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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Ühtse turu killustatus pärsib 
jõupingutusi konkurentsivõime ja kasvu 
tõstmiseks. Peale selle on ühtsel turul 
takistuseks puudulikud kaupade müügist 
või teenuste osutamisest tekkivate 
vaidluste lihtsad, tõhusad ja odavad 
lahendamise viisid, kvaliteet ja teadlikkus 
kogu Euroopa Liidus, mis vähendab 
tarbijate ja kauplejate usaldust piiriülese 
ostu ja müügi suhtes. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b) Veebikaubanduse potentsiaali 
ärakasutamine aitaks olulisel määral 
kaasa liidu majanduskasvu taastamisele, 
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kuid selleks on vaja nõuetekohast 
veebipõhiste vaidluste lahendamise 
platvormi ja vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste integreerimist nagu 
kirjeldatud direktiivis …/EL1. 

 ______________ 

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

 

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. 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. 
Kriisi ajal, nagu praegu, on väga oluline 
arendada algatusi, mis soodustaksid 
majanduskasvu, töökohtade loomist ja 
tarbimise taaskäivitamist. Digitaalturg on 
suurepärane võimalus kõnealuste 
eesmärkide saavutamiseks, kuid selleks 
peab Euroopa Liit olema suuteline looma 
ühtse digitaalse siseturu. Ühelt poolt on 
väga oluline kõrvaldada olemasolevad 
takistused ning teisalt suurendada 
tarbijate usaldust. Liidu tarbijate usaldust 
võib aidata oluliselt suurendada 
usaldusväärse ja tõhusa veebipõhise 
vaidluste lahendamise süsteemi 
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olemasolu. 

Muudatusettepanek  4 

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

 

Muudatusettepanek  5 

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 
liidus elavate tarbijate ja liidus asuvate 
kauplejate vaheliste veebipõhise kaupade 
müügi või teenuste osutamisega seotud 
lepingukohustusi puudutavate vaidluste 
kohtuvälise lahendamise suhtes, mis 
kuuluvad direktiivi …/EL 
[tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv] reguleerimisalasse. See peaks 
hõlmama vaidlusi, mis tulenevad 
digitaalse infosisu tasu eest müümisest või 
osutamisest. Kuigi asjaomasest vaidluste 
veebipõhise lahendamise mehhanismist 
saavad kasu eelkõige piiriüleseid 
veebipõhiseid tehinguid sooritavad 
tarbijad ja kauplejad, tuleks käesolevat 
määrust kohaldada ka riigisisestele 
veebipõhistele tehingutele, et võimaldada 
e-kaubanduse valdkonnas tõeliselt 
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võrdseid tingimusi. See peaks hõlmama 
vaidlusi, mis tulenevad digitaalse infosisu 
tasu eest müümisest või osutamisest. 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. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(11) Mõiste „veebipõhine kaupade müük 
või teenuste osutamine” peaks hõlmama 
kaupade müügi või teenuste osutamise 
tehinguid, mille puhul kaupleja või tema 
vahendaja on pakkunud kaupu või 
teenuseid veebisaidil või muu 
elektroonilise vahendi kaudu ning tarbija 
on tellinud neid kaupu või teenuseid 
veebisaidilt või muu elektroonilise vahendi 
kaudu. See peaks hõlmama ka juhtumeid, 
kus tarbija on jõudnud veebilehele või muu 
infoühiskonna teenuse juurde mobiilse 
elektroonikaseadme, näiteks mobiiltelefoni 
abil. Teenused, mida ei ole osutatud 
elektrooniliste töötlus-/talletussüsteemide 
abil, nagu teenused, mis on osutatud 
kõnesuunamisteenuste või telefaksi abil, 
nagu arsti poolt telefoni või faksi teel 
antavad konsultatsioonid või juristi poolt 
telefoni või faksi teel antavad 
konsultatsioonid või otseturustamine 
telefoni või faksi teel, ei tohiks käsitada 
elektroonilisel teel pakutud teenustena. 
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Muudatusettepanek  7 

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. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Liikmesriigid peaksid tarbijaid 
julgustama, et nad enne kaebuse esitamist 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
kaudu Veebipõhisele vaidluste 
lahendamise platvormile teeksid kõik 
endast oleneva, et võtta kauplejaga 
veebilehe, e-posti või muul elektroonilisel 
viisil ühendust eesmärgiga lahendada 
vaidlus rahumeelselt. 

 

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 

(14) Käesoleva määruse eesmärk on luua 
üleeuroopaline veebipõhine vaidluste 
lahendamise platvorm. Veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi rajamise 
ja hooldamise eest peaks vastutama 
komisjon. Kõnealune platvorm peaks 
olema vormilt interaktiivne veebisait, mis 
toimiks ühtse portaalina tarbijate ja 
kauplejate jaoks, kes püüavad jõuda 
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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. 

piiriülese e-kaubanduse tehingutega 
seotud vaidlustes kohtuvälise lahenduseni. 
Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm peaks pakkuma üldist teavet 
kaupleja poolt tarbijale müüdud kaupade 
või osutatud teenusega seotud lepinguliste 
vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta. 
See peaks võimaldama tarbijatel esitada 
kaebusi elektroonilistel kaebuse vormidel, 
mis oleksid saadaval kõigis liidu keeltes, ja 
teavitama neid võimalusest pöörduda 
vajaduse korral abi saamiseks veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi 
kontaktpunkti, et vaidluste lahendamise 
vormi korrektselt täita. Platvorm peaks 
edastama need kaebused vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustele, kes on 
pädevad asjaomaste vaidlustega tegelema. 
Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm peaks olema olemasolevate 
veebipõhiste vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustega 
koostalitlusvõimeline. Kaebuse vorm 
peaks sisaldama ainult seda teavet, mis on 
vajalik vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse või nende üksuste tuvastamiseks, 
kes on pädevad vaidlusega tegelema.  

