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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui õigusakti eelnõus 
soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse muudatusettepaneku päises 
kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning neljandale reale viide 
muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandkorras ei tähistata ettevalmistavate osakondade tehtud puhtalt tehnilist 
laadi muudatusi lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate 
eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise 
hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0404),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 103 
ja 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0170/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tõhusad vahendid, mille abil on 
tarbijatel ja ettevõtjatel võimalik kahju 
hüvitamist nõuda, takistavad ettevõtjaid 
rikkumisi toime panemast ning tagavad 
suurema kooskõla liidu 
konkurentsieeskirjadega. Selleks et 
tõhustada liidus konkurentsieeskirjade 
täitmist avalik-õiguslike meetmete kaudu, 
tuleks soodustada kulutõhusat, õigeaegset 
ja tulemuslikku kahjude hüvitamist nende 
eeskirjade rikkumise tagajärjel 
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kannatanud isikutele. Seepärast peaksid 
konkurentsiasutused käsitlema trahvide 
määramisel kergendava asjaoluna seda, 
kui kahju hüvitatakse kannatanutele 
pärast vaidluse konsensuslikku 
lahendamist. Kannatanutele kahju 
konsensusliku hüvitamise soodustamine 
ei tohiks piirata vajadust ühtlustada 
liikmesriikides eeskirju, millega 
reguleeritakse kahju hüvitamise hagisid 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
konkurentsiõiguse rikkumise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Kooskõlas Euroopa Parlamendi 
hiljutiste resolutsioonidega komisjoni 
konkurentsipoliitika aastaaruannete 
kohta tuleks komisjoni vastu võetud 
trahvide, sealhulgas leebema kohtlemise 
põhimõtte kohaselt kasu saavate 
ettevõtjatega seoses võtta arvesse 
kannatanutele juba makstud hüvitist ning 
pooli tuleks julgustada jõudma 
kohtuvälise lahenduseni enne, kui trahvi 
suhtes tehakse lõppotsus.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse (11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
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taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 
kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning kahju tekkimise ja 
hüvitise maksmise vahelisel ajavahemikul 
tasutud intressi eest. Selline õigus on 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel – nii 
tarbijatel, ettevõtjatel kui ka ametiasutustel 
– olenemata sellest, kas nad on rikkumise 
toime pannud ettevõtjaga otseses 
lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks liikmesriikidelt nõuda 
kollektiivsete õiguskaitsevahendite 
kasutuselevõttu aluslepingu artiklite 101 ja 
102 rakendamiseks.

taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 
kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning tasutud intressi eest. 
Selline õigus on füüsilistel ja juriidilistel 
isikutel – nii tarbijatel, ettevõtjatel kui ka 
ametiasutustel – olenemata sellest, kas nad 
on rikkumise toime pannud ettevõtjaga 
otseses lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks liikmesriikidelt nõuda 
kollektiivsete õiguskaitsevahendite 
kasutuselevõttu aluslepingu artiklite 101 ja 
102 rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriigi või liidu 
konkurentsieeskirjade rikkumisega 
tekitatud kahju hüvitamise hagid nõuavad 
tavaliselt keerulist faktilist ja 
majanduslikku analüüsi. Kahju hüvitamise 
nõude tõendamiseks vajalikud tõendid on 
tihti ainuüksi vastaspoole või kolmandate 
isikute valduses ega ole nõude esitajale 
piisavalt teada ega kättesaadavad. Sellistes 
tingimustes võivad nõude esitajate suhtes 
kehtestatud ranged õigusnõuded, mille 

(12) Liikmesriigi või liidu 
konkurentsieeskirjade rikkumisega 
tekitatud kahju hüvitamise hagid nõuavad 
tavaliselt keerulist faktilist ja 
majanduslikku analüüsi. Kahju hüvitamise 
nõude tõendamiseks vajalikud tõendid on 
tihti ainuüksi vastaspoole või kolmandate 
isikute valduses ega ole nõude esitajale 
piisavalt teada ega kättesaadavad. Sellistes 
tingimustes võivad nõude esitajate suhtes 
kehtestatud ranged õigusnõuded, mille 
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kohaselt nad peavad hagi alguses esitama 
kõik nende hagi käsitlevad üksikasjad ja 
üksikasjalikult täpsustatud tõendid, 
põhjendamatult takistada aluslepinguga 
tagatud kahju hüvitamise õiguse tõhusat 
kasutamist.

kohaselt nad peavad hagi alguses esitama 
kõik nende hagi käsitlevad üksikasjad ja 
üksikasjalikult täpsustatud tõendid, 
põhjendamatult takistada aluslepinguga 
tagatud kahju hüvitamise õiguse tõhusat 
kasutamist. Liikmesriikide kohtud peaksid 
nõude lubatavuse hindamisel võtma siiski 
nõuetekohaselt arvesse tõendite 
avaldamisega seotud õiguste ning nende 
kasutamise ajal saadud teabe 
kuritarvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tõendid on oluline element 
liikmesriigi või liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise 
hagide esitamisel. Kuna 
konkurentsieeskirjade rikkumist käsitlevaid 
kohtuvaidlusi iseloomustab ebavõrdsus 
andmete valdamisel, on asjakohane tagada, 
et kahju kannatanud isikutele antakse õigus 
nende nõude jaoks oluliste tõenditega 
tutvumiseks, ilma et nad peaksid üksikuid 
tõendeid täpsustama. Selleks et tagada 
kahju hüvitamise hagides pooltele võrdsed 
võimalused, peaks ka kostjatel olema 
võimalik nimetatud vahendeid kasutada, et 
nad saaksid nõuda tõendite avaldamist 
kannatanud isikutelt. Liikmesriikide 
kohtud võivad nõuda tõendite avaldamist 
ka kolmandatelt isikutelt. Kui liikmesriigi 
kohus soovib nõuda tõendite avaldamist 
komisjonilt, tuleb teabenõuete suhtes 
kohaldada Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
vahelise lojaalse koostöö põhimõtet 
(Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 3 ja 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõige 1).

(13) Tõendid on oluline element 
liikmesriigi või liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise 
hagide esitamisel. Kuna 
konkurentsieeskirjade rikkumist käsitlevaid 
kohtuvaidlusi iseloomustab ebavõrdsus 
andmete valdamisel, on asjakohane tagada, 
et kahju kannatanud isikutele antakse õigus 
nende nõude jaoks oluliste tõenditega 
tutvumiseks. Selleks et tagada kahju 
hüvitamise hagides pooltele võrdsed 
võimalused, peaks ka kostjatel olema 
võimalik nimetatud vahendeid kasutada, et 
nad saaksid nõuda tõendite avaldamist 
kannatanud isikutelt. Liikmesriikide 
kohtud võivad nõuda tõendite avaldamist 
ka kolmandatelt isikutelt. Kui liikmesriigi 
kohus soovib nõuda tõendite avaldamist 
komisjonilt, tuleb teabenõuete suhtes 
kohaldada Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
vahelise lojaalse koostöö põhimõtet 
(Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 3 ja 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõige 1). 
Liikmesriikide kohtud peaksid nõude 
lubatavuse hindamisel võtma siiski 
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nõuetekohaselt arvesse tõendite 
avaldamisega seotud õiguste ning nende 
kasutamise ajal saadud teabe 
kuritarvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Leebusprogrammid ja 
kokkuleppemenetlused on liidu 
konkurentsiõiguse täitmise tagamisel 
avalik-õiguslike meetmete kaudu olulisteks 
vahenditeks, kuna need aitavad kaasa kõige 
raskemate konkurentsiõiguse rikkumiste 
tuvastamisele, tõhusale süüdistuste 
esitamisele ja karistuste määramisele. 
Ettevõtjad võivad hoiduda antud kontekstis 
koostöö tegemisest, kui nende poolt üksnes 
koostööeesmärgil koostatud dokumentide 
avaldamine paneb neile tsiviilvastutuse 
halvematel tingimustel kui kaasrikkujatele, 
kes ei tee konkurentsiasutusega koostööd. 
Et tagada ettevõtjate valmisolek esitada 
vabatahtlikke avaldusi, millega nad 
tunnistavad leebusprogrammi või 
kokkuleppemenetluse raames 
konkurentsiasutusele enda osalemist liidu 
või liikmesriigi konkurentsiõiguse 
rikkumises, ei tuleks selliseid avaldusi 
tõenditena avaldada.

(19) Leebusprogrammid ja 
kokkuleppemenetlused on liidu 
konkurentsiõiguse täitmise tagamisel 
avalik-õiguslike meetmete kaudu olulisteks 
vahenditeks, kuna need aitavad kaasa kõige 
raskemate konkurentsiõiguse rikkumiste 
tuvastamisele, tõhusale süüdistuste 
esitamisele ja karistuste määramisele. 
Ettevõtjad võivad hoiduda antud kontekstis 
koostöö tegemisest, kui nende poolt üksnes 
koostööeesmärgil koostatud dokumentide 
avaldamine paneb neile tsiviilvastutuse 
halvematel tingimustel kui kaasrikkujatele, 
kes ei tee konkurentsiasutusega koostööd. 
Et tagada ettevõtjate valmisolek esitada 
vabatahtlikke avaldusi, millega nad 
tunnistavad leebusprogrammi või 
kokkuleppemenetluse raames 
konkurentsiasutusele enda osalemist liidu 
või liikmesriigi konkurentsiõiguse 
rikkumises, tuleks leebema kohtlemise 
taotlemiseks koostatud ja leebema 
kohtlemise taotleja avaldatud avaldusi, 
mis sisaldavad iseenda vastu tunnistavaid 
asjaolusid, põhimõtteliselt tõenditena 
avaldamise eest kaitsta.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Lisaks ei tuleks avaldada mingeid 
meetmeid, mis põhjendamatult takistaksid 
konkurentsiasutuse poolt läbiviidavat 
käimasolevat uurimist liidu või 
liikmesriigi konkurentsiõiguse rikkumise 
juhtumis. Teave, mille valmistas ette 
konkurentsiasutus liikmesriigi või liidu 
konkurentsiõiguse rakendamise 
menetluse käigus (näiteks vastuväited) või 
kõnealuse menetluse osaline (näiteks 
vastused konkurentsiasutuse esitatud 
teabenõuetele), peaks olema kahju 
hüvitamise hagide raames avaldatav 
üksnes pärast seda, kui konkurentsiasutus 
on teinud kindlaks liikmesriigi või liidu 
konkurentsieeskirjade rikkumise või on 
menetluse lõpetanud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Lisaks põhjendustes 19 ja 20 
osutatud tõenditele peaks liikmesriigi 
kohtul olema võimalik taotleda kahju 
hüvitamise hagi raames selliste tõendite 
avaldamist, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave).

