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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle õigluse ja läbipaistvuse 

edendamise kohta veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ning on seisukohal, et 

see on hästi tasakaalus ja vastab vajadusele tegeleda läbipaistvuse puudumisega

veebiplatvormide keskkonnas. Arvamuse koostaja tunnustab kõnealuse määruse põhimõtetele 

tuginevat lähenemisviisi ja horisontaalset olemust ning tõsiasja, et konkreetsele sektorile või 

probleemile keskendumise asemel on selle eesmärk pigem tegelemine praeguses 

veebiplatvormipõhises majanduses platvormide ja ärikasutajate vahel eksisteeriva 

tasakaalustamatusega. Kõnealune määrus aitab luua nii veebipõhiste teenuste pakkujate kui ka 

ärikasutajate jaoks selge ja läbipaistva õiguskeskkonna ning annab panuse digitaalse ühtse 

turu eesmärkide saavutamisse. Võttes arvesse ärimudelite mitmekesisust ja veebiplatvormide 

piiriülest olemust, on arvamuse koostaja seisukohal, et regulatiivsed lahendused tuleks 

Euroopa Liidu tasandil ühtlustada, et toetada digitaalset ühtset turgu ja vältida võimalikku 

killustatust; seetõttu on tervitatav valik kasutada õigusliku vahendina määrust. 

Kuigi platvormide võimalik turgu valitsev seisund võib ajendada neid kasutama 

potentsiaalselt kahjulikke tavasid, mis piiraksid ja õõnestaksid ettevõtjate usaldust, soovib 

arvamuse koostaja selgitada, et ettekujutus, et platvormidel on nende ärikasutajatega võrreldes 

tugevam positsioon, ei kajasta tegelikku olukorda. Võttes arvesse määruse horisontaalset 

olemust ja paljusid veebipõhiseid ärimudeleid, mida selles käsitletakse, on arvamuse koostaja 

seisukohal, et veebipõhised vahendusteenused ja ärikasutajad on üksteisest sõltuvad, ning ta 

püüab tagada, et määrus ei põhjusta kummalegi poolele tarbetut koormust. Arvamuse koostaja 

üritab leida tasakaalu ärikasutajate jaoks läbipaistvuse parandamise ja õigluse tagamise vahel, 

tagades samal ajal juurdepääsu õiglasele, avatud ja konkurentsile rajatud turule 

veebikeskkonnas. 

Võttes arvesse suurenevat muret enamsoodustusrežiimi (MFN) klauslite kahjuliku mõju 

pärast, on arvamuse koostaja seisukohal, et selleks, et tarbijad saaksid kasu avatumast turust 

ja selleks, et püüdlused kõikjal Euroopa Liidus ühtlustada, tuleks lubada pakkuda 

ärikasutajatele erinevaid tingimusi alternatiivsete jaotuskanalite kasutamise kaudu. 

Lisaks on arvamuse koostaja seisukohal, et ärikasutajate jaoks läbipaistvuse ja õigluse 

tagamiseks peavad platvormid teavitama ärikasutajaid kõigist täiendavatest kanalitest ning 

nende marginimede kasutamisest kaupade ja teenuste turustamiseks. Arvamuse koostaja usub, 

et ärikasutajatel peaks olema kontroll oma marginimede üle ning neil peab olema õigus saada 

igal ajal teavet, kui platvormid kavatsevad kasutada neid marginimesid kaupade ja teenuste 

turustamiseks. 

Lõpetuseks on arvamuse koostaja seisukohal, et aega, mille jooksul ettevõtjad peavad 

kõnealuse määruse rakendama, on vaja pikendada kaheteistkümne kuuni, võttes arvesse, et 

platvormid peavad selleks tegema olulisi muudatusi. Arvamuse koostaja püüab tagada, et 

üleminekuperiood ei mõjuta platvorme ja ärikasutajaid kahjulikult.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nende ettevõtjate äri edukuse 
seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid 
vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, 
võivad sellised teenused olla 
hädavajalikud. Tänu tugevale 
andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule 
kasutatakse tehingute veebipõhise 
vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu 
sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas 
mikro-, väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni 
jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha 
suuremat sõltuvust, on selliste teenuste 
pakkujatel ülekaalukas läbirääkimisjõud, 
mis võimaldab neil käituda ühepoolselt ja 
ebaausalt ning kahjustada seega 
potentsiaalselt oma ärikasutajate õigustatud 
huve ja kaudselt ka liidu tarbijate huve.

(2) Nende ettevõtjate äri edukuse 
seisukohalt, kes kasutavad veebipõhiseid 
vahendusteenuseid tarbijateni jõudmiseks, 
võivad sellised teenused olla 
hädavajalikud. Tänu tugevale 
andmepõhisele kaudsele turustusvõrgule 
kasutatakse tehingute veebipõhise 
vahendamise teenust üha rohkem, mistõttu 
sõltuvad sellised ärikasutajad, sealhulgas 
mikro-, väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, nendest teenustest tarbijateni 
jõudmise nimel üha enam. Arvestades üha 
suuremat sõltuvust, võib selliste teenuste 
pakkujatel olla ülekaalukas 
läbirääkimisjõud, mis võimaldab neil 
käituda ühepoolselt ja ebaausalt ning 
kahjustada seega potentsiaalselt oma 
ärikasutajate õigustatud huve ja kaudselt ka 
liidu tarbijate huve.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Mõiste „ärikasutaja“ ja seega ka 
käesoleva määruse kohaldamisala peaks 
hõlmama ka isikuid, kes isiklikult 
töötavad või pakuvad teenuseid, 
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sealhulgas transpordivaldkonnas, 
veebiplatvormide kaudu. Peale VKEde 
kuuluvad siia ka isikud, keda liigitatakse 
sõltumatuks majandusüksuseks või 
füüsilisest isikust ettevõtjaks. Kuna 
majanduses sellisel viisil töötavate isikute 
arv suureneb, on ülitähtis, et ka nemad 
oleksid hõlmatud ja võiksid loota 
võimalusele taotleda õiguskaitset. Neil 
peaks olema õigus osaleda platvormide 
hindade ja töötingimuste määramise 
protsessis, sest neid ohustavad 
meelevaldne kustutamine nimekirjast, 
isikuandmetele juurdepääsu puudumine 
ja diskrimineerimine.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Teatavates, alles hiljuti 
liidusisesele konkurentsile avatud 
majandussektorites aitavad nii 
veebipõhised vahendusteenused kui ka 
otsingumootorid siseturu 
väljakujundamisele oluliselt kaasa.
Nendes sektorites pakuvad veebipõhised 
vahendusteenused ja otsingumootorid 
teenuseid ettevõtjatele, kellel on juba 
loodud oma veebipõhised 
kauplemiskanalid ning kes ei sõltu 
veebipõhise vahendamise teenustest.
Nendel juhtudel tuleks liidus ausa 
konkurentsi ja tarbijate huvides kaaluda 
täiendavate läbipaistvuskohustuste 
kehtestamist ärikasutajatele veebipõhiste 
vahendusteenuste suhtes.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidu tasandil tuleks seepärast 
kehtestada ühtsed ja sihipärased 
kohustuslikud normid, millega saaks 
tagada siseturul õiglane, prognoositav, 
jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine 
ettevõtluskeskkond, kindlustades eelkõige, 
et veebipõhiste vahendusteenuste 
ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku 
läbipaistvuse ja tõhusad 
õiguskaitsevahendid. Need normid peaksid 
pakkuma ka vajaliku läbipaistvuse 
kommertsveebisaitide kasutajate 
järjestamisel otsingumootori kaudu 
saadavates otsingutulemustes. Samal ajal 
peaksid need normid kaitsma laiema 
veebiplatvormipõhise majanduse jaoks 
olulist innovatsioonipotentsiaali.

(6) Liidu tasandil tuleks seepärast 
kehtestada ühtsed ja sihipärased 
kohustuslikud normid, millega saaks 
tagada siseturul õiglane, prognoositav, 
jätkusuutlik ja usaldusväärne veebipõhine 
ettevõtluskeskkond, kindlustades eelkõige, 
et veebipõhiste vahendusteenuste 
ärikasutajad saaksid kogu liidus vajaliku 
läbipaistvuse ja tõhusad 
õiguskaitsevahendid ning et veebipõhised 
vahendusteenused omaksid piisavat 
teavet, et pakkuda tarbijatele liidus 
õigeaegseid, täpseid ja asjakohaseid 
teenuseid. Need normid peaksid pakkuma 
ka vajaliku läbipaistvuse 
kommertsveebisaitide kasutajate 
järjestamisel otsingumootori kaudu 
saadavates otsingutulemustes. Samal ajal 
peaksid need normid kaitsma laiema 
veebiplatvormipõhise majanduse jaoks 
olulist innovatsioonipotentsiaali ning seda 
ka tulevikus toetama.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Poolte teavitus- ja 
läbipaistvuskohustusi tuleb rangelt 
jõustada, et tarbija saaks usaldada 
kasutatavaid platvorme ja ettevõtjaid ning 
et mitte kahjustada ühtse turu 
usaldusväärsust nende silmis. Toetada 
tuleks kõiki algatusi, mis suurendavad 
hindamismehhanismide läbipaistvust ja 
aitavad kehtestada usaldusväärse maine 
kriteeriume.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Parem reguleerimine 
digitaalajastul nõuab põhimõtetest 
lähtuvaid õigusakte ja täiendavaid 
mitteregulatiivseid meetmeid, mis 
võimaldaksid tulemuslikult kohaneda uue 
tehnoloogia ja uute ärimudelitega, et 
vältida ühtse turu killustumist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Paljusid ettevõtja ja tarbija vahelisi 
ärisuhteid vahendavad veebipõhiselt 
mitmepoolseid teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad, kes toimivad üldiselt sama 
ökosüsteemi ülesehitavate ärimudelite 
alusel. Asjakohaste teenuste hõlmamiseks 
tuleks veebipõhiseid vahendusteenuseid 
määratleda täpselt ja tehnoloogiliselt 
neutraalsel viisil. Eelkõige peaksid need 
teenused hõlmama infoühiskonna 
teenuseid, mida iseloomustab nende 
eesmärk soodustada otsetehingute 
algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel 
olenemata sellest, kas tehingud tehakse 
lõpuks veebipõhiselt, asjaomase 
veebipõhist vahendusteenust pakkuva 
ettevõtja veebiportaalis või ärikasutaja 
veebiportaalis või internetiväliselt. 
Teenuseid tuleks pakkuda lepingulise suhte 
alusel nii teenusepakkuja ja ärikasutaja kui 
ka teenusepakkuja ja tarbija vahel. Selline 
lepinguline suhe tuleks lugeda kehtivaks, 
kui mõlemad pooled väljendavad oma 
kavatsust olla seotud üheselt mõistetaval ja 
kontrollimist võimaldaval viisil, ilma et see 
eeldaks sõnaselget kirjalikku kokkulepet.

