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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä säännöistä, joita 
sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten 
rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin 
vahingonkorvauskanteisiin
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0404),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 103 artiklan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0170/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jos kuluttajien ja yritysten käytössä 
on tehokkaita keinoja 
vahingonkorvausten saamiseksi, se 
ehkäisee yrityksiä rikkomasta säännöksiä 
ja varmistaa unionin kilpailusääntöjen 
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paremman noudattamisen. Unionin 
kilpailusääntöjen julkisen valvonnan 
parantamiseksi olisi samalla 
kannustettava siihen, että kyseisten 
sääntörikkomusten uhreille maksetaan 
korvaukset kustannustehokkaasti, oikea-
aikaisesti ja tehokkaasti. Tähän liittyen 
kilpailuviranomaisten olisi sakkoja 
määrätessään pidettävä lieventävänä 
seikkana, jos uhreille on maksettu 
korvauksia sovitteluun perustuvan 
riitojenratkaisumekanismin perusteella. 
Sovitteluun perustuvaan korvausten 
maksamiseen kannustamisen ei pitäisi 
olla esteenä kansallisen tai unionin 
lainsäädännön rikkomisesta aiheutuvien 
vahingonkorvausten maksamista 
koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen 
harmonisoinnille.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Kuten Euroopan parlamentin 
hiljattain antamissa, komission 
kilpailupolitiikkaa koskevia kertomuksia 
käsittelevissä päätöslauselmissa todettiin, 
myös sakoista vapauttamisesta tai niiden 
lieventämisestä hyötyvien yritysten 
komission määräämien sakkojen 
määrässä olisi otettava huomioon kaikki 
uhreille jo maksetut korvaukset. Lisäksi 
osapuolia olisi kannustettava 
sovintoratkaisuihin tuomioistuinten 
ulkopuolella ennen sakkoja koskevan 
lopullisen päätöksen tekemistä.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
unionin lainsäädäntöön perustuvaa oikeutta 
saada korvaus unionin kilpailuoikeuden 
rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta 
koskeva unionin säännöstö, erityisesti 
asiavaltuuden ja vahingon määritelmän 
osalta, sellaisena kuin se on ilmaistuna 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä, eikä se estä unionin 
säännöstön kehittämistä jatkossa. Jokainen, 
joka on kärsinyt rikkomisen johdosta 
vahinkoa, voi vaatia korvausta sekä 
todellisesta vahingosta (damnum 
emergens) että saamatta jääneestä voitosta 
(lucrum cessans) ja lisäksi koron maksua 
ajalta, joka ulottuu vahingon syntymisestä 
korvauksen maksamiseen. Tämä oikeus on 
kaikilla luonnollisilla ja oikeushenkilöillä, 
niin kuluttajilla, yrityksillä kuin 
viranomaisilla, riippumatta siitä, onko 
rikkomiseen syyllistyneeseen yritykseen 
olemassa suoraa sopimussuhdetta ja onko 
kilpailuviranomainen jo todennut 
kilpailusääntöjen rikkomisen. Tässä 
direktiivissä ei pitäisi velvoittaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kollektiivisia oikeussuojakeinoja 
perussopimuksen 101 ja 102 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi.

(11) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
unionin lainsäädäntöön perustuvaa oikeutta 
saada korvaus unionin kilpailuoikeuden 
rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta 
koskeva unionin säännöstö, erityisesti 
asiavaltuuden ja vahingon määritelmän 
osalta, sellaisena kuin se on ilmaistuna 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä, eikä se estä unionin 
säännöstön kehittämistä jatkossa. Jokainen, 
joka on kärsinyt rikkomisen johdosta 
vahinkoa, voi vaatia korvausta sekä 
todellisesta vahingosta (damnum 
emergens) että saamatta jääneestä voitosta 
(lucrum cessans) ja lisäksi koron maksua. 
Tämä oikeus on kaikilla luonnollisilla ja 
oikeushenkilöillä, niin kuluttajilla, 
yrityksillä kuin viranomaisilla, riippumatta 
siitä, onko rikkomiseen syyllistyneeseen 
yritykseen olemassa suoraa 
sopimussuhdetta ja onko 
kilpailuviranomainen jo todennut 
kilpailusääntöjen rikkomisen. Tässä 
direktiivissä ei pitäisi velvoittaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
kollektiivisia oikeussuojakeinoja 
perussopimuksen 101 ja 102 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomista koskevat 
vahingonkorvauskanteet edellyttävät 
yleensä monimutkaista tosiseikkojen ja 
taloudellisten näkökohtien analyysia. 
Vahingonkorvausvaateen toteen 
näyttämiseksi tarvittavat todisteet ovat 
usein vastapuolen tai kolmansien hallussa, 
eikä kantajalla useinkaan ole riittävästi 
tietoa kyseisistä todisteista tai riittävää 
mahdollisuutta tutustua niihin. Jos 
tällaisissa olosuhteissa kantajille asetetaan 
erittäin tiukat oikeudelliset vaatimukset, 
joiden mukaan kantajien on esitettävä 
yksityiskohtaisesti kaikki asiaan liittyvät 
tosiseikat heti kanteen käsittelyn alkaessa 
ja esitettävä tosiseikkojen tueksi 
täsmällisesti yksilöityjä todisteita, voidaan 
samalla aiheettomasti haitata 
perussopimuksessa taatun, korvausta 
koskevan oikeuden tehokasta käyttämistä.

(12) Kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomista koskevat 
vahingonkorvauskanteet edellyttävät 
yleensä monimutkaista tosiseikkojen ja 
taloudellisten näkökohtien analyysia. 
Vahingonkorvausvaateen toteen 
näyttämiseksi tarvittavat todisteet ovat 
usein vastapuolen tai kolmansien hallussa, 
eikä kantajalla useinkaan ole riittävästi 
tietoa kyseisistä todisteista tai riittävää 
mahdollisuutta tutustua niihin. Jos 
tällaisissa olosuhteissa kantajille asetetaan 
erittäin tiukat oikeudelliset vaatimukset, 
joiden mukaan kantajien on esitettävä 
yksityiskohtaisesti kaikki asiaan liittyvät 
tosiseikat heti kanteen käsittelyn alkaessa 
ja esitettävä tosiseikkojen tueksi 
täsmällisesti yksilöityjä todisteita, voidaan 
samalla aiheettomasti haitata 
perussopimuksessa taatun, korvausta 
koskevan oikeuden tehokasta käyttämistä. 
Kansallisten tuomioistuinten olisi vaateen 
käsiteltäväksi ottamista harkitessaan 
kuitenkin otettava asianmukaisella tavalla 
huomioon kaikki todisteiden 
esittämisvelvollisuuteen liittyvien 
oikeuksien rikkomiset ja niiden avulla 
saadut tiedot.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Todisteet ovat merkittävässä 
asemassa, kun nostetaan kanne kansallisen 
tai unionin kilpailuoikeuden rikkomisen 
vuoksi. Koska kilpailua koskeville 
oikeudenkäynneille on kuitenkin 

(13) Todisteet ovat merkittävässä 
asemassa, kun nostetaan kanne kansallisen 
tai unionin kilpailuoikeuden rikkomisen 
vuoksi. Koska kilpailua koskeville 
oikeudenkäynneille on kuitenkin 
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tavanomaista tietojen epäsymmetria, on 
aiheellista varmistaa, että vahinkoa 
kärsineillä osapuolilla on oikeus vaatia 
esittämään korvausvaatimuksensa kannalta 
merkitykselliset todisteet ilman, että 
heidän pitäisi yksilöidä tarkkaan 
yksittäiset todistekappaleet. Jotta voitaisiin 
varmistaa osapuolten tasavertaisuus, 
tällaisten keinojen olisi oltava myös 
vahingonkorvauskanteissa vastaajina 
olevien käytettävissä, jotta ne voivat vaatia 
vahinkoa kärsineitä osapuolia esittämään 
todisteita. Kansalliset tuomioistuimet 
voivat lisäksi vaatia kolmansia esittämään 
todisteita. Jos kansallinen tuomioistuin 
haluaa määrätä komission esittämään 
todisteita, sovelletaan Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden välisen vilpittömän 
yhteistyön periaatetta (Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohta) ja 
asetuksen N:o 1/2003 15 artiklan 1 kohtaa 
tietopyyntöjen osalta.

tavanomaista tietojen epäsymmetria, on 
aiheellista varmistaa, että vahinkoa 
kärsineillä osapuolilla on oikeus vaatia 
esittämään korvausvaatimuksensa kannalta 
merkitykselliset todisteet. Jotta voitaisiin 
varmistaa osapuolten tasavertaisuus, 
tällaisten keinojen olisi oltava myös 
vahingonkorvauskanteissa vastaajina 
olevien käytettävissä, jotta ne voivat vaatia 
vahinkoa kärsineitä osapuolia esittämään 
todisteita. Kansalliset tuomioistuimet 
voivat lisäksi vaatia kolmansia esittämään 
todisteita. Jos kansallinen tuomioistuin 
haluaa määrätä komission esittämään 
todisteita, sovelletaan Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden välisen vilpittömän 
yhteistyön periaatetta (Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohta) ja 
asetuksen N:o 1/2003 15 artiklan 1 kohtaa 
tietopyyntöjen osalta. Kansallisten 
tuomioistuinten olisi vaateen 
käsiteltäväksi ottamista harkitessaan 
kuitenkin otettava asianmukaisella tavalla 
huomioon kaikki todisteiden 
esittämisvelvollisuuteen liittyvien 
oikeuksien rikkomiset ja niiden avulla 
saadut tiedot.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sakoista vapauttamista ja niiden 
lieventämistä koskevat ohjelmat ja 
sovintomenettelyt ovat tärkeitä välineitä 
unionin kilpailuoikeuden 
julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa, 
koska ne edistävät osaltaan vakavimpien 
kilpailuoikeuden rikkomistapausten 
havaitsemista, syytteeseenpanoa ja 
seuraamusten määräämistä niiden 

(19) Sakoista vapauttamista ja niiden 
lieventämistä koskevat ohjelmat ja 
sovintomenettelyt ovat tärkeitä välineitä 
unionin kilpailuoikeuden 
julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa, 
koska ne edistävät osaltaan vakavimpien 
kilpailuoikeuden rikkomistapausten 
havaitsemista, syytteeseenpanoa ja 
seuraamusten määräämistä niiden 
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perusteella. Yritykset eivät ehkä ryhdy 
tällaiseen yhteistyöhön, jos niiden 
yhteistyötä varten tuottamien asiakirjojen 
esittämisvelvollisuus asettaisi ne 
siviilioikeudelliseen vastuuseen muita 
rikkomiseen syyllistyneitä yrityksiä, jotka 
eivät tee yhteistyötä kilpailuviranomaisten 
kanssa, huonommilla ehdoilla. Jotta 
voitaisiin varmistaa, että yritykset ovat 
edelleen halukkaita antamaan 
kilpailuviranomaiselle vapaaehtoisia 
lausuntoja osallistumisestaan unionin tai 
kansallisen kilpailuoikeuden rikkomiseen 
sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevan ohjelman tai 
sovintomenettelyn puitteissa, tällaisiin 
lausuntoihin ei pitäisi soveltaa todisteiden 
esittämisvelvollisuutta.