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Eelmises põhjenduses osutatud 
kasutamine ei tohiks siiski põhjendamatult 
kahjustada konkurentsiasutuse poolt 
rakendatava konkurentsiõiguse tõhusust. 
Põhjendustes 19 ja 20 osutatud 
avaldamise piiranguid tuleks seega 
kohaldada ka selliste tõendite kasutamise 
suhtes, mis on saadud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus. Lisaks ei tohiks 
konkurentsiasutuselt kaitseõiguse 
kasutamise käigus saadud tõendid muutuda 
kauplemisobjektiks. Seepärast tuleks 
selliste tõendite kasutamise võimalus, mis 
saadi üksnes konkurentsiasutuse toimikuga 
tutvumise käigus, anda ainult füüsilisele 
või juriidilisele isikule, kes kasutas oma 
kaitseõigust, ja tema õigusjärglastele, nagu 
on osutatud eelmises põhjenduses. 
Kõnealuse piiranguga ei takistata siiski 
liikmesriigi kohtul taotlemast nimetatud 
tõendite avaldamist käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimustel.

(23) Eelmises põhjenduses osutatud 
kasutamine ei tohiks siiski põhjendamatult 
kahjustada konkurentsiasutuse poolt 
rakendatava konkurentsiõiguse tõhusust. 
Lisaks ei tohiks konkurentsiasutuselt 
kaitseõiguse kasutamise käigus saadud 
tõendid muutuda kauplemisobjektiks. 
Seepärast tuleks selliste tõendite 
kasutamise võimalus, mis saadi üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, anda ainult füüsilisele või 
juriidilisele isikule, kes kasutas oma 
kaitseõigust, ja tema õigusjärglastele, nagu 
on osutatud eelmises põhjenduses. 
Kõnealuse piiranguga ei takistata siiski 
liikmesriigi kohtul taotlemast nimetatud 
tõendite avaldamist käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 16 
lõikes 1 on sätestatud, et kui siseriiklikud 
kohtud teevad aluslepingu artikli 101 või 
102 alusel otsuseid kokkulepete, otsuste 
või tegevuse kohta, mille kohta on juba 
olemas komisjoni otsus, ei tohi nende 

(25) Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 16 
lõikes 1 on sätestatud, et kui siseriiklikud 
kohtud teevad aluslepingu artikli 101 või 
102 alusel otsuseid kokkulepete, otsuste 
või tegevuse kohta, mille kohta on juba 
olemas komisjoni otsus, ei tohi nende 
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otsused olla vastuolus komisjoni otsusega. 
Et parandada õiguskindlust, vältida 
kooskõlastamatust aluslepingu nimetatud 
sätete kohaldamisel, suurendada kahju 
hüvitamise hagide tulemuslikkust ja 
menetlustõhusust ning edendada siseturu 
toimimist ettevõtjate ja tarbijate jaoks, ei 
tohiks olla võimalik seada sama 
rikkumisega seotud kahju hüvitamise 
hagides kahtluse alla ka liikmesriigi 
konkurentsiasutuse või asja läbi vaatava 
kohtu lõppotsuses tuvastatud aluslepingu 
artikli 101 või 102 rikkumisi olenemata 
sellest, kas hagi esitatakse asutuse või asja 
läbi vaatava kohtu asukohaks olevas 
liikmesriigis või mitte. Sama peaks 
kehtima ka sellise otsuse puhul, milles on 
jõutud järeldusele, et liikmesriigi 
konkurentsiõiguse sätteid rikutakse juhul, 
kui sama asja suhtes kohaldatakse 
samaaegselt nii liikmesriigi kui ka liidu 
konkurentsiõigust. Liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ja asju läbi vaatavate 
kohtute konkurentsieeskirjade rikkumisi 
tuvastavate otsuste sellist mõju tuleks 
kohaldada otsuse resolutiivosa ja toetavate 
põhjenduste suhtes. See ei piira aluslepingu 
artiklist 267 tulenevaid liikmesriikide 
kohtute õigusi ja kohustusi.

otsused olla vastuolus komisjoni otsusega. 
Et parandada õiguskindlust, vältida 
kooskõlastamatust aluslepingu nimetatud 
sätete kohaldamisel, suurendada kahju 
hüvitamise hagide tulemuslikkust ja 
menetlustõhusust ning edendada siseturu 
toimimist ettevõtjate ja tarbijate jaoks, ei 
tohiks olla võimalik seada sama juhtumiga
seotud kahju hüvitamise hagides kahtluse 
alla ka liikmesriigi konkurentsiasutuse või 
konkurentsikohtu lõppotsuses tuvastatud 
aluslepingu artikli 101 või 102 rikkumisi 
või tuvastamist kinnitavaid järeldusi või 
mitterikkumisi, olenemata sellest, kas hagi 
esitatakse konkurentsiasutuse või 
konkurentsikohtu asukohaks olevas 
liikmesriigis või mitte. Sama peaks 
kehtima ka sellise otsuse puhul, milles on 
jõutud järeldusele, et liikmesriigi 
konkurentsiõiguse sätteid rikutakse juhul, 
kui sama asja suhtes kohaldatakse 
samaaegselt nii liikmesriigi kui ka liidu 
konkurentsiõigust. Liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ja konkurentsikohtute 
konkurentsieeskirjade rikkumisi 
tuvastavate otsuste sellist mõju tuleks 
kohaldada otsuse resolutiivosa ja toetavate 
põhjenduste suhtes. See ei piira aluslepingu 
artiklist 267 tulenevaid liikmesriikide 
kohtute õigusi ja kohustusi, Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklite 47 ja 48 kohast 
õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele ning 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikli 6 kohast õigust 
õiglasele kohtumenetlusele. Seega on 
liikmesriikide konkurentsiasutuste ja 
konkurentsikohtute otsused siduvad, 
tingimusel et uurimisel ei tehtud ilmseid 
vigu ja järgiti kaitseõigust.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Aegumistähtaegade kulgemise algust, 
kestust, peatamist või katkestamist 
käsitlevad siseriiklikud eeskirjad ei tohiks 
kahju hüvitamise hagide esitamist 
põhjendamatult takistada. Eriti oluline on 
see hagide puhul, mis põhinevad 
konkurentsiasutuse või asja läbi vaatava 
kohtu poolt tuvastatud rikkumistel. 
Seepärast peab kahju kannatanud isikutel 
olema võimalus esitada ka pärast 
konkurentsiasutuse menetlust kahju 
hüvitamise hagi, et rakendada liikmesriigi 
ja liidu konkurentsiõigust.

(26) Aegumistähtaegade kulgemise algust, 
kestust, peatamist või katkestamist 
käsitlevad siseriiklikud eeskirjad ei tohiks 
kahju hüvitamise hagide esitamist 
põhjendamatult takistada. Eriti oluline on 
see hagide puhul, mis põhinevad 
konkurentsiasutuse või konkurentsikohtu
poolt tuvastatud rikkumistel. Seepärast 
peab kahju kannatanud isikutel olema 
võimalus esitada ka pärast 
konkurentsiasutuse menetlust kahju 
hüvitamise hagi, et rakendada liikmesriigi 
ja liidu konkurentsiõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Ettevõtjatel, kes teevad 
leebusprogrammi raames 
konkurentsiasutusega koostööd, on 
peamine roll salajaste kartellikokkulepete 
tuvastamisel ja nimetatud rikkumiste 
lõpetamisel ning nad leevendavad seega 
sageli kahju, mida oleks võinud põhjustada 
rikkumise jätkumine. Seepärast on 
asjakohane ette näha, et ettevõtjaid, keda 
konkurentsiasutus on leebusprogrammi 
raames trahvidest vabastanud, kaitstakse 
põhjendamatute kahjunõuete eest, pidades 
silmas, et rikkumise tuvastanud 
konkurentsiasutuse otsus võib muutuda 
trahvidest vabastatud ettevõtja jaoks 
lõplikuks varem kui nende ettevõtjate 

(28) Ettevõtjatel, kes teevad 
leebusprogrammi raames 
konkurentsiasutusega koostööd, on 
peamine roll konkurentsi kahjustavate 
kokkulepete, otsuste või tavade 
tuvastamisel ja nimetatud rikkumiste 
lõpetamisel ning nad leevendavad seega 
sageli kahju, mida oleks võinud põhjustada 
rikkumise jätkumine. Seepärast on 
asjakohane ette näha, et ettevõtjaid, keda 
konkurentsiasutus on leebusprogrammi 
raames trahvidest vabastanud, kaitstakse 
põhjendamatute kahjunõuete eest, pidades 
silmas, et rikkumise tuvastanud 
konkurentsiasutuse otsus võib muutuda 
trahvidest vabastatud ettevõtja jaoks 
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jaoks, keda trahvidest ei vabastatud. Seega 
on asjakohane, et trahvidest vabastatud 
ettevõtja vabastatakse põhimõtteliselt 
rikkumisest tulenevat kogu kahju 
hõlmavast solidaarsest vastutusest ja tema
osa hüvitisest ei ületa tema enda otsestele 
või kaudsetele klientidele või, kokkuostva 
kartelli puhul, tema otsestele või 
kaudsetele tarnijatele tekitatud kahju 
suurust. Kui kartell on tekitanud kahju 
muudele isikutele kui rikkumise toime 
pannud ettevõtjate kliendid/tarnijad, ei 
tohiks trahvidest vabastatud ettevõtja osa 
hüvitisest ületada tema suhtelist vastutust 
kartelli tekitatud kahju eest. Nimetatud osa 
tuleks kindlaks määrata samade eeskirjade 
kohaselt, millega määratakse kindlaks 
rikkumise toime pannud ettevõtjate osa 
hüvitisest (põhjendus 27 eespool). 
Trahvidest vabastatud ettevõtja peaks 
kandma täit vastutust selliste kannatanud 
isikute ees, kes ei ole tema otsesed ega 
kaudsed ostjad või tarnijad, ainult juhul, 
kui neil ei ole võimalik saada täielikku 
hüvitist teistelt rikkumise toime pannud 
ettevõtjatelt.

lõplikuks varem kui nende ettevõtjate 
jaoks, keda trahvidest ei vabastatud. Seega 
on asjakohane, et trahvidest vabastatud 
ettevõtja osa hüvitisest ei ületa tema enda 
otsestele või kaudsetele klientidele või, 
kokkuostva kartelli puhul, tema otsestele 
või kaudsetele tarnijatele tekitatud kahju 
suurust. Kui kartell on tekitanud kahju 
muudele isikutele kui rikkumise toime 
pannud ettevõtjate kliendid/tarnijad, ei 
tohiks trahvidest vabastatud ettevõtja osa 
hüvitisest ületada tema suhtelist vastutust 
kartelli tekitatud kahju eest. Nimetatud osa 
tuleks kindlaks määrata samade eeskirjade 
kohaselt, millega määratakse kindlaks 
rikkumise toime pannud ettevõtjate osa 
hüvitisest (põhjendus 27 eespool).