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm peaks võimaldama tarbijatel ja 
kauplejatel esitada kaebusi elektroonilistel 
kaebuse vormidel, mis on saadaval kõigis 
liidu ametlikes keeltes, ja edastada 
kaebused vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele, kes on pädevad 
asjaomaste vaidlustega tegelema.  

 Platvorm peaks pakkuma tasuta 
kasutamiseks elektroonilist juhtumite 
haldamise vahendit, mis võimaldab 
pooltel ja vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusel viia vaidluse 
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lahendamise menetlus läbi interneti teel 
platvormi kaudu. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused peaksid suutma 
seda kasutada ja kohandada oma 
menetlustele. Vahend peaks andma 
pooltele ja vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksustele võimaluse laadida 
üles asjakohased selgitused ja tõendid. 
Kooskõlas asjaomase vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse poolt 
kohaldatava vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlusega peaks vahend 
seadma pooltele automaatselt tähtajad 
näiteks seisukohtade esitamiseks. 
Veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormil tuleks ette näha ka piiratud 
juurdepääsuga veebisait, millele on 
juurdepääs pooltel, vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusel ja vajaduse korral 
kontaktpunktidel. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 b) Komisjon peaks ette nägema 
tehnilised vahendid platvormi 
toimimiseks, sealhulgas tõlketoimingud. 
Vahend peaks võimaldama elektroonilist 
tõlkefunktsiooni osapooltele ja vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele. See 
funktsioon peaks teostama kõik vajalikud 
tõlketoimingud ja seda peaksid toetama 
tõlkijad. Samuti peaks komisjon andma 
veebipõhisel vaidluste lahendamise 
platvormil tarbijatele teavet tarbijakaitse 
nõuandjailt abi taotlemise võimaluse 
kohta. Tarbijaid tuleks aga julgustada 
enne veebipõhisele vaidluste lahendamise 
platvormile kaebuse esitamist võtma 
esmalt ühendust kauplejaga ja proovima 
nii jõuda vahendajateta rahumeelse 
lahenduseni. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 c) Juurdepääs veebipõhisele vaidluste 
lahendamise platvormile peaks toimuma 
üksnes läbi portaali „Sinu Euroopa” 
temaatilise veebisaidi, kuna see portaal on 
ühtne olemasolev sisenemispunkt nii 
tarbijatele kui kauplejatele, kes otsivad 
abi või teavet oma õiguste kohta, mis on 
sätestatud ELi õigusaktidega. 
Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm tuleks teha portaalis „Sinu 
Euroopa” silmatorkavaks. 

 

Muudatusettepanek  13 

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 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. Pooltel peab olema juurdepääs 
käesoleva määrusega sätestatud 
veebipõhisele vaidluste lahendamise 
platvormile, ilma et nõutaks nende 
füüsilist kohalolu menetlusel. Mõlemad 
pooled võivad aga otsustada, et nende 
füüsiline kohalolek on vajalik.  

 



 

 
 PE507.343/ 9 

 ET 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  16 

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 

(18) Tuleks luua veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kontaktpunktid, et 
pakkuda abi tarbijatele, kes püüavad 
lahendada vaidlust kauplejaga 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kaudu. Veebipõhise vaidluste 
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vaidluste lahendamise platvormi 
kontaktpunktidest, kus töötavad 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajad. 

lahendamise platvormi kontaktpunktid 
peaksid abistama kaebuse esitamisel ja 
pakkuma üldist teavet veebipõhise 
vaidluste lahendamise menetluste kohta. 
Veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kontaktpunktid ei peaks olema 
kohustatud tõlkima mis tahes dokumente 
või lahendama vahetult vaidlusi. 

Selgitus 

Veebipõhiste vaidluste lahendamise kontaktpunktide ja veebipõhiste vaidluste lahendamise 
korraldajate täpsustamine on tarbetu dubleerimine. Oleks parem sätestada veebipõhiste 
vaidluste lahendamise kontaktpunktide ülesanded ja lasta liikmesriikidel otsustada, kuidas neid 
kõige paremini täita. Samuti oleks kasulik selgitada, millist abi tuleb anda. 
 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Kui veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kaudu töödeldakse 
isikuandmeid, tuleb sellest 
andmesubjektidele teatada ning teavitada 
neid nende õigustest seoses sellise 

(21) Kui veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kaudu töödeldakse 
isikuandmeid, tuleb sellest 
andmesubjektidele teatada, saada neilt 
vastav nõusolek ning teavitada neid nende 
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 ET 

töötlemisega põhjaliku isikuandmete 
puutumatust käsitleva teate kaudu, mille 
komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks ja 
milles selgitatakse lihtsalt ja selgelt 
platvormi eri osaliste vastutusel tehtavaid 
töötlemistoiminguid, nagu on ette nähtud 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitega 11 ja 
12 ning direktiivi 95/46/EÜ artiklite 10 ja 
11 kohaselt vastu võetud siseriiklike 
õigusaktidega. 

