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LÜHISELGITUS

Huvi vaidluste kohtuvälise lahendamise vastu tuleneb Euroopa kodanike, eeskätt tarbijate 
probleemidest seoses õiguskaitse kättesaadavusega, arvestades nimelt pikki ja kulukaid 
kohtumenetlusi.

Euroopa Parlament avaldas selle kohta arvamust 25. oktoobril 2011 vastu võetud 
resolutsioonis alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi kohta tsiviil-, kaubandus- ja 
perekonnaga seotud küsimustes (2011/2117(INI))1. Selles leitakse, et ELi tasandil vastu 
võetavad õiguslikud meetmed soodustavad vaidluste kohtuvälise lahendamise rakendamist 
ning stimuleerivad nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid seda kasutama. Resolutsioonis 
kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama seadusandliku ettepaneku vaidluste alternatiivse 
lahendamise kohta ELis tarbijatega seotud asjades. 

Komisjon on nüüd esitanud direktiivi eelnõu, et kõrvaldada puudused vaidluste kohtuvälise 
lahendamise mehhanismis ning tagada kohtuväliste lahenduste selline kvaliteet, mis 
võimaldaks käsitleda igasuguseid tarbija ja äriühingu vahelisi lepingulisi vaidlusi. Direktiivis 
sätestatakse põhimõtted, mida kõik vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused peavad 
järgima, sealhulgas personali nõuetekohane kvalifikatsioon, erapooletus, läbipaistvus, 
tulemuslikkus ja õiglus. Ettepaneku kohaselt peaksid nende põhimõtete järgimist kontrollima 
riikide ametiasutused. Lisaks nõutakse kauplejatelt, et nad annaksid tarbijatele asjakohast ja 
täielikku teavet vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste ja nende üksuste kättesaadavuse 
kohta.

Arvamuse koostaja tunnustab komisjoni ettepanekut, kuna see on osa siseturu paremaks 
toimimiseks ja tarbijate õiguskaitse tugevdamiseks tehtavatest jõupingutustest. Arvamuse 
koostaja näeb aga komisjoni eelnõus ka kohti, mida saaks parandada, ning on arvamuse 
projektis selleks välja pakkunud lahendused. Need on järgmised:

Üks raske küsimus on, kas vaidluste kohtuväline lahendamine tuleks äriühingutele 
kohustuslikuks muuta eeskätt sellega, et teha vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemis 
osalemine neile kohustuslikuks, või sellega, et teha lahendamise tulemus neile siduvaks. Ühelt 
poolt väidetakse, et kohustuslikud süsteemid aitavad suurendada tarbijate usaldust, sest tarbija 
saab nendele kindel olla, kui probleemid tekivad. Teisalt, vaidluste kohtuvälise lahendamise 
kohustuslikuks tegemine tekitab tõsiseid probleeme seoses osapoolte põhiõigustega, nimelt 
õigusega tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele (Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikkel 47) ning on vastuolus kohtuvälise lahendamise vabatahtliku ja 
paindliku olemusega, mis on selle alus ja millest tuleneb ka selle mooduse kasulikkus. 
Seetõttu järgib arvamuse koostaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta 
direktiivi 2008/52/EÜ (vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades)2 suundumust: vaidluste kohtuvälist lahendamist ei tehta kohustuslikuks, 
kuid liikmesriikidel tuleb luua stiimuleid või rakendada sanktsioone ning kohtud peaksid 
andma täpset teavet, et soodustada selle mehhanismi kasutamist. Mis puudutab kohtuvälise 

                                               
1 P7_TA(2011)0449.
2 ELT L 136, 24.5.2008, lk 3.
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lahendamise tulemuse siduvust, siis ettepanek on pooli sellest teavitada ja taotleda nende 
nõusolekut.
– Direktiivi ei tuleks kohaldada, kui tegemist on kauplejate kaebustega tarbijate vastu, sest 
vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteem on mõeldud tarbijate õiguskaitse vahendina, et 
kõrvaldada tasakaalustamatus kaupleja ja tarbija õiguste vahel ning anda tarbijale lihtne 
võimalus hüvitust taotleda. See ei kehti ilmselt samamoodi kauplejate kaebuste kohta.
– Kaitseabinõuna, mis aitaks vältida ebaoluliste juhtumite esitamist vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele, peaks kehtima nõue, et enne kui vaidlus sellele üksusele esitatakse, 
tuleb leida rahumeelne lahendus. Liikmesriikidel peaks olema ka õigus kehtestada nõude 
väärtuse alammäär, et hoida ära nende juhtumite käsitlemine, kus nõue on asja kohtuvälise 
lahendamise menetluse kuludega võrreldes ebaproportsionaalselt väike.
– Üldiselt tuleks vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused pikemalt ja täielikumalt lahti 
kirjutada, toetudes direktiivile 2008/52/EÜ, Euroopa vahendajate käitumisjuhendile ning 
komisjoni 30. märtsi 1998. aasta soovitusele tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamisega 
tegelevate asutuste suhtes rakendatavate põhimõtete kohta1 ja 4. aprilli 2001. aasta soovitusele 
tarbijavaidluste konsensusliku lahendamisega seotud kohtuväliste asutuste suhtes 
rakendatavate põhimõtete kohta2. Sel eesmärgil tehakse ettepanek lisada direktiivi eeskätt 
konkreetsed sätted sõltumatuse, õiguspärasuse ja konfidentsiaalsuse kohta.
– Ülimalt tähtis on vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlustes osalevate füüsiliste isikute 
koolitus (sellega tagatakse ka usaldus kohtuväliste menetluste ja nende tulemuste vastu), mille 
peaksid tagama komisjon ja liikmesriigid ühiselt.
– Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused ei tohiks pooltel aegumistähtaegade tõttu 
takistada tavapäraste kohtumenetluste kasutamist. Selleks peaks direktiivis paralleelselt 
direktiivi 2008/52/EÜ vastava sättega (artikkel 8) sisalduma üldine säte aegumistähtaegade 
mõju peatamise kohta vaidluste kohtuvälise lahendamise puhul.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
tarbijate ja kauplejate vaheliste lepinguliste 
vaidluste suhtes, mis tekivad kaupade 
müümisel või teenuste osutamisel kõikides 
majandusvaldkondades. Sinna peaksid 
kuuluma nii tarbijate esitatud kaebused 
kauplejate vastu kui ka kauplejate esitatud 