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Olukorras, kus ülemäärane ostuhind 
suunati edasi isikutele, kes ei saa seaduse 
alusel hüvitamist taotleda, ei ole 
asjakohane lubada rikkumise toime 
pannud ettevõtjal kasutada 
edasisuunamist kaitseargumendina, kuna 
see vabastaks ta tema poolt tekitatud 
kahju hõlmavast vastutusest. Kui teatavas 
kohtuasjas kasutatakse 
kaitseargumendina edasisuunamist, peaks 

välja jäetud



PR\1002311ET.doc 15/47 PE516.968v01-00

ET

hagi saanud kohus hindama, kas isikutel, 
kellele ülemäärane ostuhind väidetavalt 
edasi suunati, on võimalus seaduse alusel 
hüvitamist nõuda. Kuigi kaudsetel ostjatel 
on õigus nõuda kahju hüvitamist, võivad 
kooskõlas liidu õiguse põhimõtetega 
kohaldatavad põhjuslikku seost käsitlevad 
liikmesriigi eeskirjad (sealhulgas põhjuse 
etteaimatavus ja kaugus) tähendada seda, 
et teatavatel isikutel (näiteks tarneahela 
sellisel tasandil, mis ei ole rikkumisega 
lähedalt seotud) ei ole konkreetsel 
juhtumil võimalik seaduse alusel 
hüvitamist nõuda. Kohus annab 
edasisuunamist hõlmavale 
kaitseargumendile hinnangu üksnes 
pärast seda, kui ta on leidnud, et isik, 
kellele ülemäärane ostuhind väidetavalt 
edasi suunati, saab seaduse alusel 
hüvitamist nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Tarbijad või ettevõtjad, kellele otsene 
varaline kahju on edasi suunatud, on 
kandnud kahju, mis tuleneb liikmesriigi või 
liidu konkurentsiõiguse rikkumisest. 
Rikkumise toime pannud ettevõtja peaks 
sellise kahju hüvitama, kuid tarbijatel või 
ettevõtjatel, kes ise ei ostnud rikkumise 
toime pannud ettevõtjalt midagi, võib olla 
eriti raske nimetatud kahju ulatust 
tõendada. Seepärast on asjakohane ette 
näha, et kui kahju hüvitamise nõude 
olemasolu või määratava hüvitise suurus 
sõltub sellest, kas või millises ulatuses on 
rikkumise toime pannud ettevõtja otsese 
kliendi poolt makstud ülemäärane ostuhind
edasi suunatud kaudsele ostjale, loetakse, 

(31) Tarbijad või ettevõtjad, kellele otsene 
varaline kahju on edasi suunatud, on 
kandnud kahju, mis tuleneb liikmesriigi või 
liidu konkurentsiõiguse rikkumisest. 
Rikkumise toime pannud ettevõtja peaks 
sellise kahju hüvitama, kuid tarbijatel või 
ettevõtjatel, kes ise ei ostnud rikkumise 
toime pannud ettevõtjalt midagi, võib olla 
eriti raske nimetatud kahju ulatust 
tõendada. Seega peaks kaudne ostja 
edasisuunamise tõendamiseks vähemalt 
näitama, et kostja on pannud toime 
konkurentsiõiguse rikkumise, et 
rikkumisega kaasnes kostja otsese kliendi 
jaoks ülemäärane ostuhind, et kaudne ostja 
ostis kaupu või teenuseid, mille suhtes 
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et viimane on tõendanud, et kõnealuse 
otsese kliendi poolt makstud ülemäärane 
ostuhind on edasi suunatud tema 
tasandile, kui ta suudab tõendada, et 
selline edasisuunamine on prima facie 
aset leidnud. Lisaks on asjakohane 
kindlaks määrata, millistel tingimustel 
tuleb kaudne ostja lugeda sellised prima 
facie tõendid esitanuks. Edasisuunatud 
summa suuruse kindlakstegemisel peaks 
liikmesriigi kohtul olema volitus hinnata, 
milline osa ülemäärasest ostuhinnast on 
kohtus menetletavas asjas edasi suunatud 
kaudsete ostjate tasandile. Rikkumise 
toime pannud ettevõtjal peaks olema 
lubatud esitada tõendeid, mis näitavad, et 
tegelikku varalist kahju ei suunatud edasi 
või suunati see edasi vaid osaliselt.

rikkumine toime pandi, või ostis kaupu 
või teenuseid, mis olid saadud nendest 
kaupadest või teenustest, mille suhtes 
rikkumine toime pandi, või sisaldasid neid 
ning et kaudne ostja ostis need kaubad või 
teenused otseselt ostjalt või teiselt kaudselt 
ostjalt, kes on tarneahela kaudu otseselt 
kostjaga seotud. Edasisuunatud summa 
suuruse kindlakstegemisel peaks 
liikmesriigi kohtul olema volitus hinnata, 
milline osa ülemäärasest ostuhinnast on 
kohtus menetletavas asjas edasi suunatud 
kaudsete ostjate tasandile.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Et leevendada ebavõrdsust andmete 
valdamisel ja teatavaid 
konkurentsieeskirjade rikkumisega seotud 
kahju suuruse kindlakstegemisega 
seonduvaid raskusi ning tagada kahju 
hüvitamise nõuete tõhusus, on 
asjakohane eeldada, et kartellikokkuleppe 
korral tekitas rikkumine kahju, eelkõige 
hinnaefekti kaudu. Juhtumi üksikasjadest 
olenevalt tähendab see, et kartell 
põhjustas hinnatõusu või takistas hindade 
langetamist, mis oleks ilma rikkumiseta 
aset leidnud. Rikkumise toime pannud 
ettevõtjal peaks olema lubatud sellist 
eeldust ümber lükata. On asjakohane 
kasutada sellist ümberlükatavat eeldust 
üksnes kartellide puhul, võttes arvesse 
kartellide salajasust, mis suurendab 

(35) Et leevendada teatavaid 
konkurentsieeskirjade rikkumisega seotud 
kahju suuruse kindlakstegemisega 
seonduvaid raskusi, tuleks liikmesriikide 
kohtutele anda volitused tuvastada kahju
ja hinnata selle suurust, võttes arvesse 
poolte esitatavaid tõendeid.
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nimetatud ebavõrdsust andmete 
valdamisel ja raskendab kannatanud 
isikul kahju tõendamiseks vajalike 
tõendite kogumist.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Konsensuslike kokkulepete 
soodustamiseks ei tohiks rikkumise toime 
pannud ettevõtjat, kes maksab 
konsensusliku kokkuleppemenetluse 
raames hüvitist, seada kaasrikkujatega 
võrreldes halvemasse olukorda, kui ta 
oleks konsensuslikus kokkuleppes 
osalemata. Selline olukord võib tekkida, 
kui vaidluse konsensuslikul lahendamisel 
osalev rikkuja vastutab ka pärast 
konsensusliku kokkuleppe saavutamist 
solidaarselt rikkumisest tuleneva kahju 
eest. Vaidluse konsensuslikul lahendamisel 
osalev rikkuja ei peaks seega 
põhimõtteliselt osalema kõnealusel 
lahendamisel mitteosalenud kaasrikkujate 
poolsel hüvitise maksmisel kahju 
kannatanud isikule, kellega kõnealune 
rikkumise toime pannud ettevõtja on 
eelnevalt kokkuleppe saavutanud. Selle 
reegliga kaasneb see, et vaidluse 
konsensuslikul lahendamisel osaleva 
rikkuja tekitatud kahju osa arvatakse maha 
kahju kannatanud isiku nõudest. Nimetatud 
osa tuleks kindlaks määrata samade 
eeskirjade kohaselt, millega määratakse 
kindlaks rikkumise toime pannud 
ettevõtjate osa hüvitisest (põhjendus 27 
eespool). Ilma kõnealuse vähendamiseta 
mõjutaks kokkuleppemenetlus 
põhjendamatult selles mitteosalenud 
rikkujaid. Vaidluse konsensuslikul 

(40) Konsensuslike kokkulepete 
soodustamiseks ei tohiks rikkumise toime 
pannud ettevõtjat, kes maksab 
konsensusliku kokkuleppemenetluse 
raames hüvitist, seada kaasrikkujatega 
võrreldes halvemasse olukorda, kui ta 
oleks konsensuslikus kokkuleppes 
osalemata. Selline olukord võib tekkida, 
kui vaidluse konsensuslikul lahendamisel 
osalev rikkuja vastutab ka pärast 
konsensusliku kokkuleppe saavutamist 
solidaarselt rikkumisest tuleneva kahju 
eest. Vaidluse konsensuslikul lahendamisel 
osalev rikkuja ei peaks seega 
põhimõtteliselt osalema kõnealusel 
lahendamisel mitteosalenud kaasrikkujate 
poolsel hüvitise maksmisel kahju 
kannatanud isikule, kellega kõnealune 
rikkumise toime pannud ettevõtja on 
eelnevalt kokkuleppe saavutanud. Selle 
reegliga kaasneb see, et vaidluse 
konsensuslikul lahendamisel osaleva 
rikkuja tekitatud kahju osa arvatakse maha 
kahju kannatanud isiku nõudest. Nimetatud 
osa tuleks kindlaks määrata samade 
eeskirjade kohaselt, millega määratakse 
kindlaks rikkumise toime pannud 
ettevõtjate osa hüvitisest (põhjendus 27 
eespool). Ilma kõnealuse vähendamiseta 
mõjutaks kokkuleppemenetlus 
põhjendamatult selles mitteosalenud 
rikkujaid.
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lahendamisel osalev kaasrikkuja peab 
siiski maksma hüvitist juhul, kui see on 
kahju kannatanud isiku jaoks ainus viis 
talle tekitatud kahju täielikuks 
hüvitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal liidu või liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju 
kandnud isikul peab olema võimalus nõuda 
kõnealuse kahju täielikku hüvitamist.