(8) Paljusid ettevõtja ja tarbija vahelisi 
ärisuhteid vahendavad veebipõhiselt 
mitmepoolseid teenuseid pakkuvad 
ettevõtjad, kes toimivad üldiselt sama 
ökosüsteemi ülesehitavate ärimudelite 
alusel. Asjakohaste teenuste hõlmamiseks 
tuleks veebipõhiseid vahendusteenuseid 
määratleda täpselt ja tehnoloogiliselt 
neutraalsel viisil. Eelkõige peaksid need 
teenused hõlmama infoühiskonna 
teenuseid, mida iseloomustab otsetehingute 
algatamine ärikasutajate ja tarbijate vahel 
olenemata sellest, kas tehingud tehakse 
lõpuks veebipõhiselt, asjaomase 
veebipõhist vahendusteenust pakkuva 
ettevõtja veebiportaalis või ärikasutaja 
veebiportaalis või internetiväliselt. 
Teenuseid tuleks pakkuda lepingulise suhte 
alusel nii teenusepakkuja ja ärikasutaja kui 
ka teenusepakkuja ja tarbija vahel. Selline 
lepinguline suhe tuleks lugeda kehtivaks, 
kui mõlemad pooled väljendavad oma 
kavatsust olla seotud üheselt mõistetaval ja 
kontrollimist võimaldaval viisil, ilma et see 
eeldaks sõnaselget kirjalikku kokkulepet.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määrusega kaetud 
veebipõhiste vahendusteenuste näited 
peaksid seega hõlmama veebipõhise e-
kaubanduse turgusid, sealhulgas aktiivselt 
osalevate ärikasutajatega koostööturgusid, 
veebipõhiseid tarkvararakenduste 
teenuseid ja veebipõhiseid sotsiaalmeedia 
teenuseid. Käesolevat määrust ei peaks 
siiski kohaldama veebipõhiste 
reklaamiteenuste ega veebipõhiste 
reklaamide vahendamise suhtes, mille 
eesmärk ei ole soodustada otsetehingute 
algatamist ja mis ei seisne lepingulistes 
suhetes tarbijatega. Käesolevat määrust ei 
peaks samuti kohaldama 
internetimakseteenuste suhtes, sest need 
iseenesest ei vasta kohaldatavatele 
tingimustele, vaid on pigem asjaomastele 
tarbijatele kaupade ja teenuste tarnimise 
tehingutega kaasnevad teenused.

(9) Käesoleva määrusega kaetud 
veebipõhiste vahendusteenuste näited 
peaksid seega hõlmama veebipõhise e-
kaubanduse turgusid, sealhulgas aktiivselt 
osalevate ärikasutajatega koostööturgusid, 
nagu veebipõhised hotelli broneerimise 
teenused, ja veebipõhiste
tarkvararakenduste teenuste ja 
veebipõhiste sotsiaalmeedia teenuste
funktsioone, mis on omased 
kauplemiskohtadele. Käesolevat määrust 
ei peaks siiski kohaldama veebipõhiste 
reklaamiteenuste ega veebipõhiste 
reklaamide vahendamise suhtes, mille 
eesmärk ei ole soodustada otsetehingute 
algatamist ja mis ei seisne lepingulistes 
suhetes tarbijatega. Käesolevat määrust ei 
peaks samuti kohaldama 
internetimakseteenuste suhtes, sest need 
iseenesest ei vasta kohaldatavatele 
tingimustele, vaid on pigem teenused, mis 
kaasnevad asjaomastele tarbijatele 
kaupade ja teenuste tarnimise tehingutega
või elektrooniliste sidevõrkude või 
audiovisuaalmeedia teenustega, millele 
kehtivad sektoripõhised reeglid seoses 
läbipaistvuse, õiguskaitse ja 
mittediskrimineerimisega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Järjepidevuse huvides tuleks
käesolevas määruses kasutatav veebipõhise 
otsingumootori määratlus viia kooskõlla
direktiivis (EL) 2016/1148 kasutatud
määratlusega21.

(11) Käesolevas määruses kasutatav 
veebipõhise otsingumootori määratlus 
peaks olema laiem kui Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 
2016/114821 kasutatud määratlus, et 
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tagada tehnoloogiline neutraalsus ja 
arvesse võtta eri otsinguteenuseid.

_________________ _________________

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega 
tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse 
ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 
194, 19.7.2016, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
(EL) 2016/1148 meetmete kohta, millega 
tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse 
ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (ELT L 
194, 19.7.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et vajaduse korral kaitsta 
ärikasutajaid, peaks käesolevat määrust 
kohaldama seal, kus pooled ei räägi mis 
tahes nimetusega või vormiga lepingulise 
suhte tingimusi eraldi läbi. Seda, kas 
tingimuste üle peeti eraldi läbirääkimisi 
või mitte, tuleks selgitada välja 
üldhindamise teel, kusjuures asjaolu, et 
teatavaid tingimusi võidi eraldi läbi 
rääkida, ei ole otsustav.

välja jäetud

Selgitus

Kui määruse kohaldamine sõltuks sellest, kas ettevõte on tingimusi „eraldi läbi rääkinud“ 
(tuginedes üldhindamisele), tekitaks see ettevõtetele märkimisväärset ebakindlust seoses 
sellega, millal nad kaitstud on ning kuivõrd neil oleks võimalik läbirääkimisi pidada ilma oma 
olulisi õigusi ohtu seadmata. Määrusega on oht luua olukord, kus ettevõte jääb ilma 
platvormi poolt tunnustatavatest miinimumõigustest seda enam, mida rohkem ärikasutaja 
platvormiga läbirääkimisi peab. Kavandatava määrusega ette nähtud kaitse kaotamise 
vältimiseks oleks nii suurtel kui ka väikestel hotellidel sel juhul stiimul veebiplatvormidega 
paremate lepingutingimuste üle läbirääkimisi mitte pidada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ärikasutajate kaitsmiseks peaks 
pädeval kohtul olema võimalik järeldada, 
et normidele mittevastavad tingimused ei 
ole asjaomase ärikasutaja suhtes siduvad, 
ja et seda järeldust kohaldataks kohe. 
Kohtu selline järeldus peaks piirduma vaid 
konkreetsete, normidele mittevastavate 
tingimustega. Ülejäänud tingimused 
peaksid jätkuvalt olema kehtivad ja 
kohaldatavad, eeldusel et neid on võimalik 
normidele mittevastavatest tingimustest 
eristada. Kehtivate tingimuste ootamatu 
muutmine võib märkimisväärselt häirida 
ärikasutaja tegevust. Selliste ärikasutajatele 
avalduvate negatiivsete tagajärgede 
piiramiseks ja kõnealuse käitumise 
heidutamiseks peaksid kindlaksmääratud 
etteteatamisaega eiravad muudatused 
olema tühised, st neid loetakse kehtetuks 
mõjuga erga omnes ja ex tunc.

