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Muudatusettepanek 14
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Võttes arvesse liikmesriikide 
eelisõigust võtta kasutusele erinevaid 
kollektiivseid õiguskaitsemehhanisme, 
tuleks liikmesriike asjaomase mehhanismi 
loomisel ergutada sisse viima nn opt-in 
süsteemi ja hoiduma tingimusliku tasu, 
kolmandate isikute poolse rahastamise ja 
karistusliku kahjuhüvitise määramise 
võimaluse kasutamise ettenägemisest.

Or. en

Selgitus

15 liikmesriigis on kasutusel erinevad kollektiivsed õiguskaitsemenetlused ning nende hulk on 
suurenemas. Paljud siseriiklikud süsteemid on oma kohaldamisalas piiratud või ei ole 
tarbijatele kergesti juurdepääsetavad. See näitab vajadust selgete eeskirjade ja piiriülese 
süsteemi järele. Kollektiivne õiguskaitse peaks olema kättesaadav kõikidele ELi tarbijatele, 
mitte vaid mõnedele.

Muudatusettepanek 15
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tõhusus tähendab seda, et tarbijad 
ja ettevõtjad saavad kahjuhüvitist, et 
ettevõtjad hoiduvad rikkumisi toime 
panemast ning et on tagatud liidu 
konkurentsialaste eeskirjade parem 
järgimine. Sellest tulenevalt tuleks liidu 
konkurentsieeskirjade avalik-õigusliku 
jõustamise tõhustamiseks ergutada nende 
eeskirjade rikkumise tõttu kannatanutele 
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kulutõhusat, õigeaegset ja tõhusat kahju 
hüvitamist. Seega peaksid 
konkurentsiasutused pärast 
konsensuslikku vaidluste lahendamise 
menetlust pidama trahvide määramisel 
kannatanutele kahju hüvitamist 
leevendavaks asjaoluks. Kannatanutele 
kahju konsensusliku hüvitamise 
ergutamine ei tohiks piirata 
liikmesriikides nende eeskirjade 
ühtlustamise vajadust, mis reguleerivad 
liikmesriigi või liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega kaasneva kahju hüvitamist.

Or. en

Selgitus

Tarbijate ja ettevõtjate huvides peab kahju hüvitamine olema kulutõhus, õigeaegne ja tõhus. 
Seega tuleb ergutada vaidluste varajast konsensuslikku lahendamist stiimuliga, mis on seotud 
konkurentsiasutuste määratud trahviga, et tagada selline kulutõhus, õigeaegne ja tõhus 
hüvitamine.

Muudatusettepanek 16
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Vastavalt Euroopa Parlamendi 
hiljutistele resolutsioonidele, milles 
käsitletakse komisjoni iga-aastaseid 
konkurentsipoliitika aruandeid, tuleks 
komisjoni kinnitatud trahvide puhul, 
sealhulgas trahvide puhul, mis on seotud 
leebemast kohtlemisest kasu saavate 
ettevõtjatega, arvesse võtta kannatanutele 
juba makstud mis tahes hüvitisi, ning 
enne trahvi kohta lõpliku otsuse 
langetamist tuleks pooli ergutada 
saavutama kohtuväline kokkulepe.

Or. en
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Selgitus

Tarbijate ja ettevõtjate huvides peab kahju hüvitamine olema kulutõhus, õigeaegne ja tõhus. 
Seega tuleb ergutada vaidluste varajast konsensuslikku lahendamist stiimuliga, mis on seotud 
konkurentsiasutuste määratud trahviga, et tagada selline kulutõhus, õigeaegne ja tõhus 
hüvitamine.

Muudatusettepanek 17
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
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.

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
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.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Parlament võttis 2012. aasta veebruaris vastu resolutsiooni „Euroopa ühtne 
lähenemisviis ühistele kahjunõuetele”, milles nõudis, et kõik kollektiivset õiguskaitset 
käsitlevad ettepanekud sisaldaksid ühiseid põhimõtteid, mis tagavad õiguskaitse ühtse 
kättesaadavuse ELis kollektiivse õiguskaitse kaudu, tegeledes tarbija õiguste rikkumise 
probleemiga. Kollektiivne õiguskaitsemehhanism tõhustaks märkimisväärselt 
konkurentsiõiguse tõhusat jõustamist ja tarbijakaitset.