1. Igal liidu või liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju 
kandnud isikul peab olema võimalus nõuda 
kõnealuse kahju täielikku hüvitamist, ilma 
et see piiraks siseriikliku õiguse kohast 
nõuet määrata kindlaks vastutus.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahju täielik hüvitamine taastab 
olukorra, milles kahju kannatanud isikud 
oleksid olnud, kui rikkumist ei oleks 
toimunud. See hõlmab otsese varalise 
kahju, saamata jäänud tulu ning kahju 
tekkimise ja selle tegeliku hüvitamise 
vahelisel ajavahemikul kogunenud
intressi hüvitamist.

2. Kahju täielik hüvitamine taastab 
olukorra, milles kahju kannatanud isikud 
oleksid olnud, kui rikkumist ei oleks 
toimunud. See hõlmab otsese varalise 
kahju, saamata jäänud tulu ning vajaduse 
korral kahjuga seotud intressi hüvitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „asja läbi vaatav kohus” – liikmesriigi 
kohus, mis on pädev vaatama läbi 
liikmesriigi konkurentsiasutuse otsust ja 
võib sellega seoses ühtlasi olla pädev 
tuvastama aluslepingu artikli 101 või 102 
rikkumist;

9. „konkurentsikohus” – liikmesriigi 
kohus, mis on pädev vaatama läbi 
liikmesriigi konkurentsiasutuse otsust või 
tuvastama aluslepingu artikli 101 või 102 
rikkumist;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „otsus rikkumise kohta” –
konkurentsiasutuse või asja läbi vaatava
kohtu otsus, millega tuvastatakse 
konkurentsiõiguse rikkumine;

10. „otsus rikkumise kohta” –
konkurentsiasutuse või konkurentsikohtu
otsus, millega tuvastatakse 
konkurentsiõiguse rikkumine;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „lõplik otsus rikkumise kohta” –
konkurentsiasutuse või asja läbi vaatava 
kohtu otsus rikkumise kohta, mida ei saa 
enam läbi vaadata;

11. „lõplik otsus rikkumise kohta” –
konkurentsiasutuse või konkurentsikohtu
otsus rikkumise kohta, mida ei saa enam 
läbi vaadata;

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „leebusprogramm” – programm, mille 
alusel salajases kartellis osaleja teeb 
teistest kartellis osalevatest ettevõtjatest 
sõltumatult koostööd konkurentsiasutuse 
uurimises, esitades vabatahtlikult teavet 
kartelli ning oma osa kohta selles, ja mille 
eest vabastatakse ta kartellile määratavast 
trahvist või vähendatakse sellise trahvi 
määra;

13. „leebusprogramm” – programm, mille 
alusel konkurentsi kahjustavas 
kokkuleppes, otsuses või tavas osaleja teeb 
teistest sellises kokkuleppes, otsuses või 
tavas osalevatest ettevõtjatest sõltumatult 
koostööd konkurentsiasutuse uurimises, 
esitades vabatahtlikult teavet kokkuleppe, 
otsuse või tava ning oma osa kohta selles, 
ja mille eest vabastatakse ta kokkuleppe, 
otsuse või tava eest määratavast trahvist 
või vähendatakse sellise trahvi määra;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. „ettevõtja leebusavaldus” – ettevõtja 
või tema nimel tehtud vabatahtlik suuline 
või kirjalik avaldus konkurentsiasutusele, 
milles kirjeldatakse ettevõtja teavet kartelli 
ja tema rolli kohta selles ning mis on 
koostatud spetsiaalselt asutusele 
esitamiseks eesmärgiga mitte saada trahve 
või vähendada nende määra aluslepingu 
artikli 101 või liikmesriigi õiguse vastava 
sätte kohaldamist käsitleva 
leebusprogrammi raames; see ei hõlma 
dokumente ega teavet, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave);

14. „leebusavaldus” – ettevõtja või tema 
nimel menetluse mis tahes hetkel tehtud 
vabatahtlik suuline või kirjalik avaldus 
konkurentsiasutusele, milles kirjeldatakse 
ettevõtja teavet konkurentsi kahjustavate 
kokkulepete, otsuste või tavade ja tema 
rolli kohta selles ning mis on koostatud 
asutusele esitamiseks eesmärgiga mitte 
saada trahve või vähendada nende määra 
aluslepingu artikli 101 või liikmesriigi 
õiguse vastava sätte kohaldamist käsitleva 
leebusprogrammi raames, sealhulgas kõik 
sellise avalduse lisad; see ei hõlma 
dokumente ega teavet, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave);
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Or. en

Selgitus

Esitatud „ettevõtja leebusavalduse” määratlus ei sisalda kõiki leebema kohtlemise taotleja 
esitatud iseenda vastu tunnistavaid asjaolusid sisaldavaid dokumente. Seega ei saavuta 
leebema kohtlemise taotleja esitatud dokumentide kaitse piiramine üksnes ettevõtja 
leebusavaldusele ning seadusandlikus ettepanekus määratletud nõusolek kokkuleppe 
sõlmimiseks soovitud eesmärki säilitada leebus- ja kokkuleppemenetluste tõhusus ja 
tulemuslikkus.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. „konsensuslik kokkulepe” – kokkulepe, 
mille alusel makstakse kahjuhüvitist pärast 
vaidluse konsensuslikku lahendamist.

17. „konsensuslik kokkulepe” – kokkulepe, 
mille alusel makstakse kahjuhüvitist pärast 
vaidluse konsensuslikku lahendamist, 
sealhulgas kokkulepe, mille kohaselt 
kohustub ettevõtja maksma 
konkurentsieeskirjade rikkumiste eest 
kannatanutele kahju tagatud 
hüvitusfondist.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. „otsene ostja” – konkurentsiõigust 
rikkunud ettevõtja otsene klient;

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 b. „kaudne ostja” – konkurentsiõigust 
rikkunud ettevõtja toodete või teenuste 
ostja, kes ei ostnud neid tooteid otse 
rikkumise toime pannud ettevõtjalt.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Tõendite avaldamine
1. Liikmesriigid tagavad, et kui hageja on 
esitanud mõistlikult kättesaadavad faktid 
ja tõendid, mis annavad piisavalt alust 
kahtlustada, et tema või tema poolt 
esindatavad on kandnud kahju, mis tekkis 
seoses konkurentsiõiguse rikkumisega 
kostja poolt, võivad liikmesriikide kohtud 
nõuda kostjalt või kolmandalt isikult 
tõendite avaldamist vastavalt käesolevas 
peatükis sätestatud tingimustele, 
olenemata sellest, kas kõnealused tõendid 
sisalduvad ka konkurentsiasutuse 
toimikus või mitte. Liikmesriigid tagavad, 
et kohtutel on võimalik nõuda kostja 
taotlusel tõendite avaldamist ka nõude 
esitajalt või kolmandalt isikult.
Käesolev säte ei piira liikmesriikide 
kohtute õigusi ega kohustusi, mis 
tulenevad nõukogu määrusest (EÜ) 
nr 1206/2001.
2. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtud nõuavad lõikes 1 nimetatud 
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tõendite avaldamist, kui avaldamist 
nõudev isik on:
(a) tõendanud, et vastaspoole või 
kolmanda isiku kontrolli all olevad 
tõendid on asjakohased avaldamist 
nõudva isiku nõude või kaitseargumendi 
tõendamiseks ning
(b) välja selgitanud kas üksikud tõendid 
või tõendite nii täpsed ja kitsad 
kategooriad, kui tal on võimalik välja 
selgitada mõistlikult kättesaadavate 
faktide põhjal.
3. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtud nõuavad tõendite avaldamist 
üksnes proportsionaalsel määral. 
Hinnates, kas teatava poole nõutav 
tõendite avaldamine on proportsionaalne, 
võtavad liikmesriikide kohtud arvesse 
kõikide asjaomaste poolte ja kolmandate 
isikute õigustatud huvisid. Nad võtavad 
eelkõige arvesse järgmist:
(a) tõenäosus, et väidetav 
konkurentsiõiguse rikkumine on 
tegelikult aset leidnud;
(b) avaldamise ulatus ja kulukus, eelkõige 
võimalikele kolmandatele isikutele;
(c) kas avaldatavad tõendid sisaldavad 
konfidentsiaalset teavet, eelkõige 
kolmandate isikute konfidentsiaalset 
teavet, ja kuidas oleks võimalik sellist 
teavet kaitsta ning
(d) juhul kui konkurentsiasutus uurib 
rikkumist või on seda uurinud, siis kas 
taotluses on märgitud konkreetselt 
kõnealuste dokumentide laad, eesmärk või 
sisu või on tegemist taotlusega, mis 
käsitleb konkurentsiasutusele esitatud või 
sellise asutuse toimikus hoitavaid 
dokumente üldiselt. 
4. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtutel oleksid tõhusad meetmed 
konfidentsiaalse teabe võimalikult 
tõhusaks kaitsmiseks kohatu kasutamise 
eest, tagades samal ajal, et sellist teavet 
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sisaldavaid olulisi tõendeid saab kahju 
hüvitamise hagide puhul kasutada.
5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et täielikult jõustada õiguslikke 
privileege ja muid õigusi, mille kohaselt ei 
saa kedagi kohustada tõendeid avaldama.
6. Liikmesriigid tagavad, et kui nende 
kohtutel on volitused nõuda avaldamist, 
kuulamata ära isikut, kellelt avaldamist 
taotletakse, ei või sellise nõude täitmata 
jätmise eest määrata karistust enne, kui 
sellise nõude adressaat on kohtu poolt ära 
kuulatud.
7. Tõendid hõlmavad igat liiki tõendeid, 
mis on lubatud selle liikmesriigi kohtus, 
kuhu pöörduti, eelkõige dokumente ja 
kõiki muid teavet sisaldavaid esemeid, 
olenemata andmekandjast, millele teave 
on salvestatud.
8. Ilma et see piiraks lõikes 4 sätestatud 
kohustuse ja artiklis 6 sätestatud 
piirangute kohaldamist, ei takista 
käesolev artikkel liikmesriikidel selliste 
eeskirjade säilitamist või kehtestamist, 
millega kaasneks tõendite ulatuslikum 
avaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsiasutuse toimikus sisalduvate 
tõendite avaldamise piiramine