(15) Ärikasutajate kaitsmiseks ja kõigile 
osapooltele õiguskindluse andmiseks
peaks pädeval kohtul olema võimalik 
järeldada, et normidele mittevastavad 
tingimused ei ole asjaomase ärikasutaja 
suhtes siduvad, ja et seda järeldust 
kohaldataks kohe. Kohtu selline järeldus 
peaks piirduma vaid konkreetsete, 
normidele mittevastavate tingimustega. 
Ülejäänud tingimused peaksid jätkuvalt 
olema kehtivad ja kohaldatavad, eeldusel et 
neid on võimalik normidele 
mittevastavatest tingimustest eristada. 
Kehtivate tingimuste ootamatu muutmine 
võib märkimisväärselt häirida ärikasutaja 
tegevust. Selliste ärikasutajatele avalduvate 
negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja 
kõnealuse käitumise heidutamiseks peaksid 
kindlaksmääratud etteteatamisaega eiravad 
muudatused olema tühised, st neid loetakse 
kehtetuks mõjuga erga omnes ja ex tunc.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujatel võivad olla seaduspärased 
põhjused peatada või lõpetada teenuste 
pakkumine konkreetsele ärikasutajale täies 
ulatuses või osaliselt, sealhulgas 
eemaldades konkreetse ärikasutaja üksikud 
kaubad või teenused või eemaldades 
otsingutulemused. Kuna sellised otsused 
võivad märkimisväärselt mõjutada 
asjaomase ärikasutaja huve, tuleks neid 
sellise käitumise põhjustest teavitada. 
Põhjuste esitamine peaks võimaldama 
ärikasutajal selgitada välja, kas otsust on 
mõttekas vaidlustada, suurendades seega 
ärikasutaja võimalusi kasutada vajaduse 
korral tõhusaid kaitsevahendeid. Lisaks 

(16) Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujatel võivad olla seaduspärased 
põhjused kohaldada ärikasutajatele 
piiranguid või sanktsioone, nagu 
konkreetsele ärikasutajale täies ulatuses või 
osaliselt teenuste pakkumise peatamine 
või lõpetamine, sealhulgas eemaldades 
konkreetse ärikasutaja üksikud kaubad või 
teenused või eemaldades 
otsingutulemused. Kuna sellised otsused 
võivad märkimisväärselt mõjutada 
asjaomase ärikasutaja ja asjaomaste 
tarbijate huve, tuleks asjaomast 
ärikasutajat sellisest otsusest ja selle
põhjustest viivitamata teavitada. Kui otsus 
tehakse kolmandate isikute esitatud 
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peaks põhjuste esitamine aitama ennetada 
või parandada sellise veebisisu tahtmatut 
eemaldamist, mille ärikasutaja on esitanud 
ja mida pakkuja peab ekslikult 
ebaseaduslikuks sisuks kooskõlas 
komisjoni soovitusega (EL) nr 2018/33422. 
Esitatavates põhjustes tuleks välja selgitada 
otsuse tegemise objektiivne põhjus või 
põhjused lähtuvalt pakkuja poolt esitatud 
tingimustele, ja nendes tuleks osutada 
proportsionaalsel viisil otsuse tegemiseni 
viinud konkreetsetele asjaoludele.

teadete alusel, peavad need teated olema 
piisavalt täpsed ja asjakohaselt 
põhjendatud, et veebimajutuse pakkuja 
saaks teha informeeritud ja hoolika 
otsuse. Seetõttu peaksid veebimajutuse 
pakkujad olema kohustatud edastama 
selliste teadete sisu ärikasutajatele, et neil 
oleks võimalik ilmselgelt väärad teated 
ümber lükata. Põhjuste esitamine peaks 
võimaldama ärikasutajal selgitada välja, 
kas otsust on mõttekas vaidlustada, 
suurendades seega ärikasutaja võimalusi 
kasutada vajaduse korral tõhusaid 
kaitsevahendeid. Lisaks peaks põhjuste 
esitamine aitama ennetada või parandada 
sellise veebisisu tahtmatut eemaldamist, 
mille ärikasutaja on esitanud ja mida 
pakkuja peab ekslikult ebaseaduslikuks 
sisuks kooskõlas komisjoni soovitusega 
(EL) nr 2018/33422. Esitatavates põhjustes 
tuleks välja selgitada otsuse tegemise 
objektiivne põhjus või põhjused lähtuvalt 
pakkuja poolt esitatud tingimustele, ja 
nendes tuleks osutada proportsionaalsel 
viisil otsuse tegemiseni viinud 
konkreetsetele asjaoludele. Kuna 
vahendusteenuste pakkujad võivad 
kasutada täiendavaid jaotuskanaleid või 
sidusprogramme, tuleks ärikasutajatele 
tagada selles osas läbipaistvus. 
Ärikasutajatel peaks olema õigus 
kohandada kanaleid, mille kaudu nende 
pakkumistega kaubeldakse.

__________________ __________________

22 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

22 Komisjoni 1. märtsi 2018. aasta soovitus 
(EL) 2018/334 meetmete kohta, millega 
tulemuslikult võidelda ebaseadusliku 
veebisisu vastu (ELT L 63, 6.3.2018, lk 
50).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(17) Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujate poolne kaupade ja teenuste 
järjestamine mõjutab oluliselt tarbijate 
valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid 
tarbijatele pakkuvate äritarbijate 
kaubanduslikku edu. Veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujad peaksid 
seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse 
koostamise peamisi parameetreid, selleks 
et pakkuda ärikasutajatele paremat 
prognoositavust, võimaldada neil mõista 
järjestuse toimimist ning võrrelda eri 
pakkujate järjestamise tavasid. Peamise 
parameetri sisu tuleks mõista kui viidet mis 
tahes üldkriteeriumidele, protsessidele või 
eri signaalidele, mis on hõlmatud järjestuse 
koostamise algoritmides või muudes 
kohandamise või järjestuses madalamale 
kohale viimise mehhanismides. . Peamiste 
järjestamist kindlaks määravate 
parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka 
selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid 
järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu 
eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega 
kaasnevat. Kirjeldus peaks pakkuma 
ärikasutajatele piisavat teavet sellest, 
kuidas järjestamise mehhanismis 
arvestatakse ärikasutaja pakutavate 
kaupade või teenuste omadusi ja nende 
asjakohasust konkreetsete veebipõhiste 
vahendusteenuste tarbija jaoks.

(17) Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujate poolne kaupade ja teenuste 
järjestamine mõjutab oluliselt tarbijate 
valikut ning seega neid kaupu ja teenuseid 
tarbijatele pakkuvate äritarbijate 
kaubanduslikku edu. Veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujad peaksid 
seepärast eelnevalt kirjeldama järjestuse 
koostamise peamisi parameetreid, selleks 
et pakkuda ärikasutajatele paremat 
prognoositavust, võimaldada neil mõista 
järjestuse toimimist ning võrrelda eri 
pakkujate järjestamise tavasid. Peamise 
parameetri sisu tuleks mõista kui viidet mis 
tahes üldkriteeriumidele, protsessidele või 
eri signaalidele, mis on hõlmatud järjestuse 
koostamise algoritmides või muudes 
kohandamise või järjestuses madalamale 
kohale viimise mehhanismides. . Peamiste 
järjestamist kindlaks määravate 
parameetrite kirjeldus peaks sisaldama ka 
selgitust, kuidas ärikasutajad saaksid 
järjestust võimaluse korral aktiivselt tasu 
eest mõjutada, ja sellise mõjutamisega 
kaasnevat. Kirjeldus peaks pakkuma 
ärikasutajatele piisavat teavet sellest, 
kuidas järjestamise mehhanismis 
arvestatakse ärikasutaja pakutavate 
kaupade või teenuste omadusi ja nende 
asjakohasust konkreetsete veebipõhiste 
vahendusteenuste tarbija jaoks. Ka tarbijat
tuleks selgelt ja ühemõtteliselt kas 
sõnaselge või kirjaliku avaldusega 
teavitada sellest, kui ärikasutaja on 
järjestust tasu eest mõjutanud.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Et tagada suurem vastutus 
järjestusega seotud sätete järgimise eest, 
peaksid veebipõhiste vahendusteenuste ja 
veebipõhiste otsingumootorite pakkujad 
nimetama isiku, kes vastutab pakkuja 
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kohaldatavate algoritmide ja järjestuste 
eest. See peaks lihtsustama määruse 
sätete sujuvat rakendamist ja suurendab 
järjestustega seotud kindlust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkuja pakub ka ise tarbijatele teatavaid 
kaupu ja teenuseid oma vahendusteenuste 
abil või tema kontrollitava ärikasutaja 
kaudu, võib asjaomane pakkuja 
konkureerida otse oma veebipõhiste 
vahendusteenuste nende ärikasutajatega, 
keda ta ei kontrolli. Sellistes olukordades 
on eriti oluline, et veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkuja käituks 
läbipaistval viisil ja esitaks kirjelduse enda 
pakutavate kaupade või teenuste 
juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt 
diferentseeritud eeliskohtlemise kohta 
võrreldes ärikasutajate pakutavate 
kaupadega. Proportsionaalsuse tagamiseks 
peaks see kohustus kehtima veebipõhiste 
vahendusteenuste üldisel tasandil, mitte 
nende teenuste kaudu pakutavate üksikute 
kaupade ja teenuste tasandil.

(19) Kui veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkuja pakub ka ise tarbijatele teatavaid 
kaupu ja teenuseid oma vahendusteenuste 
abil või tema kontrollitava ärikasutaja 
kaudu, võib asjaomane pakkuja 
konkureerida otse oma veebipõhiste 
vahendusteenuste nende ärikasutajatega, 
keda ta ei kontrolli. Sellistes olukordades 
on eriti oluline, et veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkuja käituks 
läbipaistval viisil ja esitaks kirjelduse enda 
pakutavate kaupade või teenuste 
juriidiliselt, kaubanduslikult või tehniliselt, 
näiteks vaikeseadetega diferentseeritud 
eeliskohtlemise kohta võrreldes 
ärikasutajate pakutavate kaupadega. 
Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel 
ei peaks seetõttu olema lubatud pakkuda 
nende otsese või kaudse kontrolli all 
olevat kaupa või teenust vaikimisi, 
andmata tarbijale veebipõhise 
vahendusteenuse esmakordsel 
kasutamisel kõigepealt võimalust valida 
erinevate kättesaadavate konkureerivate 
võimaluste hulgast. Erikohtlemine peaks 
olema lubatud ainult juhul, kui see vastab 
täielikult konkurentsiõigusele. 
Proportsionaalsuse tagamiseks peaks see 
kohustus kehtima veebipõhiste 
vahendusteenuste üldisel tasandil, mitte 
nende teenuste kaudu pakutavate üksikute 
kaupade ja teenuste tasandil. Kuna 
veebipõhistel vahendajatel on sageli kaks 
või enam platvormi või veebisaiti, peaksid 
nad teavitama nimekirja lisamiseks 
nendega lepingu sõlmivaid ärikasutajaid 
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sellest, millistel platvormidel või 
veebisaitidel pakkumist näidatakse.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Andmete, sealhulgas isikuandmed, 
ligipääsetavus ja kasutamine võimaldab 
luua veebiplatvormipõhise majanduse 
jaoks olulist väärtust. Seepärast on oluline, 
et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
esitaksid ärikasutajatele selge kirjelduse 
teatavatele andmeliikidele juurdepääsu ja 
nende kasutamise ulatuse, laadi ja 
tingimuste kohta. Kirjeldus peaks olema 
proportsionaalne ning osutama üldistele 
juurdepääsutingimustele, mitte esitama 
ammendavalt tegelikud andmed või 
andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas 
nad saavad kasutada andmeid suurema 
väärtuse loomiseks, sealhulgas kasutades 
võimaluse korral kolmandate isikute 
andmeteenuseid. Isikuandmeid tuleks 
töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) 2016/67924.