perusteella. Yritykset eivät ehkä ryhdy 
tällaiseen yhteistyöhön, jos niiden 
yhteistyötä varten tuottamien asiakirjojen 
esittämisvelvollisuus asettaisi ne 
siviilioikeudelliseen vastuuseen muita 
rikkomiseen syyllistyneitä yrityksiä, jotka 
eivät tee yhteistyötä kilpailuviranomaisten 
kanssa, huonommilla ehdoilla. Jotta 
voitaisiin varmistaa, että yritykset ovat 
edelleen halukkaita antamaan 
kilpailuviranomaiselle vapaaehtoisia 
lausuntoja osallistumisestaan unionin tai 
kansallisen kilpailuoikeuden rikkomiseen 
sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevan ohjelman tai 
sovintomenettelyn puitteissa, itseään 
vastaan todistavia lausuntoja, jotka on 
laadittu ja annettu sakoista 
vapauttamiseksi tai niiden 
lieventämiseksi, olisi periaatteessa 
suojeltava todisteiden 
esittämisvelvollisuutta.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Esittämisvelvollisuutta koskevaa 
poikkeusta olisi lisäksi sovellettava 
kaikkiin sellaisiin esittämisvelvollisuutta 
koskeviin toimenpiteisiin, jotka 
aiheettomasti haittaisivat käynnissä 
olevaa kilpailuviranomaisen tutkimusta, 
joka koskee kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomista. Sen vuoksi 
tiedot, jotka on laatinut 
kilpailuviranomainen kansallisen tai 
unionin kilpailuoikeuden 
täytäntöönpanoa koskevan menettelyn 
aikana (kuten väitetiedoksianto), tai 
menettelyn osapuoli (kuten vastaukset 

Poistetaan.
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kilpailuviranomaisen tietopyyntöihin), 
olisi esitettävä vahingonkorvauskanteissa 
vasta sen jälkeen, kun 
kilpailuviranomainen on todennut 
kansallisten tai unionin kilpailusääntöjen 
rikkomisen tai muulla tavoin lopettanut 
menettelynsä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Muiden kuin johdanto-osan 19 ja 
20 kappaleissa mainittujen todisteiden 
osalta kansallisten tuomioistuinten olisi 
voitava määrätä esittämään 
vahingonkorvauskanteen yhteydessä 
todisteet, jotka eivät liity 
kilpailuviranomaisen menettelyyn (’jo 
olemassa olevat tiedot’).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Edellisessä johdanto-osan kappaleessa 
tarkoitettu todisteiden käyttö ei saisi 
kuitenkaan haitata kohtuuttomasti 
kilpailuviranomaisen harjoittamaa 
kilpailuoikeuden tehokasta 
täytäntöönpanoa. Johdanto-osan 19 ja 
20 kappaleessa mainittuja rajoituksia 
olisikin sovellettava myös sellaisten 
todisteiden käyttöön, jotka on saatu 

(23) Edellisessä johdanto-osan kappaleessa 
tarkoitettu todisteiden käyttö ei saisi 
kuitenkaan haitata kohtuuttomasti 
kilpailuviranomaisen harjoittamaa 
kilpailuoikeuden tehokasta 
täytäntöönpanoa. Lisäksi 
kilpailuviranomaiselta 
puolustautumisoikeuksien käytön 
yhteydessä saaduista todisteista ei pitäisi 
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yksinomaan kilpailuviranomaisen 
asiakirja-aineistoon sisältyviä asiakirjoja 
koskevan tutustumisoikeuden kautta.
Lisäksi kilpailuviranomaiselta 
puolustautumisoikeuksien käytön 
yhteydessä saaduista todisteista ei pitäisi 
tulla kaupankäynnin kohdetta. 
Mahdollisuus käyttää todisteita, jotka on 
saatu yksinomaan kilpailuviranomaisen 
asiakirja-aineistoon sisältyviä asiakirjoja 
koskevan tutustumisoikeuden kautta, olisi 
sen vuoksi rajattava niihin luonnollisiin tai 
oikeushenkilöihin, jotka käyttivät 
puolustautumisoikeuttaan, sekä niiden 
oikeusseuraajiin, kuten johdanto-osan 
edellisessä kappaleessa todetaan. Tämä 
rajoitus ei kuitenkaan estä kansallista 
tuomioistuinta määräämästä näiden 
todisteiden esittämistä tässä direktiivissä 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

tulla kaupankäynnin kohdetta. 
Mahdollisuus käyttää todisteita, jotka on 
saatu yksinomaan kilpailuviranomaisen 
asiakirja-aineistoon sisältyviä asiakirjoja 
koskevan tutustumisoikeuden kautta, olisi 
sen vuoksi rajattava niihin luonnollisiin tai 
oikeushenkilöihin, jotka käyttivät 
puolustautumisoikeuttaan, sekä niiden 
oikeusseuraajiin, kuten johdanto-osan 
edellisessä kappaleessa todetaan. Tämä 
rajoitus ei kuitenkaan estä kansallista 
tuomioistuinta määräämästä näiden 
todisteiden esittämistä tässä direktiivissä 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Asetuksen (EY) N:o 1/2003 
16 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kun 
kansalliset tuomioistuimet antavat 
ratkaisuja perussopimuksen 101 tai 
102 artiklan nojalla sopimuksista, 
päätöksistä tai menettelytavoista, joista 
komissio on jo tehnyt päätöksen, ne eivät 
voi tehdä päätöksiä, jotka olisivat 
ristiriidassa komission tekemän päätöksen 
kanssa. Jotta voitaisiin lisätä 
oikeusvarmuutta, varmistaa edellä 
mainittujen perussopimuksen määräysten 
johdonmukainen soveltaminen ja tehostaa 
vahingonkorvauskanteiden vaikutusta ja 
niihin liittyvää oikeudenkäyntimenettelyä 
yritysten ja kuluttajien kannalta, 

(25) Asetuksen (EY) N:o 1/2003 
16 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kun 
kansalliset tuomioistuimet antavat 
ratkaisuja perussopimuksen 101 tai 
102 artiklan nojalla sopimuksista, 
päätöksistä tai menettelytavoista, joista 
komissio on jo tehnyt päätöksen, ne eivät 
voi tehdä päätöksiä, jotka olisivat 
ristiriidassa komission tekemän päätöksen 
kanssa. Jotta voitaisiin lisätä 
oikeusvarmuutta, varmistaa edellä 
mainittujen perussopimuksen määräysten 
johdonmukainen soveltaminen ja tehostaa 
vahingonkorvauskanteiden vaikutusta ja 
niihin liittyvää oikeudenkäyntimenettelyä 
yritysten ja kuluttajien kannalta, 
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kansallisen kilpailuviranomaisen tai 
muutoksenhakutuomioistuimen
lopullisessa ratkaisussa todettua 
perussopimuksen 101 tai 102 artiklan 
rikkomista ei myöskään saisi 
kyseenalaistaa samaan rikkomiseen
liittyvissä vahingonkorvauskanteissa siitä 
riippumatta, onko vahingonkorvauskanne 
nostettu kyseisen kilpailuviranomaisen tai 
muutoksenhakutuomioistuimen
jäsenvaltiossa. Tätä olisi sovellettava myös 
päätöksiin, joissa on katsottu, että 
kansallisen kilpailuoikeuden säännöksiä on 
rikottu asiassa, jossa kansallista ja unionin 
kilpailuoikeutta sovelletaan rinnakkain. 
Tämän kansallisten kilpailuviranomaisten 
ja muutoksenhakutuomioistuinten
kilpailusääntöjen rikkomisen toteavien 
päätösten vaikutuksen olisi koskettava 
päätöksen artiklaosaa ja siihen liittyviä 
johdanto-osan kappaleita. Tämä ei vaikuta 
perustamissopimuksen 267 artiklan 
mukaisiin kansallisten tuomioistuinten 
oikeuksiin ja velvoitteisiin.

kansallisen kilpailuviranomaisen tai 
kilpailutuomioistuimen lopullisessa 
ratkaisussa todettua perussopimuksen 101 
tai 102 artiklan rikkomista, sen 
vahvistamista tai vahvistamatta jättämistä
ei myöskään saisi kyseenalaistaa samaan 
tapaukseen liittyvissä 
vahingonkorvauskanteissa siitä 
riippumatta, onko vahingonkorvauskanne 
nostettu kansallisen kilpailuviranomaisen 
tai kilpailutuomioistuimen jäsenvaltiossa. 
Tätä olisi sovellettava myös päätöksiin, 
joissa on katsottu, että kansallisen 
kilpailuoikeuden säännöksiä on rikottu 
asiassa, jossa kansallista ja unionin 
kilpailuoikeutta sovelletaan rinnakkain. 
Tämän kansallisten kilpailuviranomaisten 
ja -tuomioistuinten kilpailusääntöjen 
rikkomisen toteavien päätösten 
vaikutuksen olisi koskettava päätöksen 
artiklaosaa ja siihen liittyviä johdanto-osan 
kappaleita. Tämä ei vaikuta 
perustamissopimuksen 267 artiklan 
mukaisiin kansallisten tuomioistuinten 
oikeuksiin ja velvoitteisiin, Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 ja 
48 artiklan mukaisiin oikeuksiin 
tehokkaista oikeussuojakeinoista, 
puolueettomasta tuomioistuimesta ja 
puolustautumisoikeudesta eikä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen 
yleissopimuksen 6 artiklan mukaiseen 
syrjimättömään menettelyyn. Kansallisten 
kilpailuviranomaisten ja 
kilpailutuomioistuinten päätösten on 
vastaavasti oltava sitovia edellyttäen, että 
tutkinnassa ei ilmennyt virheitä ja että 
puolustautumisoikeuksia noudatettiin.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Vanhentumisaikojen alkamista, 
kestoa, lykkäämistä tai keskeyttämistä 
koskevien kansallisten sääntöjen ei pitäisi 
aiheettomasti haitata 
vahingonkorvauskanteiden nostamista. 
Tämä on tärkeää etenkin kanteissa, jotka 
perustuvat rikkomisen toteavaan 
kilpailuviranomaisen tai 
muutoksenhakutuomioistuimen
päätökseen. Tätä tarkoitusta varten 
vahinkoa kärsineiden osapuolten olisi 
edelleen voitava nostaa 
vahingonkorvauskanne 
kilpailuviranomaisen lopetettua menettelyn 
kansallisen ja unionin kilpailuoikeuden 
täytäntöönpanemiseksi.

(26) Vanhentumisaikojen alkamista, 
kestoa, lykkäämistä tai keskeyttämistä 
koskevien kansallisten sääntöjen ei pitäisi 
aiheettomasti haitata 
vahingonkorvauskanteiden nostamista. 
Tämä on tärkeää etenkin kanteissa, jotka 
perustuvat rikkomisen toteavaan 
kilpailuviranomaisen tai 
kilpailutuomioistuimen päätökseen. Tätä 
tarkoitusta varten vahinkoa kärsineiden 
osapuolten olisi edelleen voitava nostaa 
vahingonkorvauskanne 
kilpailuviranomaisen lopetettua menettelyn 
kansallisen ja unionin kilpailuoikeuden 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Yrityksillä, jotka tekevät 
kilpailuviranomaisten kanssa yhteistyötä 
sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevan ohjelman nojalla, 
on tärkeä rooli kartellien paljastamisessa ja 
tällaisten rikkomisten lopettamisessa, mikä 
usein lieventää vahinkoa, joka olisi voinut 
aiheutua, jos rikkominen olisi jatkunut. Sen 
vuoksi on tarkoituksenmukaista säätää, että 
yrityksiä, jotka kilpailuviranomainen on 
vapauttanut sakoista sakoista vapauttamista 
tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman 
nojalla, suojellaan joutumasta 
kohtuuttomassa määrin alttiiksi 
vahingonkorvauskanteille, ottaen 
huomioon, että kilpailuviranomaisen 
rikkomisesta tekemä päätös voi usein tulla 