õigustest seoses sellise töötlemisega 
põhjaliku isikuandmete puutumatust 
käsitleva teate kaudu, mille komisjon teeb 
üldsusele kättesaadavaks ja milles 
selgitatakse lihtsalt ja selgelt platvormi eri 
osaliste vastutusel tehtavaid 
töötlemistoiminguid, nagu on ette nähtud 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitega 11 ja 
12 ning direktiivi 95/46/EÜ artiklite 10 ja 
11 kohaselt vastu võetud siseriiklike 
õigusaktidega. 
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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 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi funktsioonide, kontaktpunktide 
vahelise koostöövormi ja selle kohta, mis 
liiki teabe peab kaebuse esitaja esitama 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kaudu kättesaadavaks tehtud 
elektroonilisel kaebuse vormil, samuti selle 
vormi 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. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

veebipõhiste vaidluste menetlemiseks 
ühiste eeskirjadega reguleeritud Euroopa 
veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm, ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu 
on seda parem saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale. 
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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 tõhusale toimimisele, 
eelkõige selle digitaalse mõõtme 
kasutamisele, ning tarbijakaitse kõrge 
taseme saavutamisele selle kaudu, et 
luuakse veebiplatvorm, mis hõlbustab 
tarbijate ja veebikauplejate vahelistes 
vaidlustes sõltumatute, erapooletute, 
läbipaistvate, tõhusate ja õiglaste 
kohtuväliste lahenditeni jõudmist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate 
ja kauplejate vahel piirülesest 
veebipõhisest kaupade müügist või 
teenuste osutamisest tulenevate 
lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise 
suhtes; vaidluste lahendamisel kasutatakse 
direktiivi [Office of Publications please 
insert number of Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 

Käesolevat määrust kohaldatakse tarbijate 
ja kauplejate vahel veebipõhisest kaupade 
müügist või teenuste osutamisest 
tulenevate lepinguvaidluste kohtuvälise 
lahendamise suhtes; vaidluste lahendamisel 
kasutatakse vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust, mis on loodud püsival 
alusel, vastab kvaliteedikriteeriumidele, 
mis on sätestatud direktiivi .../…/EL 
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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. 

[tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv] II peatükis, millest on teavitatud 
komisjoni nimetatud direktiivi artikli 17 
lõike 2 kohaselt ning mis kasutab Euroopa 
veebipõhist vaidluste lahendamise 
platvormi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(b) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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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; 

(c) „veebipõhine kaupade müük või 
teenuste osutamine” – kaupade müügi või 
teenuste osutamise tehing, mis kuulub 
direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste 
kohtuvälise lahendamise direktiiv] 
reguleerimisalasse, 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; 

Selgitus 

On oluline selgitada, et käesolev määrus hõlmab ainult piiriüleseid lepinguid, mis kuuluvad ka 
vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi reguleerimisalasse. 



 

 
 PE507.343/ 14 

 ET 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt d – lõik 2 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Artikkel 4 – punkt d – lõik 2 – taane 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Artikkel 4 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ea) „riigisisene veebipõhine kaupade 
müük või teenuste osutamine” – 
veebipõhine kaupade müük või teenuste 
osutamine, mille puhul tarbija on 
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kaupade või teenuste tellimise ajal 
resident liikmesriigis, kus on kaupleja 
asukoht; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt g – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(g) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetlus” – menetlus vaidluse 
lahendamiseks väljaspool kohut, kasutades 
vaidluste lahendamise üksust, kes soovitab 
võib määrab lahenduse või viib pooled 
kokku eesmärgiga jõuda rahumeelse 
lahenduseni, nagu sätestatud direktiivi 
.../…/EL [tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv] artiklis 2 ning 
millest on teavitatud komisjoni kooskõlas 
nimetatud direktiivi artikli 17 lõikega 2. 
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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, välja arvatud juhul, kui 
need üksused vastavad direktiivi .../…/EL 
[tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv] II peatükis ja eelkõige selle 
artiklis 17 sätestatud üldnõuetele ja kui 
on täidetud järgmised lisatingimused: 

 – füüsilised isikud, kes vastutavad 
vaidluste lahendamise eest, on kauplejast 
hierarhiliselt sõltumatud ja ei järgi 
kaupleja antud juhiseid; 
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 – vaidluste lahendamise eest vastutavate 
füüsiliste isikute töötasu ei sõltu vaidluste 
lahendamise menetluse tulemusest; 

 – füüsilised isikud, kes vastutavad 
vaidluste lahendamise eest, ei või olla 
töötanud asjaomase kaupleja jaoks kolme 
aasta jooksul enne ametisse asumist; 

 – vaidluste lahendamise üksuse 
käesolevas direktiivis sätestatud 
põhimõtete järgimist hindab igal aastal 
selle liikmesriigi pädev asutus, kus üksus 
on asutatud. 

Selgitus 

Kauplejate poolt pakutud või nn ettevõttesisest vahendusmenetlust ei tohiks välja arvata, kuna 
see moodustab olulise osa võimalikest vaidluste lahendamise mehhanismidest. Soovitus 
98/257/EÜ ei välista sellist tüüpi vahendusmenetlusi, juhul kui teatud tingimused on täidetud. 
Ettevõttesisene vahendusmenetlus võib tuua tõelist lisaväärtust vaidluste kohtuvälisesse 
lahendamisse, sest see tagab tehnilised/valdkondlikud teadmised ja võimaldab lähedase 
vahendusmenetluse arengut, mis on väärtuslik mõlemale poolele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – punkt h 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus” – 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)] artikli 4 punkti e 
kohane üksus, millest on komisjonile 
teatatud kooskõlas kõnealuse direktiivi 
artikli 17 lõikega 2; 

(h) „vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksus” – direktiivi .../…/EL 
[tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv] artikli 17 lõike 2 kohaselt 
nimekirja kantud üksus. 

