksid oma veebisaitidel 
teavitama tarbijaid veebipõhise 
suunamisplatvormi olemasolust ja lisama 
elektroonilise lingi selle kodulehele. Nad 
peaksid sellekohase teabe esitama ka siis, 
kui tarbija esitab kaebuse kauplejale, 
kaupleja hallatavale tarbijakaebuste 
käsitlemise süsteemile või äriühingu 
ombudsmanile. See kohustus ei piira 
direktiivi .…/…/EL [Office of Publications 
insert reference number] artikli 10 lõigete 
1–3 kohaldamist. See kohustus ei tohiks ka 
piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL 
(tarbijaõiguste kohta) artikli 6 lõike 1 
punkti t 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 lepinguga 
sidumist teatama tarbijale võimalusest 
kasutada kaupleja suhtes kohtuvälist 
kaebuste lahendamise ja õiguskaitse 
mehhanismi, millele kaupleja on allutatud, 
ning selle juurdepääsuviisidest. Kohustus 
teavitada tarbijaid veebipõhise 
suunamisplatvormi olemasolust ei tohiks 
tekitada VKEdele liigset halduskoormust 
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 
2003/361 (mis käsitleb mikroettevõtete, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
määratlust)¹ tähenduses. Konkreetset 
probleemi kohates peaksid VKEd 
edastama tarbijatele kogu asjakohase 
teabe.
___________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et muuta käesoleva määruse teatavaid 
mitteolulisi elemente, tuleks komisjonile 
ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
delegeerida volitused võtta vastu õigusakte 
selle kohta, mis liiki teabe peab kaebuse 
esitaja esitama veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kaudu 
kättesaadavaks tehtud elektroonilisel 
kaebuse vormil. Eriti tähtis on, et komisjon 
viiks ettevalmistuse ajal läbi nõutavad 
konsultatsioonid, kaasa arvatud 
ekspertidega. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(23) Et muuta käesoleva määruse teatavaid 
mitteolulisi elemente, tuleks komisjonile 
ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
delegeerida volitused võtta vastu õigusakte 
korraldajate võrgustikus toimuvat 
koostööd ja elektroonilist kaebuse vormi 
puudutavate üksikasjade kohta. Eriti tähtis 
on, et komisjon viiks ettevalmistuse ajal 
läbi nõutavad konsultatsioonid, kaasa 
arvatud ekspertidega. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 17

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 

(24) Et tagada ühetaolised tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused 
veebipõhise suunamisplatvormi toimimise 
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. Veebipõhise suunamisplatvormi 
ülesannete täitmise üksikasju käsitlevate 
eeskirjade vastuvõtmiseks tuleks kasutada 
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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.

kontrollimenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse eesmärk on aidata 
kaasa siseturu toimimisele, eelkõige selle 
digitaalse mõõtme kasutamisele, ning 
tarbijakaitse kõrge taseme saavutamisele 
selle kaudu, et luuakse platvorm, mis 
hõlbustab tarbijate ja veebikauplejate 
vahelistes vaidlustes erapooletute, 
läbipaistvate, tõhusate ja õiglaste 
kohtuväliste lahenditeni jõudmist.

Käesoleva määruse eesmärk on aidata 
kaasa siseturu toimimisele ning 
tarbijakaitse kõrge taseme saavutamisele 
selle kaudu, et luuakse veebipõhine 
platvorm, mis hõlbustab tarbijate ja 
kauplejate vahelistes vaidlustes 
erapooletute, läbipaistvate, tõhusate ja 
õiglaste kohtuväliste lahenditeni jõudmist.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate 
ja kauplejate vahel piirülesest 
veebipõhisest kaupade müügist või 
teenuste osutamisest tulenevate 

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate 
ja kauplejate vahel kaupade müügist või 
teenuste osutamisest tulenevate 
lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise 
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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.