Tõendite avaldamine

Or. en
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Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi raames võivad
liikmesriikide kohtud igal ajal nõuda, et 
menetlusosaline või kolmas isik avaldaks 
mis tahes järgmistesse kategooriatesse
kuuluvad tõendid:

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi raames ei või
liikmesriikide kohtud põhimõtteliselt
nõuda, et menetlusosaline või kolmas isik 
avaldaks leebusavaldused või mis tahes 
muu iseenda vastu tunnistavaid asjaolusid 
sisaldava dokumendi, mille leebema 
kohtlemise taotleja on avaldanud. Kui 
nõude esitaja on aga esitanud mõistlikult 
kättesaadavad faktid ja piisavad tõendid, 
mis kinnitavad usutavalt, et tema või tema 
esindatavad on kannatanud kahju, mis on 
tingitud kostja toimepandud 
konkurentsieeskirjade rikkumisest, ning 
et leebusavaldus või mõni muu leebema 
kohtlemise taotleja poolt leebema 
kohtlemise taotlemiseks avaldatud iseenda 
vastu tunnistavaid asjaolusid sisaldav 
dokument on hädavajalik, et toetada 
nende nõuet, ja sisaldab tõendeid, mida ei 
saa muidu esitada, võivad liikmesriikide 
kohtud nõuda, et kostja või kolmas isik 
avaldaks tõendid, olenemata sellest, kas 
need tõendid on lisatud ka 
konkurentsiasutuse toimikusse, vastavalt 
käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustele. Liikmesriigid tagavad, et 
riiklikel kohtutel on võimalik nõuda 
kostja taotlusel tõendite avaldamist ka 
nõude esitajalt või kolmandalt isikult.
Käesolev säte ei piira liikmesriikide 
kohtute õigusi ega kohustusi, mis 
tulenevad nõukogu määrusest (EÜ) 
nr 1206/2001.

Or. en

Selgitus

Teatavate dokumentide per se kaitse on vastavalt Euroopa Kohtu otsustele (Pfleiderer ja 
Donau Chemie) vastuolus esmaste õigusaktidega, sest see rikuks tõhususe põhimõtet seoses 



PE516.968v01-00 26/47 PR\1002311ET.doc

ET

õigusega hüvitusele. Seega looks niisuguse kaitse kehtestamine liiga kaugeleulatuva kaitse, 
millest tõenäoliselt ei peetaks kinni ning mis seega tekitaks õiguslikku ebakindlust. Lisaks 
kaasneb artikli 6 sõnastusega oht a contrario kaitseargumendiks kõikide artikli 6 lõigetes 1 ja 
2 nimetamata dokumentide avaldamise puhul.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõusolekud kokkuleppe sõlmimiseks. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et seoses kahju 
hüvitamise hagidega saavad liikmesriikide
kohtud nõuda järgmistesse 
kategooriatesse kuuluvate tõendite 
avaldamist üksnes pärast seda, kui
konkurentsiasutus on oma menetluse 
lõpetanud või teinud määruse (EÜ) nr 
1/2003 artiklis 5 või kõnealuse määruse
III peatükis osutatud otsuse:

2. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtud nõuavad lõikes 1 osutatud tõendite 
avaldamist, kui avaldamist nõudev isik on:
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Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave, mille füüsiline või juriidiline isik 
valmistas ette konkreetselt 
konkurentsiasutuse menetluse jaoks;

(a) täpsustanud tõendid, mis on 
vastaspoole või kolmanda isiku kontrolli 
all ja mis on olulised tema nõude või 
kaitseargumendi tõendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave, mille konkurentsiasutus koostas 
oma menetluse käigus.

(b) tõendanud, et ta taotleb tõendite 
avaldamist kindlaksmääratud kahju 
hüvitamise hagi jaoks, mis on esitatud 
liidus liikmesriigi kohtusse, ning

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tõendanud taotluse saanud 
liikmesriigi kohtu nõudeid rahuldavalt, et 
taotlev pool ega ükski sellega seonduv 
pool ei kasuta saadavaid tõendeid teistes 
menetlustes ning et taotlev pool ega ükski 
sellega seonduv pool ei tee neid 
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kättesaadavaks kolmandale isikule, välja 
arvatud selle liikmesriigi kohtu sõnaselgel 
loal, kus kindlaksmääratud kahjude 
hüvitamise hagi on menetluses.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste konkurentsiasutuse toimikus 
sisalduvate tõendite avaldamist, mis ei 
kuulu ühessegi käesoleva artikli lõigetes 1 
või 2 loetletud kategooriasse, võib nõuda 
kahju hüvitamise hagide raames igal ajal.

3. Liikmesriigid tagavad, et vastava riigi 
kohtud võivad nõuda, et avaldatakse 
nende tõendite teatavad osad või liigid, 
mis on mõistlikult kättesaadavate faktide 
alusel võimalikult täpselt ja kitsalt 
määratletud.

Or. en

Selgitus

Nagu Euroopa Komisjon oma seadusandliku ettepaneku seletuskirjas märgib, tuleks 
dokumentide täieliku avaldamise nõuet tavapäraselt pidada ebaproportsionaalseks ja 
mittevastavaks taotleva poole kohustusele määratleda tõendid (tõendite liik) võimalikult 
täpselt ja kitsalt. Et vältida nn andmete otsimist, peaks nõude esitaja üksikud tõendid või 
tõendite liigid võimalikult täpselt ja kitsalt määratlema.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et vastava riigi 
kohtud piiravad tõendite avaldamist 
sellega, mis on proportsionaalne ning 
liidus kahju hüvitamise hagiga seotud. 
Hinnates, kas poole nõutav tõendite 
avaldamine on proportsionaalne, võtavad 
liikmesriikide kohtud arvesse asjaomaseid 



PR\1002311ET.doc 29/47 PE516.968v01-00

ET

avalikke huvisid ja kõikide asjaomaste 
eraisikute õigustatud huvisid. Nad 
võtavad eelkõige arvesse järgmist:
(a) vajadus toetada konkurentsiõiguse 
tõhusat täitmist avalik-õiguslike meetmete 
kaudu, eeskätt seoses ohtudega, mida 
dokumentide avaldamine tooks kaasa 
i) konkurentsiasutuste hallatud 
leebusprogrammidele;
ii) konkurentsiasutuste hallatud 
kokkuleppemenetlustele;
iii) asutusesisestele 
otsustamismenetlustele 
konkurentsiasutuses ja Euroopa 
konkurentsivõrgustikus;
(b) tõenäosus, et väidetav 
konkurentsiõiguse rikkumine on 
tegelikult aset leidnud;
(c) avaldamise ulatus ja kulukus, eelkõige 
asjaomastele kolmandatele isikutele;
(d) kas avaldatavad tõendid sisaldavad 
konfidentsiaalset teavet, eelkõige 
kolmandate isikute konfidentsiaalset 
teavet, ja kuidas oleks võimalik sellist 
teavet kaitsta;
(e) juhul kui konkurentsiasutus uurib 
rikkumist või on seda uurinud, siis kas 
taotluses on märgitud konkreetselt 
kõnealuste dokumentide laad, eesmärk või 
sisu või on tegemist taotlusega, mis 
käsitleb konkurentsiasutusele esitatud või 
sellise asutuse toimikus hoitavaid 
dokumente üldiselt, ning
(f) vajadus vältida käesolevas peatükis 
sätestatud tõendite avaldamisega seotud 
õiguste ning nende kasutamise raames 
saadud tõendite ja teabe kuritarvitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid tagavad, et vastavate 
riikide kohtutel oleksid tõhusad meetmed 
konfidentsiaalse teabe võimalikult 
tõhusaks kaitsmiseks kohatu kasutamise 
eest, tagades samal ajal, et sellist teavet 
sisaldavaid olulisi tõendeid saab liidus 
kahju hüvitamise hagide puhul kasutada. 
Ettevõtjate huvi vältida rikkumisele 
järgnevaid kahju hüvitamise hagisid ei 
kujuta endast kaitset väärivat ärihuvi.

Or. en

Selgitus

Artiklis 5 ei esitata mingeid suuniseid tõendite avaldamise ELi-väliste taotluste kohta. ELi 
konkurentsi kahjustavate kokkulepete tõendeid ei tohi siiski kasutada ELi jurisdiktsiooni 
väliste ühishagide asendajana. Artikli 6 lõigete 2 ja 3 muudatusettepanekute eesmärk on 
käsitleda seda küsimust piisavalt ning sellist tagajärge ära hoida.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et täielikult jõustada õiguslikku 
privileegi ja muid õigusi, mis kaitsevad 
teatavaid tõendeid avaldamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Liikmesriigid tagavad, et 
konkurentsiasutused kuulatakse ära, enne 
kui liikmesriigi kohus nõuab käesoleva 
artikli alusel konkurentsiasutuse 
toimikutest lähtuva teabe avaldamist, 
sõltumata sellest, kas teave on 
konkurentsiasutuse või kolmanda isiku 
valduses.