(28) Yrityksillä, jotka tekevät 
kilpailuviranomaisten kanssa yhteistyötä 
sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevan ohjelman nojalla, 
on tärkeä rooli kilpailunvastaisten 
sopimusten, päätösten tai käytäntöjen 
paljastamisessa ja tällaisten rikkomisten 
lopettamisessa, mikä usein lieventää 
vahinkoa, joka olisi voinut aiheutua, jos 
rikkominen olisi jatkunut. Sen vuoksi on 
tarkoituksenmukaista säätää, että yrityksiä, 
jotka kilpailuviranomainen on vapauttanut 
sakoista sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevan ohjelman nojalla, 
suojellaan joutumasta kohtuuttomassa 
määrin alttiiksi vahingonkorvauskanteille, 
ottaen huomioon, että kilpailuviranomaisen 
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sakoista vapautetun yrityksen osalta 
lopulliseksi ennen kuin se tulee lopulliseksi 
niiden yritysten osalta, joille ei ole 
myönnetty vapautusta sakoista. Sen vuoksi
on tarkoituksenmukaista, että koko 
vahinkoa koskevaa yhteisvastuun 
periaatetta ei sovelleta sakoista 
vapautettuun yritykseen ja että sen
maksuosuus ei ylitä vahinkoa, joka 
aiheutuu sen omille suorille tai välillisille 
asiakkaille, tai ostokartellin tapauksessa 
omille suorille tai välillisille toimittajille. 
Jos kartellista on aiheutunut vahinkoa 
muille tahoille kuin rikkomiseen 
syyllistyneiden yritysten 
asiakkaille/toimittajille, sakoista 
vapautetun yrityksen osuus ei saisi ylittää 
sen suhteellista vastuuta kartellin 
aiheuttamasta vahingosta. Tämä osuus olisi 
määritettävä samojen sääntöjen mukaisesti, 
joita käytetään määritettäessä rikkomiseen 
syyllistyneiden yritysten keskinäisiä 
maksuosuuksia (johdanto-osan 27 kappale 
edellä). Sakoista vapautetulla yrityksellä 
olisi edelleen oltava täysimääräinen 
vastuuvelvollisuus muita vahinkoa 
kärsineitä osapuolia kuin omia suoria tai 
välillisiä ostajiaan tai toimittajiaan 
kohtaan ainoastaan, kun nämä eivät pysty 
saamaan täyttä korvausta muilta 
rikkomiseen syyllistyneiltä yrityksiltä.

rikkomisesta tekemä päätös voi usein tulla 
sakoista vapautetun yrityksen osalta 
lopulliseksi ennen kuin se tulee lopulliseksi 
niiden yritysten osalta, joille ei ole 
myönnetty vapautusta sakoista. Sen vuoksi 
on tarkoituksenmukaista, että sakoista 
vapautetun yrityksen maksuosuus ei ylitä 
vahinkoa, joka aiheutuu sen omille suorille
tai välillisille asiakkaille, tai ostokartellin 
tapauksessa omille suorille tai välillisille 
toimittajille. Jos kartellista on aiheutunut 
vahinkoa muille tahoille kuin rikkomiseen 
syyllistyneiden yritysten 
asiakkaille/toimittajille, sakoista 
vapautetun yrityksen osuus ei saisi ylittää 
sen suhteellista vastuuta kartellin 
aiheuttamasta vahingosta. Tämä osuus olisi 
määritettävä samojen sääntöjen mukaisesti, 
joita käytetään määritettäessä rikkomiseen 
syyllistyneiden yritysten keskinäisiä 
maksuosuuksia (johdanto-osan 27 kappale 
edellä).

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kun on kyse tilanteesta, jossa ylihinta 
siirrettiin henkilöille, jotka eivät 
oikeudellisista syistä pysty hakemaan 
korvausta, ei ole tarkoituksenmukaista 
sallia sitä, että rikkomiseen syyllistynyt 

Poistetaan.
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yritys vetoaa puolustuksenaan ylihinnan 
siirtämiseen, koska tämä puolustus 
vapauttaisi sen kohtuuttomalla tavalla 
vastuusta aiheuttamansa vahingon osalta. 
Sen vuoksi tuomioistuimen, jossa kanne 
on nostettu, olisi ylihinnan siirtämiseen 
vetoavan puolustuksen yhteydessä 
arvioitava, pystyvätkö ne henkilöt, joille 
ylihinta oletetusti siirrettiin, 
oikeudellisesti hakemaan korvausta. 
Vaikka välillisillä ostajilla on oikeus 
vaatia korvausta, syy-yhteyttä koskevat 
kansalliset säännöt (mukaan lukien 
ennakoitavuutta ja etäisyyttä koskevat 
säännöt), joita sovelletaan unionin 
oikeuden periaatteiden mukaisesti, voivat 
merkitä sitä, että tietyillä henkilöillä 
(esimerkiksi jakeluketjun sellaisella 
tasolla, joka on kaukana rikkomisesta) ei 
ole oikeudellista mahdollisuutta hakea 
korvausta tietyssä asiassa. Ainoastaan 
silloin, kun tuomioistuin toteaa, että 
henkilö, jolle ylihinta oletetusti siirrettiin, 
pystyy oikeudellisesti hakemaan 
korvausta, se arvioi ylihinnan 
siirtämiseen vetoavaa puolustusta.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kuluttajat ja yritykset, joille todellinen 
vahinko on siirretty, kärsivät vahinkoa, 
joka on aiheutunut kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomisesta. Vaikka 
rikkomiseen syyllistyneen yrityksen olisi 
korvattava tällainen vahinko, sellaisten 
kuluttajien ja yritysten, jotka eivät itse ole 
ostaneet mitään rikkomiseen syyllistyneeltä 
yritykseltä, saattaa olla erityisen vaikea 
näyttää toteen tällaisen vahingon laajuus. 

(31) Kuluttajat ja yritykset, joille todellinen 
vahinko on siirretty, kärsivät vahinkoa, 
joka on aiheutunut kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomisesta. Vaikka 
rikkomiseen syyllistyneen yrityksen olisi 
korvattava tällainen vahinko, sellaisten 
kuluttajien ja yritysten, jotka eivät itse ole 
ostaneet mitään rikkomiseen syyllistyneeltä 
yritykseltä, saattaa olla erityisen vaikea 
näyttää toteen tällaisen vahingon laajuus.
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Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista 
säätää, että kun vahingonkorvausvaateen 
olemassaolo tai myönnettävän korvauksen 
suuruus riippuu siitä, onko rikkomiseen 
syyllistyneen yrityksen suoran ostajan 
maksama ylihinta siirretty välilliselle 
ostajalle ja missä määrin näin on 
tapahtunut, jälkimmäisen katsotaan 
todistaneen, että suoran ostajan maksama 
ylihinta on siirretty välillisen ostajan 
tasolle, kun välillinen ostaja pystyy 
osoittamaan, että tällainen ylihinnan 
siirtäminen on ilmeisesti tapahtunut. 
Lisäksi on tarkoituksenmukaista 
määritellä, milloin välillisen ostajan 
voidaan katsoa esittäneen tällaisen prima 
facie -näytön. Siirretyn ylihinnan 
suuruuden määrittämisen osalta 
kansallisella tuomioistuimella olisi oltava 
toimivalta arvioida käsiteltävänään
olevassa kiistassa, kuinka suuri osuus 
ylihinnasta on siirretty välillisten ostajien 
tasolle. Rikkomiseen syyllistyneen 
yrityksen olisi voitava esittää todisteita, 
jotka osoittavat, ettei todellista vahinkoa 
ole siirretty tai että sitä ei ole siirretty 
kokonaisuudessaan.

Ylihinnan siirtämisen toteen 
näyttämiseksi välillisen ostajan olisi 
vähintään osoitettava, että vastaaja on 
syyllistynyt kilpailuoikeuden rikkomiseen 
ja että rikkominen johti ylihinnan 
veloittamiseen vastaajan suoralta ostajalta 
ja että välillinen ostaja osti rikkomuksen 
kohteena olleita tavaroita tai palveluja tai 
osti rikkomuksen kohteena olevista 
tavaroista tai palveluista peräisin olevia 
tai niitä sisältäviä tavaroita tai palveluja 
ja että välillinen ostaja osti kyseisiä 
tavaroita tai palveluja suoralta ostajalta 
tai sellaiselta välilliseltä ostajalta, jolla on 
suora kytkös vastaajan toimitusketjuun.
Siirretyn ylihinnan suuruuden 
määrittämisen osalta kansallisella 
tuomioistuimella olisi oltava toimivalta 
arvioida käsiteltävänään olevassa kiistassa, 
kuinka suuri osuus ylihinnasta on siirretty 
välillisten ostajien tasolle.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voitaisiin korjata tietojen 
epäsymmetriaa ja poistaa osa niistä 
vaikeuksista, jotka liittyvät 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon määrittämiseen, sekä varmistaa 
vahingonkorvausvaateiden tehokkuus, on 
tarkoituksenmukaista olettaa, että kun 
rikkomisessa on kyse kartellista, 
rikkominen on aiheuttanut vahinkoa, 

(35) Jotta voitaisiin poistaa osa niistä 
vaikeuksista, jotka liittyvät 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon määrittämiseen, kansallisille 
tuomioistuimille olisi myönnettävä 
toimivalta vahingon olemassaolon ja 
suuruuden arvioimiseen ottaen huomioon 
osapuolten esittämät todisteet.
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erityisesti hintavaikutuksen muodossa. 
Asiaan liittyvistä tosiseikoista riippuen 
tämä merkitsee sitä, että kartelli on 
aiheuttanut hinnan nousemisen tai 
estänyt hintojen laskemisen, joka olisi 
tapahtunut ilman rikkomista. 
Rikkomiseen syyllistyneen yrityksen olisi 
voitava kiistää tällainen olettama. On 
tarkoituksenmukaista rajoittaa tämä 
kumottavissa oleva olettama kartelleihin, 
sillä niiden salainen luonne lisää 
mainittua tietojen epäsymmetriaa ja tekee 
vahinkoa kärsineelle osapuolelle 
vaikeammaksi saada tarvittavat todisteet 
vahingon toteennäyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jotta kannustettaisiin sovitteluun 
perustuvaan sovintoratkaisuun, 
rikkomiseen syyllistynyttä yritystä, joka 
maksaa vahingonkorvauksia sovitteluun 
perustuvan riitojenratkaisun perusteella, ei 
pitäisi asettaa huonompaan asemaan 
suhteessa muihin rikkojiin kuin se olisi 
ilman sovitteluun perustuvaa 
sovintoratkaisua. Näin voisi olla silloin, jos 
sovintoratkaisuun osallistuva rikkoja olisi 
sovitteluun perustuvan sovintoratkaisun 
jälkeenkin yhteisvastuussa rikkomisen
aiheuttamasta koko vahingosta. 
Sovintoratkaisuun osallistuvan rikkojan ei 
periaatteessa pitäisi osallistua 
vahingonkorvauksiin, joita sen 
sovintoratkaisun ulkopuoliset 
rikkojakumppanit maksavat sille vahinkoa 
kärsineelle osapuolelle, jonka kanssa se on 
aikaisemmin tehnyt sovintoratkaisun. 
Vastaavasti vahinkoa kärsineen osapuolen 