(20) Kontrollitavate andmete, sealhulgas 
isikuandmed, ligipääsetavus ja kasutamine 
võimaldab luua veebiplatvormipõhise 
majanduse jaoks olulist väärtust. Seepärast 
on oluline, et veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujad esitaksid 
ärikasutajatele selge kirjelduse teatavatele 
andmeliikidele juurdepääsu ja nende 
kasutamise ulatuse, laadi ja tingimuste 
kohta. Kirjeldus peaks olema 
proportsionaalne ning osutama üldistele 
juurdepääsutingimustele, mitte esitama 
ammendavalt tegelikud andmed või 
andmeliigid, nii et ärikasutajad teaksid, kas 
nad saavad kasutada või kontrollida
andmeid suurema väärtuse loomiseks, 
sealhulgas kasutades võimaluse korral 
kolmandate isikute andmeteenuseid. 
Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2016/67924.

_________________ _________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs 
kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 
1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs 
kohaldatav tekst) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 
1).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad võivad teatavatel juhtudel piirata 
tingimustes ärikasutajate võimalust 
pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid 
soodsamatel tingimustel muude kanalite 
kaudu kui nende pakutavad veebipõhised 
vahendusteenused. Sellistel juhtudel 
peaksid asjaomased pakkujad esitama 
niisuguse käitumise alused, eriti seoses 
piirangute peamiste majanduslike, 
kaubanduslike ja juriidiliste 
põhjendustega. Sellist 
läbipaistvuskohustust ei tohiks kohaldada, 
kui hinnatakse selliste piirangute 
õiguspärasust vastavalt muudele liidu 
aktidele või liidu õiguse kohaselt 
kehtestatud liikmesriikide õigusele, 
sealhulgas konkurentsi ja ebaausate 
kaubandustavade valdkonnas, ja selliste 
õigusaktide kohaldamisel.

(21) Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad võivad teatavatel juhtudel piirata 
tingimustes ärikasutajate võimalust 
pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid 
soodsamatel tingimustel muude kanalite 
kaudu kui nende pakutavad veebipõhised 
vahendusteenused. Sellised piirangud 
peaksid olema piiratud, kuna need jätavad 
ärikasutajad ilma oma 
ettevõtlusvabadusest kehtestada enda 
toodete ja teenuste müügitingimused ning 
võivad kahjustada ka tarbijaid, jättes nad 
ilma laiemast valikuvõimalusest. 
Komisjon peaks ärikasutaja või teise 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja 
taotlusel või omaalgatuslikult aktiivselt ja 
kiiresti hindama selliste piirangute 
õiguspärasust liidu õiguse suhtes.
Ärikasutajatele tuleks anda täielik 
kontroll oma intellektuaalomandi õiguste 
üle. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad võiksid neid õigusi kasutada 
üksnes ärikasutaja sõnaselgel nõusolekul. 
Selliste õiguste kasutustingimusi tuleks 
järgida.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et ärikasutajad, sealhulgas 
need, kelle jaoks on asjakohaste 
veebipõhiste vahendusteenuste kasutamine 
peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada 
hõlpsasti kasutusvalmis, vahetuid ja 
tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
pakkuma ettevõttesisest kaebuste 
menetlemise süsteemi. Ettevõttesisese 
kaebuste menetlemise süsteemi eesmärk 
peaks olema märkimisväärse osa kaebuste 
kahepoolne lahendamine veebipõhiste 

(22) Selleks et ärikasutajad, sealhulgas 
need, kelle jaoks on asjakohaste 
veebipõhiste vahendusteenuste kasutamine 
peatatud või lõpetatud, saaksid kasutada 
hõlpsasti kasutusvalmis, vahetuid ja 
tõhusaid kaitsevahendeid, peaksid 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
pakkuma ettevõttesisest kaebuste 
menetlemise süsteemi. Ettevõttesisese 
kaebuste menetlemise süsteemi eesmärk 
peaks olema märkimisväärse osa kaebuste 
kahepoolne lahendamine veebipõhiste 
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vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase 
ärikasutaja vahel. Lisaks peaks selle 
tagamine, et veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujad esitavad 
ettevõttesisese kaebuste menetlemise 
süsteemi toimimise ja tõhususe kohta 
teavet, aitama ärikasutajatel mõista 
erinevate veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkumisel tekkida võivate probleemide 
liike ning võimalusi leida kiire ja tõhus 
kahepoolne lahendus.

vahendusteenuste pakkuja ja asjaomase 
ärikasutaja vahel. Lisaks peaks selle 
tagamine, et veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujad esitavad 
ettevõttesisese kaebuste menetlemise 
süsteemi toimimise ja tõhususe kohta 
teavet, aitama ärikasutajatel mõista 
erinevate veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkumisel tekkida võivate probleemide 
liike ja raskusastet ning võimalusi leida 
kiire ja tõhus kahepoolne lahendus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva määruse kohaselt 
ettevõttesise kaebuste menetlemise 
süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk 
on jätta halduskoormuse minimeerimiseks 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele 
mõistlik paindlikkus nende süsteemide 
käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. 
Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste 
menetlemise süsteemid võimaldama 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel 
vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel 
viisil süsteemi kuritarvitusi, millele 
teatavad ärikasutajad võivad kalduda. 
Lisaks muudele juhtudele kui käesolevast 
määrusest tulenevate õiguslike kohustuste 
väidetav eiramine, ei tohiks 
ettevõttesisesed kaebuste menetlemise 
süsteemid olla avatud kaebustele, mis 
seisnevad vaid väheolulises negatiivses 
mõjus asjaomastele ärikasutajatele. 
Arvestades selliste süsteemide loomise ja 
käitlemise kulusid, on asjakohane 
vabastada sellest kohustusest veebipõhiseid 
vahendusteenuseid pakkuvad 
väikeettevõtjad komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ25 asjakohaste sätete 
tähenduses.

(23) Käesoleva määruse kohaselt 
ettevõttesise kaebuste menetlemise 
süsteemile esitatavate nõudmiste eesmärk 
on jätta halduskoormuse minimeerimiseks 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele 
mõistlik paindlikkus nende süsteemide 
käitlemisel ja üksikkaebuste menetlemisel. 
Lisaks peaksid ettevõttesisesed kaebuste 
menetlemise süsteemid võimaldama 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatel 
vajaduse korral käsitleda proportsionaalsel 
viisil süsteemi kuritarvitusi, millele 
teatavad ärikasutajad võivad kalduda. 
Arvestades selliste süsteemide loomise ja 
käitlemise kulusid, on asjakohane 
vabastada sellest kohustusest veebipõhiseid 
vahendusteenuseid pakkuvad 
väikeettevõtjad komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ25 asjakohaste sätete 
tähenduses.

__________________ __________________



AD\1169654ET.docx 17/45 PE626.844v02-00

ET

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta 
(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta 
(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad peaksid võtma enda kanda 
mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes 
arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi 
elemente. Selleks peaks lepitaja pakkuma 
välja, millise osa kandmine on iga juhtumi 
puhul proportsionaalne. Selline osa ei 
tohiks olla väiksem kui pool kuludest.

