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LISA JUR. 7  ET 
 

LISA 

PARANDUS 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määruses (EL) 2019/1150, mis käsitleb 

õigluse ja läbipaistvuse edendamist veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks 

(Euroopa Liidu Teataja L 186, 11. juuli 2019) 

Leheküljel 67 põhjenduses 45 

asendatakse 

„(45) … Nimekiri peaks olema tõend kohtumenetlusi algatava organisatsiooni, ühenduse või 

avalik-õigusliku asutuse kohtumenetlusteovõime kohta. Kui on määramisega seotud 

kahtlused, peaks neid käsitlema liikmesriik, kes organisatsiooni, ühenduse või avalik-

õigusliku asutuse määras. Neil organisatsioonidel, ühendustel ja avalik- õiguslikel asutustel, 

keda liikmesriik ei ole määranud, peaks olema võimalus algatada menetlus riigisisestes 

kohtutes tingimusel, et analüüsitakse õigusvõimet käesolevas määruses sätestatud 

kriteeriumide kohaselt.“ 

järgmisega: 

„(45) … Nimekiri peaks olema tõend kohtumenetlusi algatava organisatsiooni, ühenduse või 

avalik-õigusliku asutuse kohtumenetlusõigusvõime kohta. Kui on määramisega seotud 

kahtlused, peaks neid käsitlema liikmesriik, kes organisatsiooni, ühenduse või avalik-

õigusliku asutuse määras. Neil organisatsioonidel, ühendustel ja avalik- õiguslikel asutustel, 

keda liikmesriik ei ole määranud, peaks olema võimalus algatada menetlus riigisisestes 

kohtutes tingimusel, et analüüsitakse õigusvõimet käesolevas määruses sätestatud 

kriteeriumide kohaselt.“ 
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Leheküljel 77 artikli 14 lõikes 7 

asendatakse 

„7. Kohtud aktsepteerivad lõikes 6 osutatud nimekirja kui tõendit organisatsiooni, ühenduse või 

avalik-õigusliku asutuse kohtumenetlusteovõimest, ilma et see piiraks kohtu õigust uurida, 

kas hageja eesmärk õigustab konkreetse juhtumi puhul hagi esitamist.“ 

järgmisega: 

„7. Kohtud aktsepteerivad lõikes 6 osutatud nimekirja kui tõendit organisatsiooni, ühenduse või 

avalik-õigusliku asutuse kohtumenetlusõigusvõimest, ilma et see piiraks kohtu õigust uurida, 

kas hageja eesmärk õigustab konkreetse juhtumi puhul hagi esitamist.“ 
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