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
tarbijate ja kauplejate vaheliste lepinguliste 
vaidluste suhtes, mis tekivad kaupade 
müümisel või teenuste osutamisel kõikides 
majandusvaldkondades. Sinna peaksid 
kuuluma ainult tarbijate esitatud kaebused 
kauplejate vastu. Käesolevat direktiivi ei 

                                               
1 EÜT L 115, 17.4.1998, lk 31.
2 EÜT L 109, 19.4.2001, lk 56.



PA\898179ET.doc 5/33 PE486.223v01-00

ET

kaebused tarbijate vastu. Käesolevat 
direktiivi ei tohiks kohaldada kauplejate 
vaheliste vaidluste suhtes, kuid sellega ei 
tohiks ära hoida selliste sätete 
vastuvõtmist või jõushoidmist, mis 
käsitlevad niisuguste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi.

tohiks kohaldada kauplejate vaheliste 
vaidluste ega kauplejate poolt tarbijate 
vastu esitatud kaebuste suhtes, see ei 
tohiks aga liikmesriikidel takistada selliste 
sätete vastuvõtmist või jõushoidmist, mis 
käsitlevad niisuguste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusi.

Or. en

Selgitus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteem on mõeldud tarbijate õiguskaitse vahendina, et 
kõrvaldada õiguslik tasakaalustamatus kaupleja (kes suudab rahalisi kaotusi paremini taluda 
ning õiguskaitse eest rohkem maksta) ja tarbija (kes muidu ei taotleks hüvitust kohtu ees, 
võttes arvesse kulusid, mis mõne juhtumi puhul võivad olla hüvitise nõudest suuremad) vahel. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada menetluste suhtes vaidluste 
lahendamise üksustes, kus vaid kaupleja 
palkab vaidluse lahendamise eest 
vastutavad füüsilised isikud, ega 
menetluste suhtes kaupleja hallatavates 
tarbijakaebuste käsitlemise süsteemides.
Seda ei tohiks kohaldada asjaosaliste vahel 
peetavate otseste läbirääkimiste suhtes.
Pealegi ei tohiks seda kohaldada siis, kui 
kohtunik püüab vaidlust lahendada seda 
vaidlust käsitleva kohtumenetluse käigus.

(12) Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada menetluste suhtes kaupleja 
hallatavates tarbijakaebuste käsitlemise 
süsteemides. Seda ei tohiks kohaldada 
asjaosaliste vahel peetavate otseste 
läbirääkimiste suhtes. Pealegi ei tohiks 
seda kohaldada siis, kui kohtunik püüab 
vaidlust lahendada seda vaidlust käsitleva 
kohtumenetluse käigus.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid peaksid soodustama 
vaidluste kohtuvälist lahendamist 
võimaluse korral kas stiimulite või 
sanktsioonide abil. Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivis 
2008/52/EÜ (vahendusmenetluse 
teatavate aspektide kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades) on juba sätestatud 
liidu tasandil vahendussüsteemide 
raamistik, eelkõige piiriüleste vaidluste 
jaoks, piiramata selle kohaldamist 
siseriiklike vahendusmenetluste suhtes. 
Käesolevas direktiivis täiendatakse seda 
süsteemi vaidluste kohtuvälise 
lahendamise teiste menetlustega. 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
eest vastutavaid füüsilisi isikuid tuleks 
pidada erapooletuks vaid siis, kui neile ei 
saa avaldada survet, mis võiks mõjutada 
nende suhtumist vaidlusse. Eriti on vaja 
tagada sellise surve puudumine, kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi 
rahastab üks vaidluse asjaosaline või 
organisatsioon, millesse üks asjaosaline 
kuulub.

(17) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
eest vastutavaid füüsilisi isikuid tuleks 
pidada erapooletuks vaid siis, kui neile ei 
saa avaldada survet, mis võiks mõjutada 
nende suhtumist vaidlusse. Eriti on vaja 
tagada sellise surve puudumine, kui 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi 
rahastab üks vaidluse asjaosaline või 
organisatsioon, millesse üks asjaosaline 
kuulub. Selleks, et tagada huvide konflikti 
puudumine, peaksid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutavad füüsilised 
isikud avalikustama kõik asjaolud, mis 
võiksid piirata nende sõltumatust või 
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põhjustada huvide konflikti. Erilisi 
nõudeid tuleks kohaldada nende isikute 
suhtes, kelle on palganud kaupleja 
üksinda.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
edukaks toimimiseks ning eriti vajaliku 
usalduse tagamiseks kohtuvälise 
lahendamise menetluste vastu on väga 
oluline, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutavad füüsilised 
isikud oleksid piisavalt asjatundlikud. 
Selleks peaksid liikmesriigid ja komisjon 
koostöös võimaldama eraldi koolitust.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Ehkki vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste poolt väljatöötatud 
lahenduste ja lahendamismenetluste 
tulemuste aluseks võivad peale 
õigusnormide olla ka õigluse põhimõte ja 
käitumisjuhendid, ei tohiks selline 
paindlikkus viia tarbijakaitse taseme 
languseni võrreldes kaitsega, mida 
õigusnorme kohaldades pakuvad 
tarbijatele pakuvad kohtud. Seetõttu 
tuleks käesolevas direktiivis sätestada 
õiguspärasuse põhimõte.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peaksid olema tõhusad. Need 
peaksid tagama lihtsa ja kiire menetluse, 
mis üldjuhul ei kestaks kauem kui 90
päeva. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus peaks saama pikendada seda 
ajavahemikku, kui asjaomase vaidluse 
keerukus seda nõuab.