(25) Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad peaksid võtma enda kanda 
mõistliku osa lepituse kogukuludest, võttes 
arvesse asjakohase juhtumi kõiki olulisi 
elemente. Selleks peaks lepitaja pakkuma 
välja, millise osa kandmine on iga juhtumi 
puhul proportsionaalne. Selline osa ei 
tohiks olla väiksem kui pool kuludest. 
Erandjuhtudel, kui ärikasutajate näol on 
tegemist suurte ettevõtjatega, kellel on 
oma veebipõhised kauplemiskanalid, ning 
kui vahendaja tuvastab 
vahendusmenetluse ilmse rikkumise, mis 
kahjustab veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujaid, peaksid ärikasutajad võtma 
enda kanda suurema osa kuludest.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Asjaomaste teenusepakkujate või 
neid esindavate organisatsioonide või 
ühenduste koostatud käitumisjuhendid 
võiksid aidata kaasa käesoleva määruse 
nõuetekohasele kohaldamisele ja seega 
tuleks soodustada nende koostamist. 
Selliste käitumisjuhendite koostamisel 
asjaomaste sidusrühmadega konsulteerides 
tuleks võtta arvesse asjaomastele 
sektoritele eriomaseid jooni, samuti mikro-
, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

(28) Asjaomaste teenusepakkujate või 
neid esindavate organisatsioonide või 
ühenduste koostatud käitumisjuhendid 
võiksid aidata kaasa käesoleva määruse 
nõuetekohasele kohaldamisele ja seega 
tuleks soodustada nende koostamist. 
Selliste käitumisjuhendite koostamisel 
asjaomaste sidusrühmadega konsulteerides 
tuleks võtta arvesse asjaomastele 
sektoritele eriomaseid jooni, samuti mikro-
, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
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eripära. eripära. Komisjon peaks hindama 
käitumisjuhendite vastavust liidu 
õigusele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Liidu õigusaktide aluseks peab 
olema põhimõte „nii vähe kui võimalik ja 
nii palju kui vajalik“, mis tähendab, et 
vajalikud on normid, mis vastaksid 
digitaalajastule ning oleksid edasiste 
arengusuundadega kohandamiseks 
piisavalt avatud ja tehnoloogiliselt 
neutraalsed. Oluline on komisjoni algatus 
analüüsida platvormide rolli 
digitaalmajanduses, tagades põhjaliku ja 
sarnase lähenemisviisi kogu digitaalse 
turu raamistikule. Kõigile üheselt sobival 
lahendusel võib olla innovatsioonile 
aeglustav mõju ning see võib asetada 
Euroopa ettevõtjad maailma majanduses 
ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuna liikmesriigid ei suuda piisaval 
määral saavutada käesoleva määruse 
eesmärki, milleks on õiglase, 
prognoositava, jätkusuutliku ja 
usaldusväärse veebipõhise 
ettevõtluskeskkonna tagamine siseturul, 
ning nimetatud eesmärk on oma ulatuse ja 
mõju tõttu paremini saavutatav liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

(31) Kuna liikmesriigid ei suuda piisaval 
määral saavutada käesoleva määruse 
eesmärki, milleks on selge, õiglase, 
prognoositava, jätkusuutliku ja 
usaldusväärse veebipõhise 
ettevõtluskeskkonna tagamine siseturul, 
ning nimetatud eesmärk on oma ulatuse ja 
mõju tõttu paremini saavutatav liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
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põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
õigusnormid, millega tagatakse 
veebipõhiste vahendusteenuste 
ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide 
kasutajatele veebipõhiste 
otsingumootoritega seoses vajalik 
läbipaistvus ja tõhusad 
õiguskaitsevahendid.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
õigusnormid, millega tagatakse 
veebipõhiste vahendusteenuste 
ärikasutajatele ja kommertsveebisaitide 
kasutajatele veebipõhiste ja ühendatud
otsingumootoritega seoses vajalik õiglus,
läbipaistvus ja tõhusad 
õiguskaitsevahendid.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ei tohi riiklikes 
õigusaktides säilitada või nendega 
kehtestada käesoleva määrusega 
hõlmatud valdkondi käsitlevaid eeskirju, 
mis erinevad selles määruses sätestatud 
eeskirjadest.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
selliste veebipõhiste vahendusteenuste ja 
veebipõhiste otsingumootorite suhtes, 
mida pakutakse või edastatakse 
pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
selliste veebipõhiste otsingumootorite ja 
veebipõhiste vahendusteenuste suhtes, 
mida pakutakse või edastatakse 
pakkumiseks vastavalt ärikasutajatele ja 
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äriveebisaitide kasutajatele, kes on asutatud 
või kelle elukoht on liidus ja kes pakuvad 
veebipõhiste vahendusteenuste või 
otsingumootorite kaudu kaupu või 
teenuseid liidus asuvatele tarbijatele, 
olenemata selliste teenuste pakkujate 
asutamise või elukohast.

äriveebisaitide kasutajatele, kes on asutatud 
või kes tegutsevad aktiivselt liidus ja kelle 
sihtrühmaks on liidus asuvad tarbijad ja 
kes pakuvad veebipõhiste 
vahendusteenuste või otsingumootorite 
kaudu kaupu või teenuseid liidus asuvatele 
tarbijatele, olenemata selliste teenuste 
pakkujate asutamise või elukohast.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „ärikasutaja“ – mis tahes füüsiline 
või juriidiline isik, kes pakub oma 
kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevuse raames veebipõhiste 
vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu 
või teenuseid;

(1) „ärikasutaja“ – mis tahes füüsiline 
või juriidiline isik, kes pakub või edendab
oma kaubandus-, majandus-, ametialase 
või kutsetegevuse raames veebipõhiste 
vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu 
või teenuseid, sealhulgas 
transpordivaldkonnas, ning isikud, kes 
isiklikult töötavad või pakuvad teenuseid 
veebiplatvormide kaudu;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) need võimaldavad ärikasutajatel 
pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga 
soodustada otsetehingute algatamist 
ärikasutajate ja tarbijate vahel olenemata 
sellest, kus tehingud lõpuks sooritatakse;

(b) need võimaldavad ärikasutajatel 
pakkuda või edendada kaupu ja teenuseid 
eesmärgiga soodustada otsetehingute 
algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel 
olenemata sellest, kus tehingud lõpuks 
sooritatakse;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) neid pakutakse ärikasutajatele 
lepinguliste suhete alusel ühelt poolt 
selliste teenuste pakkujate ning teiselt poolt 
nende ärikasutajate ja nende pakutavate 
kaupade ja teenuste tarbijate vahel.

(c) neid pakutakse ärikasutajatele 
lepinguliste suhete alusel ühelt poolt 
selliste teenuste pakkujate ning teiselt poolt 
nende ärikasutajate ja nende pakutavate või 
edendatavate kaupade ja teenuste tarbijate 
vahel.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „veebipõhine otsingumootor“ –
digitaalne teenus, mis võimaldab
kasutajatel teha otsinguid üldjuhul 
kõikidel veebisaitidel või konkreetses 
keeles veebisaitidel mis tahes teemal
võtmesõna, fraasi või muu sisendi vormis 
päringu alusel ning saadab vastuseks 
lingid, kust võib leida teavet taotletud sisu
kohta;

(5) „veebipõhine otsingumootor“ –
digitaalne teenus, kasutajaliides või 
mobiilirakendused, mis võimaldavad
kasutajatel teha veebisisu otsinguid 
konkreetses keeles võtmesõna, fraasi või 
muu sisendi vormis päringu alusel, 
paljusid valikuvõimalusi kasutades, ning 
saadab vastuseks tulemuse, kust võib leida 
teavet päringu kohta;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „kommertsveebisaidi kasutaja“ –
mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 
pakub oma kaubandus-, majandus-, 
ametialase või kutsetegevuse raames 
veebisaidi kaudu tarbijatele kaupu või 
teenuseid;

(7) „kommertsveebisaidi kasutaja“ –
mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes 
pakub või edendab oma kaubandus-, 
majandus-, ametialase või kutsetegevuse 
raames veebiliidese, st mis tahes tarkvara, 
sh veebisaidi või selle osa ja rakenduste, 
kaasa arvatud mobiilirakenduste kaudu 
tarbijatele kaupu või teenuseid;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „järjestus“ – suhteline edemus, mis 
on antud ärikasutaja poolt veebipõhiste 
vahendusteenuste kaudu tarbijatele 
pakutavatele kaupadele või teenustele või 
tarbijate jaoks veebipõhiste 
otsingumootorite kaudu indekseeritud 
veebisaitidele ja mida esitletakse, 
järjestatakse või edastatakse sellistele 
tarbijatele vastavalt veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujate või 
veebipõhiste otsingumootorite pakkujate 
kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, 
järjestamiseks või edastamiseks kasutatud 
tehnoloogilistest vahenditest;

(8) „järjestus“ – suhteline edemus 
otsingutulemustes, mis on 
otsingutulemustes antud ärikasutaja poolt 
veebipõhiste vahendusteenuste kaudu 
tarbijatele pakutavatele kaupadele või 
teenustele või tarbijate jaoks veebipõhiste 
otsingumootorite kaudu indekseeritud 
veebisaitidele ja mida esitletakse, 
järjestatakse või edastatakse sellistele 
tarbijatele vastavalt veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujate või 
veebipõhiste otsingumootorite pakkujate 
kaudu, olenemata selliseks esitlemiseks, 
järjestamiseks või edastamiseks kasutatud 
tehnoloogilistest vahenditest;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „seotud kaubad ja teenused“ –
kaubad ja teenused, mida ärikasutaja 
pakub lisaks peamisele pakutavale tootele.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on koostatud selges ja 
ühemõttelises sõnastuses;

(a) on koostatud selges sõnastuses;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sätestavad objektiivsed põhjused 
peatada või lõpetada veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkumine 
ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt.