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 kohtuvälise lahendamise 
platvormi.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „veebipõhine kaupade müük või 
teenuste osutamine” – kaupade müügi või 
teenuste osutamise tehing, 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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „piiriülene veebipõhine kaupade müük 
või teenuste osutamine” – veebipõhine 
kaupade müük või teenuste osutamine, 

välja jäetud
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mille puhul tarbija on kaupade või 
teenuste tellimise ajal sellise liikmesriigi 
resident, mis ei ole liikmesriik, kus on 
kaupleja asukoht;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt g – lõik 2

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;

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

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebipõhine vaidluste lahendamise
platvorm on interaktiivne veebisait, millele 
on elektroonilisel teel tasuta juurdepääs 
kõigis liidu keeltes. Veebipõhine vaidluste 
lahendamise platvorm on ühtne portaal 
tarbijate ja kauplejate jaoks, kes püüavad 
jõuda käesoleva määrusega reguleeritud 
vaidlustes kohtuvälise lahenduseni.

2. Veebipõhine suunamisplatvorm on 
interaktiivne veebisait, millele on 
elektroonilisel teel tasuta juurdepääs kõigis 
liidu keeltes. Veebipõhine 
suunamisplatvorm on ühtne portaal 
tarbijate ja kauplejate jaoks, kes otsivad 
teavet tarbijate ja kauplejate vahel 
kaupade müügist või teenuste osutamisest 
tulenevate lepinguvaidluste kohtuvälise
lahendamise kohta ja/või kes püüavad 
jõuda käesoleva määrusega reguleeritud 
vaidlustes kohtuvälise lahenduseni. 
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Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) soovitab elektroonilisel kaebuse vormil 
esitatud teabe põhjal pooltele üht või mitut 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust 
ning esitab teabe nende poolt võetavate 
teenustasude kohta, kui see on 
asjakohane, samuti menetluse keele või 
keelte kohta ning menetluse eeldatava 
kestuse kohta, või teatab kaebuse 
esitajale, et esitatud teabe põhjal ei ole 
võimalik pädevat vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust kindlaks teha.

(b) elektroonilisel kaebuse vormil esitatud 
teabe põhjal

(i) teeb kindlaks ühe või mitu vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust, kaasa 
arvatud suunamine ajutise korraldajate 
rühma juurde, ning esitab teabe nende 
poolt võetavate teenustasude kohta, kui 
see on asjakohane, samuti menetluse 
keele või keelte kohta ning menetluse 
eeldatava kestuse kohta, kui see on 
asjakohane, poolte või nende esindajate 
füüsilise kohalviibimise vajalikkuse 
kohta, vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes osalemise vabatahtlikkuse või 
kohustuslikkuse kohta ning menetluse 
tulemuste siduva või mittesiduva iseloomu 
kohta kooskõlas kohaldatavate riiklike 
seadustega; või
(ii) teatab kaebuse esitajale, et esitatud 
teabe põhjal ei ole võimalik pädevat 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust 
kindlaks teha.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) avaldab teabe liikmesriikides asuvate 
kontaktpunktide ning vastavate vaidluste 
lahendamise korraldajate kohta vastavalt 
artiklile 6, kaasa arvatud kontaktandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) annab üldteavet vaidluste kohtuvälise 
lahendamise kui ühe vaidluste alternatiivse 
lahendamise võimaluse kohta.

(h) annab üldteavet vaidluste kohtuvälise 
lahendamise kohta ja edendab seda kui 
üht vaidluste alternatiivse lahendamise 
võimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt 3 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) annab teavet kõige sagedamini 
kasutatavate meetodite kohta ning esitab 
käsitletavate teemade kaupa jaotatud 
statistilised andmed;

Or. en



PE486.178v01-00 18/33 PA\897798ET.doc

ET

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) annab üldist teavet tarbijate õiguste 
kohta selgel, terviklikul ja arusaadaval 
kujul, kaasa arvatud rubriik „Korduma 
kippuvad küsimused”, mis koondab 
tarbijate kõige sagedasemaid küsimusi, 
kasutades vajaduse korral interaktiivseid 
vahendeid; 

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus esitatud teave on 
platvormi toimimisest huvitatud tarbijatele 
ja kauplejatele juurdepääsetav vaatamata 
sellele, kas nende huvi on seotud kaebuse 
esitamisega või mitte. 