Or. en

Selgitus

Sageli on muud ametiasutused, näiteks prokurörid, kandnud üle konkurentsiasutuse 
toimikutest pärit teavet. Sellistel juhtudel peaks konkurentsiasutus suutma ka selgitada kohtus 
oma mitteavaldamise põhjuseid.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. Liikmesriigid tagavad, et huvitatud 
isikud, kelle valduses on leebusavaldus 
või muu leebema kohtlemise taotleja 
esitatud iseenda vastu tunnistavaid 
asjaolusid sisaldav dokument, kuulatakse 
ära, enne kui liikmesriigi kohus nõuab 
käesoleva artikli alusel kindlaksmääratud 
dokumentidest lähtuva teabe avaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 f. Liikmesriigid tagavad, et kui vastavate 
riikide kohtutel on volitused nõuda 
avaldamist, kuulamata ära isikut, kellelt 
avaldamist taotletakse, ei tohi sellise 
nõude täitmata jätmise eest määrata 
karistust enne, kui sellise nõude 
adressaadi on liikmesriigi kohus ära 
kuulanud.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 g. Liikmesriigid tagavad, et füüsilisel või 
juriidilisel isikul või asutusel, keda 
mõjutab käesoleva artikli kohane 
liikmesriigi kohtu korraldus, on võimalus 
algatada menetlus otsuse, sealhulgas 
eelmääruse vastu. Konkurentsiasutustel 
peaks olema sama õigus pärast artikli 6 
lõikes 3 e kirjeldatud ärakuulamist.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 h. Tõendid hõlmavad igat liiki tõendeid, 
mis on lubatud liikmesriigi pädevas 
kohtus, eelkõige dokumente ja kõiki muid 
teavet sisaldavaid esemeid, olenemata 
andmekandjast, millele teave on 
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salvestatud.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tõendid, mis 
kuuluvad ühte artikli 6 lõikes 1 loetletud 
kategooriasse ja mille füüsiline või 
juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast kaitseõigust, ei ole 
kahju hüvitamise hagide raames lubatud 
tõend.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljajätmine artikli 6 väljajätmise tagajärjel.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et tõendid, mis 
kuuluvad artikli 6 lõikes 2 loetletud 
kategooriasse ja mille füüsiline või 
juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast kaitseõigust, on 
kahju hüvitamise hagide raames lubatud 
ainult siis, kui konkurentsiasutus on oma 

välja jäetud
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menetluse lõpetanud või teinud määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 või kõnealuse 
määruse III peatükis osutatud otsuse.

Or. en

Selgitus

Väljajätmine artikli 6 väljajätmise tagajärjel.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et tõendeid, mille 
füüsiline või juriidiline isik on saanud 
üksnes konkurentsiasutuse toimikuga 
tutvumise käigus, kasutades oma määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artikli 27 või liikmesriigi 
õiguse vastavate sätete kohast kaitseõigust, 
ja mis on käesoleva artikli lõike 1 või 2 
kohaselt lubatud, võib kasutada kahju 
hüvitamise hagis ainult kõnealune isik või 
tema õigused üle võtnud füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas tema nõude üle 
võtnud isik.

3. Liikmesriigid tagavad, et tõendeid, mille 
füüsiline või juriidiline isik on saanud 
üksnes konkurentsiasutuse toimikuga 
tutvumise käigus, kasutades oma määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artikli 27 või liikmesriigi 
õiguse vastavate sätete kohast kaitseõigust, 
võib kasutada kahju hüvitamise hagis 
ainult kõnealune isik või tema õigused üle 
võtnud füüsiline või juriidiline isik, 
sealhulgas tema nõude üle võtnud isik.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) hävitav pool teadis või oleks pidanud 
teadma, et liikmesriigi kohtule oli esitatud 
kahju hüvitamise hagi ja, et tõend oli 
oluline kahju hüvitamise nõude või sellega 
seotud kaitseargumendi tõendamiseks või

ii) hävitav pool teadis, et liikmesriigi 
kohtule oli esitatud kahju hüvitamise hagi 
ja, et tõend oli oluline kahju hüvitamise 
nõude või sellega seotud kaitseargumendi 
tõendamiseks või
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Or. en

Selgitus

Sanktsioone ei tuleks kohaldada hooletuse korral.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) käesolevas peatükis sätestatud tõendite 
avaldamisega seotud õiguste ning nende 
kasutamise raames saadud tõendite ja teabe 
kuritarvitamine.

(d) käesolevas peatükis sätestatud tõendite 
avaldamisega seotud õiguste ning nende 
kasutamise raames saadud tõendite ja teabe 
kuritarvitamine, eeskätt juhul, kui 
avaldamise kaudu saadud teave 
edastatakse kolmandatele isikutele või 
kasutatakse seda muudes menetlustes, 
rikkudes artikli 5 lõike 2 punkti b b.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriikide kohtud teevad kahju 
hüvitamise hagides otsuseid aluslepingu 
artiklis 101 või 102 nimetatud kokkulepete, 
otsuste või tegevuse kohta, mille kohta on 
juba olemas liikmesriigi 
konkurentsiasutuse või asja läbi vaadanud 
kohtu lõplik rikkumist käsitlev otsus, 
tagavad liikmesriigid, et liikmesriikide 
kohtud ei saa teha kõnealuse rikkumise 
tuvastamisega vastuolus olevaid otsuseid. 
See kohustus ei piira aluslepingu 
artiklist 267 tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Kui liikmesriikide kohtud teevad kahju 
hüvitamise hagides otsuseid aluslepingu 
artiklis 101 või 102 nimetatud kokkulepete, 
otsuste või tegevuse kohta, mille kohta on 
juba olemas liikmesriigi 
konkurentsiasutuse või konkurentsikohtu 
lõplik rikkumist käsitlev otsus, tagavad 
liikmesriigid, et liikmesriikide kohtud ei 
saa teha kõnealuse rikkumise 
tuvastamisega vastuolus olevaid otsuseid. 
See kohustus ei piira aluslepingu 
artiklist 267 tulenevaid õigusi ja kohustusi, 
põhiõiguste harta artiklite 47 ja 48 kohast 
õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele, 
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kaitseõigust ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artikli 6 kohast õigust õiglasele 
kohtumenetlusele. Seega on liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ja 
konkurentsikohtute otsused siduvad, 
tingimusel et uurimisel ei tehtud ilmseid 
vigu ja järgiti kaitseõigust.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas õiguskaitse põhimõttega ei kehti siduv jõud juhtudel, kui faktide uurimisel esinesid 
ilmsed vead või kui kostja õigustest ei peetud liikmesriigi konkurentsiasutuse või 
konkurentsikohtu menetluse käigus nõuetekohaselt kinni.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kõnealuse käitumise pidamine liidu või 
liikmesriikide konkurentsiõiguse 
rikkumiseks,

ii) faktid, mis liigitavad kõnealuse 
käitumise liidu või liikmesriikide 
konkurentsiõiguse rikkumiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi võib esitada vähemalt viie 
aasta jooksul.

4. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi võib esitada vähemalt 
kolme aasta jooksul.

Or. en
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Selgitus

Kolmeaastane aegumistähtaeg näib olevat piisav. Esiteks soovivad nõude esitajad niikuinii 
esitada kahjunõude võimalikult kiiresti pärast pädeva asutuse õiguslikult siduvat otsust ning 
teiseks jätab kolm aastat nõude esitajatele asja ettevalmistamiseks piisavalt aega.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi esitamise aegumistähtaja 
kulgemine peatatakse, kui 
konkurentsiasutus võtab meetmeid seoses 
uurimise või menetlusega, mis käsitleb 
kahju hüvitamise hagiga seonduvat 
rikkumist. Peatamine kestab vähemalt üks 
aasta pärast seda, kui rikkumist käsitlev 
otsus on lõplikult vastu võetud või kui 
menetlus on muul viisil lõpetatud.

5. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi esitamise aegumistähtaja 
kulgemine peatatakse, kui 
konkurentsiasutus võtab meetmeid seoses 
uurimise või menetlusega, mis käsitleb 
kahju hüvitamise hagiga seonduvat 
rikkumist. Peatamine kestab kuus kuud
pärast päeva, kui rikkumist käsitlev otsus 
on lõplikult vastu võetud või kui menetlus 
on muul viisil lõpetatud.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Olenemata käesoleva artikli lõigetest 
1–5 algatatakse kahju hüvitamise hagid 
kümne aasta jooksul alates neid 
põhjustanud sündmustest.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtja, kelle 
konkurentsiasutus on leebusprogrammi 
raames trahvidest vabastanud, peab 
kandma täit vastutust selliste kannatanud 
isikute ees, kes ei ole tema otsesed ega 
kaudsed ostjad või tarnijad, ainult juhul, 
kui sellised kannatanud isikud tõendavad, 
et neil ei ole võimalik saada täielikku 
hüvitist teistelt samas konkurentsiõiguse 
rikkumises osalenud ettevõtjatelt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kavandatud süsteemi alusel trahvidest vabastamise taotlejale antav privileeg mõjutab 
negatiivselt nii kahju kannatanuid kui ka kaasrikkujaid ning seega tuleks neile anda 
osalemisõigus – see võiks isegi hõlmata juurdepääsu andmetele ja/või õigust trahvidest 
vabastamise otsus vaidlustada. Selline osalemine näib siiski teostamatu – kahju kannatanute 
identiteet ei ole sageli teada ning neid võib olla väga palju. Trahvidest vabastamise taotlejale 
antakse oma kaasrikkujatega võrreldes sellegipoolest privileeg.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude 
vastase kaitseargumendina kasutada 
asjaolu, et nõude esitaja suunas rikkumisest 
tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna 
või osaliselt edasi. Ülemäärase ostuhinna 
edasisuunamise tõendamise kohustus lasub 
kostjal.

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude 
vastase kaitseargumendina kasutada 
asjaolu, et nõude esitaja suunas rikkumisest 
tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna 
või osaliselt edasi, kui edasisuunamise 
tingis rikkumine ning seda ei hüvitatud 
nõude esitaja saamata jäänud tuluga. 
Ülemäärase ostuhinna edasisuunamise 
tõendamise kohustus lasub kostjal.

Or. en
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Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et vastava riigi 
kohtul on volitused hinnata, milline osa 
ülemäärasest ostuhinnast edasi suunati.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ülemäärane ostuhind suunati edasi 
tarneahela järgmisel tasandil olevatele 
isikutele, kellel ei ole võimalik nõuda 
seaduse alusel kahju hüvitamist, ei ole 
kostjal võimalik eelmises lõikes osutatud 
kaitseargumenti kasutada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On keeruline hinnata, kuidas määratleda väljendit „ei ole võimalik nõuda seaduse alusel” –
see on edasisuunamisega seoses liiga ebamäärane. Lisaks astutaks õiguslike takistustega, mis 
muudaksid kaudsete ostjate jaoks võimatuks nõuda seaduse alusel tekitatud kahju hüvitamist, 
üle Euroopa Kohtu praktikast (vrd Courage ja Crehan; Manfredi) ning seega ei tohiks need 
esimesena üldse esile kerkidagi. Soovitatud sõnastus võib tuua kaasa hüvitise määramise 
nõude esitajatele, kes ei ole kannatanud mingit kahju, ja/või ülemäärase hüvitamise.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud Lõikes 1 osutatud olukorras näitab kaudne 
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olukorras loetakse, et kaudne ostja on 
tõendanud, et ülemäärane ostuhind 
suunati talle edasi, kui ta on näidanud, et:

ostja edasisuunamise tõendamiseks 
vähemalt kõiki järgmisi asjaolusid:

Or. en

Selgitus

Tõendid, mille kaudne ostja peab edasisuunamise tõestamiseks esitama, ei ole piisavad. 
Üksnes tingimused, mis käsitlevad a) rikkumise toimumist, b) sellest rikkumisest tingitud 
ülemäärast ostuhinda otsesele ostjale ning c) tõsiasja, et osteti kaupu või teenuseid, mille 
suhtes rikkumine toime pandi, või kaupu või teenuseid, mis olid saadud nendest kaupadest, 
mille suhtes rikkumine toime pandi, on ebapiisavad, et tõendada edasisuunamist kaudsele 
ostjale.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ta ostis kaupu või teenuseid, mille 
suhtes rikkumine toime pandi, või ostis 
kaupu või teenuseid, mis olid saadud 
nendest kaupadest või teenustest, mille 
suhtes rikkumine toime pandi, või 
sisaldasid neid.