(40) Jotta kannustettaisiin sovitteluun 
perustuvaan sovintoratkaisuun, 
rikkomiseen syyllistynyttä yritystä, joka 
maksaa vahingonkorvauksia sovitteluun 
perustuvan riitojenratkaisun perusteella, ei 
pitäisi asettaa huonompaan asemaan 
suhteessa muihin rikkojiin kuin se olisi 
ilman sovitteluun perustuvaa 
sovintoratkaisua. Näin voisi olla silloin, jos 
sovintoratkaisuun osallistuva rikkoja olisi 
sovitteluun perustuvan sovintoratkaisun 
jälkeenkin yhteisvastuussa rikkomisen 
aiheuttamasta koko vahingosta. 
Sovintoratkaisuun osallistuvan rikkojan ei 
periaatteessa pitäisi osallistua 
vahingonkorvauksiin, joita sen 
sovintoratkaisun ulkopuoliset 
rikkojakumppanit maksavat sille vahinkoa 
kärsineelle osapuolelle, jonka kanssa se on 
aikaisemmin tehnyt sovintoratkaisun. 
Vastaavasti vahinkoa kärsineen osapuolen 
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vaadetta olisi pienennettävä 
sovintoratkaisuun osallistuvan rikkojan 
osuudella aiheutetusta vahingosta. Tämä 
osuus olisi määritettävä samojen sääntöjen 
mukaisesti, joita käytetään määritettäessä 
rikkomiseen syyllistyneiden yritysten 
keskinäisiä maksuosuuksia (johdanto-osan 
27 kappale edellä). Ilman tällaista 
vähennystä sovintoratkaisun ulkopuolisille 
rikkojille aiheutuisi oikeudettomasti 
vaikutuksia sovintoratkaisusta, johon ne 
eivät osallistuneet. Sovintoratkaisuun 
osallistuvan rikkojan on edelleen 
maksettava vahingonkorvauksia, jos 
vahinkoa kärsinyt osapuoli ei muulla 
tavoin pysty saamaan täyttä korvausta.

vaadetta olisi pienennettävä 
sovintoratkaisuun osallistuvan rikkojan 
osuudella aiheutetusta vahingosta. Tämä 
osuus olisi määritettävä samojen sääntöjen 
mukaisesti, joita käytetään määritettäessä 
rikkomiseen syyllistyneiden yritysten 
keskinäisiä maksuosuuksia (johdanto-osan 
27 kappale edellä). Ilman tällaista 
vähennystä sovintoratkaisun ulkopuolisille 
rikkojille aiheutuisi oikeudettomasti 
vaikutuksia sovintoratkaisusta, johon ne 
eivät osallistuneet.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen, joka on kärsinyt vahinkoa 
unionin tai kansallisen kilpailuoikeuden 
rikkomisen johdosta, on voitava hakea 
täyttä korvausta kyseisestä vahingosta.

1. Jokaisen, joka on kärsinyt vahinkoa 
unionin tai kansallisen kilpailuoikeuden 
rikkomisen johdosta, on voitava hakea 
täyttä korvausta kyseisestä vahingosta, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta 
vastuuvelvollisuuden määrittämistä 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Täydellä korvauksella saatetaan 
vahinkoa kärsinyt osapuoli asemaan, jossa 
se olisi ollut, jos rikkomista ei olisi 
tapahtunut. Tätä varten sen on sisällettävä 
korvaus todellisesta vahingosta ja saamatta 
jääneestä voitosta sekä korko ajalta, joka 
ulottuu vahingon syntymisestä siihen asti 
kun korvaus kyseisestä vahingosta on 
todella maksettu.

2. Täydellä korvauksella saatetaan 
vahinkoa kärsinyt osapuoli asemaan, jossa 
se olisi ollut, jos rikkomista ei olisi 
tapahtunut. Tätä varten sen on sisällettävä 
korvaus todellisesta vahingosta ja saamatta 
jääneestä voitosta sekä soveltuvin osin
korko vahingon syntymisestä. 

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’muutoksenhakutuomioistuimella’ 
kansallista tuomioistuinta, jolla on 
toimivalta tutkia kansallisen 
kilpailuviranomaisen tekemiä päätöksiä 
koskevat valitukset, minkä yhteydessä sillä 
voi olla myös toimivalta todeta 
perussopimuksen 101 tai 102 artiklan 
rikkominen;

9. ’kilpailutuomioistuimella’ kansallista 
tuomioistuinta, jolla on toimivalta tutkia 
kansallisen kilpailuviranomaisen tekemiä 
päätöksiä koskevat valitukset tai todeta 
perussopimuksen 101 tai 102 artiklan 
rikkominen

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. ’rikkomista koskevalla päätöksellä’ 
kilpailuviranomaisen tai 
muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä, 
jossa todetaan kilpailuoikeuden 

10. ’rikkomista koskevalla päätöksellä’ 
kilpailuviranomaisen tai 
kilpailutuomioistuimen päätöstä, jossa 
todetaan kilpailuoikeuden rikkominen;
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rikkominen;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. ’lopullisella’ rikkomista koskevalla 
päätöksellä rikkomista koskevaa 
kilpailuviranomaisen tai 
muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä, 
johon ei voida enää hakea muutosta;

11. ’lopullisella rikkomista koskevalla 
päätöksellä’ rikkomista koskevaa 
kilpailuviranomaisen tai 
kilpailutuomioistuimen päätöstä, johon ei 
voida enää hakea muutosta;

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. ’sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevalla ohjelmalla’ 
ohjelmaa, jonka perusteella salaiseen 
kartelliin osallistunut yritys tekee muista 
kartelliin osallistuneista yrityksistä 
riippumatta yhteistyötä 
kilpailuviranomaisen tutkimuksessa 
toimittamalla oma-aloitteisia selostuksia, 
joissa esitetään yrityksellä kartellista
olevat tiedot ja sen rooli kartellissa, minkä 
vastineeksi yritykselle myönnetään 
vapautus kartellille määrättävistä sakoista 
tai sen sakkoja lievennetään;

13. ’sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevalla ohjelmalla’ 
ohjelmaa, jonka perusteella 
kilpailunvastaiseen sopimukseen, 
päätökseen tai käytäntöön osallistunut 
yritys tekee muista kyseiseen 
sopimukseen, päätökseen tai käytäntöön
osallistuneista yrityksistä riippumatta 
yhteistyötä kilpailuviranomaisen 
tutkimuksessa toimittamalla oma-aloitteisia 
selostuksia, joissa esitetään yrityksellä 
sopimuksesta, päätöksestä tai käytännöstä
olevat tiedot ja sen rooli kartellissa, minkä 
vastineeksi yritykselle myönnetään 
vapautus sopimukselle, päätökselle tai 
käytännölle määrättävistä sakoista tai sen 
sakkoja lievennetään;
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Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14. ’yrityslausunnolla’ yrityksen laatimaa 
tai sen puolesta laadittua 
kilpailuviranomaiselle osoitettua oma-
aloitteista suullista tai kirjallista selostusta, 
jossa esitetään yrityksellä salaisesta 
kartellista olevat tiedot ja yrityksen rooli 
kyseisessä kartellissa ja joka on laadittu 
nimenomaan esitettäväksi 
kilpailuviranomaiselle sakoista 
vapauttamiseksi tai sakkojen 
lieventämiseksi sellaisen ohjelman 
mukaisesti, joka koskee sakoista 
vapauttamista tai niiden lieventämistä 
perussopimuksen 101 artiklaa tai 
kansallisen lainsäädännön vastaavaa 
säännöstä sovellettaessa; tämä ei kata 
asiakirjoja tai tietoja, joiden olemassaolo ei 
ole yhteydessä kilpailuviranomaisen 
menettelyyn (’jo olemassa olevat tiedot’);

14. ’lieventämislausunnolla’ yrityksen 
laatimaa tai sen puolesta laadittua 
kilpailuviranomaiselle milloin tahansa 
menettelyn aikana osoitettua oma-
aloitteista suullista tai kirjallista selostusta, 
jossa esitetään yrityksellä 
kilpailunvastaisesta sopimuksesta, 
päätöksestä tai käytännöstä olevat tiedot 
ja yrityksen rooli kyseisessä kartellissa ja 
joka on laadittu esitettäväksi 
kilpailuviranomaiselle sakoista 
vapauttamiseksi tai sakkojen 
lieventämiseksi sellaisen ohjelman 
mukaisesti, joka koskee sakoista 
vapauttamista tai niiden lieventämistä 
perussopimuksen 101 artiklaa tai 
kansallisen lainsäädännön vastaavaa 
säännöstä tai sen liitteitä sovellettaessa; 
tämä ei kata asiakirjoja tai tietoja, joiden 
olemassaolo ei ole yhteydessä 
kilpailuviranomaisen menettelyyn (’jo 
olemassa olevat tiedot’);

Or. en

Perustelu

‘Yrityslausunnon' ehdotettu määritelmä ei sisällä kaikkia asiakirjoja, jotka sisältävät sakoista 
vapauttamista tai sakkojen lieventämistä esittävää hakijaa vastaan todistavia lausuntoja.
Täten hakijan toimittamien asiakirjojen suojan rajoittaminen ainoastaan yrityslausuntoon ja 
sovintoehdotukseen, kuten lainsäädäntöehdotuksessa määritellään, ei johda tavoitteeseen, 
jonka mukaan sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevan menettelyn 
tehokkuus ja konkreettisuus on säilytettävä.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17. ’sovitteluun perustuvalla 
sovintoratkaisulla’ sovitteluun perustuvan 
riitojenratkaisun jälkeistä sopimusta 
vahingonkorvauksen maksamisesta.

17. ’sovitteluun perustuvalla 
sovintoratkaisulla’ sovitteluun perustuvan 
riitojenratkaisun jälkeistä sopimusta 
vahingonkorvauksen maksamisesta, 
mukaan luettuna sopimus, jonka nojalla 
yritys sitoutuu maksamaan 
vahingonkorvausta kilpailusääntöjen 
rikkomisen uhreille vakuudellisesta 
korvausrahastosta;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a. ‘suoralla ostajalla’ kilpailuoikeutta 
rikkoneen yrityksen välitöntä asiakasta;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 17 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 b. ‘välillisellä ostajalla’ 
kilpailuoikeutta rikkoneen yrityksen 
tuotteita tai palveluja ostanutta asiakasta, 
joka ei ostanut näitä tuotteita suoraan 
rikkoneelta yritykseltä. 
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Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Velvollisuus esittää todisteita
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun kantaja on esittänyt kohtuudella 
käytettävissä olevia tosiseikkoja ja 
todisteita, joiden mukaan on perusteltua 
epäillä kantajan tai niiden, joita se 
edustaa, kärsineen vahinkoa sen johdosta, 
että vastaaja on rikkonut kilpailuoikeutta, 
kansalliset tuomioistuimet voivat tässä 
luvussa säädetyin ehdoin määrätä, että 
vastaajan tai kolmannen osapuolen on 
tuotava todiste tuomioistuimeen, 
riippumatta siitä, onko kyseinen todiste 
myös kilpailuviranomaisen asiakirja-
aineistossa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tuomioistuimet voivat 
myös määrätä kantajan tai kolmannen 
osapuolen esittämään todisteita vastaajan 
pyynnöstä.
Tällä säännöksellä ei ole vaikutusta 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 
mukaisiin kansallisten tuomioistuinten 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet antavat 
1 kohdassa tarkoitetun todisteiden 
esittämistä koskevan määräyksen, jos 
todisteiden esittämistä pyytänyt osapuoli 
on
a) osoittanut, että toisen asianosaisen tai 
kolmannen osapuolen hallinnassa olevat 
todisteet ovat olennaisia vaateen tai 
puolustuksen perustelemiseksi; ja
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b) yksilöinyt yksittäiset todisteet tai niin 
täsmälliset ja tarkkaan rajatut 
todisteluokat kuin kohtuudella 
käytettävissä olevien tosiseikkojen 
perusteella on mahdollista.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet rajoittavat 
todisteiden esittämisvelvollisuuden siihen 
mikä on oikeasuhteista. Arvioidessaan 
sitä, onko osapuolen pyytämä todisteiden 
esittämisvelvollisuus oikeasuhteinen, 
kansallisten tuomioistuinten on otettava 
huomioon kaikkien asianosaisten ja 
asiaan liittyvien kolmansien osapuolten 
oikeutetut edut. Niiden on erityisesti 
otettava huomioon
a) sen todennäköisyys, että väitetty 
kilpailuoikeuden rikkominen on 
tapahtunut;
b) esittämisvelvollisuuden laajuus ja 
kustannukset, erityisesti kolmansien 
osapuolten osalta;
c) sisältyykö esitettäviin tietoihin 
luottamuksellisia tietoja, erityisesti 
kolmansia osapuolia koskevia 
luottamuksellisia tietoja, ja järjestelyt 
tällaisten luottamuksellisten tietojen 
suojelemiseksi; ja
d) niissä tapauksissa, joissa 
kilpailuviranomainen tutkii tai on 
tutkinut rikkomista, onko pyynnössä 
mainittu erityisesti kyseisten asiakirjojen 
luonne, tavoite tai sisältö vai koskeeko 
pyyntö yleisesti asiakirjoja, jotka on 
toimitettu kilpailuviranomaiselle tai jotka 
sisältyvät kilpailuviranomaisen asiakirja-
aineistoon. 
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisten tuomioistuinten käytettävissä 
on tehokkaita keinoja suojata 
luottamuksellisia tietoja väärältä käytöltä
mahdollisimman tehokkaasti ja samalla 
varmistaa, että tällaisia tietoja sisältävät 
olennaiset todisteet ovat käytettävissä 
vahingonkorvausoikeudenkäynnissä.
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5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan sellaisten erioikeuksien ja 
muiden oikeuksien täysimääräinen 
toteutuminen, joiden mukaan todisteiden 
esittämiseen ei voida velvoittaa.
6. Jos jäsenvaltioiden tuomioistuimilla on 
toimivalta määrätä esittämään todisteita 
kuulematta sitä henkilöä, joka määrätään 
esittämään todisteita, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällaisen määräyksen 
noudattamatta jättämisestä ei voida 
määrätä rangaistusta ennen kuin 
tuomioistuin on kuullut määräyksen 
kohteena olevaa.
7. Todisteisiin kuuluvat kaikentyyppiset 
todisteet, jotka asiaa käsittelevä 
kansallinen tuomioistuin ottaa vastaan, 
erityisesti asiakirjat ja muut tietoa 
sisältävät esineet riippumatta siitä, 
millaiselle välineelle tieto on tallennettu.
8. Rajoittamatta 4 kohdassa säädetyn 
velvollisuuden ja 6 artiklassa säädettyjen 
rajoitusten soveltamista tämä artikla ei 
estä jäsenvaltioita säilyttämästä tai 
ottamasta käyttöön sääntöjä, jotka 
johtaisivat laajempaan todisteiden 
esittämisvelvollisuuteen.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kilpailuviranomaisen asiakirja-aineistoon 
sisältyvien todisteiden 
esittämisvelvollisuutta koskevat 
rajoitukset