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vastutab veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi väljatöötamise, 
toimimise, hoolduse ning selles 
töödeldavate andmete kaitse eest.

5. Komisjon vastutab veebipõhise 
suunamisplatvormi väljatöötamise, 
toimimise, hoolduse, eelkõige piisava 
rahastamise ja oskusteabe tagamise teel, 
ning selles töödeldavate andmete kaitse 
eest.



PA\897798ET.doc 19/33 PE486.178v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 31

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 vaidluste 
lahendamise korraldajat.

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks ühe 
vaidluste lahendamise kontaktpunkti 
(edaspidi „kontaktpunkt”) ning teatab 
komisjonile selle nime ja kontaktandmed.

1 a. Liikmesriigid panevad
kontaktpunktina tegutsemise kohustuse 
kõigepealt oma riigis asuvatele Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku keskustele. Kui 
vastav Euroopa tarbijakeskuste 
võrgustiku keskus ei saa seda ülesannet 
täita, võivad liikmesriigid panna 
kohustuse ka tarbijaliitudele või mis tahes 
muudele asutustele. Igal juhul eelistavad 
liikmesriigid panna selle kohustuse 
olemasolevatele struktuuridele.
1 b. Igas kontaktpunktis peab töötama 
vähemalt kaks vaidluste lahendamise 
korraldajat. Kontaktpunktid tagavad, et 
tarbijatel oleks võimalik korraldajatega 
vahetult ühendust võtta, sealhulgas e-
posti ja telefoni teel.

Or. en
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) vajaduse korral aitavad tarbijal täita 
elektroonilist kaebuse vormi, millele 
viidatakse artikli 7 lõikes 1;

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) vajaduse korral aitavad tarbijal 
valida ühe või mitu kaebuste kohtuvälise 
lahendamise üksust kooskõlas artikli 8 
lõike 1 a punktiga b;

Or. en

Muudatusettepanek 34

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 pooli sellest, millised on 
väljapakutud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste poolt kasutatavate 
menetluste head ja halvad küljed, võttes 
arvesse eelkõige võimalikke teenustasusid, 
keelt või keeli, milles menetlus toimub, 
poolte või nende esindajate füüsilise 
kohaloleku vajadust, vabatahtlikku või 
kohustuslikku osalemist vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluses ning 
menetluse tulemuste siduvat või 
mittesiduvat iseloomu vastavalt 
kohaldatavatele riiklikele seadustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon ja liikmesriigid näevad 
korraldajatele ette piisava väljaõppe, 
tagamaks, et neil on vajalik oskusteave 
oma ülesannete täitmiseks kooskõlas 
lõikega 2.

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. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
16 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte korraldajate vahelise koostöö
üksikasjade kohta, võttes arvesse eelkõige 
lõikes 4 sätestatud korraldajate võrgustiku 
aastakoosoleku tulemusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte artiklis 16 
sätestatud korras, et kohandada lisas 
esitatud teavet, võttes arvesse kriteeriume, 
mille alusel direktiivi …./…/EL [Office of 
Publications please insert number of 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, milles käsitletakse 

välja jäetud
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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 
komisjonile teatavaks tehtud vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
tegelevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, 
määratlevad oma pädevusvaldkondi.

Or. en

Muudatusettepanek 38

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. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
16 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte elektroonilise kaebuse vormi
üksikasjade kehtestamiseks, võttes arvesse 
tehnika arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Täielikult täidetud kaebuse vormi 
saamisel töötleb veebipõhine 
suunamisplatvorm kaebust järgmiselt:
(a) platvorm edastab lõigetes 2 ja 3 
viidatud teabe, eelkõige kõigi pädevate 
kohtuvälise vaidluste lahendamise üksuste 
nimekirja, kui üksused on olemas;
(b) tarbija võib valida nimekirjast ühe või 
mitu üksust;
(c) kaupleja võib valida nimekirjast ühe 
või mitu üksust, kui ta ei ole juba 
kohustunud kasutama neist ühte 
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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;
(d) platvorm teeb automaatselt valiku, kas 
saata kaebus edasi
(i) lõigete 1 b või 1 c kohaselt kindlaks 
määratud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusele või
(ii) lõikes 1 d nimetatud ajutisele 
korraldajate rühmale 
või loobuda kaebuse edasisest töötlemisest 
kooskõlas lõikega 1 e.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. 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.

