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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni ettepanekus esitatud uue tarbijakaitseprogrammi 
üldeesmärgi, milleks on asetada mõjukas tarbija ühtsel turul kesksele kohale, ning eelkõige 
vahendite kasutusele võtmise standardite ja tavade puudujääkide avastamiseks ning 
tulemuslikuks kõrvaldamiseks kogu Euroopas. On väga oluline, et tarbijad saaksid julgelt 
kasutada oma ELi õigusest tulenevaid õigusi ning juhul, kui miski läheb valesti, saaksid nad 
arvestada nii kõnealuste õiguste tulemusliku jõustamisega kui ka tõhusa kaebuste 
lahendamisega.

Selles kontekstis kiidab arvamuse koostaja heaks olemasolevad ettepanekud tarbijavaidluste 
veebipõhise lahendamise (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus) ja 
tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) 
kohta, ning esitab seetõttu tarbijakaitse programmi ettepaneku kohta mitu 
muudatusettepanekut, mis tagaksid eespool nimetatud algatuste piisava rahastamise.

Rääkides neljandast, täitemeetmete eesmärgist, leiab arvamuse koostaja, et tuleks tõhustada 
meetmeid haldus- ja jõustamisalaseks koostööks kolmandate riikidega, kes programmis ei 
osale, edendades eelkõige edasist koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega tarbijakaitse 
alaste täitemeetmete vallas. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tarbijakaitset on oluline parandada. 
Selle üldeesmärgi saavutamiseks tuleks 
kehtestada erieesmärgid ohutuse, tarbijate 
teavitamise ja harimise, õiguste ja kaebuste 
lahendamise ning tarbijaõiguste jõustamise 
alal. Programmi raames võetud meetmete 
väärtuse ja mõju üle tuleks teostada 
regulaarset järelevalvet ja neid tuleks 
regulaarselt hinnata. Tarbijapoliitika 
hindamiseks tuleks välja töötada näitajad.

(5) Tarbijakaitset on oluline parandada. 
Selle üldeesmärgi saavutamiseks tuleks 
kehtestada erieesmärgid ohutuse, tarbijate 
teavitamise ja harimise, õiguste ja kaebuste 
lahendamise ning tarbijaõiguste jõustamise
alal. Programmi raames võetud meetmete 
väärtuse ja mõju üle tuleks teostada 
regulaarset järelevalvet ja neid tuleks 
regulaarselt hinnata ning alati tuleks võtta 
arvesse kasu, mida toob kaasa 
lihtsustamine, arukas reguleerimine ja 
tarbijate kulude vähendamine ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
halduskoormuse kergendamine. 
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Tarbijapoliitika hindamiseks tuleks välja 
töötada näitajad.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 3. eesmärk – õigused ja kaebuste 
lahendamine: konsolideerida tarbijate 
õigusi, eelkõige regulatiivsete meetmete 
abil, ning parandada nende võimalust 
kasutada kaebuste lahendamise 
mehhanisme, sealhulgas alternatiivset 
vaidluste lahendamist.

(c) 3. eesmärk – õigused ja kaebuste 
lahendamine: konsolideerida tarbijate 
õigusi, eelkõige arukate regulatiivsete 
meetmete abil, ning parandada nende 
võimalust kasutada taskukohaseid 
kaebuste lahendamise mehhanisme, 
sealhulgas alternatiivset vaidluste 
lahendamist.

Seda eesmärki mõõdetakse eelkõige 
juhtude järgi, mil piiriüleste vaidluste 
lahendamiseks on kasutatud alternatiivset 
vaidluste lahendamise mehhanismi, ning 
liidu veebipõhise vaidluste lahendamise 
süsteemi tegevuse põhjal.

Seda eesmärki mõõdetakse eelkõige 
juhtude järgi, mil riigisiseste ja piiriüleste 
vaidluste lahendamiseks on kasutatud 
alternatiivset vaidluste lahendamise 
mehhanismi, ning liidu veebipõhise 
vaidluste lahendamise süsteemi tegevuse 
põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 4. eesmärk – täitemeetmed: toetada 
tarbijate õiguste jõustamist, tugevdades 
koostööd riiklike täitevasutuste vahel ja 
toetades tarbijaid nõuga.

(d) 4. eesmärk – täitemeetmed: toetada 
tarbijate õiguste jõustamist, tugevdades 
koostööd riiklike täitevasutuste vahel ja
kolmandate riikidega ning toetades 
tarbijaid nõuga.

Seda eesmärki mõõdetakse eelkõige Seda eesmärki mõõdetakse eelkõige 
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teabevoo ja koostöö taseme järgi 
tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus ning 
Euroopa tarbijakeskuste tegevuse põhjal.

teabevoo ja koostöö taseme järgi 
tarbijakaitsealases koostöövõrgustikus ning 
Euroopa tarbijakeskuste tegevuse põhjal 
ning samuti rahvusvaheliste 
organisatsioonidega tehtava koostöö 
taseme põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III eesmärk – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide ja 
muude normidega seotud algatuste 
ettevalmistamine, ülevõtmise analüüs, 
järelevalve, hindamine, rakendamine ja 
täitmise tagamine liikmesriikides ning 
kaasregulatsiooni ja iseregulatsiooni 
algatuste toetamine, sealhulgas

8. Tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide ja 
muude normidega seotud algatuste 
ettevalmistamine, ülevõtmise analüüs, 
järelevalve, hindamine, rakendamine ja 
täitmise tagamine liikmesriikides ning 
kaasregulatsiooni ja iseregulatsiooni 
algatuste toetamine, sealhulgas

(c) uuringud, eel- ja järelhindamised, 
mõjuhindamised, avalikud arutelud, 
olemasolevate õigusaktide hindamine;

(a) uuringud ja aruka reguleerimise 
meetmed, nagu eel- ja järelhindamised, 
mõjuhindamised, avalikud arutelud, 
olemasolevate õigusaktide hindamine ja 
lihtsustamine;

(d) sidusrühmade ja ekspertide seminarid, 
konverentsid, töökohtumised ja 
koosolekud;

(b) sidusrühmade ja ekspertide seminarid, 
konverentsid, töökohtumised ja 
koosolekud;

(e) liidu tarbijakaitsealaste õigusaktide 
rakendamist hõlmavate, kõigile hõlpsasti 
kättesaadavate andmebaaside 
väljaarendamine ja hooldus;

(c) liidu tarbijakaitsealaste õigusaktide 
rakendamist hõlmavate, kõigile hõlpsasti 
kättesaadavate andmebaaside 
väljaarendamine ja hooldus;

(c a) tarbijakaitsele kasuks tuleva 
tegevuse edendamine eesmärgiga 
kergendada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate halduskoormust;

(f) programmi raames võetud meetmete 
hindamine.

(d) programmi raames võetud meetmete 
hindamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV eesmärk – punkt 10 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) haldus- ja jõustamisalane koostöö 
kolmandate riikidega, kes programmis ei 
osale.

(d) haldus- ja jõustamisalane koostöö 
kolmandate riikidega, kes programmis ei 
osale, ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Or. en