(19) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlused peaksid olema tõhusad. Need 
peaksid tagama lihtsa ja kiire menetluse, 
mis üldjuhul ei kestaks kauem kui 90
tööpäeva alates päevast, kui pooli on 
kaebuse esitamisest teavitatud. Vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus peaks 
pooli kaebusest teavitama pärast kõikide 
kohtuvälise menetluse läbiviimiseks 
vajalike dokumentide kättesaamist. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
peaks saama pikendada seda 
ajavahemikku, kui asjaomase vaidluse 
keerukus seda nõuab.

Or. en

Selgitus
Menetluse aega tuleks pikendada kuni 90 tööpäevani, et arvestada tegelikke olusid ja 
kindlustada menetluse tulemuse kvaliteet. 90-päevase perioodi algusaega tuleb täpsustada, et 
vältida õiguskindlusetust ja ühtlasi tagada, et vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele 
jääks küllaldaselt aega kaebusi tulemuslikult lahendada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste töö tõhususe tagamiseks on vaja 
sätestada, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused käsitlevad üksnes 
asjakohaseid juhtumeid. Seetõttu tuleks 
nõuda, et tarbija püüaks vaidlusele 
kauplejaga leida rahumeelse lahenduse, 
enne kui asi esitatakse vaidluste 
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kohtuvälise lahendamise üksusele. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
võib nõuda tõendeid, et rahumeelset
lahendust on püütud leida, ning võib 
kaebuse vastuvõetamatuks tunnistada, kui 
tarbija ei suuda seda tõendada. 
Liikmesriikidel peaks olema ka õigus 
kehtestada nõude väärtuse alammäär, et 
hoida ära nende juhtumite käsitlemine, 
kus nõue on asja kohtuvälise lahendamise 
menetluse kuludega võrreldes 
ebaproportsionaalselt väike.

Or. en

Selgitus
Tuleks kasutusele võtta abinõud, mis aitaksid ära hoida ebaoluliste juhtumite esitamise 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, kuna niisuguste juhtumite käsitlemine koormaks 
neid üksusi asjatult.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kooskõlas üldtunnustatud 
vabaduse põhimõttega, ei tohiks vaidluse 
kohtuvälise lahendamise tulemus olla 
pooltele siduv, kui neid ei ole enne 
menetluse alustamist teavitatud menetluse 
tulemuse siduvusest ja pooled ei anna 
selleks selgesõnalist nõusolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 



PE486.223v01-00 10/33 PA\898179ET.doc

ET

menetluste puhul on tähtis 
konfidentsiaalsus ning käesolevas 
direktiivis tuleks seetõttu ette näha 
tsiviilmenetluse eeskirjade minimaalne 
vastavus sellele, kuidas kaitsta vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste 
konfidentsiaalsust järgnevates tsiviil- ja 
kaubandusasjade kohtumenetlustes või 
vahekohtumenetlustes.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Selleks, et julgustada pooli 
kasutama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise mehhanismi, peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende eeskirjad 
aegumistähtaegade kohta ei takistaks 
pooli pöördumast kohtu või vahekohtu 
poole, kui neil ei õnnestu lahendust leida 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusega. Liikmesriigid peaksid 
tagama sellise tulemuse saavutamise, 
ehkki käesoleva direktiiviga ei ühtlustata 
riikide kehtivaid eeskirju 
aegumistähtaegade kohta. Käesolev 
direktiiv ei tohiks mõjutada 
liikmesriikides rakendatavates 
rahvusvahelistes lepingutes, näiteks 
transpordiõiguse valdkonnas, sisalduvaid 
aegumistähtaegu käsitlevaid sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiiviga ei kirjutata ette, 
et kauplejad oleks kohustatud osalema 
vaidluste kohtuvälise lahendamise
menetlustes või et selliste menetluste 
tulemus oleks kauplejate jaoks siduv, kui 
tarbija on esitanud nende vastu kaebuse.
Siiski ei piirata käesoleva direktiiviga 
nende riiklike eeskirjade kohaldamist, 
millega kohustatakse kauplejaid osalema 
sellistes menetlustes või tehakse nende 
menetluste tulemused kauplejate jaoks 
siduvaks, juhul kui sellised õigusaktid ei 
takista asjaosalisi kasutamast oma õigust 
kohtusüsteemi poole pöörduda, nagu on 
tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikliga 47.

(23) Käesoleva direktiiviga ei kirjutata ette, 
et kauplejad oleks kohustatud osalema 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlustes või et selliste menetluste 
tulemus oleks kauplejate jaoks siduv, kui 
tarbija on esitanud nende vastu kaebuse.
Siiski ei piirata käesoleva direktiiviga 
nende riiklike eeskirjade kohaldamist, 
millega kohustatakse kauplejaid osalema 
sellistes menetlustes, või rakendatakse 
sellekohaseid stiimuleid või sanktsioone 
või tehakse nende menetluste tulemused 
kauplejate jaoks siduvaks, tingimusel et 
järgitakse vabaduse põhimõtet ja juhul kui 
sellised õigusaktid ei takista asjaosalisi 
kasutamast oma õigust kohtusüsteemi 
poole pöörduda, nagu on tagatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 47.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nõuetekohase ja tulemusliku 
toimimise tagamiseks tuleks neid hoolikalt 
jälgida. Komisjon ja käesoleva direktiivi 
alusel tegutsevad pädevad asutused peaksid 
avaldama käesoleva direktiivi nõuetele 
vastavate vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste nimekirja ja seda 
ajakohastama. Muud asutused, nagu 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, 
tarbijaliidud, äriliidud ja Euroopa 