(c) sätestavad objektiivsed, 
mittediskrimineerivad, õiglased ja 
mõistlikud põhjused, mille puhul 
kooskõlas nende tingimustega kehtestada 
sanktsioonid, näiteks peatada või lõpetada 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkumine 
ärikasutajatele täies ulatuses või osaliselt 
või seda piirata.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) sisaldavad sätet, milles viidatakse 
ärikasutajate kohustusele tagada, et 
platvormil esitatav teave on täpne ja et 
kasutajad hindaksid pakutavate kaupade 
või teenuste kvaliteeti, tehnilist toimivust, 
hinda ja muid konkreetseid omadusi 
õigesti, ning tagada seaduslikud ja 
õiglased tingimused, eeskätt seoses 
tasumisega.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
teavitavad asjaomaseid ärikasutajaid 
tingimuste kavandatavatest muudatustest.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
teavitavad ärikasutajaid oma 
täiendavatest jaotuskanalitest ja 
võimalikest sidusprogrammidest, mille 
kaudu nad ärikasutajate pakkumisi 
esitavad. Ärikasutajatele antakse õigus 
nõuda, et nad sellistest täiendavatest 
jaotuskanalitest eemaldataks.
Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
teavitavad asjaomaseid ärikasutajaid 
tingimuste kavandatavatest muudatustest.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kavandatavaid muudatusi ei tohi jõustada 
enne, kui möödub kavandatud muudatuste 
laadi ja ulatust ning asjaomasele 
ärikasutajale avalduvat mõju arvestades 
mõistlik ja proportsionaalne 
etteteatamisaeg. Etteteatamisaeg on 
vähemalt 15 päeva alates kuupäevast, mil 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja 
teatab asjaomastele ärikasutajatele 
kavandatavatest muudatustest.

Kavandatavaid muudatusi ei tohi jõustada 
enne, kui möödub kavandatud muudatuste 
laadi ja ulatust ning asjaomasele 
ärikasutajale avalduvat mõju arvestades 
mõistlik ja proportsionaalne 
etteteatamisaeg. Etteteatamisaeg on 
vähemalt 15 päeva ja mitte rohkem kui 
30 päeva alates kuupäevast, mil 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja 
teatab asjaomastele ärikasutajatele 
kavandatavatest muudatustest.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõiget 3 ei kohaldata, kui 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja 
suhtes kehtib seadusjärgne kohustus, 
millega nõutakse temalt tingimuste 
muutmist viisil, mis ei võimalda kinni 
pidada lõike 3 teises lõigus osutatud
etteteatamisajast.

5. Lõiget 3 ei kohaldata, kui 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja 
usub põhjendatult, et etteteatamisajast 
täies ulatuses kinnipidamine oleks 
vastuolus seadusega või seaks ohtu 
õigusliku uurimise.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tasu, mida veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkuja oma 
veebipõhiste vahendamisteenuste eest 
ärikasutajalt küsib, peab olema 
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proportsionaalne ning kahe osapoole 
vahel läbi räägitud.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatamine ja lõpetamine Peatamine, nimekirjast kustutamine ja 
lõpetamine

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkuja otsustab täies ulatuses või osaliselt 
peatada või lõpetada veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkumise konkreetsele 
ärikasutajale, esitab ta asjaomasele 
ärikasutajale ilma põhjendamatu 
viivituseta otsuse tegemise põhjused.

1. Kui veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkuja otsustab kohaldada sanktsioone, 
nagu täies ulatuses või osaliselt peatada, 
nimekirjast välja arvata või lõpetada 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise 
konkreetsele ärikasutajale, teavitab ta
asjaomast ärikasutajat ja esitab talle ilma 
põhjendamatu viivituseta selgelt ja üheselt
otsuse tegemise põhjused.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 esitatud põhjused peavad 
sisaldama viidet veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse 
aluseks olevatele konkreetsetele 
asjaoludele või olukorrale, samuti viidet 
artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud 
kohaldatavale objektiivsele alusele või
kohaldatavatele objektiivsetele alustele.

2. Lõikes 1 esitatud põhjused peavad 
sisaldama viidet veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkuja tehtud otsuse 
aluseks olevatele konkreetsetele 
asjaoludele või olukorrale, samuti viidet 
artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud 
kohaldatavatele alustele. Ärikasutaja 
taotluse korral teeb veebipõhise 
vahendusteenuse pakkuja teatavaks 
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nimetatud otsuse aluseks olevad 
konkreetsed asjaolud või olukorra, 
sealhulgas kolmanda isiku teate, kui 
peatamine või lõpetamine tuleneb 
kolmanda isiku esitatud teatest. 
Lõpetamisele ja peatamisele eelneb teade 
ja võimalus selgitada või taastada 
järgimine.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
esitavad oma tingimustes järjestuse 
koostamise peamised parameetrid ja nende 
peamiste parameetrite suhtelise tähtsuse 
põhjused võrreldes muude parameetritega.

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
esitavad oma tingimustes selgelt ja 
ühemõtteliselt järjestuse koostamise 
peamised parameetrid ja nende suhtelise 
tähtsuse põhjused võrreldes muude 
parameetritega. Ärikasutajaid teavitatakse 
järjestuse koostamise parameetrite mis 
tahes muudatustest õigeaegselt ning 
selges ja ühemõttelises sõnastuses. 
Järjestuse koostamise parameetreid 
kohaldatakse ärikasutajate suhtes 
mittediskrimineerival viisil. Ilma et see 
piiraks artikli 3 lõike 3 kohaldamist, 
teavitatakse ärikasutajaid järjestuse 
koostamise parameetrite mis tahes 
muudatustest õigeaegselt ning selges ja 
lihtsas sõnastuses.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Veebipõhiste otsingumootorite 
pakkujad esitavad äriveebisaitide 
kasutajatele peamised järjestuse aluseks 
olevad parameetrid, lisades oma 
veebipõhisesse otsingumootorisse hõlpsasti 
leitava ja avalikult kättesaadava kirjelduse 

2. Veebipõhiste otsingumootorite 
pakkujad esitavad äriveebisaitide 
kasutajatele peamised üldistel 
otsingutulemuste lehtedel tehtava
järjestuse aluseks olevad parameetrid, 
lisades oma veebipõhisesse 
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selges ja ühemõttelises sõnastuses. Nad 
peavad sellist kirjeldust ajakohastama.

otsingumootorisse hõlpsasti leitava ja 
avalikult kättesaadava kirjelduse selges, 
lihtsas ja arusaadavas sõnastuses. Nad 
peavad sellist kirjeldust ajakohastama 
seoses oluliste muutustega, mille puhul 
võib põhjendatult eeldada, et need 
mõjutavad kommertsveebisaidi kasutajaid 
arvestataval määral ja negatiivselt. Kui 
veebipõhise otsingumootori pakkuja on 
järjestust muutnud või konkreetse 
veebisaidi nimekirjast kustutanud 
kolmanda isiku teate alusel, pakub 
teenusepakkuja ärikasutajale võimalust 
teate sisu kontrollida.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad ja veebipõhiste otsingumootorite 
pakkujad ei ole käesoleva artikli nõuete 
täitmisel kohustatud avaldama direktiivi 
(EL) 2016/943 artikli 2 lõikes 1 
määratletud ärisaladusi.

4. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad ja veebipõhiste otsingumootorite 
pakkujad ei ole käesoleva artikli nõuete 
täitmisel kohustatud avaldama direktiivi 
(EL) 2016/943 artikli 2 lõikes 1 
määratletud ärisaladusi ega muud 
tundlikku äriteavet, mis võiks kahjustada 
pakkuja konkurentsieelist või hõlbustada 
tulemustega manipuleerimist või tarbija 
petmist.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ärikasutajad esitavad veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujatele täpse 
kirjelduse tarbijatele pakutavate kaupade 
ja teenuste omaduste kohta. Ärikasutaja 
kaupade ja teenuste järjestusele avalduvat 
kahjulikku mõju, mis tuleneb selle 
ärikasutaja esitatud puudulikust või 
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ebatäpsest teabest, ei panda veebipõhiste
vahendusteenuste pakkuja süüks.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Veebipõhiste otsingumootorite 
pakkujad ja veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujad nimetavad 
isiku, kes vastutab pakkuja kohaldatavate 
järjestustega seotud poliitika eest.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

Seotud kaubad ja teenused

1. Kui seotud kaupu ja teenuseid pakuvad 
veebipõhise vahendusteenuse kaudu kas 
veebipõhise vahendusteenuse pakkujad 
ise, kolmandad isikud või ärikasutajad, 
kirjeldavad veebipõhise vahendusteenuse 
pakkujad oma tingimustes seotud kaupu 
ja teenuseid.

2. Kui seotud kaupu ja teenuseid pakuvad 
nii veebipõhise vahendusteenuse pakkuja 
või kolmas isik kui ka ärikasutajad, 
märgitakse lõikes 1 osutatud kirjelduses 
selgelt, kas tarbijale pakutakse 
ärikasutaja pakutavaid seotud kaupu ja 
teenuseid. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad teatavad tarbijale selgelt ja 
nähtavalt, kes ja millistel tingimustel 
seotud kaupu ja teenuseid pakub.

Muudatusettepanek 50
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad lisavad tingimustesse kirjelduse 
erikohtlemise kohta, mida nad osutavad või 
võivad osutada kaupadele ja teenustele, 
mida pakub tarbijatele veebipõhiste 
vahendusteenuste kaudu nende pakkuja ise 
või sellise pakkuja kontrollitav ärikasutaja, 
võrreldes kaupade ja teenustega, mida 
pakuvad muud ärikasutajad.

1. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad lisavad tingimustesse kirjelduse 
märkimisväärse erikohtlemise kohta, mida 
nad osutavad või võivad osutada kaupadele 
ja teenustele, mida pakub tarbijatele 
veebipõhiste vahendusteenuste kaudu 
nende pakkuja ise või sellise pakkuja 
kontrollitav ärikasutaja, võrreldes kaupade 
ja teenustega, mida pakuvad muud 
ärikasutajad.