Selgitus 

Asjakohasem oleks määratleda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus kooskõlas vaidluste 
kohtuvälise lahendamise direktiivi artikli 17 lõike 2 järgi nimekirja kantud üksustega, mitte 
vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi artikli 4 punktiga e, sest vaidluste kohtuvälise 
lahendamise teenuseosutajaid tuleks käsitada vaidluste kohtuvälise lahendamise üksustena 
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ainult siis, kui pädev asutus on kinnitanud, et nad vastavad ettenähtud kvaliteedistandarditele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

1. Komisjon loob Euroopa veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi (edaspidi 
„veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm”), teeb selle kättesaadavaks 
portaalis „Sinu Euroopa” veebipõhist 
vaidluste lahendamist käsitleva 
temaatilise veebisaidi kaudu ja lisab 
silmatorkavad lingid platvormile ka 
teistele komisjoni veebisaitidele, mis 
pakuvad tarbijale teavet, nagu Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku (ECC Net) 
koduleht. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikel 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 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 soovivad 
esitada vaidluse lahendamiseks vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksustele, millest 
on komisjonile teatatud, nagu näeb ette 
direktiiv .../…/EL [tarbijavaidluste 
kohtuvälise lahendamise direktiiv]. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 



 

 
 PE507.343/ 18 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm pakub üldist teavet kaupleja 
poolt tarbijale müüdud kaupade või 
osutatud teenusega seotud lepinguliste 
vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) teavitab kauplejat tema vastu 
esitatud kaebusest; 

 

Muudatusettepanek  35 

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) teeb elektroonilisel kaebuse vormil 
esitatud teabe põhjal kindlaks sellise 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
või üksused, mis on pädevad vaidlust 
käsitlema ja annab pooltele teavet 
menetluste maksumuse, kui see on 
asjakohane, olemasolu korral 
piirmäärasid ja ajapiiranguid käsitleva 
menetluskorra, menetluse keele või keelte, 
menetluse keskmise kestuse ning selle 
tulemuse siduva või mittesiduva laadi 
kohta; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b a (uus) 



 

 
 PE507.343/ 19 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kui pädevat vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksust ei ole võimalik 
kindlaks teha, siis teavitab kaebuse 
esitajat, et esitatud teabe põhjal ei ole 
võimalik teha kindlaks pädevat vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b b) palub kostjat, kui ta on kaupleja, 
anda teada, kas ta on kohustatud või on 
võtnud endale kohustuse kasutada 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate vaidluste lahendamiseks 
kindlat vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksust; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b c) palub pooltel kokku leppida pädeva 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
suhtes, keda kasutada oma vaidluse 
lahendamiseks, või kui kindlaks on tehtud 
rohkem kui üks pädev vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus, siis ühe 
kindlakstehtud pädeva vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c 



 

 
 PE507.343/ 20 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) suunab kaebused edasi vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele, kelle 
teenust pooled on otsustanud kasutada; 

(c) edastab kaebused vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusele, kelle teenust pooled 
on otsustanud kasutada; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(d) pakub tasuta kasutamiseks 
elektroonilist juhtumite haldamise 
vahendit, mis võimaldab pooltel ja 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusel 
viia vaidluse lahendamise menetlus läbi 
elektroonilisel teel platvormi kaudu; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) näeb pooltele ja vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele ette 
võimaluse kasutada elektroonilist 
tõlkefunktsiooni; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(e) pakub elektroonilise vormi, mille abil 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
edastab artiklis 9 osutatud teabe; 
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 PE507.343/ 21 

 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) avaldab teabe vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste kohta, mis on 
komisjonile teatavaks tehtud direktiivi 
…./…/EL [Office of Publications please 
insert number of Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv)] artikli 17 lõike 2 kohaselt ja mis 
tegelevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega; 

(g) avaldab teabe vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste kohta, mis on 
komisjonile teatavaks tehtud direktiivi 
..../.../EL [ tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise direktiiv] artikli 17 lõike 2 
kohaselt ja mis tegelevad käesoleva 
määruse reguleerimisalasse kuuluvate 
vaidlustega. Teave peab olema esitatud 
selgelt ja üheselt mõistetavalt, olema 
elektrooniliselt kergesti ligipääsetav ja 
ajakohastatud; 

 

Muudatusettepanek  44 

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 kontaktpunktide kohta 
vastavalt artiklile 6, sealhulgas 
kontaktandmed; 

 

Muudatusettepanek  45 

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. 

 



 

 
 PE507.343/ 22 

 ET 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt h a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) 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;  

 

Muudatusettepanek  47 

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 olenemata 
sellest, kas nende huvi on seotud kaebuse 
esitamisega või mitte.  