(27) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nõuetekohase ja tulemusliku 
toimimise tagamiseks tuleks neid hoolikalt 
jälgida. Selleks peaks liikmesriik 
määrama pädeva asutuse. Kuna 
järelevalveülesannete andmine 
üheleainsale asutusele võib osutuda 
raskeks, juhul kui vaidluste kohtuväline 
lahendamine toimub sektoripõhiselt, 
peaks liikmesriigile jääma õigus määrata 
igale sektorile eraldi pädev asutus. 
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tarbijakeskuste võrgustik, peaksid 
kõnealuse nimekirja samuti avaldama.
Lisaks peaksid pädevad asutused avaldama 
korrapäraselt aruandeid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja
toimimise kohta. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused peaksid edastama 
pädevatele asutustele asjakohase teabe, mis 
peaks olema kõnealuste aruannete aluseks.
Liikmesriigid peaksid õhutama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusi sellist 
teavet esitama, kasutades komisjoni 
soovitust 2010/304/EL tarbijakaebuste ja -
päringute liigitamise ning nendest 
teatamise ühtlustatud metoodika 
kasutamise kohta.

Komisjon ja käesoleva direktiivi alusel 
tegutsevad pädevad asutused peaksid 
avaldama käesoleva direktiivi nõuetele 
vastavate vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste nimekirja ja seda 
ajakohastama. Muud asutused, nagu 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused, 
tarbijaliidud, äriliidud ja Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustik, peaksid 
kõnealuse nimekirja samuti avaldama.
Lisaks peaksid pädevad asutused avaldama 
korrapäraselt aruandeid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja 
toimimise kohta. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused peaksid edastama 
pädevatele asutustele asjakohase teabe, mis 
peaks olema kõnealuste aruannete aluseks.
Liikmesriigid peaksid õhutama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusi sellist
teavet esitama, kasutades komisjoni 
soovitust 2010/304/EL tarbijakaebuste ja -
päringute liigitamise ning nendest 
teatamise ühtlustatud metoodika 
kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv peab aitama kaasa 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, tagades, et tarbijate ja 
kauplejate vahelised vaidlused saab esitada 
üksustele, mis pakuvad erapooletuid, 
läbipaistvaid, tulemuslikke ja õiglasi 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlusi.

Käesolev direktiiv peab aitama kaasa 
siseturu nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, tagades, et tarbijad saavad
tarbijate ja kauplejate vahelised vaidlused 
esitada üksustele, mis pakuvad 
erapooletuid, sõltumatuid, läbipaistvaid, 
tulemuslikke ja õiglasi vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlusi.

Or. en
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Selgitus
Vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteem on mõeldud tarbijate õiguskaitse vahendina, et 
kõrvaldada õiguslik tasakaalustamatus kaupleja (kes suudab rahalisi kaotusi paremini taluda 
ning õiguskaitse eest rohkem maksta) ja tarbija (kes muidu ei taotleks hüvitust kohtu ees, 
võttes arvesse kulusid, mis mõne juhtumi puhul võivad olla hüvitise nõudest suuremad) vahel. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste lepinguvaidluste kohtuvälise 
lahendamise suhtes, mis tekivad tarbijate ja 
kauplejate vahel, kui liidus asutatud 
kaupleja müüb kaupu või osutab teenuseid 
tarbijale, kelle peamine elukoht on liidus, 
ja mille lahendamisel kasutatakse vaidluste 
lahendamise üksust, kes soovitab või 
määrab lahenduse või viib pooled kokku 
eesmärgiga jõuda rahumeelse 
lahenduseni (edaspidi „vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlused”).

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste lepinguvaidluste kohtuvälise 
lahendamise suhtes, mis tekivad tarbijate ja 
kauplejate vahel, kui liidus asutatud 
kaupleja müüb kaupu või osutab teenuseid 
tarbijale, kelle peamine elukoht on liidus, 
ja mille lahendamisel kasutatakse vaidluste
kohtuvälise lahendamise üksust.

Or. en

Selgitus
Mõiste „vaidluste kohtuväline lahendamine” selge määratlus peaks sisalduma artiklis 4 
(Mõisted).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaidluste lahendamise üksustes 
toimuvad menetlused, mille puhul 
vaidluse lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud on vaid kaupleja 
palgatud;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus
Mõned sisemised vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismid toimivad väga hästi, 
tarbijad tunnevad neid ning on nende töö ja töötulemustega ilmselt rahul. Kui nendes 
sisemehhanismides järgitakse samu kvaliteedikriteeriume – erapooletus, läbipaistvus, 
tulemuslikkus ja õiglus –, ei tohiks nende mehhanismide ja kolmandate poolte vahel 
vahetegemist olla.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus” – menetlus vaidluse 
lahendamiseks väljaspool kohut, kus 
pooled püüavad oma tüli lahendada, 
kasutades vaidluste lahendamise üksust, 
kes soovitab või määrab lahenduse või 
viib pooled kokku eesmärgiga jõuda 
rahumeelse lahenduseni;