(c) ta ostis kaupu või teenuseid, mille 
suhtes rikkumine toime pandi, või ostis 
kaupu või teenuseid, mis olid saadud 
nendest kaupadest või teenustest, mille 
suhtes rikkumine toime pandi, või 
sisaldasid neid ning

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ta ostis need kaubad või teenused 
otseselt ostjalt või teiselt kaudselt ostjalt, 
kes on tarneahela kaudu otseselt kostjaga 
seotud.

Or. en
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Selgitus

Tõendid, mille kaudne ostja peab edasisuunamise tõestamiseks esitama, ei ole piisavad. 
Üksnes tingimused, mis käsitlevad a) rikkumise toimumist, b) sellest rikkumisest tingitud 
ülemäärast ostuhinda otsesele ostjale ning c) tõsiasja, et osteti kaupu või teenuseid, mille 
suhtes rikkumine toime pandi, või kaupu või teenuseid, mis olid saadud nendest kaupadest, 
mille suhtes rikkumine toime pandi, on ebapiisavad, et tõendada edasisuunamist kaudsele 
ostjale.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et
kartellikokkuleppest tuleneva rikkumise 
korral eeldatakse, et rikkumine tekitas 
kahju. Rikkumise toime pannud ettevõtjal 
on õigus kõnealune eeldus ümber lükata.

1. Liikmesriigid sätestavad, et vastavate 
riikide kohtutele antakse volitused 
tuvastada kahju ja hinnata selle suurust, 
võttes arvesse poolte esitatavaid tõendeid.

Or. en

Selgitus

Ümberlükatav eeldus, et „kartellikokkuleppest tuleneva rikkumise korral” tekitati kahju, on 
tegelikkuse üldistamine, mis ei ole täiesti täpne. Puuduvad majanduslikud tõendid selle kohta, 
et kõik kartellid tekitavad kahju. Lisaks võib Euroopa Komisjon trahvida väga erisuguseid 
konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid: selgeid hinnakokkuleppeid ja vabamas vormis 
kontakte konkurentide vahel (teabevahetus muude näitajate kohta kui hind). Kõigil neil 
tüüpidel ei pruugi olla majanduslikku mõju. Pealegi ei anta suuniseid selle kohta, kuidas 
kostja seda eeldust ümber saab lükata.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kahju suuruse 
kindlakstegemiseks nõutav 
tõendamiskoormis ja tõendamise tase ning 
faktide tuvastamine ei tohi muuta kahju 
kannatanud isiku kahju hüvitamise 
taotlemise õiguse kasutamist praktiliselt 

2. Liikmesriigid tagavad, et kahju suuruse 
kindlakstegemiseks nõutav 
tõendamiskoormis ja tõendamise tase ning 
faktide tuvastamine ei tohi muuta kahju 
kannatanud isiku kahju hüvitamise 
taotlemise õiguse kasutamist praktiliselt 
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võimatuks ega ülemäära keeruliseks. 
Liikmesriigid näevad ette, et kohtule 
antakse volitused hinnata kahju suurust.

võimatuks ega ülemäära keeruliseks.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et liidu 
konkurentsieeskirju kohaldavate avaliku 
sektori asutuste võrku kuuluvad 
konkurentsiasutused võivad peatada 
menetluse, kui nende menetluste osalised 
on kaasatud kahjunõuet käsitleva 
vaidluse konsensusliku lahendamise 
protsessi. Kahju kannatanutele selliste 
menetluste alusel makstud või makstavat 
hüvitist loetakse trahvimäära 
kehtestamisel kergendavaks asjaoluks.

Or. en

Selgitus

Kiire ja kulutõhusa lahenduse tagamiseks on lisatud konkurentsiasutuste menetlusse 
vabatahtlik hüvitusmehhanism. Pärast vastuväiteid (enne otsust rikkumise trahvi kohta) võib 
konkurentsiasutus määrata ajakava, mille vältel saavad rikkujad püüda vabatahtlikult kahju 
kannatanutega vaidlust lahendada. Kui konkurentsiasutus peab makstud hüvitist täpseks ja 
seaduslikuks, peaks ta võtma seda järgnevalt trahvi määramisel arvesse.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
konsensusliku kokkuleppe saavutamist 
vähendatakse vaidluse konsensuslikul 

1. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
konsensusliku kokkuleppe saavutamist 
vähendatakse vaidluse konsensuslikul 
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lahendamisel osalenud kannatanu nõuet 
kahju võrra, mille vaidluse konsensuslikul 
lahendamisel osalenud kaasrikkuja 
kannatanud isikule tekitas. Vaidluse 
konsensuslikul lahendamisel mitteosalevad 
kaasrikkujad ei või nõuda, et vaidluse 
konsensuslikul lahendamisel osalenud 
kaasrikkuja osaleks ülejäänud nõude 
aluseks oleva summa maksmisel. Ainult 
siis, kui vaidluse konsensuslikul 
lahendamisel mitteosalevad kaasrikkujad 
ei suuda ülejäänud nõudele vastavat 
hüvitist maksta, võidakse vaidluse 
konsensuslikul lahendamisel osalevalt 
kaasrikkujalt nõuda hüvitise maksmist 
vaidluse konsensuslikul lahendamisel 
osalevale kahju kannatanud isikule.

lahendamisel osalenud kannatanu nõuet 
kahju võrra, mille vaidluse konsensuslikul 
lahendamisel osalenud kaasrikkuja 
kannatanud isikule tekitas. Vaidluse 
konsensuslikul lahendamisel mitteosalevad 
kaasrikkujad ei või nõuda, et vaidluse 
konsensuslikul lahendamisel osalenud 
kaasrikkuja osaleks ülejäänud nõude 
aluseks oleva summa maksmisel.

Or. en

Selgitus

Välja jäetakse võimalus, et kui vaidluse konsensuslikul lahendamisel mitteosalevad 
kaasrikkujad ei suuda ülejäänud nõudele vastavat hüvitist maksta, võidakse vaidluse 
konsensuslikul lahendamisel osalevalt kaasrikkujalt – kuigi ta oli eelnevalt vaidluses 
kokkuleppele jõudnud – nõuda hüvitise maksmist vaidluse konsensuslikul lahendamisel 
osalevale kahju kannatanud isikule, sest see pärsib vaidluste lahendamist, mis on vastuolus 
Euroopa Komisjoni esialgse eesmärgiga. Vaidluse lahendamiseks valmisolevale poolele ei 
paku mingit kindlust see, kui ta lõpuks sellegipoolest oma kaasrikkujate osa eest vastutusele 
võetakse ning see takistab teda vaidlust lahendamast.
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SELETUSKIRI

1. Taustteave

Komisjoni algatusega jätkatakse ettevalmistustööd, nagu 2005. aasta rohelise raamatu, 
2008. aasta valge raamatu ja kahju suuruse kindlakstegemist käsitleva 2011. aasta 
suunisdokumendi kavandi puhulgi. Vastavalt nendele ja muudele uuringutele ei saa paljud, 
kes on kannatanud konkurentsi kahjustavatest kokkulepetest tingitud liiga kõrgete hindade 
tõttu, hüvitist. Viimastel aastatel on täheldatud eraisikute hagide kasvu. Kehtivat raamistikku 
tuleb parandada, et võimaldada a) kahjude laiahaardelisemat käsitlust ja b) täitmise tagamise 
avalik-õiguslike ja eraõiguslike meetmete paremat koostoimet. See tähendab ühelt poolt 
üldise täitmise tõhustamist ning teiselt poolt konkurentsieeskirjade rikkumise tagajärjel 
kannatanutele kahju tõhusa hüvitamise ettenägemist.

Kavandatud direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide olemasolevaid eeskirju kahju 
hüvitamise hagide kohta liikmesriikide kohtutes. Ettepaneku kohaselt säilib komisjoni ja 
liikmesriikide konkurentsiasutuste põhiroll konkurentsialaste rikkumiste tuvastamisel ja 
uurimisel ning ettevõtjate trahvimisel – eravaidlused ei võta üle tõkestamise ja karistamise 
ülesandeid. Kaitsta soovitakse ka tuvastamise olulist vahendit – leebusprogrammi.

2. Menetlus Euroopa Parlamendis

Ettepaneku käsitlemise vastutavaks komisjoniks nimetati majandus- ja rahanduskomisjon. 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon otsustas esitada arvamuse, õiguskomisjon kaasatakse 
tõhustatud koostöö menetluse raames.

3. Raporti projekt

Raportöör toetab kavandatud direktiivi üldeesmärke, täpsemalt eesmärki a) optimeerida 
täitmise tagamise avalik-õiguslike meetmete ja eraõiguslike meetmete paremat koostoimet ja 
b) tagada, et ELi konkurentsieeskirjade rikkumiste tõttu kannatanutel on võimalik nõuda 
kantud kahju täielikku hüvitamist. Raportöör on seisukohal, et konkurentsieeskirjade täitmise 
tagamine avalik-õiguslike meetmete kaudu on sotsiaalse turumajanduse põhielement, sest 
konkurentsi kahjustavad kokkulepped muudavad ühe selle põhisamba – ausa konkurentsi –
võimatuks. Seega tuleb sätestada tingimused, mis takistavad konkurentsi kahjustavate 
kokkulepete korraldamist. Raportöör peab seda eelkõige avaliku sektori ülesandeks. Kui 
selliste kokkulepete korraldamist siiski ära hoida ei saa, on vaja ette näha tõhusad 
karistusviisid ning kiire ja tulemuslik kahjude hüvitamine. Võttes arvesse õigust kahju 
hüvitamisele1, on üksikisikutel võimalik tsiviilõiguslike menetluste raames liikmesriikide 
kohtutes tõhusalt kahju eest hüvitist nõuda. Raportöör usub siiski, et täitmise tagamise avalik-
õiguslikud vahendid peavad täitmise tagamises olulist rolli täitma, ning seepärast soovitab ta 
lisaks kaasata neisse menetlustesse kiire ja kulutõhusa hüvitamise. Sel viisil tugevdatakse 
stiimuleid kannatanutele kahju kiire hüvitamiseks. 