Velvollisuus esittää todisteita

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet eivät voi 
vahingonkorvauskanteissa määrätä missään 
vaiheessa osapuolta tai kolmatta osapuolta 
esittämään seuraaviin luokkiin kuuluvia 
todisteita:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet eivät 
periaatteessa voi 
vahingonkorvauskanteissa määrätä missään 
vaiheessa osapuolta tai kolmatta osapuolta 
esittämään lieventämislausuntoa tai 
muuta asiakirjaa, joka sisältää 
lieventämistä hakevan osapuolen omaa 
syyllisyyttä tukevaa näyttöä. Jos kantaja 
on kuitenkin esittänyt kohtuudella 
käytettävissä olevia tosiseikkoja ja 
todisteita, joiden mukaan on perusteltua 
epäillä kantajan tai niiden, joita se 
edustaa, kärsineen vahinkoa sen johdosta, 
että vastaaja on rikkonut kilpailusääntöjä 
ja että lieventämislausunto tai vastaajan
omaa syyllisyyttä tukeva näyttö on 
välttämätön vaateen tukemiseksi ja 
sisältää todisteita, joita ei muulla tavoin 
voida esittää, kansalliset tuomioistuimet 
voivat tässä luvussa säädetyin ehdoin 
määrätä, että vastaajan tai kolmannen 
osapuolen on esitettävä todiste 
tuomioistuimessa, riippumatta siitä, onko 
kyseinen todiste myös 
kilpailuviranomaisen asiakirja-
aineistossa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansalliset 
tuomioistuimet voivat myös määrätä 
kantajan tai kolmannen osapuolen 
esittämään todisteita vastaajan pyynnöstä.
Tämä sääntö ei vaikuta neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1206/2001 mukaisiin 
kansallisten tuomioistuinten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin.

Or. en
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Perustelu

EU:n tuomioistuimen tuomioiden (Pfleiderer ja Donau Chemie) mukaan tiettyjen asiakirjojen 
suojaaminen sinänsä ei ole primaarilainsäädännön mukaista, koska se rikkoisi 
vahingonkorvausoikeuden tehokkuusperiaatetta. Kyseisen suojan käyttöönotto loisi siten liian 
pitkälle menevän suojaamisen, jota ei todennäköisesti noudatettaisi, mikä aiheuttaisi siksi 
oikeudellista epävarmuutta. Edelleen 6 artiklan sanamuoto sisältää vastakohtaispäätelmää 
koskevan riskin kaikkien 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitsemattomien asiakirjojen 
esittämisen puolesta.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevaan ohjelmaan 
liittyvät yrityslausunnot; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sovintoehdotukset. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet voivat 
vahingonkorvauskanteita käsitellessään 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet antavat 
1 kohdassa tarkoitetun todisteiden 
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määrätä esittämään seuraaviin luokkiin 
kuuluvat todisteet vasta sen jälkeen, kun 
kilpailuviranomainen on lopettanut 
menettelynsä tai tehnyt asetuksen N:o 
1/2003 5 artiklassa tai asetuksen N:o 
1/2003 III luvussa tarkoitetun päätöksen:

esittämistä koskevan määräyksen, jos 
todisteiden esittämistä pyytänyt osapuoli 
on

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot, jotka luonnollinen tai 
oikeushenkilö on laatinut erityisesti 
kilpailuviranomaisen menettelyä varten;

a) esittänyt erityiset todisteet, jotka ovat
toisen asianosaisen tai kolmannen 
osapuolen hallinnassa ja jotka ovat 
olennaisia vaateen tai puolustuksen 
perustelemiseksi; 

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot, jotka kilpailuviranomainen on 
laatinut menettelynsä aikana.

b) osoittanut, että se noudattaa todisteiden 
esittämistä koskevaa pyyntöä 
vahingonkorvausvaateessa, joka on 
nostettu unionin alueella olevassa 
kansallisessa tuomioistuimessa; ja

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) on osoittanut sitä kansallista 
tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla, jolle 
pyyntö oli esitetty, että pyynnön esittänyt 
osapuoli tai siihen liittyvä osapuoli ei 
käytä saatuja todisteita muissa 
oikeudenkäynneissä ja että pyynnön 
esittänyt osapuoli tai siihen liittyvä muu 
osapuoli ei julkista tietoja kolmannelle 
osapuolelle ilman sen kansallisen 
tuomioistuimen erillistä lupaa, jossa 
kyseinen vahingonkorvausvaade on 
käsittelyssä.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kilpailuviranomaisen asiakirja-
aineistoon sisältyvät todisteet, jotka eivät 
kuulu mihinkään tämän artiklan 1 tai 
2 kohdassa luetelluista luokista, voidaan 
vaatia esittäväksi 
vahingonkorvausoikeudenkäynnissä 
milloin tahansa.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet voivat määrätä 
kyseisten todisteiden tietyt osat tai luokat 
esitettäviksi mahdollisimman täsmällisesti 
ja kapea-alaisesti määriteltyinä ja 
kohtuudella käytettävissä olevien 
tosiseikkojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Komissio toteaa edelleen lainsäädäntöehdotuksen perusteluissa, että kokonaisten asiakirjojen 
esittämispyyntöjä olisi tavallisesti pidettävä suhteettomina, sillä ne eivät noudata pyynnön 
esittäneen osapuolen velvollisuutta määritellä todisteluokat täsmällisesti ja mahdollisimman 
kapea-alaisesti. Jotta vältyttäisiin asiakirjojen ”kalastelulta”, kantajan on määriteltävä 
mahdollisimman täsmällisesti ja kapea-alaisesti todisteet tai todisteluokat.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet rajoittavat 
todisteiden esittämisvelvollisuuden siihen 
mikä on oikeasuhteista ja liittyy unionin 
alueella esitettyyn 
vahingonkorvausvaateeseen. 
Arvioidessaan sitä, onko osapuolen 
pyytämä todisteiden esittämisvelvollisuus 
oikeasuhteinen, kansallisten 
tuomioistuinten on otettava huomioon 
asiaankuuluvat julkiset edut ja kaikkien 
asiaan liittyvien yksityisten osapuolten 
oikeutetut edut. Niiden on erityisesti 
otettava huomioon
a) tarve turvata kilpailuoikeuden 
täytäntöönpanon valvomisen tehokkuus 
erityisesti sen suhteen, millaisia riskejä 
asiakirjojen esittäminen aiheuttaisi 
seuraaville tahoille:
i) kilpailuviranomaisten toteuttamat 
sakoista vapauttamista ja sakkojen 
lieventämistä koskevat ohjelmat;
ii) kilpailuviranomaisten toteuttamat 
sovintomenettelyt;
iii) kilpailuviranomaisen ja Euroopan 
kilpailuverkoston sisäiset 
päätöksentekoprosessit;
b) sen todennäköisyys, että väitetty 
kilpailuoikeuden rikkominen on 
tapahtunut;
c) esittämisvelvollisuuden laajuus ja 
kustannukset, erityisesti kolmansien 
osapuolten osalta;
d) sisältyykö esitettäviin tietoihin 
luottamuksellisia tietoja, erityisesti 
kolmansia osapuolia koskevia 
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luottamuksellisia tietoja, ja järjestelyt 
tällaisten luottamuksellisten tietojen 
suojelemiseksi; 
e) niissä tapauksissa, joissa 
kilpailuviranomainen tutkii tai on 
tutkinut rikkomista, onko pyynnössä 
mainittu erityisesti kyseisten asiakirjojen 
luonne, tavoite tai sisältö vai koskeeko 
pyyntö yleisesti asiakirjoja, jotka on 
toimitettu kilpailuviranomaiselle tai jotka 
sisältyvät kilpailuviranomaisen asiakirja-
aineistoon; ja
f) tarve välttää tässä luvussa säädettyjen 
todisteiden esittämisvelvollisuuteen 
liittyvien oikeuksien ja niiden avulla 
saatujen todisteiden ja tietojen 
väärinkäyttö.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisten tuomioistuinten käytettävissä 
on tehokkaita keinoja suojata 
luottamuksellisia tietoja väärältä käytöltä 
mahdollisimman tehokkaasti ja samalla 
varmistaa, että tällaisia tietoja sisältävät 
olennaiset todisteet ovat käytettävissä 
vahingonkorvausoikeudenkäynnissä 
unionin alueella. Yritysten kiinnostusta 
välttää rikkomisen jälkeisiä 
vahingonkorvausoikeudenkäyntejä ei 
katsota suojaamisen arvoiseksi 
kaupalliseksi kiinnostukseksi.

Or. en
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Perustelu

Edellä 5 artiklassa ei anneta ohjeita EU:n ulkopuolelta tulevien todisteiden 
esittämisvaatimusten suhteen. Todisteita EU:n kilpailunvastaisista sopimuksista tai 
järjestelyistä ei kuitenkaan saa käyttää ryhmäkanteisiin EU:n tuomiovallan ulkopuolella.
Tarkistukset 6 artiklan 2 ja 3 kohtaan on tarkoitettu tämän kysymyksen riittävään 
ratkaisemiseen ja kyseisen vaikutelman välttämiseen.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan sellaisten erioikeuksien ja 
muiden oikeuksien täysimääräinen 
toteutuminen, joilla suojataan tiettyjä 
todisteita esittämisvelvollisuudelta.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kilpailuviranomaisia kuullaan ennen kuin 
kansallinen tuomioistuin määrää 
esittämään tämän artiklan mukaisesti 
kilpailuviranomaisen aineistossa olevat 
todisteet, riippumatta siitä ovatko tiedot 
kilpailuviranomaisen vai kolmannen 
osapuolen hallussa.