Or. en

Selgitus
Direktiivi eesmärk ja reguleerimisala tuleb selgelt sõnastada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Vaidluste kohtuvälise lahendamise 

menetluste rakendamine
1. Liikmesriigid soodustavad vaidluste 
kohtuvälist lahendamist võimaluse korral 
nende kasutamist stimuleerides või 
rakendades vaidluste kohtuvälisest 
lahendamisest keeldumise korral 
sanktsioone kas enne või pärast 
kohtumenetluste alustamist.
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2. Kohus, kuhu hagi esitatakse, võib 
vajaduse korral ja juhtumi kõiki 
asjaolusid arvestades teha pooltele 
ettepaneku kasutada vaidluse 
lahendamiseks kohtuvälise lahendamise 
menetlust. Kohus võib ka paluda pooltel 
osa võtta vaidluse kohtuvälise 
lahendamise menetluse kasutamist 
tutvustavast teabeüritusest, kui selliseid 
üritusi korraldatakse ja need on kergesti 
kättesaadavad, ning anda pooltele teavet 
vaidluste veebipõhise lahendamise 
platvormi kohta, mis luuakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[väljaannete talitus: sisestada 
vastuvõtmise kuupäev]määrusele (EL) nr 
[väljaannete talitus: sisestada number], 
milles käsitletakse tarbijavaidluste 
veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste 
veebipõhise lahendamise määrus).
3. Käesoleva artikli sätted ei takista pooli 
kasutamast oma õigust kohtusüsteemi 
poole pöörduda.

Or. en

Selgitus
Pooli tuleks ärgitada kasutama vaidluste kohtuvälist lahendamist. Teisalt tekitaks kohtuvälise 
lahendamise või selles osalemise kohustuslikuks tegemine küsimusi seoses kohtusse 
pöördumise õigusega. Seetõttu tundub mõistlik kutsuda liikmesriike üles soodustama vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluse kasutamist ning direktiivi 2008/52/EÜ artikli 5 eeskujul 
mainida, et kohtud võivad teha pooltele ettepaneku kasutada vaidluse lahendamiseks 
kohtuvälist menetlust, ning sätestada, et liikmesriigid võivad säilitada oma olemasolevad 
süsteemid, milles kohtuvälise menetluse kasutamine on kas kohustuslik või mõjutatakse selle 
kasutamist kas stiimulite või sanktsioonidega.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) hooldavad ja ajakohastavad veebisaiti, 
mis võimaldab pooltel saada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste kohta 
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teavet ja esitada kaebuse veebi kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksperdiarvamus ja erapooletus Eksperdiarvamus, sõltumatus ja 
erapooletus

Or. en

Selgitus
Sõltumatuse põhimõte ja erapooletuse põhimõte ei kattu teineteisega ega ole samaväärsed. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavate füüsiliste isikute sõltumatust tuleb kaitsta 
erapooletuse eeltingimusena, järgides komisjoni 1998. ja 2001. aasta soovitusi. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud on piisavalt asjatundlikud 
ja erapooletud. See on tagatud siis, kui

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud on piisavalt asjatundlikud
ning sõltumatud ja erapooletud. See on 
tagatud siis, kui

Or. en

Selgitus
Sõltumatuse põhimõte ja erapooletuse põhimõte ei kattu teineteisega ega ole samaväärsed. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavate füüsiliste isikute sõltumatust tuleb kaitsta 
erapooletuse eeltingimusena, järgides komisjoni 1998. ja 2001. aasta soovitusi. 
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) neil on vaidluste kohtuvälise 
lahendamise alal vajalikud teadmised, 
oskused ja kogemused;

(a) neil on vaidluste kohtuvälise 
lahendamise või tarbijavaidluste kohtuliku 
lahendamise alal vajalikud teadmised, 
oskused ja kogemused ning arusaam 
õigusest;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) neid ei saa oma ülesannete täitmisest 
vabastada ilma õigustatud põhjenduseta;

(b) nad nimetatakse tähtajaliselt ja neid ei 
saa oma ülesannete täitmisest vabastada 
ilma õigustatud põhjenduseta;

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 punkti a kohaldamisel 
tagavad liikmesriigid vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest 
vastutavatele füüsilistele isikutele eraldi 
koolituse. Komisjon aitab liikmesriikidel 
selliseid koolituskavu ja 
kvaliteedikontrolli mehhanisme välja 
töötada.
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Or. en

Selgitus
Füüsilistele isikutele, kes soovivad läbi viia vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusi, 
peaks võimaldama asjakohast koolitust.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lõike 1 punkti c kohaldamisel 
tagavad liikmesriigid, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise eest vastutavad 
füüsilised isikud avalikustavad kõik 
asjaolud, mis võiksid piirata nende 
sõltumatust või põhjustada huvide 
konflikti või mida võib sellisena käsitada. 
Liikmesriigid tagavad, et selliste asjaolude 
korral nõustub asjaomane isik tegutsema 
või tegevust jätkama ainult siis, kui pooled 
annavad oma selgesõnalise nõusoleku 
ning isik on kindel, et saab vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlust läbi 
viia täiesti sõltumatult, et tagada täielik 
erapooletus.
Liikmesriigid tagavad, et selle lõike 
kohane avalikustamise kohustus jääb 
kohustuseks kogu vaidluste kohtuväline 
lahendamise menetluse vältel.

Or. en

Selgitus
Sõltumatuse põhimõte ja erapooletuse põhimõte ei kattu teineteisega ega ole samaväärsed. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavate füüsiliste isikute sõltumatust tuleb kaitsta 
erapooletuse eeltingimusena, järgides komisjoni 1998. ja 2001. aasta soovitusi. 
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Juhul kui vaidluste kohtuväline 
lahendamise eest vastutava isiku ei ole 
palganud kaupleja üksinda, hõlmavad 
lõike 1 punkti b kohaselt avalikustamisele 
kuuluvad asjaolud järgmist:
(a) isiklikud või ärisuhted ühe või mitme 
poolega;
(b) otsene või kaudne finantshuvi 
vaidluste kohtuväline lahendamise 
tulemuse vastu;
(c) kas asjaomane isik on tegutsenud ühe 
või mitme poole heaks mingis muus 
seoses kui vaidluste kohtuväline 
lahendamise eesmärgil.