Muudatusettepanek 18
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
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.

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
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, ilma siseriikliku 
õiguse kohaselt tunnustatud intressiliiki 
piiramata. 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Konkurentsiõiguse nõuetekohane 
jõustamine ja nii ettevõtjate kui ka 
tarbijate hüvitise saamise õiguse tõhus 
teostamine on omavahel tihedalt seotud ja 
üks konkurentsivõimelise majanduskasvu 
saavutamise põhieeldusi. Euroopa õigus 
kollektiivsele õiguskaitsele aitab seega 
kaasa siseturu väljakujundamisele ning 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ühtse ala arengule.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament võttis 2012. aasta veebruaris vastu resolutsiooni „Euroopa ühtne 
lähenemisviis ühistele kahjunõuetele”, milles nõudis, et kõik kollektiivset õiguskaitset 
käsitlevad ettepanekud sisaldaksid ühiseid põhimõtteid, mis tagavad õiguskaitse ühtse 
kättesaadavuse ELis kollektiivse õiguskaitse kaudu, tegeledes tarbija õiguste rikkumise 
probleemiga. Kollektiivne õiguskaitsemehhanism tõhustaks märkimisväärselt 
konkurentsiõiguse tõhusat jõustamist ja tarbijakaitset.

Muudatusettepanek 20
Andreas Schwab

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 

(13) Tõendid on oluline element 
liikmesriigi või liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise 
hagide esitamisel. Kuna 
konkurentsieeskirjade rikkumist käsitlevaid 
kohtuvaidlusi iseloomustab ebavõrdsus 
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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).

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).

Or. en

Selgitus

Tõendid tuleb määratleda võimalikult täpselt ja piiritletult, et vältida huupi päringute 
tegemist, mis võib tõsiselt kahjustada siseturu tõhusat ja õiglast toimimist.

Muudatusettepanek 21
Andreas Schwab

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 

(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 
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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.

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 avaldusi ja dokumente, 
mis sisaldavad tõendeid iseenda vastu ja 
mille leebema kohtlemise taotleja on 
esitanud leebema kohtlemise taotlemise 
eesmärgil, põhimõtteliselt tõenditena 
avaldamise eest kaitsta.

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Seega peavad taotleja esitatud dokumendid olema kaitstud, samas kui per se kaitse tagamine 
on vastuolus esmase õigusega (Donau Chemie).

Muudatusettepanek 22
Sylvana Rapti

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 

(19) Leebusprogrammid 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, 
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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.

kes ei tee konkurentsiasutusega koostööd. 
Et tagada ettevõtjate valmisolek esitada 
vabatahtlikke avaldusi, millega nad 
tunnistavad leebusprogrammi raames 
konkurentsiasutusele enda osalemist liidu 
või liikmesriigi konkurentsiõiguse 
rikkumises, ei tuleks ettevõtjate 
leebusavaldusi tõenditena avaldada.

Or. en

Selgitus

Kuigi nõusolekud kokkuleppe sõlmimiseks on tähtsad konkurentsiõiguse tõhusaks täitmiseks 
avalik-õiguslike meetmete kaudu, ei ole need tähtsuselt mitte mingil juhul võrdsed ettevõtjate 
leebusavaldustega. Nende iseloom ja kvaliteet on põhimõtteliselt erinev, sest nõusolekud 
kokkuleppe sõlmimiseks ei ole erinevalt ettevõtjate leebusavaldustest hädavajalikud 
rikkumiste tõhusaks avastamiseks. Sellest tulenevalt ei tuleks neile tagada absoluutset kaitset 
ega neid seega kaasata musta nimekirja.

Muudatusettepanek 23
Andreas Schwab

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 

välja jäetud
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menetluse lõpetanud.

Or. en

Selgitus

Välja jäetud artiklites 5 ja 6 tehtud muudatuste tulemusena.

Muudatusettepanek 24
Andreas Schwab

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

Selgitus

Välja jäetud artiklites 5 ja 6 tehtud muudatuste tulemusena.