Or. en

Perustelu

Usein muut viranomaiset, kuten yleiset syyttäjät, ovat siirtäneet kilpailuviranomaisten 
aineistossa olevia tietoja. Myös kyseisissä tapauksissa kilpailuviranomaisten olisi voitava 
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selittää tuomioistuimelle, miksi tietoja ei voi esittää.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lieventämislausuntoa tai muuta 
asiakirjaa, joka sisältää lieventämistä 
hakevan osapuolen omaa syyllisyyttä 
tukevaa näyttöä, hallussaan pitäviä
intressitahoja kuullaan ennen kuin 
kansallinen tuomioistuin määrää 
esittämään tämän artiklan mukaisesti 
kyseisistä asiakirjoista saatavat tiedot. 

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 f. Jos jäsenvaltioiden tuomioistuimilla 
on toimivalta määrätä esittämään 
todisteita kuulematta sitä henkilöä, joka 
määrätään esittämään todisteita, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen määräyksen noudattamatta 
jättämisestä ei voida määrätä rangaistusta 
ennen kuin tuomioistuin on kuullut 
määräyksen kohteena olevaa.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 g kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 g. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai 
kansallisen tuomioistuimen tämän 
artiklan mukaisen määräyksen 
vaikutuspiiriin kuuluvalla viranomaisella 
on mahdollisuus nostaa kanne päätöstä 
vastaan myös ennakkokieltojen suhteen. 
Kilpailuviranomaisilla olisi oltava sama 
oikeus 6 artiklan 3 e kohdan mukaisen 
kuulemisen jälkeen. 

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 h. Todisteisiin kuuluvat kaikentyyppiset 
todisteet, jotka toimivaltainen kansallinen 
tuomioistuin ottaa vastaan, erityisesti 
asiakirjat ja muut tietoa sisältävät esineet 
riippumatta siitä, millaiselle välineelle 
tieto on tallennettu.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
6 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
luokkiin kuuluvat todisteet, jotka 
luonnollinen tai oikeushenkilö on saanut 
yksinomaan kilpailuviranomaisen 

Poistetaan.
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asiakirja-aineistoa koskevan 
tutustumisoikeuden kautta käyttäessään 
asetuksen N:o 1/2003 27 artiklan tai 
kansallisen lainsäädännön vastaavien 
säännösten mukaisia 
puolustautumisoikeuksiaan, eivät kelpaa 
todisteeksi 
vahingonkorvausoikeudenkäynneissä.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 6 artiklan poistamisen vuoksi.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
6 artiklan 2 kohdassa lueteltuihin 
luokkiin kuuluvat todisteet, jotka 
luonnollinen tai oikeushenkilö on saanut 
yksinomaan kilpailuviranomaisen 
asiakirja-aineistoa koskevan 
tutustumisoikeuden kautta käyttäessään 
asetuksen N:o 1/2003 27 artiklan tai 
kansallisen lainsäädännön vastaavien 
säännösten mukaisia 
puolustautumisoikeuksiaan, eivät kelpaa 
todisteeksi 
vahingonkorvausoikeudenkäynneissä 
ennen kuin kyseinen 
kilpailuviranomainen on lopettanut 
menettelynsä tai tehnyt asetuksen N:o 
1/2003 5 artiklassa tai asetuksen N:o 
1/2003 III luvussa tarkoitetun päätöksen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 6 artiklan poistamisen vuoksi.
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
todisteita, jotka luonnollinen tai 
oikeushenkilö on saanut yksinomaan 
kilpailuviranomaisen asiakirja-aineistoa 
koskevan tutustumisoikeuden kautta 
käyttäessään asetuksen N:o 1/2003 
27 artiklan tai kansallisen lainsäädännön 
vastaavien säännösten mukaisia 
puolustautumisoikeuksiaan ja jotka eivät 
ole todisteeksi kelpaamattomia tämän 
artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, voi 
käyttää vahingonkorvauskanteissa 
ainoastaan kyseinen henkilö taikka 
luonnollinen tai oikeushenkilö, jolle 
oikeudet ovat oikeusseuraajana siirtyneet, 
mukaan lukien henkilö, jolle vaade on 
siirtynyt.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
todisteita, jotka luonnollinen tai 
oikeushenkilö on saanut yksinomaan 
kilpailuviranomaisen asiakirja-aineistoa 
koskevan tutustumisoikeuden kautta 
käyttäessään asetuksen N:o 1/2003 
27 artiklan tai kansallisen lainsäädännön 
vastaavien säännösten mukaisia 
puolustautumisoikeuksiaan, voi käyttää 
vahingonkorvauskanteissa ainoastaan 
kyseinen henkilö taikka luonnollinen tai 
oikeushenkilö, jolle oikeudet ovat 
oikeusseuraajana siirtyneet, mukaan lukien 
henkilö, jolle vaade on siirtynyt.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuhoava osapuoli tiesi tai sen olisi 
pitänyt tietää, että kansallisessa 
tuomioistuimessa oli nostettu 
vahingonkorvauskanne ja että todisteet 
olivat olennaisia joko 
vahingonkorvausvaateen tai sitä vastaan 
esitettävän puolustuksen perustelemiseksi; 
tai

ii) tuhoava osapuoli tiesi, että kansallisessa 
tuomioistuimessa oli nostettu 
vahingonkorvauskanne ja että todisteet 
olivat olennaisia joko 
vahingonkorvausvaateen tai sitä vastaan 
esitettävän puolustuksen perustelemiseksi; 
tai

Or. en
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Perustelu

Seuraamuksia ei sovelleta huolimattomuustapauksissa.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tässä luvussa säädettyjä todisteiden 
esittämisvelvollisuuteen liittyviä oikeuksia 
ja niiden avulla saatuja todisteita ja tietoja 
käytetään väärin.

d) tässä luvussa säädettyjä todisteiden 
esittämisvelvollisuuteen liittyviä oikeuksia 
ja niiden avulla saatuja todisteita ja tietoja 
käytetään väärin, erityisesti kun 
esittämisestä saatavat tiedot ilmoitetaan 
kolmansille osapuolille tai niitä käytetään 
muissa oikeudenkäynneissä 5 artiklan 
2 kohdan b b kohdan vastaisesti.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisten tuomioistuinten tehdessä 
perussopimuksen 101 tai 102 artiklan 
taikka kansallisen kilpailuoikeuden nojalla 
nostettuja vahingonkorvauskanteita 
käsitellessään päätöksiä sellaisista 
sopimuksista, päätöksistä tai 
menettelytavoista, joista kansallinen 
kilpailuviranomainen tai 
muutoksenhakutuomioistuin on jo tehnyt 
lopullisen rikkomista koskevan päätöksen, 
kyseiset tuomioistuimet eivät voi tehdä 
päätöksiä, jotka olisivat ristiriidassa 
tällaisen rikkomisen toteamisen kanssa. 
Tämä velvoite ei vaikuta perussopimuksen 
267 artiklan mukaisiin oikeuksiin ja 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisten tuomioistuinten tehdessä 
perussopimuksen 101 tai 102 artiklan 
taikka kansallisen kilpailuoikeuden nojalla 
nostettuja vahingonkorvauskanteita 
käsitellessään päätöksiä sellaisista 
sopimuksista, päätöksistä tai 
menettelytavoista, joista kansallinen 
kilpailuviranomainen tai 
kilpailutuomioistuin on jo tehnyt 
lopullisen rikkomista koskevan päätöksen, 
kyseiset tuomioistuimet eivät voi tehdä 
päätöksiä, jotka olisivat ristiriidassa 
tällaisen rikkomisen toteamisen kanssa. 
Tämä velvoite ei vaikuta perussopimuksen 
267 artiklan mukaisiin oikeuksiin ja 
velvoitteisiin, Euroopan unionin 
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velvoitteisiin. perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklan 
mukaisiin oikeuksiin tehokkaista 
oikeussuojakeinoista, puolueettomasta 
tuomioistuimesta ja 
puolustautumisoikeudesta eikä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen 
yleissopimuksen 6 artiklan mukaiseen 
syrjimättömään menettelyyn. Kansallisten 
kilpailuviranomaisten ja 
kilpailutuomioistuinten päätösten on 
vastaavasti oltava sitovia edellyttäen, että 
tutkinnassa ei ilmennyt virheitä ja että 
puolustautumisoikeuksia noudatettiin.

Or. en

Perustelu

Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti sitovuutta ei sovelleta tapauksissa, joissa tosiseikkojen 
tutkinnan aikana on tapahtunut selkeitä virheitä tai joissa vastaajan oikeuksia ei 
asianmukaisesti kunnioitettu kansallisen kilpailuviranomaisen tai kilpailutuomioistuimen 
edessä.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tällaisen toiminnan luokittelu unionin 
tai kansallisen kilpailuoikeuden 
rikkomiseksi;

ii) tosiseikat, joilla tällainen toiminta 
luokitellaan unionin tai kansallisen 
kilpailuoikeuden rikkomiseksi;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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vahingonkorvauskanteen nostamiseen 
sovellettava vanhentumisaika on vähintään 
viisi vuotta.

vahingonkorvauskanteen nostamiseen 
sovellettava vanhentumisaika on vähintään 
kolme vuotta.

Or. en

Perustelu

Kolmen vuoden vanhenemisaika lienee riittävä. Kantajat nostavat vahingonkorvauskanteen 
kuitenkin heti kun kilpailuviranomainen on tehnyt oikeudellisesti sitovan päätöksen, ja kolme 
vuotta on kantajille riittävä aika kanteensa valmisteluun.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vanhentumisaika keskeytetään, jos 
kilpailuviranomainen käynnistää 
tutkimuksen tai menettelyn rikkomisesta, 
johon vahingonkorvauskanne liittyy. 
Keskeyttäminen saa päättyä aikaisintaan
vuosi sen jälkeen, kun rikkomista 
koskevasta päätöksestä on tullut lopullinen 
tai menettely on muulla tavoin lopetettu.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vanhentumisaika keskeytetään, jos 
kilpailuviranomainen käynnistää 
tutkimuksen tai menettelyn rikkomisesta, 
johon vahingonkorvauskanne liittyy. 
Keskeyttäminen päättyy kuusi kuukautta
sen jälkeen, kun rikkomista koskevasta 
päätöksestä on tullut lopullinen tai 
menettely on muulla tavoin lopetettu.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1–
5 kohdassa määrätään, 
vahingonkorvauskanteet on nostettava 
10 vuoden kuluessa niihin johtaneista 
tapahtumista.