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused, mis on komisjonile teatavaks 
tehtud direktiivi …./…/EL [Office of 
Publications please insert number of 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv)] artikli 17 lõike 2 kohaselt ja mis 
kooskõlas nende pädevuse tõestamiseks 
vajalike elementidega, millest on teatatud 

4. Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksused, mis on komisjonile teatavaks 
tehtud direktiivi .../…/EL [tarbijavaidluste 
kohtuvälise lahendamise direktiiv] artikli 
17 lõike 2 kohaselt ja mis kooskõlas nende 
pädevuse tõestamiseks vajalike 
elementidega, millest on teatatud 
nimetatud direktiivi artikli 16 lõike 1 
punkti g kohaselt, ning mis on lõike 3 
punktis a osutatud elektroonilisel kaebuste 
vormil esitatud teabe kohaselt pädevad 
tegelema käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate vaidlustega, 
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 ET 

direktiivi …./…/EL [Office of 
Publications please insert number of 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv)] artikli 16 lõike 1 punkti g 
kohaselt, ning mis on lõike 3 punktis a 
osutatud elektroonilisel kaebuste vormil 
esitatud teabe kohaselt pädevad tegelema 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvate vaidlustega, registreeritakse 
elektrooniliselt veebipõhisel vaidluste 
lahendamise platvormil. 

registreeritakse elektrooniliselt 
veebipõhisel vaidluste lahendamise 
platvormil. 

 

Muudatusettepanek  49 

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 vaidluste 
lahendamise platvormi väljatöötamise ja 
toimimise, sealhulgas kõik käesoleva 
määruse eesmärgi täitmiseks vajalikud 
tõlkefunktsioonid, hoolduse, rahastamise 
ning selles töödeldavate andmete kaitse 
eest. Platvormi arendus, toimimine, 
kasutajasõbralikud lahendused ja hooldus 
järgivad lõimitud eraelukaitse (privacy by 
design) põhimõtet ning on võimalikult 
universaalsed (ilma erikohandusteta 
saavad kasutada kõik, sh erivajadustega 
isikud).  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Komisjon jälgib, et veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi teave 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
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 ET 

võimaluste ja menetluse aspektide kohta 
oleks õige ja ajakohastatud. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

6. Komisjon võtab artiklis 16 sätestatud 
korras vastu lõikes 3 sätestatud 
funktsioonide rakendamise üksikasju 
käsitlevad delegeeritud õigusaktid.  

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajate võrgustik 

Veebipõhise vaidluste lahendamise 
kontaktpunktide võrgustik 

 

Muudatusettepanek  53 

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 

1. Iga liikmesriik määrab oma Euroopa 
tarbijakeskuste võrgustiku keskuse 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
kontaktpunktiks ning teatab komisjonile 
selle nime ja kontaktandmed. Igas 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
kontaktpunktis on vähemalt kaks 
kontaktpunkti. 
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 ET 

lahendamise korraldajat. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(a) taotluse korral abistavad pooli ning 
hõlbustavad teabevahetust nende ja pädeva 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse 
vahel. See võib eelkõige hõlmata: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (i) abi osutamist kaebuse ja vajaduse 
korral asjakohaste dokumentide 
esitamisel; 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii (uus) 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ii) üldise teabe pakkumist pooltele ja 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustele tarbijaõiguste kohta seoses 
kaupade müügi või teenuste osutamisega, 
mida kohaldatakse vaidluste lahendamise 
kontaktpunkti liikmesriigis, kus asuvad 
asjaomased kontaktpunktid; 

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (iii) teavet veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi toimimise kohta; 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iv (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (iv) pooltele selgituste andmist menetluse 
korra kohta, mida kohtuvälise vaidluste 
lahendamise üksused rakendavad. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) teavitavad tarbijaid muudest 
õiguskaitsevahenditest, kui vaidlust ei 
õnnestu lahendada platvormi kaudu, 
näiteks juhul, kui kaupleja ei soostu 
kasutama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise mehhanismi; 

(b) teavitavad kaebuse esitajat muudest 
õiguskaitsevahenditest, kui vaidlust ei 
õnnestu lahendada veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kaudu, näiteks 
juhul, kui pooled ei soostu kasutama 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanismi, kui ei ole võimalik tuvastada 
pädevat vaidluste kohtuvälise 
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 ET 

lahendamise üksust või kui vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus ei ole 
võimeline käsitlema kaebust oma 
menetluskorra alusel; 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

3. Komisjon loob veebipõhise vaidluste 
lahendamise kontaktpunktide võrgustiku 
(edaspidi „kontaktpunktide võrgustik”), 
mis võimaldab kontaktpunktidel koostööd 
teha ja aitab täita lõikes 2 loetletud 
ülesandeid. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon pakub koostöös 
liikmesriikidega veebipõhise 
tarbijavaidluste lahendamise 
kontaktpunktidele asjakohast koolitust, et 
nad omandaksid vajalikud oskused lõikes 
2 loetletud ülesannete täitmiseks. 
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 ET 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

5. Komisjon on volitatud võtma artiklis 16 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusaktid kontaktpunktide vahelise 
koostöö üksikasju käsitlevate eeskirjade 
kohta.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Vaidluste veebipõhise lahendamise 
platvorm teeb veebis kättesaadavaks 
juhise kaebuse esitajatele, kes täidavad 
elektroonilist kaebuse vormi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 



 

 
 PE507.343/ 29 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

4. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte pärast Euroopa 
andmekaitseinspektoriga konsulteerimist 
ja artiklis 16 sätestatud korras, et 
kohandada lisas esitatud teavet, võttes 
arvesse kriteeriume, mille alusel direktiivi 
…./…/EL [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. 
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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 

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



 

 
 PE507.343/ 30 

 ET 

sätestatud nõuandemenetluse kohaselt. delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist 
konsulteerib komisjon Euroopa 
andmekaitseinspektoriga. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