Or. en

Selgitus
Sõltumatuse põhimõte ja erapooletuse põhimõte ei kattu teineteisega ega ole samaväärsed. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavate füüsiliste isikute sõltumatust tuleb kaitsta 
erapooletuse eeltingimusena, järgides komisjoni 1998. ja 2001. aasta soovitusi. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Lõike 1 punkti c kohaldamisel, juhul 
kui vaidluste kohtuväline lahendamise 
eest vastutava isiku on palganud kaupleja 
üksinda, tagavad liikmesriigid, et isik 
vastaks järgmistele nõuetele:
(a) tema on nimetatud kõrgeima 
juhtimistasandi poolt ja piisavaks ajaks, et 
oleks tagatud tema tegevuse sõltumatus;
(b) tal puudub alluvussuhe 
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tegevjuhtkonnaga, eriti nende juhtidega, 
kes vastutavad suhete eest tarbijatega;
(c) tema tasustamine ei ole seostatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse tulemustega; 
(d) ette on nähtud sihtotstarbeline 
eelarveosa, et kasutada oleksid 
asjakohased vahendid, et tagada vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluste 
tulemuslikkus. 

Or. en

Selgitus
Eraldi eeskirjad on vajalikud selleks, et tagada nende vaidluste kohtuvälise lahendamise eest 
vastutavate füüsiliste isikute sõltumatus ja erapooletus, kelle on palganud kaupleja üksinda.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Vaidluste kohtuvälise lahendamise otsuste 

õiguspärasus 
1. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluse 
tulemuseks ei oleks tarbija ilmajäämine 
sellest kaitsest, mida nõuavad 
kohustuslikud õigusnormid selles 
liikmesriigis, kus vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus on moodustatud. 
2. Piiriüleste tarbijavaidluste puhul 
tagavad liikmesriigid, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetluse 
tulemuseks ei oleks tarbija ilmajäämine 
sellest kaitsest, mis tal on nende 
õigusnormide põhjal, mis kehtivad selles 
liikmesriigis, kus on tarbija harilik 
viibimiskoht, ja mille kohaldamisest ei saa 
lepinguga erandit teha, nimelt juhtudel, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse 
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(EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta 
("Rooma I"))1 artiklis 6.

_____________
1 ELT L 177, 4.7.2008, lk 6.

Or. en

Selgitus
Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused võivad oma otsuseid tehes toetuda ka muudele 
eeskirjadele peale õigusaktide (sellised on näiteks nn isereguleerimise eeskirjad – self-
regulatory codes). Sellega seoses on väga oluline, et nende eeskirjade põhjal ei tehtaks 
otsuseid, mis jätaksid tarbijad ilma suuremast kaitsest, mille tagavad riigi õigusaktid.
Piiriüleste juhtumite puhul, mille suhtes kohaldatakse nn Rooma I määrust, võib selle 
liikmesriigi õigus, kus on tarbija harilik viibimiskoht, pakkuda paremat kaitset kui selle 
liikmesriigi õigus, kus vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus on moodustatud. Igal juhul ei 
tohi kohtuvälise lahendamise menetlus viia nõrgema kaitseni, kui seda nõuavad kehtivad 
õigusaktid.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
oma veebisaitidel ja paberkandjatel oma 
ruumides üldsusele kättesaadavaks teabe 
järgmise kohta:

Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad
arusaadavas, tavakasutajale mõistetavas 
keeles oma veebisaitidel ja nõudmise 
korral paberkandjatel oma ruumides 
üldsusele kättesaadavaks teabe järgmise 
kohta:

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) vaidluste kohtuvälise lahendamise eest
vastutavad füüsilised isikud, nende 
ametisse määramise viis ja ametiaja kestus;

(a) vaidluste kohtuvälise lahendamise eest
vastutavate füüsiliste isikute nimekiri ja 
nende CVd, milles on näidatud ka nende
oskuste valdkond (valdkonnad), ametisse 
määramise viis ja ametiaja kestus;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende pädevusse kuuluvate vaidluste 
liigid;C

(d) nende pädevusse kuuluvate vaidluste 
liigid ja vajaduse korral nõude väärtuse 
alammäär;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt i 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) vajaduse korral asjaosaliste kantavad 
kulud;

(i) vajaduse korral asjaosaliste kantavad
kulud ja eeskirjad kulude hüvitamise 
kohta menetluse lõppemisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) karistused nõuete täitmata jätmise 
eest, juhul kui otsus on pooltele siduv.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
oma veebisaitidel ja paberkandjatel oma 
ruumides üldsusele kättesaadavaks 
tegevuse aastaaruanded. Kõnealused 
aruanded sisaldavad järgmist teavet nii 
kodumaiste kui ka piiriüleste vaidluste 
kohta:

2. Liikmesriigid tagavad, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused teevad 
oma veebisaitidel ja nõudmise korral
paberkandjatel oma ruumides üldsusele 
kättesaadavaks tegevuse aastaaruanded.
Kõnealused aruanded sisaldavad järgmist 
teavet nii kodumaiste kui ka piiriüleste 
vaidluste kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) korduvad probleemid, mis põhjustavad 
tarbijate ja kauplejate vahel vaidlusi ning 
mille puhul võib pakkuda täiendavaid 
lahendusi, sealhulgas eriti ka soovitusi, 
kuidas neid probleeme võiks käsitleda;

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr (kui see 
on teada);

(e) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus on tarbijaile tasuta või mõõduka 
tasu eest; kõik võimalikud kulud peavad 
olema proportsionaalsed nõude 
väärtusega;

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus, kes on kaebuse saanud, teavitab 
vaidluse pooli sellest kohe pärast kõikide 
kohtuvälise menetluse läbiviimiseks 
vajalike dokumentide kättesaamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vaidlus lahendatakse 90 päeva jooksul 
alates vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele kaebuse laekumise kuupäevast.
Keerukate vaidluste korral võib vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus seda 
ajavahemikku pikendada.