Raportöör on arvamusel, et esitatud eesmärkide saavutamiseks tuleb erilist tähelepanu pöörata 

                                               
1 Vt kohtuasi C-453/99, Courage ja Crehan, [2001] EKL I-6297; liidetud kohtuasjad C-295/04–C-298/04,
Manfredi, [2006] EKL I-6619.
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komisjoni ja liikmesriikide konkurentsiasutuste leebusprogrammide mõistlikule ülesehitusele. 
Leebusprogrammid on tõepoolest direktiivis käsitletavate teemade keskmes. Kui 
leebusavaldusi ei ole, tuvastatakse konkurentsivastast tegevust vähesel määral. Kui 
konkurentsivastast tegevust ei tuvastata, puuduvad lõppkokkuvõttes kannatanud, kellele kahju 
hüvitada. 

Raportöör peab kiiduväärseks ka liikmesriikidele suunatud komisjoni soovitust kollektiivsete 
õiguskaitsevahendite kohta. Raportöör nõustub 2011. aastal korraldatud konsultatsioonist 
„Euroopa ühtne lähenemisviis ühistele kahjunõuetele” tuleneva komisjoni otsusega valida 
selles küsimuses pigem horisontaalne lähenemisviis kui lisada konkurentsiga seotud juhtumite 
kollektiivhagisid käsitlevad sätted käesolevasse ettepanekusse.

Nende kaalutluste taustal tunnustab raportöör tasakaalustatud ettepanekut ja soovitab 
kavandatud direktiivi mõnda osa järgmiste peamiste muudatustega tugevdada.

3.1. Tõendite avaldamine

Valitseb ühehäälne teaduslik arvamus, et leebusprogrammid on kõige tõhusam vahend 
kartellide ja konkurentsi kahjustavate kokkulepete tuvastamiseks. Seega peavad leebema 
kohtlemise taotleja esitatud tõendid – kuna komisjon ja konkurentsiasutused tuginevad ka 
sellele teabele – olema kaitstud, et säilitada programmis osalemise stiimulid.

Vastavalt Euroopa Kohtu hiljutisele kohtupraktikale1 oleks dokumentide per se kaitse 
vastuolus esmaste õigusaktidega, sest see rikuks tõhususe põhimõtet seoses õigusega 
hüvitusele. Seega looks niisuguse kaitse kehtestamine liiga kaugeleulatuva kaitse, millest 
tõenäoliselt ei peetaks kinni ning mis seega tekitaks õiguslikku ebakindlust. 
Leebusprogrammi stiimulid tuleb aga igal juhul säilitada. Seepärast soovitab raportöör 
leebema kohtlemise taotlejate esitatud dokumentide põhimõttelist kaitset, mille liikmesriikide 
kohtunikud võivad teatud tingimustel tühistada. Sel viisil soovib raportöör ka vältida a 
contrario kaitseargumenti kõikide artikli 6 lõigetes 1 ja 2 nimetamata, kuid leebema 
kohtlemise taotleja jaoks sellegipoolest väga tähtsate dokumentide avaldamise puhul.

Ka tuleb lisada suunised väljastpoolt Euroopa Liitu saadavate tõendite avaldamise taotluste 
kohta. Raportöör usub, et leebusavaldust ega ühtegi muud leebema kohtlemise taotleja 
esitatud iseenda vastu tunnistavaid asjaolusid sisaldavat dokumenti ei tohi kasutada ELi 
jurisdiktsiooni väliste (ühis)hagide asendajana.

3.2. Liikmesriikide kohtute otsuste mõju

Raportöör toetab täiel määral liikmesriikide pädevate asutuste või liikmesriikide 
konkurentsikohtute tõendusjõudu järgnevate kahju hüvitamise hagide puhul. Vastavalt 
õigusriigi põhimõttele soovitab ta lisada tingimuse, millega tühistatakse siduv jõud juhtudel, 
kui asjaomaste poolte põhilistest menetlusõigustest ei ole kinni peetud.

3.3. Aegumistähtajad

                                               
1 Kohtuasi C-536/11, Donau Chemie [2013], punkt 31; kohtuasi C-360/09, Pfleiderer AG versus 
Bundeskartellamt [2011] EKL I-5161.
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Raportööri arvates on kolmeaastane aegumistähtaeg sobiv aeg, et anda konkurentsiõiguse 
rikkumise tagajärjel kannatanutele mõistlik võimalus esitada kahju hüvitamise hagi ning 
tagada kõigile asjaomastele pooltele piisav õiguskindlus. Mitmes liikmesriigis on 
kolmeaastane aegumistähtaeg oma väärtust tõestanud. Et õiguskindlust asjaomaste poolte 
jaoks veelgi tõhustada, on tehtud täiendavaid muudatusi.

3.4. Solidaarvastutus

Ettepanekus võtta vastu direktiiv esitatakse idee anda edukatele leebema kohtlemise 
taotlejatele tsiviilvastutusega seoses privileeg, et säilitada leebusprogrammi ligitõmbavus. 
Raportöör arvab, et ettevõtja, kes on trahvidest vabastatud või kelle trahve on vähendatud, 
peaks lõpuks kandma vastutust vaid oma otseste või kaudsete ostjate või tarnijate ees. Selle 
muudatuse tingivad kavandatud solidaarvastutuskorra menetlusliku praktilisusega seonduvad 
mured. Nagu arvud näitavad, on leebema kohtlemise taotlejate arv taas suurenemas, seega ei 
näi leebusprogrammi täiendavad stiimulid olevat vajalikud.

3.5. Ülemäärase ostuhinna edasisuunamine

Kahju hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude vastase kaitseargumendina kasutada asjaolu, et 
kahjunõude esitaja suunas rikkumisest tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna või osaliselt 
edasi oma ostjatele. Raportöör arvab, et liikmesriikide kohtutel peavad olema volitused 
hinnata, milline osa ülemäärasest ostuhinnast on edasi suunatud. Tarneahela järgmise tasandi 
isiku n-ö võimatus nõuda seaduse alusel talle tekitatud kahju hüvitamist ei ole aga põhjus, 
miks ei oleks võimalik edasisuunamist kasutada. Esiteks ei tohiks olemasoleva kohtupraktika1

tõttu sellised õiguslikud takistused esile kerkida või on neid võimalik vaidlustada. Teiseks 
võib selline ebamäärane sõnastus tuua kaasa hüvitise määramise nõude esitajale, kes ei ole 
kannatanud mingit kahju, ja/või ülemäärase hüvitamise. Viimasena teeb raportöör ettepaneku 
tugevdada tõendeid, mille kaudne ostja peab ebakorrektse hüvitamise vältimise eesmärgil 
edasisuunamise tõestamiseks esitama.

3.6. Kahju olemasolu eeldus

Ettepanekus võtta vastu direktiiv nähakse kartellist tingitud kahju olemasoluga seoses ette 
ümberlükatav kahju olemasolu eeldus. Ümberlükatav kahju olemasolu eeldus on siiski 
tegelikkuse üldistamine, mis ei ole täiesti täpne. Euroopa Komisjon trahvib väga erinevaid 
konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid: selgeid hinnakokkuleppeid, kuid ka vabamas vormis 
kontakte konkurentide vahel ning seega isegi kontakte, millel puudus majanduslik mõju (nt T-
Mobile Netherlands BV jt). Seepärast usub raportöör, et kohtutel peavad olema volitused 
tuvastada kahju olemasolu.

3.7. Vaidluse konsensuslik lahendamine

Raportöör peab kiiduväärseks kavandatava direktiivi stiimuleid, millega soodustatakse 
pooltevahelist vaidluse konsensuslikku lahendamist. Nende stiimulite alleshoidmiseks 
soovitab raportöör jätta lisamata tingimus, mis näeb ette, et kui vaidluse konsensuslikul 
lahendamisel mitteosalevad kaasrikkujad ei suuda maksta, võidakse vaidluse konsensuslikul 

                                               
1 Vt kohtuasi C-453/99, Courage ja Crehan, [2001] EKL I-6297; liidetud kohtuasjad C-295/04–C-298/04,
Manfredi, [2006] EKL I-6619; kohtuasi C-360/09.
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lahendamisel osalevalt kaasrikkujalt nõuda hüvitise maksmist vaidluse konsensuslikul 
lahendamisel osalevale kahju kannatanud isikule isegi pärast seda, kui ta ise on vaidluses juba 
kokkuleppele jõudnud. 

3.8. Vabatahtlik hüvitussüsteem

Kavandatava direktiivi üks peamisi eesmärke on võimaldada konkurentsiõiguse rikkumiste 
tõttu kannatanutel nõuda kantud kahju täielikku hüvitamist. Kiire ja kulutõhusa lahenduse 
tagamiseks on raportöör lisanud – nagu Euroopa Parlamendi liikmed juba nõudsid –
konkurentsiasutuste menetlusse vabatahtliku hüvitusmehhanismi. Pärast vastuväiteid (seega 
enne otsust konkurentsiõiguse rikkumise trahvi kohta) võib konkurentsiasutus määrata 
ajakava, mille vältel saavad rikkujad püüda vabatahtlikult kahju kannatanutega vaidlust 
lahendada. Kui konkurentsiasutus peab makstud hüvitist täpseks ja seaduslikuks, peaks ta 
võtma seda järgnevalt trahvi määramisel arvesse. See lahendus näib pakkuvat kiireimat ja 
kulutõhusaimat viisi, millega konkurentsiõiguse rikkumiste tagajärjel kannatanutele hüvitist 
pakkuda, ning võimaldada samal ajal konkurentsiasutusele paindlikkust seoses kahju 
kannatanutele makstud hüvitise hindamisega.