1. Veebipõhisele vaidluste lahendamise 
platvormile esitatud kaebust hakatakse 
töötlema ainult juhul, kui kõik kaebuse 
vormi vajalikud väljad on täielikult 
täidetud. Vastasel korral teavitab vaidluste 
lahendamise veebipõhine platvorm 
kaebuse esitajat kaebuse 
tagasilükkamisest ja selle põhjustest. 
Platvorm pakub kaebuse esitajale 
võimalust saada taotluse korral pädevast 
vaidluste lahendamise kontaktpunktist abi 
elektroonilise kaebuse vormi täitmisel. 
Sellisel juhul võtab vaidluste lahendamise 
korraldaja kaebuse esitajaga kõnealusel 
eesmärgil ühendust.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

2. Kui veepõhine vaidluste lahendamise 
platvorm on saanud täielikult täidetud 
kaebuse vormi, saadetakse kostjale 
hõlpsasti mõistetaval viisil ja viivitamata 
lepingu või veebilehe keeles teade, milles 
esitatakse: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a 



 

 
 PE507.343/ 31 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(a) teave selle kohta, et pooled peavad 
kokku leppima ühe pädeva vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse 
kasutamises, et kaebus sellele edastataks 
ning et vastava vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse valimisega nõustuvad 
pooled vastavas üksuses vaidluste 
lahendamise menetluse algatamisega; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) juhul kui kostja on kaupleja, 
soovitus kostjale teatada seitsme päeva 
jooksul teabe kättesaamisest, kas tal on 
riikliku õiguse alusel kohustus kasutada 
kindlat vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksust või on ta ise sellise kohustuse 
võtnud, ning, kui see on asjakohane, kas 
ta on nõus kasutama erinevat vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust, mis on 
esitatud punktis c osutatud loetelus; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) juhul kui kostja on tarbija, soovitus 
kostjale valida ette antud nimekirjast 
seitsme päeva jooksul teabe 
kättesaamisest üks või mitu vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksus(t), 
täpsustades, et selline valiku tegemine ei 
ole tarbijale kohustuslik; 
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 PE507.343/ 32 

 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a c) juhul kui kostja on tarbija, ja 
kaupleja kui kaebuse esitaja on märkinud 
kaebuse vormi, et tal on riikliku õiguse 
alusel kohustus kasutada kindlat vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksust või on ta 
ise sellise kohustuse võtnud, soovitus 
kostjale nõustuda seitsme päeva jooksul 
peale teabe kättesaamist kasutama antud 
kindlat vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksust, täpsustades, et sellise valiku 
tegemine ei ole tarbijale kohustuslik; 

 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a d (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a d) teave selle kohta, et kui tarbija valib 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, 
mille kasutamiseks kaupleja on 
kohustatud, mille kasutamise kohustuse 
on kaupleja ise võtnud või mille 
kasutamisega on kaupleja nõustunud, 
saadab platvorm kaebuse automaatselt 
edasi kõnealusele üksusele; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(c) kõiki pädevaid vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusi sisaldav nimekiri, kui 
selliseid õnnestus välja selgitada; 
nimekirjas esitatakse iga üksuse kohta 
järgmised andmed: 
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 PE507.343/ 33 

 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt i (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (i) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse nimi ja veebilehe aadress; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ii) menetluse maksumus, kui see on 
asjakohane; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (iii) keel või keeled, milles menetlus läbi 
viiakse; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt iv (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (iv) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse keskmine kestus; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt v (uus) 



 

 
 PE507.343/ 34 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (v) kas menetluse tulemus on siduvat või 
mittesiduvat laadi; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c – alapunkt vi (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (vi) alused, millele tuginedes võib 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
keelduda kõnealuse vaidluse käsitlemisest 
kooskõlas direktiivi .../…/EL 
[tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv] artikli 5 lõigetega 4 ja 5. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

välja jäetud 



 

 
 PE507.343/ 35 

 ET 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv)] artikli 10 lõike 1 kohaselt; 

 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) teave selle kohta, et juhul, kui tarbija 
valib vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse, mida kaupleja on kohustunud 
kasutama direktiivi …./…/EL [Office of 
Publications please insert number of 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv)] artikli 10 lõike 1 kohaselt, 
saadab platvorm kaebuse automaatselt 
edasi kõnealusele üksusele. 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõikes 2 osutatud teates esitatakse iga 
üksuse kohta järgmised andmed: 

välja jäetud 

(a) teenustasu suurus, kui see on 
asjakohane; 

 

(b) keel või keeled, milles menetlus läbi 
viiakse; 

 

(c) menetluse eeldatav kestus;  

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

 



 

 
 PE507.343/ 36 

 ET 

(e) kas menetluse tulemus on siduvat või 
mittesiduvat laadi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Pärast seda, kui platvorm on kostjalt 
saanud lõikes 2 osutatud teabe, edastab 
platvorm viivitamata ja hõlpsasti 
arusaadaval viisil kaebusega samas keeles 
kaebuse esitanud poolele: 

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

 (b) teabe selle kohta, et kui tarbija kui 
kostja pool valib vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse, mille kasutamiseks 
kaupleja on kohustatud, mille kasutamise 
kohustuse on kaupleja ise võtnud või 
mille kasutamisega on kaupleja 
nõustunud, saadab platvorm kaebuse 
automaatselt edasi kõnealusele üksusele; 

 (c) teabe 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; 

 (d) kaupleja poolt vastavalt lõikele 2 
märgitud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse või kui see on 
asjakohane, vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksused, sealhulgas 
järgmised andmed kõnealuse üksuse või 
kui see on asjakohane, iga kõnealuse 
üksuse kohta: 