(d) vaidlus lahendatakse 90 tööpäeva
jooksul alates kuupäevast, mil pooli 
teavitati kaebuse esitamisest. Keerukate 
vaidluste korral võib vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus seda ajavahemikku 
pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste tulemuslikkuse 
kindlustamiseks tagavad liikmesriigid, et 
tarbijatelt nõutakse, et nad püüaksid tülile 
kauplejaga otse rahumeelse lahenduse 
leida, enne kui see esitatakse vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele. 
Liikmesriigid võivad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele anda õiguse nõuda 
tõendeid, et rahumeelset lahendust on 
püütud leida, ning võib kaebuse 
vastuvõetamatuks tunnistada, kui tarbija 
ei suuda seda tõendada. 

Or. en

Selgitus
Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste ülekoormamise vältimiseks tuleks neile lahendada 
anda vaid asjakohased juhtumid. Seetõttu on vaja piirata vastuvõetavate juhtumite hulka, 
nõudes tarbijatelt, et nad püüaksid probleemi esmalt lahendada otse kauplejaga, ning 
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esitaksid kaebuse vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele vaid selle katse nurjumise 
korral. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võivad piirata vaidluse 
lubamist, kehtestades nõude väärtuse 
alammäära, võttes arvesse asjaolu, kas 
nõue ei ole asja kohtuvälise lahendamise 
menetluse kuludega võrreldes 
ebaproportsionaalselt väike.

Or. en

Selgitus
Liikmesriikidel võib olla kasulik kehtestada nõude väärtuse alammäärad, et vältida 
ebamõistlike juhtumite esitamist vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) pooltel on igal ajal võimalus 
menetlusest loobuda, kui menetluse 
teostamise viis neid ei rahulda; neid 
teavitatakse sellest õigusest enne 
menetluse algust;

Or. en



PA\898179ET.doc 27/33 PE486.223v01-00

ET

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse tulemus ei saa olla pooltele 
siduv, kui neid ei ole enne menetluse 
alustamist teavitatud menetluse tulemuse 
siduvusest ja pooled ei anna selleks 
selgesõnalist nõusolekut.

Or. en

Selgitus
Mõnede vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste otsused on siduvad. Vabaduse põhimõtte 
järgimine eeldab, et otsused ei saa olla vaidluse pooltele siduvad, kui nad ei ole sellest 
teadlikud juba enne menetluse alustamist ja nad ei ole otsuse siduvusega ette nõus. See on 
vajalik selleks, et säilitada võimalus kohtusse pöörduda, kui menetluse tulemus pooli ei 
rahulda.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) menetluses osalemine ei välista 
võimalust taotleda hüvitust tavalise 
kohtumenetluse kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Vaidluste kohtuvälise lahendamise 

menetluste konfidentsiaalsus 
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1. Liikmesriigid tagavad, et, juhul kui 
pooled ei lepi kokku teisiti, et vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksused ega 
vaidluste kohtuvälise lahendamise eest 
vastutavad füüsilised isikud ei ole 
kohustatud tsiviil- ja kaubandusasjade 
kohtumenetlustes või 
vahekohtumenetlustes tunnistajana 
andma teavet, mis lähtub vaidluste 
kohtuvälise lahendamise menetlusest või 
on sellega seotud, välja arvatud järgmistel 
juhtudel:
(a) kui see on vajalik asjaomase 
liikmesriigi avaliku korraga seotud 
olulistel kaalutlustel, eriti kui on vaja 
tagada laste parimate huvide kaitse või 
ära hoida isiku kehalise või vaimse 
puutumatuse rikkumine;
(b) kui vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse tulemuse sisu avalikustamine 
on vajalik selle tulemuse rakendamiseks 
või jõustamiseks.
2. Lõikes 1 sätestatu ei takista liikmesriike 
kehtestamast rangemaid meetmeid 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste konfidentsiaalsuse 
kaitsmiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Vaidluste kohtuvälise lahendamise 

menetluse mõju aegumistähtaegadele
1. Liikmesriigid tagavad, et pooltelt, kes 
püüavad vaidlust lahendada, valides 
vaidluse kohtuvälise lahendamise, ei võeta 
hiljem asjaomase vaidluse suhtes kohtu-
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või vahekohtumenetluse algatamise õigust 
aegumistähtaegade möödumise tõttu 
vaidluse kohtuvälise lahendamise jooksul.
2. Lõige 1 ei piira sätteid 
aegumistähtaegade kohta, mis sisalduvad 
nendes rahvusvahelistes lepingutes, mille 
osalised liikmesriigid on.

Or. en

Selgitus
Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlused ei tohiks takistada tavapäraste 
kohtumenetluste kasutamist.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asutatud kauplejad teavitavad 
tarbijaid vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustest, kelle alla nad kuuluvad ja kes on 
pädevad käsitlema võimalikke vaidlusi 
nende ja tarbijate vahel. Selline teave 
sisaldab asjaomaste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste veebisaitide aadresse
ja teabes täpsustatakse, kas kaupleja 
kohustub kasutama neid üksusi 
tarbijatega peetavate vaidluste 
lahendamisel.

Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil asutatud kauplejad teavitavad 
tarbijaid vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustest, kelle alla nad kuuluvad, keda 
nad kohustuvad kasutama ja kes on 
pädevad käsitlema võimalikke vaidlusi 
nende ja tarbijate vahel. Selline teave 
sisaldab asjaomaste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste veebisaitide
kontaktandmeid ja aadresse.