(Vt artikli 8 lõike 5 muudatusettepanekut.)
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Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1c. 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.

(Vt artikli 8 lõike 6 muudatusettepanekut.)

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Kui pooled ei jõua ühe pädeva 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
üle kokkuleppele ja kui kumbki pooltest ei 
ole sellele vastuseisu avaldanud, kutsub 
platvorm automaatselt kokku ajutise 
korraldajate rühma, kuhu kuulub võrdselt 
üks või kaks korraldajat nii tarbija 
elukohast kui ka kaupleja asukohast. 
Nimetatud ajutine rühm püüab leida 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust, 
kellega nii kaupleja kui tarbija nõustuvad. 
Kui see ei õnnestu, töödeldakse kaebust 
edasi kooskõlas lõikega 1 e.

Or. en
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Kui pädevat vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust ei leita või kui pooled 
platvormile ei vasta, lõpetatakse kaebuse 
töötlemine. Tarbijale antakse teada, et ta 
võib pöörduda korraldaja poole, et saada 
teavet muude õiguskaitsevahendite kohta.

(Vt artikli 8 lõike 4 muudatusettepanekut; teksti on kohandatud).

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

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) teave, selle kohta, et juhul, kui pooled 
ei vasta platvormile, või juhul, kui pädevat 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust 
välja selgitada ei õnnestu, kaebuse 
töötlemine lõpetatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teave selle kohta, et kui pooled ei 
jõua ühe pädeva vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse üle kokkuleppele, 
edastatakse kaebus ajutisele korraldajate 
rühmale, kuhu kuulub võrdselt üks või 
kaks korraldajat nii tarbija elukohast kui 
ka kaupleja asukohast, ja mis püüab leida 
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vaidluste kohtuvälise lahendamise üksust, 
kellega nii kaupleja kui tarbija 
nõustuvad; teabes täpsustatakse samuti, et 
pooled võivad ajutise korraldajate rühma 
kaasamisele vastuseisu avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 46

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;

(d) tarbija elukohajärgse ja kaupleja 
asukohajärgse kontaktpunkti nimi ning 
korraldajate nimed ja kontaktandmed, 
samuti artikli 6 lõike 2 punktides -aa, a, b 
ja d osutatud ülesannete lühikirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Platvorm edastab kaebuse pädevale 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele 30 päeva jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pooled ei ole platvormile vastanud 
või ei ole jõudnud kokkuleppele ühe 
pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse suhtes, lõpetatakse kaebuse 

välja jäetud
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menetlemine. Tarbijale antakse teada, et 
ta võib pöörduda veebipõhise vaidluste 
lahendamise korraldaja poole, et saada 
teavet muude õiguskaitsevahendite kohta.

(Vt artikli 8 lõike 1 e (uus) kohta tehtud muudatusettepanekut).

Or. en

Muudatusettepanek 49

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.

välja jäetud

(Vt artikli 8 lõike 1 b (uus) kohta tehtud muudatusettepanekut).

Or. en

Muudatusettepanek 50

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 

välja jäetud



PE486.178v01-00 28/33 PA\897798ET.doc

ET

lahendamise üksusele.
(Vt artikli 8 lõike 1 c (uus) kohta tehtud muudatusettepanekut).

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – 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) kui pärast seda, kui vaidluse pooled on 
saanud teate vaidluse kohta, nõustuvad nad 
menetluse algatamisega kõnealuses 
üksuses, viima vaidluse lahendamise 
menetluse lõpule 90 päeva jooksul alates 
menetluse algatamisest; keeruliste 
vaidluste korral võib üksus seda tähtaega 
pikendada veel 90 päeva võrra;

Or. en

Muudatusettepanek 52

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 ka korraldajatele artikli 6 lõikes 2
nimetatud eesmärkidel.