 (i) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse nimi ja veebilehe aadress; 

 (ii) menetluse teenustasud, kui need on 



 

 
 PE507.343/ 37 

 ET 

asjakohased; 

 (iii) keel või keeled, milles menetlus läbi 
viiakse; 

 (iv) vaidluste kohtuvälise lahendamise 
menetluse keskmine kestus; 

 (v) kas menetluse tulemus on siduvat või 
mittesiduvat laadi; 

 (vi) alused, millele tuginedes võib 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 
keelduda kõnealuse vaidluse käsitlemisest 
kooskõlas direktiivi artikli 5 lõigetega 4 ja 
5; 

 (e) soovituse kaebuse esitanud poolele 
nõustuda seitsme päeva jooksul teabe 
kättesaamisest kostja poolt vastavalt 
lõikele 2 valitud vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksusega või kui see on 
asjakohane, valida üks kostja poolt välja 
valitud vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksustest, täpsustades ühtlasi, et tarbijal 
ei ole sellise valiku tegemise kohustust; 

 (f) teabe selle kohta, et juhul kui kaebuse 
esitanud pool valib pädeva käesoleva 
artikli sätete põhjal kindlaks tehtava 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse, 
edastab platvorm automaatselt kaebuse 
sellele vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksusele; 

 (g) tarbija elukohajärgse ja kaupleja 
asukohajärgse veebipõhise vaidluste 
lahendamise kontaktpunkti nime ja 
kontaktandmed, samuti artikli 6 lõike 2 
punktides a, b ja d osutatud ülesannete 
lühikirjelduse. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Juhul kui kaebuse esitanud pool valib 
käesoleva artikli sätete põhjal kindlaks 
tehtud pädeva vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuse, edastab platvorm 



 

 
 PE507.343/ 38 

 ET 

automaatselt kaebuse sellele vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele. 
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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 
menetlemine. Tarbijale antakse teada, et 
ta võib pöörduda veebipõhise vaidluste 
lahendamise korraldaja poole, et saada 
teavet muude õiguskaitsevahendite kohta. 

4. Kui pooled ei ole 20 päeva jooksul 
platvormile vastanud või ei ole jõudnud 
kokkuleppele ühe pädeva vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse suhtes, 
lõpetatakse kaebuse menetlemine. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui tarbija on valinud sellise vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse, mida 
kaupleja on kohustunud kasutama 
kooskõlas direktiivi .../.../EL [Office of 
Publications please insert number of 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv)] artikli 10 lõikega 1, või kui 
pooled on oma vastustes valinud sama 
üksuse, saadab platvorm kaebuse 
automaatselt edasi kõnealusele üksusele. 

5. Kui tarbija on valinud sellise vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksuse, mida 
kaupleja on kohustunud kasutama 
kooskõlas direktiivi .../…/EL 
[tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv] artikli 10 lõikega 1, või kui 
pooled on oma vastustes valinud sama 
üksuse, saadab veebipõhine vaidluste 
lahendamise platvorm kaebuse 
automaatselt ja viivitamata edasi 
kõnealusele üksusele. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 



 

 
 PE507.343/ 39 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

6. Kui pooled on väljendanud nõusolekut 
mitme vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuse kasutamise suhtes, peab tarbija 
välja valima ühe neist üksustest. 
Veebipõhine vaidluste lahendamise 
platvorm saadab kaebuse automaatselt ja 
viivitamata edasi kõnealusele vaidluste 
kohtuvälise lahendamise üksusele. 
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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 kalendripäeva jooksul 
alates ajast, mil vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksus sai kätte kõik 
kaebusega seotud dokumendid; keeruliste 
või tehniliste vaidluste korral võib üksus 
seda tähtaega pikendada, et tagada 
kvaliteetne vaidluste lahendamine; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

 (i) kaebuse ja vaidlusküsimuse 
vastuvõtmise kuupäev; 

 (ii) pooltelt nõutavate asjaomaste 
dokumentide täiendavad teabe- või 
tõlkimisnõuded; 
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 (iii) vaidluse lahendamise menetluse 
lõpetamise kuupäev ja menetluse tulemus. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

välja jäetud 

(i) vaidlusküsimuse vastuvõtmise 
kuupäev; 

 

(ii) poolte vaidlusest teavitamise kuupäev;  

(iii) menetluse lõpetamise kuupäev ja 
menetluse tulemus. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Artikkel 9 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Artikkel 10  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Komisjon võtab vajalikud meetmed sellise 
andmebaasi loomiseks ja haldamiseks, 
milles säilitatakse artikli 5 lõike 3 ja artikli 
9 lõike 1 punkti b kohaselt töödeldud 
andmeid. 
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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 vajaduse korral ka 
kontaktpunktidele artikli 6 lõigetes 2 ja 3 
nimetatud eesmärkidel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonil on juurdepääs artikli 9 
kohaselt töödeldud teabele veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi toimimise 

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

seire eesmärgil ja artiklis 17 nimetatud 
aruannete koostamise eesmärgil. Komisjon 
töötleb platvormi kasutajate isikuandmeid 
sel määral, mis on vajalik platvormi 
toimimiseks ja haldamiseks, sealhulgas 
selleks, et jälgida platvormi kasutamist 
vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste 
ja kontaktpunktide poolt. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Artikkel 11 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjon teeb kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 45/2001 artiklitega 11 ja 12 ning 
direktiivi 95/46/EÜ artiklite 10 ja 11 
kohaselt vastu võetud liikmesriikide 
õigusaktidega kõikidele vaidluse 
kohtuvälise lahendamise menetlusega 
seotud isikutele kättesaadavaks juhise, 
mis sisaldab selget ja konkreetset teavet 
nende isikuandmete töötlemise kohta 
veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi poolt ning poolte õigusi sellega 
seoses. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Veebipõhise vaidluste lahendamise 
korraldajate ja vaidluste kohtuvälise 
lahendamise üksuste suhtes kohaldatakse 
ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid 
samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi, 

1. Kontaktpunktide suhtes kohaldatakse 
ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid 
samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi, 
mis on sätestatud nende veebipõhise 
vaidluste lahendamise kontaktpunkti 
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mis on sätestatud siseriiklikes õigusaktides. asukohariigi õigusaktides.  

 Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste suhtes kohaldatakse 
ametisaladuse hoidmise eeskirju või muid 
samaväärseid konfidentsiaalsuskohustusi, 
mis on sätestatud üksuste asukohariigi 
õigusaktides. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Artikkel 13 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

1. Kauplejad, kelle asukoht on liidus ja kes 
tegelevad piirülese veebipõhise kaupade 
müügi või teenuste osutamisega, teatavad 
tarbijatele oma e-posti aadressi ning 
esitavad teabe veebipõhise vaidluste 
lahendamise platvormi kohta ja lingi selle 
veebisaidile. See teave peab olema esitatud 
selgel ja arusaadaval viisil. Teave peab 
sisaldama elektroonilist linki veebipõhise 
vaidluste lahendamise platvormi 
kodulehele. Kaupleja peab esitama tarbijale 
teabe veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kohta ka siis, kui tarbija esitab 
kaebuse kauplejale, kaupleja hallatavale 
tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile või 
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veebipõhise vaidluste lahendamise 
platvormi kohta ka siis, kui tarbija esitab 
kaebuse kauplejale, kaupleja hallatavale 
tarbijakaebuste käsitlemise süsteemile või 
äriühingu ombudsmanile. 

äriühingu ombudsmanile. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Käesolevas artiklis sätestatud teave 
tarbijatele koondatakse kauplejate 
veebilehtedel samasse kohta, et anda 
tarbijatele ülevaade kõikidest õigustest, 
mis neil asjaomases valdkonnas on. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 15 välja jäetud 

Rakendusaktid  

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses. 

 

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

 

3. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5. Kui komisjoni arvamust tuleb 
küsida kirjaliku menetluse teel, siis 
peatatakse kõnealune menetlus ilma 
tulemuseta, kui arvamuse esitamise 
tähtaja jooksul teeb komitee eesistuja 
vastavasisulise otsuse või komitee liikmete 
lihthääleenamus seda nõuab. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 _____________ 

 *ELT: palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Artikkel 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 16a 

 Karistused 

 Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse 
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käesoleva määruse sätete rikkumise 
korral, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Kõnealused karistused peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
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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 käesoleva määruse 
kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule iga kahe aasta tagant ja 
esimest korda hiljemalt … * aruande 
eelkõige suunamisplatvormi 
omaksvõtmise ja kaebuse vormi sobivuse 
kohta ning võimalikku vajadust 
kohandada lisas loetletud punkte, võttes 
arvesse kriteeriume, mille alusel direktiivi 
.../.../EL [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 võimaluste kohta. Aruandele 
lisatakse vajaduse korral ettepanekud 
käesoleva määruse muutmiseks.  

 _______________ 

 * ELT, palun sisestada kuupäev: kolm 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – pealkiri 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teave, mis tuleb esitada elektroonilise Elektroonilise kaebuse vormi näidis 
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kaebuse vormi täitmisel 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – punkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Kaebuse esitaja nimi, aadress ja kui 
on, siis e-posti ja veebisaidi aadress; 

(1) Märge selle kohta, kas kaebuse esitaja 
on tarbija või kaupleja*; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – punkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 

Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – punkt 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(3) Kaupleja nimi, aadress, e-posti 
aadress, postiaadress ja veebisaidi aadress; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – punkt 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

 (*) valitakse ripploendist 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

(5) Tarbija keel**; 

 (**) valitakse ripploendist, võimalik on 
valida rohkem kui üks keel 
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(6) Asjaolud, millel kaebus põhineb; (6) Sidemeetod, mida kasutati kauba või 
teenuse pakkumiseks, ja sidemeetod, mida 
kasutati tellimuse esitamisel*; 
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(7) Tarbija elukoht ajal, mil kaup või 
teenus telliti; 

(7) Kui kaupleja pakkumine tehti või 
kaubad või teenused tarniti või kavatseti 
tarnida filiaali, esinduse või muu asutuse 
kaudu, siis selle filiaali, esinduse või muu 
asutuse asukoht; 
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(8) Sidemeetod, mida kasutati kauba või 
teenuse pakkumiseks, ja sidemeetod, mida 

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



 

 
 PE507.343/ 50 

 ET 

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

(9) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste andmed, kelle teenuseid kaupleja 
on kohustatud kasutama [kui need on 
teada]; 
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(10) Lepingu keel; (10) Asjaolud, millel kaebus põhineb 
[kaebuse kirjeldus, kuni 1000 sõna]; 
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(11) Vaidluste kohtuvälise lahendamise 
üksuste andmed, kelle teenuseid kaupleja 
on kohustunud kasutama direktiivi 
…./…/EL [Office of Publications please 
insert number of Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist 
ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiv)] kohaselt, kui need on teada. 

(11) Lisad. 

 