Or. en
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritys, jonka kilpailuviranomainen on 
vapauttanut sakoista sakoista 
vapauttamista tai niiden lieventämistä 
koskevan ohjelman nojalla, on vastuussa 
muille vahinkoa kärsineille osapuolille 
kuin omille suorille tai välillisille 
ostajilleen tai toimittajilleen ainoastaan, 
kun tällaiset vahinkoa kärsineet osapuolet 
osoittavat, etteivät ne pysty saamaan täyttä 
korvausta muilta samaan 
kilpailuoikeuden rikkomiseen 
syyllistyneiltä yrityksiltä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hakijan vapauttaminen vaikuttaa kielteisesti uhreihin ja kanssasyyllisiin, joille on 
myönnettävä osallistumisoikeus; tähän saattaa kuulua pääsy tietoihin ja/tai oikeus 
vapauttamispäätöksen haastamiseen. Tällainen osallistuminen vaikuttaa kuitenkin 
mahdottomalta toteuttaa, sillä uhrien henkilöllisyyttä ei aina tiedetä ja heidän lukumääränsä 
saattaa olla erittäin suuri. Vapauttamista pyytävä taho on kuitenkin etusijalla suhteessa 
muihin kanssasyyllisiin.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vahingonkorvauskanteen vastaaja voi 
puolustuksenaan vedota siihen, että kantaja 
siirsi rikkomisesta johtuvan ylihinnan 
edelleen kokonaan tai osittain. Ylihinnan 
siirtämistä koskeva todistustaakka on 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vahingonkorvauskanteen vastaaja voi 
puolustuksenaan vedota siihen, että kantaja 
siirsi rikkomisesta johtuvan ylihinnan 
edelleen kokonaan tai osittain, jos 
siirtämisen syynä oli rikkominen eikä 
kantajan liikevoiton menetysten 
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vastaajalla. korvaaminen. Ylihinnan siirtämistä 
koskeva todistustaakka on vastaajalla.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisella tuomioistuimella on 
toimivalta arvioida, mikä osuus 
ylihinnasta siirrettiin.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ylihinta on siirretty jakeluketjun 
seuraavalla tasolla oleville henkilöille, 
joiden on oikeudellisista syistä 
mahdotonta hakea vahingonkorvausta, 
vastaajalla ei saa olla mahdollisuutta 
vedota edeltävässä kohdassa mainittuun 
puolustukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On vaikeaa arvioida, miten ”oikeudellisista syistä mahdoton” voitaisiin määritellä. Tämä 
termi on liian epämääräinen siirtämiseen. Lisäksi vahingonkorvausten vaatiminen välillisten 
asiakkaiden kokemien vahinkojen perusteella aiheuttaisi oikeudellisia esteitä, jotka olisivat 
”oikeudellisista syistä mahdottomia” ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
vastaisia (ks. Courage ja Crehan; Manfredi) eikä niitä pitäisi siksi tapahtua. Ehdotettu 
sanamuoto saattaa johtaa vahingonkorvausten myöntämiseen kantajille, jotka eivät ole 
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kokeneet vahinkoa ja/tai liiallisiin korvauksiin.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa välillisen ostajan katsotaan 
näyttäneen ylihinnan siirtämisen toteen, 
kun se on osoittanut, että

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa välillisen ostajan on ylihinnan 
siirtämisen toteen näyttämiseksi 
osoitettava vähintään, että 

Or. en

Perustelu

Välilliseltä ostajalta edellytettyjen todisteiden määrä on riittämätön näyttämään siirtäminen 
toteen. Rikkomisen tapahtuminen, rikkomisesta aiheutunut suoran ostajan maksama ylihinta 
ja rikkomisen kohteena olleiden tai siitä johtuvien tavaroiden tai palvelujen ostaminen ovat 
riittämättömiä todistamaan, että ylihinnan siirtäminen välilliselle ostajalle on todella 
tapahtunut.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se osti tavarat tai palvelut, joita kyseinen 
rikkominen koskee, tai osti tavaroita tai 
palveluja, jotka olivat peräisin sellaisista 
tavaroista tai palveluista tai jotka sisälsivät 
sellaisia tavaroita tai palveluja, joita 
kyseinen rikkominen koskee.

c) se osti tavarat tai palvelut, joita kyseinen 
rikkominen koskee, tai osti tavaroita tai 
palveluja, jotka olivat peräisin sellaisista 
tavaroista tai palveluista tai jotka sisälsivät 
sellaisia tavaroita tai palveluja, joita 
kyseinen rikkominen koskee; sekä

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) se osti kyseiset tavarat tai palvelut 
suoralta ostajalta tai toiselta välilliseltä 
ostajalta, jolla on suora yhteys vastaajan 
toimitusketjuun.

Or. en

Perustelu

Välilliseltä ostajalta edellytettyjen todisteiden määrä on riittämätön näyttämään siirtäminen 
toteen. Rikkomisen tapahtuminen, rikkomisesta aiheutunut suoran ostajan maksama ylihinta 
ja rikkomisen kohteena olleiden tai siitä johtuvien tavaroiden tai palvelujen ostaminen ovat
riittämättömiä todistamaan, että ylihinnan siirtäminen välilliselle ostajalle on todella 
tapahtunut.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun rikkomisessa on kyse kartellista, 
rikkomisen oletetaan aiheuttaneen 
vahinkoa. Rikkomiseen syyllistyneellä 
yrityksellä on oltava oikeus kiistää tämä 
olettama.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kansallisille tuomioistuimille myönnetään 
toimivalta määritellä vahingon 
olemassaolo ja suuruus osapuolten 
esittämät todisteet huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Otaksuma siitä, että vahinkoa aiheutettiin ”kun rikkomisessa on kyse kartellista”, on 
yleistämistä eikä täysin totta. Ei ole olemassa taloudellista näyttöä siitä, että kartellit ovat 
vahingollisia. Komissio voi lisäksi erotella toisistaan poikkeavia kilpailunvastaisia 
sopimuksia tai järjestelyjä: kovan luokan hintakartelleja ja kilpailijoiden löyhempiä 
kontaktimuotoja (tiedon jakaminen muista kuin hintaa koskevista asioista). Kaikilla näillä 
tyypeillä ei ole välttämättä taloudellisia vaikutuksia. Tässä ei myöskään anneta ohjeita siitä, 
miten vastaaja voi kumota tällaisen olettamuksen.
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Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vahingon määrittämisen edellyttämä 
todistustaakka sekä todisteiden ja 
tosiseikkojen esittämisen taso eivät tee 
vahinkoa kärsineelle osapuolelle 
käytännössä mahdottomaksi tai 
kohtuuttoman vaikeaksi käyttää oikeuttaan 
saada vahingonkorvaus. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä, että tuomioistuimelle on 
annettava toimivalta arvioida vahingon 
suuruus.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vahingon määrittämisen edellyttämä 
todistustaakka sekä todisteiden ja 
tosiseikkojen esittämisen taso eivät tee 
vahinkoa kärsineelle osapuolelle 
käytännössä mahdottomaksi tai 
kohtuuttoman vaikeaksi käyttää oikeuttaan 
saada vahingonkorvaus.

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionin kilpailusääntöjä soveltavien 
kilpailuviranomaisten verkostoon 
kuuluvat kilpailuviranomaiset voivat 
keskeyttää oikeudenkäynnin, jos sen 
osapuolet osallistuvat sovitteluun 
perustuvaan riitojenratkaisumenettelyyn 
vahingonkorvausvaateista. Kyseisen 
menettelyn perusteella uhreille maksettuja 
tai maksettavia korvauksia pidetään 
lieventävänä seikkana sakon määrää 
määriteltäessä.

Or. en

Perustelu

Nopean ja kustannustehokkaan ratkaisun aikaansaamiseksi kilpailuviranomaisten 
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menettelyyn on sisällytetty vapaaehtoinen korvausmekanismi. Väitetiedoksiannon jälkeen 
(ennen rikkomuksesta aiheutuvan sakon määrästä päättämistä) kilpailuviranomainen voi 
määritellä aikajakson, jonka kuluessa rikkojat voivat vapaaehtoisesti pyrkiä sovintoon 
uhriensa kanssa. Jos kilpailuviranomainen pitää maksettua korvausta riittävänä ja 
lainmukaisena, sen olisi otettava korvaus huomioon sakkoa määrätessään.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sovitteluun perustuvan sovintoratkaisun 
jälkeen sovintoratkaisuun osallistuvan 
vahinkoa kärsineen osapuolen vaateesta 
vähennetään sovintoratkaisuun osallistuvan 
rikkojan osuus vahingosta, jonka 
rikkominen aiheutti vahinkoa kärsineelle 
osapuolelle. Sovintoratkaisun ulkopuoliset 
rikkojat eivät voi vaatia sovintoratkaisuun 
osallistuvaa rikkojaa maksamaan osuutta 
jäljellä olevasta vaateesta. Ainoastaan 
silloin, kun sovintoratkaisun ulkopuoliset 
rikkojat eivät pysty maksamaan jäljellä 
olevan vaateen mukaisia 
vahingonkorvauksia, voidaan 
sovintoratkaisuun osallistuvaa rikkojaa 
vaatia maksamaan vahingonkorvausta 
sovintoratkaisuun osallistuvalle vahinkoa 
kärsineelle osapuolelle.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sovitteluun perustuvan sovintoratkaisun 
jälkeen sovintoratkaisuun osallistuvan 
vahinkoa kärsineen osapuolen vaateesta 
vähennetään sovintoratkaisuun osallistuvan 
rikkojan osuus vahingosta, jonka 
rikkominen aiheutti vahinkoa kärsineelle 
osapuolelle. Sovintoratkaisun ulkopuoliset 
rikkojat eivät voi vaatia sovintoratkaisuun 
osallistuvaa rikkojaa maksamaan osuutta 
jäljellä olevasta vaateesta.

Or. en

Perustelu

Jos sovintoratkaisun ulkopuoliset rikkojat eivät kykene maksamaan jäljellä olevaa vaadetta 
vastaavia vahingonkorvauksia, sovintoratkaisun tehnyt rikkoja voi aiemmasta sovinnostaan 
huolimatta joutua maksamaan korvauksia sovintoratkaisun tekevälle vahingon kärsineelle 
osapuolelle. Tämä poistetaan, sillä se ei edesauta sovintoon pääsemistä, ja on komission 
alkuperäisen tavoitteen vastaista. Se ei tarjoa sovintoa hakevalle osapuolelle varmuutta siitä, 
ettei se enää joutuisi maksamaan korvauksia myös muiden rikkojien puolesta, mikä ehkäisee 
sovintoratkaisun syntymistä.
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PERUSTELUT

1. Taustaa

Komission aloitetta valmisteltiin muun muassa vuoden 2005 vihreällä kirjalla, vuoden 2008 
valkoisella kirjalla ja vuoden 2011 ohjeasiakirjalla vahingon määrittämisestä. Näiden ja 
muiden asiaa koskevien tutkimusten mukaan monet kilpailunvastaisista sopimuksista tai 
järjestelyistä johtuneita liian korkeita hintoja maksaneet eivät saa korvauksia. Viime vuosina 
onkin havaittu yksityisten toimien lisääntymistä. Nykyistä kehystä on tarkistettava, jotta 
vahingonkorvauksiin suhtauduttaisiin kokonaisvaltaisemmin ja jotta julkisen ja yksityisen 
valvonnan yhteistyö tehostuisi. Yhtäältä tämä tarkoittaa täytäntöönpanon valvonnan 
kokonaiskuvan tehostamista, toisaalta taas todellisten korvausten maksamista 
kilpailusääntöjen rikkojien uhreille.

Ehdotetulla direktiivillä pyritään harmonisoimaan kansallisissa tuomioistuimissa käsiteltäviä 
vahingonkorvausvaateita koskevia jäsenvaltioiden nykyisiä säännöksiä. Ehdotuksen mukaan 
komission ja kansallisen kilpailuviranomaisen keskeinen rooli kilpailurikkomusten 
havaitsemisessa ja tutkinnassa sekä yritysten sakottamisessa säilyy ennallaan eikä yksityisen 
sektorin juridisille toimijoille anneta ennaltaehkäisyyn ja rangaistuksiin liittyviä tehtäviä. 
Lisäksi pyritään säilyttämään sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskeva 
ohjelma.

2. Asian käsittely Euroopan parlamentissa

ECON-valiokunta valittiin ehdotuksen käsittelystä vastaavaksi valiokunnaksi. IMCO päätti 
antaa lausunnon, ja JURI osallistuu tehostetun yhteistyömenettelyn puitteissa.