Or. en
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse, ilma et see 
piiraks 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 kohaldamist, milles käsitletakse 
kaupleja teavet tarbijale selle kohta, 
millised on vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlused, millele kaupleja 
on allutatud, ning selle kohta, kas 
kõnealune kaupleja on kohustunud 
kasutama tarbijavaidluste lahendamiseks 
kohtuvälist menetlust või mitte.

2. Lõiget 1 kohaldatakse, ilma et see 
piiraks 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 kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikele 1 vastav kohustus teavitada 
tarbijat kõigis tekstisõnumites veebipõhise 
suunamisplatvormi olemasolust ei kehti, 
kui kaupleja on väike või keskmise 
suurusega ettevõtja (VKE). Sel juhul 
edastab kaupleja teabe veebipõhise 
suunamisplatvormi kohta alles siis, kui 
tarbija on talle kaebuse esitanud.
Käesoleva määruse tähenduses on väike 
või keskmise suurusega ettevõtja kaupleja, 
(a) kes annab tööd vähem kui 
250 inimesele ning 
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(b) kelle aastatulu ei ületa 50 000 000 
eurot või kelle aastane bilansimaht ei 
ületa 43 000 000 eurot, või kui VKE asub 
liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, 
vastav summa selle liikmesriigi vääringus. 

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 56

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. Artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 5
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].

Or. en

Muudatusettepanek 57

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 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 lõikes 5
osutatud õiguse delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 



PA\897798ET.doc 31/33 PE486.178v01-00

ET

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.

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 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 7 lõike 4 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra. 

5. Artikli 6 lõike 5 ja artikli 7 lõike 5
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
võib seda tähtaega pikendada kolme kuu 
võrra. 

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab käesoleva määruse 
kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande iga kolme aasta 
tagant ja esimest korda hiljemalt viie aasta 
möödumisel käesoleva määruse 
jõustumisest. Aruandele lisatakse vajaduse 
korral ettepanekud käesoleva otsuse 
muutmiseks.

Komisjon esitab iga kahe aasta tagant ja 
esimest korda hiljemalt kolme aasta 
möödumisel käesoleva määruse 
jõustumisest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse 
kohaldamise kohta aruande, kus 
käsitletakse eelkõige suunamisplatvormi 
omaksvõtmise määra ja kaebuse vormi 
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sobivust, võimalikku vajadust lisas 
loetletud teabe kohandamise järele, võttes 
arvesse kriteeriume, mille alusel 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 
komisjonile teatavaks tehtud vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused, kes 
tegelevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, 
määratlevad oma pädevusvaldkondi, ning 
interaktiivsete 
kommunikatsioonivahendite edasise 
arendamise võimalusi. Aruandele lisatakse 
vajaduse korral ettepanekud käesoleva 
otsuse muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
[Office of Publications insert date = 6 
months after implementation deadline for 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR as to be inserted in that 
Directive in accordance with Art 22(1) of 
that Directive], välja arvatud artkli 5 lõiked 
1, 4, 5 ja 6, artikli 6 lõiked 1, 2 ja 6, artikli 
7 lõiked 4 ja 5, artikkel 10, artikkel 15 ja 
artikkel 16, mida kohaldatakse alates 
määruse jõustumise kuupäevast.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
[Office of Publications insert date = 6 
months after implementation deadline for 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR as to be inserted in that 
Directive in accordance with Art 22(1) of 
that Directive], välja arvatud artkli 5 lõiked 
1, 4, 5 ja 6, artikli 6 lõiked 1, 1a, 1b, 2 ja 5, 
artikli 7 lõige 5, artikkel 10, artikkel 15 ja 
artikkel 16, mida kohaldatakse alates 
määruse jõustumise kuupäevast.

Or. en
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