Muudatusettepanek 25
Andreas Schwab

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 

(23) Eelmises põhjenduses osutatud 
kasutamine ei tohiks siiski põhjendamatult 
kahjustada konkurentsiasutuse poolt 
rakendatava konkurentsiõiguse tõhusust. 
Kaitset avaldamise eest tuleks seega 
kohaldada ka selliste tõendite kasutamise 
suhtes, mis on saadud üksnes 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Kohandatud artiklites 5 ja 6 tehtud muudatuste järgi.

Muudatusettepanek 26
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kahju hüvitamise nõude esitamine või 
uurimise algatamine konkurentsiasutuse 
poolt sisaldab endas ohtu, et asjaomased 
ettevõtjad võivad hävitada või varjata 
tõendeid, mida kahju kannatanud isik saaks 
kasutada kahjunõude tõendamisel. Kohtud 
peaksid saama kehtestada piisavalt 
rangeid hoiatavaid sanktsioone, et vältida 
oluliste tõendite hävitamist ning tagada 
avaldamist nõudvate kohtukorralduste 
täitmine. Menetlusosaliste puhul võivad 
kahju hüvitamise menetluses tehtavad 
negatiivsed tagajärjed olla eriti tõhusateks 
karistusteks, mis aitavad vältida asja 
venimist. Konfidentsiaalse teabe kaitse 

(24) Kahju hüvitamise nõude esitamine või 
uurimise algatamine konkurentsiasutuse 
poolt sisaldab endas ohtu, et asjaomased 
ettevõtjad võivad hävitada või varjata 
tõendeid, mida kahju kannatanud isik saaks 
kasutada kahjunõude tõendamisel. Kohtud 
peaksid kehtestama piisavalt rangeid ja 
tõhusaid hoiatavaid sanktsioone, et vältida 
oluliste tõendite hävitamist ning tagada 
avaldamist nõudvate kohtukorralduste 
täitmine. Menetlusosaliste puhul võivad 
kahju hüvitamise menetluses tehtavad 
negatiivsed tagajärjed olla eriti tõhusateks 
karistusteks, mis aitavad vältida asja 
venimist. Konfidentsiaalse teabe kaitse 
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kohustuse täitmatajätmise ja avaldatud 
teabe kuritarvitamise eest tuleks samuti ette 
näha karistused. Samuti tuleks ette näha 
karistused, kui kahju hüvitamise hagides 
kuritarvitatakse teavet, mis on saadud oma 
kaitseõigust kasutades konkurentsiasutuse 
toimikuga tutvumise käigus ja mis on 
seotud kõnealuse konkurentsiasutuse 
uurimistega.

kohustuse täitmatajätmise ja avaldatud 
teabe kuritarvitamise eest tuleks samuti ette 
näha karistused. Samuti tuleks ette näha 
karistused, kui kahju hüvitamise hagides 
kuritarvitatakse teavet, mis on saadud oma 
kaitseõigust kasutades konkurentsiasutuse 
toimikuga tutvumise käigus ja mis on 
seotud kõnealuse konkurentsiasutuse 
uurimistega.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Andreas Schwab

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 
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 

(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 
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 
asja läbi vaatava kohtu lõppotsuses 
tuvastatud aluslepingu artikli 101 või 102 
rikkumisi või nende rikkumiste 
toimepanemise või mittetoimepanemise 
tuvastamise kinnitust olenemata sellest, 
kas hagi esitatakse siseriikliku 
konkurentsiasutuse või asja läbi vaatava 
kohtu asukohaks olevas liikmesriigis või 
mitte. Sama peaks kehtima ka sellise otsuse 
puhul, milles on jõutud järeldusele, et 
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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.

liikmesriigi konkurentsiõiguse sätteid 
rikutakse juhul, kui sama asja suhtes 
kohaldatakse samaaegselt nii liikmesriigi 
kui ka liidu konkurentsiõigust. 
Liikmesriikide konkurentsiasutuste ja 
konkurentsiõiguses pädevate 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, Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklites 47 ja 48 
sätestatud õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile, õiglasele 
kohtulikule arutamisele ja kaitsele ning 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artiklis 6 sätestatud õigust 
õiglasele kohtupidamisele. Sellest 
tulenevalt peavad liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ja 
konkurentsiõiguses pädevate kohtute 
otsused olema siduvad, tingimusel et 
uurimises ei esinenud hindamisvigu ja et 
kaitseõigused olid tagatud.