3. Mietintöluonnos

Esittelijä tukee ehdotetun direktiivin yleisiä tavoitteita, joita ovat a) kilpailulainsäädännön 
yksityisen ja julkisen valvonnan yhteistoiminnan lisääminen ja b) EU:n kilpailusääntöjen 
rikkomisesta vahinkoa kärsineille maksettavien täysimittaisten korvausten varmistaminen. 
Valmistelija katsoo, että kilpailusääntöjen julkinen valvonta on oleellinen osa sosiaalista 
markkinataloutta, sillä kilpailunvastaiset sopimukset ja järjestelyt tekevät mahdottomaksi 
reilun kilpailun, joka on yksi markkinatalouden keskeisiä tukipilareita. Siksi on huolehdittava, 
että kilpailunvastaisia sopimuksia ja järjestelyjä ei tehdä. Esittelijä katsoo, että tämä on ennen 
kaikkea julkinen velvollisuus. Jos kyseisten sopimusten ja järjestelyjen syntymistä ei 
kuitenkaan voi estää, niistä on rangaistava tehokkaasti ja niiden aiheuttamista vahingoista on 
maksettava korvauksia nopeasti ja tehokkaasti. Oikeus vahingonkorvauksiin1 aiheuttaa sen, 
että yksityishenkilöillä on todellinen mahdollisuus pyytää vahingonkorvauksia kansallisten 
tuomioistuinten siviilioikeusmenettelyillä. Esittelijä katsoo kuitenkin, että julkisen valvonnan 
välineillä on oltava suurempi rooli valvonnassa, ja siksi esittelijä ehdottaakin nopeita ja 
kustannustehokkaita korvauksia näiden menettelyjen puitteissa. Täten lujitetaan kannustimia 
korvausten maksamiseksi uhreille. 

                                               
1 Ks. asia C-453/99, Courage ja Crehan, tuomio 20.9.2001, Kok., s. I-6297; Yhdistetyt tapaukset C-295/04–C-
298/04, Manfredi, [2006] Kok. s. I-6619.
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Esittelijän näkemyksen mukaan ilmoitettuihin päämääriin pääsemiseksi on kiinnitettävä 
erityistä huomiota sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevien komission ja 
kansallisten kilpailuviranomaisten ohjelmien rakenteeseen. Nämä ohjelmat ovatkin tämän 
direktiivin piiriin kuuluvien aiheiden keskiössä. Jos hakemuksia sakoista vapauttamiseksi tai 
niiden lieventämiseksi ei tule, kilpailunvastaista toimintaa ei ole havaittavissa. Ja jos 
kilpailunvastaista toimintaa ei ole havaittavissa, viime kädessä ei ole uhreja, joille maksaa 
korvauksia. 

Esittelijä pitää myös myönteisenä komission jäsenvaltioille antamaa suositusta kollektiivisista 
oikeussuojakeinoista. Esittelijä yhtyy komission päätökseen, joka tehtiin eurooppalaisia 
kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevan julkisen kuulemisen jälkeen vuonna 2011 ja jossa 
tähän asiaan valittiin horisontaalinen lähestymistapa sen sijaan, että mukaan olisi 
käsiteltävänä olevan ehdotuksen tapaan otettu kollektiivisia toimia kilpailuasioissa.

Näiden näkökohtien jälkeen esittelijä pitää myönteisenä tätä tasapainoista ehdotusta ja pyytää 
ehdotetun direktiivin eräiden osien lujittamista seuraavasti:

3.1. Todisteiden esittämisvelvollisuus

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevat 
ohjelmat ovat kaikkein tehokkain tapa havaita kartelleja ja kilpailunvastaisia sopimuksia tai 
järjestelyjä. Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä hakevien tahojen todisteita on 
suojeltava ohjelman kannustavuuden säilyttämiseksi, sillä komissio ja kilpailuviranomaiset 
ovat riippuvaisia näistä tiedoista.

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön1 mukaan asiakirjojen 
suojaaminen sellaisenaan ei olisi primaarilainsäädännön mukaista, koska se rikkoisi 
vahingonkorvausoikeuden tehokkuusperiaatetta. Kyseisen suojan käyttöönotto loisi siten liian 
pitkälle menevän suojaamisen, jota ei todennäköisesti noudatettaisi, mikä aiheuttaisi siksi 
oikeudellista epävarmuutta. Kaikesta huolimatta sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevan ohjelman kannustimet on säilytettävä. Esittelijä ehdottaa siten 
lieventämisen hakijoiden esittämien asiakirjojen periaatteellista suojaamista, jonka kansalliset 
tuomarit voivat tietyissä olosuhteissa poistaa. Tässä tapauksessa esittelijä haluaisi myös 
välttää vastakohtaispäätelmän ja sen sijaan esittää kaikki asiakirjat, joita ei ole mainittu 
6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, jotka kuitenkin ovat erittäin tärkeitä hakijan kannalta.

Lisäksi on otettava mukaan Euroopan unionin ulkopuolisten todisteiden esittämistä koskevia 
pyyntöjä koskevat ohjeet. Esittelijä katsoo, että sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä 
koskevaa lausuntoa tai muita hakijan toimittamia asiakirjoja, jotka sisältävät hakijan 
syyllisyyttä tukevaa näyttöä ei pitäisi käyttää perusteena ryhmäkanteille EU:n tuomiovallan 
ulkopuolella. 

3.2. Kansallisten päätösten vaikutus

Esittelijä tukee täysimittaisesti kansallisten kilpailuviranomaisten tai kansallisten 
kilpailutuomioistuinten ehkäisevää vaikutusta vahingonkorvaustapauksissa. 

                                               
1 Asia C-536/11, DonauChemie [2013],  31 art.; Asia C-360/09, Pfleiderer AG v Bundeskartellamt [2011] Kok 
s. I-5161.
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Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti esittelijä ehdottaa sitovuuden poistamista tapauksissa, 
joissa asian osapuolten perusoikeuksia ei ole kunnioitettu.

3.3. Vanhentumisajat

Esittelijä katsoo, että kolmen vuoden vanhentumisaika on sopiva ajanjakso, jotta 
kilpailuoikeuden rikkomisen uhrit voivat saada riittävän mahdollisuuden 
vahingonkorvauskanteen nostamiseen ja sen varmistamiseen, että kaikki osapuolet saavat 
asianmukaisen oikeusvarmuuden. Useissa jäsenvaltioissa on havaittu, että kolmen vuoden 
vanhentumisaika on sopiva. Muita muutoksia on tehty asian osapuolten oikeusvarmuuden 
parantamiseksi.

3.4. Yhteisvastuu

Direktiiviehdotuksessa esitetään sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan 
ohjelman houkuttelevuuden säilyttämiseksi, että lieventämistä hakevalle taholle annetaan 
etuoikeuksia vastuuvelvollisuuden suhteen. Esittelijän mielestä yritys, joka on vapautettu 
sakoista tai jonka sakkoja on lievennetty on viime kädessä vastuussa vain sen suorista tai 
välillisistä ostajista tai toimittajista. Tämä muutos johtuu ehdotettujen 
yhteisvastuujärjestelyjen toteuttamista koskevista epäilyistä. Tilastotietojen mukaan sakoista 
vapauttamista tai niiden lieventämistä hakevien tahojen määrä on nousussa, jolloin asiaa 
koskevat lisäkannustimet eivät liene tarpeellisia. 

3.5. Ylihinnan siirtäminen

Vahingonkorvauskanteen vastaaja voi vedota siihen, että kantaja on siirtänyt rikkomisesta 
aiheutuneen ylihinnan ostajilleen kokonaisuudessaan tai osittain puolustusreaktiona 
vahingonkorvauskannetta vastaan. Esittelijä ehdottaa, että kansallisilla tuomioistuimilla on 
toimivalta arvioida, mikä osuus ylihinnasta on siirretty. Toimitusketjun seuraavalla tasolla 
olevan henkilön on ”oikeudellisesti mahdotonta” vaatia korvausta vahingosta, mutta se ei 
kuitenkaan riitä perusteeksi sille, ettei ylihinnan siirtämistä voi käyttää. Ensinnäkin voimassa 
olevan oikeuskäytännön1 mukaan kyseisiä oikeudellisia esteitä ei pitäisi olla tai niitä vastaan 
olisi voitava toimia. Toiseksi tämä epämääräinen sanamuoto saattaa johtaa 
vahingonkorvausten myöntämiseen kantajille, jotka eivät ole kokeneet vahinkoa ja/tai 
liiallisiin korvauksiin. Lisäksi esittelijä ehdottaa, että väärien korvausten estämiseksi on 
lujitettava välilliseltä ostajalta edellytettäviä todisteita ylihintaisesta siirtämisestä.

3.6. Vahingon määrittäminen

Direktiiviehdotuksessa otetaan käyttöön kumottavissa oleva olettamus vahingosta tapauksissa, 
joissa vahinko aiheutuu kartellin olemassaolosta. Kumottavissa oleva olettamus vahingosta on 
kuitenkin yleistys, joka ei ole täysin totta. Komissio erottelee toisistaan poikkeavia 
kilpailunvastaisia sopimuksia tai järjestelyjä: kovan luokan hintakartelleja ja kilpailijoiden 
löyhempiä kontaktimuotoja ja siten jopa sellaisia, joilla ei ollut taloudellista vaikutusta (esim. 
T-Mobile Netherlands BV and Others). Esittelijä katsoo siksi, että tuomioistuimilla on oltava 
toimivalta vahingon olemassaolon määrittämiseen.

                                               
1 Ks. asia C-453/99, Courage ja Crehan, tuomio 20.9.2001, Kok., s. I-6297; Yhdistetyt asiat C-295/04– C-
298/04, Manfredi, [2006] Kok. s. I-6619; Asia C-360/09.
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3.7. Sovitteluun perustuva riitojenratkaisu

Esittelijä pitää myönteisenä direktiiviehdotuksen kannustimia osapuolille, jotta riidat 
voitaisiin ratkaista sovinnolla. Näiden kannustimien säilyttämiseksi esittelijä ehdottaa ettei 
mukaan otettaisi periaatetta, jonka mukaan muiden kanssarikkojien ollessa kykenemättömiä 
sovintoon, sovintoratkaisuun kykenevä kanssarikkoja voi joutua maksamaan 
vahingonkorvauksia vahingosta kärsineelle osapuolelle, vaikka olisi jo sopinut asian itse. 

3.8. Vapaaehtoinen korvausjärjestely

Yksi ehdotetun direktiivin päätavoitteista on tehdä kilpailuoikeuden rikkomisesta kärsineille 
mahdollisuus saada täysi korvaus kärsimästään vahingosta. Kuten Euroopan parlamentin 
jäsenet ja myös esittelijä ovat jo pyytäneet, nopean ja kustannustehokkaan ratkaisun 
saamiseksi tarvitaan vapaaehtoinen korvausjärjestelmä kilpailuviranomaisten menettelyjen 
piirissä. Väitetiedoksiannon jälkeen (ja siten ennen kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuvan 
sakon määrästä päättämistä) kilpailuviranomainen voi määritellä aikajakson, jonka kuluessa 
rikkojat voivat vapaaehtoisesti pyrkiä sovintoon uhriensa kanssa. Jos kilpailuviranomainen 
pitää maksettua korvausta riittävänä ja lainmukaisena, sen olisi otettava korvaus huomioon 
sakkoa määrätessään. Ratkaisu vaikuttaisi olevan mahdollisimman nopeiden ja kaikkein 
kustannustehokkaimpien vahingonkorvausten myöntäminen kilpailuoikeuden rikkomisen 
uhreille samalla, kun kilpailuviranomaiselle annetaan joustavuutta uhreille maksettavien 
korvausten arviointien suhteen.