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järjestus; (b) järjestus ja vaikeseaded;

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mis tahes otsene või kaudne tasu, 
mida nõutakse asjaomaste veebipõhiste 
vahendusteenuste kasutamise eest;

(c) mis tahes otsene või kaudne tasu, 
mida nõutakse asjaomaste veebipõhiste 
vahendusteenuste või veebipõhise 
otsingumootori kasutamise eest;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
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Seotud kaupade ja teenuste erikohtlemine

Vajaduse korral lisavad veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujad tingimustesse 
kirjelduse erikohtlemise kohta, mida nad 
osutavad või võivad osutada seotud 
kaupadele ja teenustele, mida pakub 
tarbijatele veebipõhiste vahendusteenuste 
kaudu nende pakkuja ise või sellise 
pakkuja kontrollitav ärikasutaja, 
võrreldes kaupade ja teenustega, mida 
pakuvad muud ärikasutajad.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad peavad lisama tingimustesse 
kirjelduse selle kohta, kas ärikasutajatel on 
või ei ole tehniline või lepingujärgne 
juurdepääs isikuandmetele ja muudele 
andmetele või mõlematele andmetele, mida 
ärikasutajad või tarbijad esitavad 
veebipõhiste vahendustingimuste 
kasutamiseks või mis saadakse selliste 
teenuste pakkumise käigus.

1. Veebipõhiste vahendusteenuste või 
veebipõhiste otsingumootorite pakkujad 
peavad lisama tingimustesse kirjelduse 
selle kohta, kas ärikasutajatel ja
kommertsveebisaidi kasutajatel on 
tehniline või lepingujärgne juurdepääs 
isikuandmetele ja muudele andmetele või 
mõlematele andmetele, mida ärikasutajad 
või tarbijad esitavad veebipõhiste 
vahendusteenuste või veebipõhiste 
otsingumootorite kasutamiseks või mis 
saadakse selliste teenuste pakkumise 
käigus.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või 
muudele andmetele või mõlematele 
andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad 
esitavad selliste teenuste kasutamiseks või 
mis saadakse selliste teenuste pakkumise 

(a) kas veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujal on juurdepääs isikuandmetele või 
muudele andmetele või mõlematele 
andmetele, mida ärikasutajad või tarbijad 
esitavad selliste teenuste kasutamiseks või 
mis saadakse selliste teenuste pakkumise 
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käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis 
millistele andmeliikidele ja millistel 
tingimustel;

käigus, ja kui juurdepääs on olemas, siis 
millistele andmeliikidele ja millistel 
tingimustel ja kas need andmed tehakse 
kolmandatele isikutele kättesaadavaks;

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas ärikasutajal on juurdepääs 
isikuandmetele või muudele andmetele või 
mõlematele andmetele, mille ärikasutajad 
on esitanud seoses asjaomaste veebipõhiste 
vahendusteenuste kasutamisega või mis on 
saadud selliste teenuste osutamisel 
ärikasutajale ning tema kaupade ja teenuste 
tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, 
siis millistele andmeliikidele ja millistel 
tingimustel;

(b) millistel tingimustel on ärikasutajal 
juurdepääs isikuandmetele või muudele 
andmetele või mõlematele andmetele, mille 
ärikasutajad on esitanud seoses asjaomaste 
veebipõhiste vahendusteenuste 
kasutamisega või mis on saadud selliste 
teenuste osutamisel ärikasutajale ning tema 
kaupade ja teenuste tarbijatele, ja kui 
juurdepääs on olemas, siis millistele 
andmeliikidele ja millistel tingimustel;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas lisaks punktile b on ärikasutajal 
juurdepääs isikuandmetele või muudele 
andmetele või mõlematele andmetele, 
sealhulgas koondandmetena, mille on 
esitanud või mis on saadud veebipõhiste 
vahendusteenuste osutamisel kõikidele 
nende ärikasutajatele ja tarbijatele, ja kui 
juurdepääs on olemas, siis millistele 
andmeliikidele ja millistel tingimustel.

(c) millistel tingimustel lisaks punktile 
b on ärikasutajal juurdepääs 
isikuandmetele või muudele andmetele või 
mõlematele andmetele, sealhulgas 
koondandmetena, mille on esitanud või mis 
on saadud veebipõhiste vahendusteenuste 
osutamisel kõikidele nende ärikasutajatele 
ja tarbijatele, ja kui juurdepääs on olemas, 
siis millistele andmeliikidele ja millistel 
tingimustel.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks isikuandmete ja 
eraelu puutumatuse kaitse suhtes 
kohaldatavat liidu asjakohast õigust, 
annavad veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad äritarbijatele juurdepääsu 
kõigile andmetele, mis nad on enda 
käsutusse saanud tulenevalt äritegevusest 
kõnealuse äritarbijaga.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ärikasutaja ja tarbija vaheliste 
lepingute sõlmimist vahendades võivad 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
edastada tarbija asjaomased 
kontaktandmed ärikasutajale, välja 
arvatud juhul, kui tarbija ei ole sellega 
nõus.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Ärikasutajad tagavad, et 
veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujatele esitatavad andmed nende 
kaupade ja teenuste kohta, eelkõige kõik 
hinna elemendid, on täpsed ning et need 
andmed on piisavad selleks, et võimaldada 
neil täita oma seadusjärgseid kohustusi, 
eelkõige tarbijate vastu.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud muude vahendite kaudu
antavatele erinevatele tingimustele

Piirangud antavatele erinevatele 
tingimustele

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad piiravad oma teenust pakkudes
ärikasutajate võimalust pakkuda tarbijatele
samu kaupu ja teenuseid muude kui 
kõnealuste vahendusteenuste kaudu 
erinevatel tingimustel, peavad nad 
esitama sellise piirangu alused 
tingimustes ja muutma need alused 
üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks. Need 
alused peavad sisaldama asjaomaste 
piirangute peamisi majanduslikke, 
kaubanduslikke või juriidilisi põhjendusi.

1. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad ei piira ärikasutajate võimalust 
pakkuda tarbijatele erinevaid tingimusi
kõnealuste kaupade ja teenuste saamiseks
muude kui kõnealuste vahendusteenuste 
kaudu.

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad peavad ärikasutaja nõudmisel 
avalikustama kõik vahendusteenuse 
pakkuja omanduses olevad ja käitatavad 
platvormid ja veebisaidid, kus on loetletud 
ärikasutaja tooted või teenused.

Muudatusettepanek 64

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

2. Lõikes 1 sätestatud kohustus ei 
mõjuta selliste piirangute kehtestamisel 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja 
suhtes kehtivatest liidu õigusnormidest või 
liidu õigusega kooskõlas olevatest 
siseriiklikest õigusnormidest tulenevaid 
keelde ega takistusi.

2. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad ei sunni ärikasutajaid loobuma 
täielikult ega osaliselt kontrollist oma 
intellektuaalomandi õiguste, sh 
registreeritud kaubamärkide ja 
marginimede üle.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) menetlema kaebuseid kiiresti ja 
tulemuslikult tõstatatud probleemi olulisust 
ja keerukust arvesse võtval viisil;

(b) menetlema kaebuseid kiiresti ja 
tulemuslikult, hiljemalt 30 päeva jooksul,
tõstatatud probleemi olulisust ja keerukust 
arvesse võtval viisil;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teatama kaebuse esitajale 
ettevõttesisese kaebuste menetlemise 
protsessi tulemustest individuaalselt ning
selges ja ühemõttelises sõnastuses.

(c) teatama kaebuse esitajale 
ettevõttesisese kaebuste menetlemise 
protsessi tulemustest selges ja 
ühemõttelises sõnastuses. Kaebusele tuleb 
anda esimene vastus hiljemalt 14 päeva 
jooksul.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
peavad igal aastal koostama ja tegema

Veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad 
teevad üldsusele kättesaadavaks teabe 
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üldsusele hõlpsasti kättesaadavaks teabe 
ettevõttesisese kaebuste menetlemise 
süsteemile juurdepääsu ja süsteemi 
toimimise kohta.

ettevõttesisese kaebuste menetlemise 
süsteemile juurdepääsu ja süsteemi üldise
toimimise kohta ning tagavad, et see on 
ärikasutajatele kergesti kättesaadav.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline teave peab sisaldama esitatud 
kaebuste koguarvu, kaebuste teemat, 
kaebuste menetlemiseks kulunud aega ja 
kaebuste kohta tehtud otsust.

Selline teave peab sisaldama esitatud 
kaebuste koguarvu, peamisi kaebuste liike, 
ärikasutajate viidatud probleemide laadi
ning kaebuste menetlemiseks kulunud 
ligikaudset aega ja kaebuste kohta tehtud 
otsust.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veebipõhiste vahendusteenuse pakkujad 
määravad tingimustes ära ühe või mitu 
lepitajat, kellega nad on valmis koost 
töötama, et saavutada ärikasutajatega 
kohtuväline kokkulepe pakkuja ja 
ärikasutaja vahelises, asjaomaseid 
veebipõhiseid vahendusteenuseid 
käsitlevas vaidluses, sealhulgas vaidlused, 
mida ei olnud võimalik lahendada artiklis 9 
osutatud ettevõttesisese vaidluste 
menetlemise süsteemiga.