Or. en

Selgitus
Et vältida kauplejate koormamist ja pakkuda tarbijatele vaid tõepoolet vajalikku teavet, 
peaksid kauplejad andma teavet üksnes nende vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
kohta, kelle vahendust nad kohustuvad kasutama. Kontaktandmed võivad olla väärtuslikuks 
teabeallikaks ka tarbijatele.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõikes osutatud teave esitatakse 
kergesti, otse, väljapaistvalt ja alaliselt 
kättesaadaval viisil kaupleja veebisaidil
(kui see on olemas), kaupleja ja tarbija 
vahelise kaupade müügi või teenuste 
osutamise lepingu üldtingimustes ning
selliste lepingutega seotud arvetel ja 
kviitungitel. Selles täpsustatakse, kuidas 
saada lisateavet vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse ja selle kasutamise 
tingimuste kohta.

Esimeses lõikes osutatud teave esitatakse 
kergesti, otse, väljapaistvalt ja alaliselt 
kättesaadaval viisil kaupleja veebisaidil
(kui see on olemas), kaupleja ja tarbija 
vahelise kaupade müügi või teenuste 
osutamise lepingu üldtingimustes ning siis, 
kui kaupleja lükkab tagasi kaebuse, mille 
tarbija on esitanud otse temale. Selles 
täpsustatakse, kuidas saada lisateavet 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
ja selle kasutamise tingimuste kohta.

Or. en

Selgitus
Sellise teabe süsteemne esitamine arvetel ja kviitungitel oleks kauplejatele ülemäära koormav 
ning sellest oleks vähe abi tarbijale, kes vaidluse korral soovib lugeda vaid teavet vaidluste 
kohtuvälise lahendamise kohta.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab oma territooriumil asutatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
töö ja arengu järelevalve eest. Iga 
liikmesriik teatab enda määratud asutusest
komisjonile.

1. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab oma territooriumil asutatud 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
töö ja arengu järelevalve eest. Kui 
vaidluste kohtuväline lahendamine 
toimub sektoripõhiselt, võib liikmesriik 
määrata igale sektorile eraldi pädev 
asutuse. Iga liikmesriik teatab enda 
määratud asutustest komisjonile.

Or. en

Selgitus
Osa vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi on sektoripõhised. Raske oleks panna 
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järelevalveülesanded üheleainsale asutusele, kes peaks jälgima kõiki sektoreid. See koormaks 
asutuse üle. Liikmesriikidele peaks jääma võimalus määrata igale sektorile eraldi 
järelevalveasutus, kui ei ole ühte asutust, kes on pädev jälgima kõiki sektoreid.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Komisjon määratakse 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üleeuroopaliste üksuste toimimise ja 
arendamise eest vastutavaks pädevaks 
asutuseks ning Euroopa Komisjon kiidab 
otse heaks nende üksuste teated.

Or. en

Selgitus
On soovitav edendada üleeuroopalisi vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusi. Seetõttu on 
õige teha neile teavitamine lihtsamaks ja panna järelevalveülesanded komisjonile.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr (kui see 
on teada);

(d) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluste otsuste täitmise määr;

Or. en

Selgitus
Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustel peaks olema kohustus jälgida menetluste 
tulemuste rakendamist. Sellest nähtub kohtuvälise lahendamise süsteemi tulemuslikkus ning 
see aitab ka tarbijatel ja kauplejatel otsustada, kas vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlust tasub kasutada.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) korduvad probleemid, mis põhjustavad 
tarbijate ja kauplejate vahel vaidlusi ning 
mille puhul võib pakkuda täiendavaid 
lahendusi, sealhulgas eriti ka soovitusi, 
kuidas neid probleeme võiks käsitleda;

Or. en

Selgitus
Parimate tavade rakendamise huvides oleks vajalik, et vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused pakuksid välja n-ö kaaslahendusi nendele juhtumitele, mida nad on lahendanud, 
säilitades samal ajal konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kõik pädevad asutused koostavad lõikes 
1 osutatud hinnangu põhjal nimekirja 
vaidluste kohtuvälise lahendamise kõigi
üksuste kohta, millest neid on teavitatud ja
mis vastavad lõikes 1 esitatud tingimustele.

Or. en

Selgitus
Peaks olema selge, et asutustel puudub kaalutlusõigus selleks, et keelduda üksusi nimekirja 
võtmast, kui hindamine näitab, et vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanism vastab II 
peatükis sätestatud nõuetele.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab talle lõike 2 kohaselt 
teatatud vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nimekirja ja ajakohastab kõnealust 
nimekirja alati, kui komisjonile teatatakse 
muudatustest lõike 2 kolmanda lõigu teise 
lause kohaselt. Komisjon avaldab 
kõnealuse nimekirja ja selle ajakohastused 
ning edastab selle pädevatele asutustele ja 
liikmesriikidele.

3. Komisjon koostab talle käesoleva artikli
lõike 2 ja artikli 15 lõike 3 kohaselt 
teatatud vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste nimekirja ja ajakohastab kõnealust 
nimekirja alati, kui komisjonile teatatakse 
muudatustest lõike 2 kolmanda lõigu teise 
lause kohaselt. Komisjon avaldab 
kõnealuse nimekirja ja selle ajakohastused 
ning edastab selle pädevatele asutustele ja 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus
Nimekiri peaks hõlmama ka üleeuroopalisi üksusi, kes teavitavad otse Euroopa Komisjoni.

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga kahe aasta tagant avaldavad kõik 
pädevad asutused aruande vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja 
toimimise kohta. Eelkõige käsitletakse 
aruandes järgmist:

5. Iga kahe aasta tagant avaldavad kõik 
pädevad asutused aruande vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuste arengu ja 
toimimise kohta ning saadavad selle 
komisjonile. Eelkõige käsitletakse 
aruandes järgmist:

Or. en

Selgitus
Komisjoni ja riikide pädevate asutuste hea koostöö huvides on soovitav, et riikide asutused 
saadaksid oma aruanded komisjonile, kes koondab teabe. Nii on komisjonil kergem teavet 
koguda.