Sõltumatu lepitus on vabatahtlik ja seda 
kasutatakse üksnes pärast seda, kui 
õiguskaitsevõimalused ettevõttesisese 
kaebuste menetlemise süsteemi raames on 
ammendatud. Veebipõhise 
vahendusteenuse pakkujad võivad määrata
tingimustes ära ühe või mitu lepitajat, 
kellega nad on valmis koos töötama, et 
saavutada ärikasutajatega kohtuväline 
kokkulepe pakkuja ja ärikasutaja vahelises, 
asjaomaseid veebipõhiseid 
vahendusteenuseid käsitlevas vaidluses, 
mida ei olnud võimalik lahendada artiklis 9 
osutatud ettevõttesisese vaidluste 
menetlemise süsteemiga.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad alustavad heas usu igat katset 
saavutada vaidlusele lepituse teel 
lahenduse leidmiseks kokkulepe nende 
poolt lõikes 1 välja pakutud lepitajaga.

3. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad ja ärikasutajad alustavad heas 
usus igat katset saavutada vaidlusele 
lepituse teel lahenduse leidmiseks 
kokkulepe lõikes 1 välja pakutud 
lepitajaga.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad kannavad mõistliku osa iga 
üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. 
Kogukulude mõistlik osa määratakse 
kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse 
asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, 
eriti kummagi vaidluspoole väidete 
põhjendatust, poolte käitumist ning poolte 
suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses 
teineteisega. Veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkuja katab igal 
juhul vähemalt poole kogukuludest.

4. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad kannavad mõistliku osa iga 
üksiku lepitusjuhtumi üldkuludest. 
Kogukulude mõistlik osa määratakse 
kindlaks lepitaja soovitusel, võttes arvesse 
asjaomase juhtumi kõiki olulisi elemente, 
eriti kummagi vaidluspoole väidete 
põhjendatust, poolte käitumist ning poolte 
suurust ja rahalist suutlikkust võrdluses 
teineteisega.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva artikliga kooskõlas 
tehtavad katsed saavutada vaidluse 
lahendamisel lepituse teel kokkulepe ei 
mõjuta asjaomaste veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate 
õigust algatada kohtumenetlus 
lepitusmenetluse jooksul või pärast seda.

5. Käesoleva artikliga kooskõlas 
tehtavad katsed saavutada vaidluse 
lahendamisel lepituse teel kokkulepe ei 
mõjuta asjaomaste veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate 
õigust algatada kohtumenetlus 
lepitusmenetluse jooksul või pärast seda.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata 
veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate 
suhtes, kes on väikeettevõtjad soovituse 
2003/361/EÜ lisa artikli 2 lõike 2 
tähenduses või kellel on samaväärsed 
siduvad konfliktide lahendamise 
mehhanismid, milles on kokku lepitud 
nende vastavates frantsiisilepingutes või 
koostööstatuutides.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Veebipõhiste vahendusteenuste 
pakkujad avaldavad igal aastal üldsusele 
hõlpsasti kättesaadaval kujul teabe, milles 
on täpsustatud käsitletud lepitusjuhtumite 
arv, kaebuste olemus ja nende kaebuste 
tulemused.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et nende 
avaliku sektori asutused või muud 
ametiasutused loovad selliste 
õigusvastaste tegude registri, mille kohta 
on riigi kohtutes tehtud ettekirjutusi, et 
luua teiste liikmesriikide avaliku sektori 
asutustele või muudele ametiasutustele 
alus parimate tavade ja teabe jaoks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nad avalikustavad täielikult teabe 
liikmesuse, juhtimisstruktuuri, personali 
ja finantsseisundi kohta;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nad järgivad eesmärke, mis on 
nende esindatavate ärikasutajate või 
kommertsveebisaidi kasutajate 
kollektiivsetes huvides;

(b) nad järgivad eesmärke, mis on 
nende esindatavate ärikasutajate või 
kommertsveebisaidi kasutajate 
kollektiivsetes huvides; rühm peab 
koosnema enamikus ärikasutajatest või 
kommertsveebisaidi kasutajatest;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) nad avalikustavad täielikult teabe 
nende liikmesuse ja struktuuri kohta ja 
teevad selle üldsusele kättesaadavaks;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nad on oma laadilt 
mittetulunduslikud.

(c) nad on oma laadilt 
mittetulunduslikud ning kaebuse 
esitamiseks läbipaistvad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud õigus ei mõjuta 
ärikasutajate ja kommertsveebisaidi 
kasutajate õigust algatada eraldi hagi 
pädevate siseriiklike kohtute ees kooskõlas 
hagi algatamise liikmesriigi õigusega, et 
käsitleda käesoleva määrusega sätestatud 
nõuete rikkumist veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujate poolt.

3. Lõikes 1 osutatud õigus ei mõjuta 
ärikasutajate ja kommertsveebisaidi 
kasutajate õigust esitada eraldi hagi 
ärikasutajate või kommertsveebisaitide 
kasutajate alalise elukohariigi kohtusse 
või selle paiga kohtusse, kus kahjustav 
sündmus on toimunud või võib toimuda,
kooskõlas hagi algatamise liikmesriigi 
õigusega, et käsitleda käesoleva määrusega 
sätestatud nõuete rikkumist veebipõhiste 
vahendusteenuste või otsingumootorite
pakkujate poolt.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kutsub veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujaid ning neid 
esindavaid organisatsioone ja ühendusi 
koostama käitumisjuhendeid, mille 
eesmärk on aidata kaasa käesoleva määruse 
nõuetekohasele kohaldamisele, võttes 
arvesse nende eri sektorite iseloomulikke 
omadusi, kus veebipõhiseid 
vahendusteenuseid pakutakse, samuti 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate eripära.

1. Komisjon kutsub veebipõhiste 
vahendusteenuste pakkujaid ning neid 
esindavaid organisatsioone ja ühendusi 
koostama käitumisjuhendeid, mille sisu 
osas tuleks konsulteerida ja arvestada 
VKEde organisatsioonide ja platvormi 
töötajate esindajatega ning mille eesmärk 
on aidata kaasa käesoleva määruse 
nõuetekohasele kohaldamisele, võttes 
arvesse nende eri sektorite iseloomulikke 
omadusi, kus veebipõhiseid 
vahendusteenuseid pakutakse, samuti 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate eripära, ning jälgib selliste 
käitumisjuhendite koostamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kutsub veebipõhiste 
otsingumootorite pakkujaid ning neid 
esindavaid organisatsioone ja ühendusi
koostama käitumisjuhendeid, mille 
eesmärk on aidata kaasa artikli 5 lõike 2 ja 
artikli 5 lõike 3 nõuetekohasele 
kohaldamisele.

2. Veebipõhiste vahendusteenuste
pakkujaid või organisatsioone käesoleva 
määruse tähenduses ergutatakse
koostama käitumisjuhendeid, mille 
eesmärk on aidata kaasa artikli 5 lõigete 2 
ja 3 nõuetekohasele kohaldamisele.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kontrollib 
käitumisjuhendite vastavust liidu 
õigusele.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. [Kuupäevaks: kolm aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], ja seejärel iga kolme 
aasta tagant hindab komisjon käesolevat 
määrust ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele selle kohta aruande.

1. [Kuupäevaks: kaks aastat pärast 
jõustumiskuupäeva], ja seejärel iga kolme 
aasta tagant hindab komisjon käesolevat 
määrust ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele selle kohta aruande.

Selgitus

Kolm aastat on veebipõhise turu mõistes terve igavik, mistõttu on soovitatav lühendada seda 
aega kahele aastale, et oleks võimalik tekkivatele turuvajadustele õigeaegsemalt reageerida.
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse esimene 
hindamine tehakse eelkõige artiklites 5, 6, 
7 ja 8 sätestatud kohustustest kinni 
pidamise ja nende mõju kohta 
veebiplatvormipõhisele majandusele ning 
selleks, et selgitada välja lisasätete 
koostamise vajadus õiglase, prognoositava, 
jätkusuutliku ja usaldusväärse veebipõhise 
ettevõtluskeskkonna tagamiseks siseturul.

2. Käesoleva määruse esimene 
hindamine tehakse eelkõige artiklites 5, 6, 
7 ja 8 sätestatud kohustustest kinni 
pidamise ja nende mõju kohta 
veebiplatvormipõhisele majandusele ning 
selleks, et selgitada välja lisasätete 
koostamise vajadus õiglase, prognoositava, 
jätkusuutliku ja usaldusväärse veebipõhise 
ettevõtluskeskkonna tagamiseks siseturul. 
Selle hindamise osana hinnatakse ka 
seda, kas käesolev määrus mõjutas mingil 
viisil transpordisektorit, eeskätt seoses 
Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
saavutamisega.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määruse hindamisel 
võtab komisjon arvesse kooskõlas 
komisjoni otsusega C(2018)2393 asutatud 
veebiplatvormipõhise majanduse 
vaatlusrühma ekspertide esitatud arvamusi 
ja aruandeid. Komisjon arvestab vajaduse 
korral ka artiklis 13 osutatud 
käitumisjuhendite sisu ja toimega.

4. Käesoleva määruse hindamisel 
võtab komisjon arvesse kooskõlas 
komisjoni otsusega C(2018)2393 asutatud 
veebiplatvormipõhise majanduse 
vaatlusrühma ekspertide esitatud arvamusi 
ja aruandeid. Komisjon arvestab vajaduse 
korral ka artiklis 13 osutatud 
käitumisjuhendite sisu ja toimega. 
Vajaduse korral esitab komisjon pärast 
hindamist seadusandlikud 
parandusettepanekud.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seda kohaldatakse alates [kuupäev: 
kuus kuud pärast määruse avaldamist].

2. Seda kohaldatakse alates [kuupäev: 
12 kuud pärast määruse avaldamist].
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