Or. en

Selgitus

Tarbijatele ja ettevõtjatele kaitseõiguste tagamiseks ei tohiks kohaldada siduvat mõju juhul, 
kui neid õigusi ei austatud. Siduvat mõju tuleks kohaldada ka siis, kui liikmesriigi 
konkurentsiasutus tuvastab, et rikkumist ei ole toime pandud. See suurendaks ettevõtjate jaoks 
siseturul õiguskindlust.

Muudatusettepanek 28
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Ettevõtjatel, kes teevad 
leebusprogrammi raames 
konkurentsiasutusega koostööd, on 

(28) Ettevõtjatel, kes teevad 
leebusprogrammi raames 
konkurentsiasutusega koostööd, on 
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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 
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.

peamine roll konkurentsivastaste 
kokkulepete, otsuste või tegevuste
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 
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.

Or. en

Selgitus

Valitud termin on liiga kitsas ega arvestaks siseturu tegeliku olukorraga.
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Muudatusettepanek 29
Andreas Schwab

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 
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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja jäetud tulenevalt artikli 12 lõikest 2.
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Muudatusettepanek 30
Olle Schmidt

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, 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.

(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. 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Andreas Schwab

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, 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.

(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. Edasisuunamise olemasolu
tõendamiseks peaks kaudne ostja seega 
vähemalt tõendama, et kostja on toime 
pannud konkurentsiõiguse rikkumise, et 
rikkumine tõi kaasa ülemäärase 
ostuhinna kostja otsesele ostjale, et 
kaudne ostja 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, et kaudne ostja ostis need 
kaubad või teenused otseselt ostjalt või 
teiselt kaudselt ostjalt, kes on tarneahela 
kaudu otseselt seotud kostjaga, ning et ta 
ostis need kaubad ja teenused ülemäärase 
ostuhinnaga. 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

Selgitus

Kohandatud artiklis 13 tehtud muudatuste järgi.
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Muudatusettepanek 32
Andreas Schwab

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 
nimetatud ebavõrdsust andmete 
valdamisel ja raskendab kannatanud 
isikul kahju tõendamiseks vajalike 
tõendite kogumist.

(35) Et leevendada ebavõrdsust andmete 
valdamisel ja teatavaid 
konkurentsieeskirjade rikkumisega seotud 
kahju suuruse kindlakstegemisega 
seonduvaid raskusi ning tagada kahju 
hüvitamise nõuete tõhusus, tuleks 
liikmesriikide kohtutele anda kahju
tuvastamise ja suuruse hindamise volitus, 
võttes arvesse poolte esitatud tõendeid.

Or. en

Selgitus

Kohandatud artiklis 16 tehtud muudatuste järgi.

Muudatusettepanek 33
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
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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 
nimetatud ebavõrdsust andmete 
valdamisel ja raskendab kannatanud 
isikul kahju tõendamiseks vajalike 
tõendite kogumist.

(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 ja muude 
eesmärgil põhinevate raskete rikkumiste
korral tekitas rikkumine kahju, eelkõige 
hinnaefekti kaudu. Juhtumi üksikasjadest 
olenevalt tähendab see, et raske rikkumine
põhjustas hinnatõusu või takistas hindade 
langetamist, mis oleks ilma rikkumiseta 
aset leidnud. Rikkumise toime pannud 
ettevõtjal peaks olema lubatud sellist 
eeldust ümber lükata.

Or. en

Selgitus

Kogemused näitavad, et enamikul juhtudest ei tekita konkurentidele, klientidele ja tarbijatele 
kahju mitte ainult kartellid, vaid rasked eesmärgipärased rikkumised üldiselt. Kuna 
kehtestatud eeldust saab veel ümber lükata, peetakse asjakohaseks, et rikkumise toime pannud 
ettevõtjal on kohustus tõendada, et konkreetsel juhul ei tekitatud kahju.

Muudatusettepanek 34
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kui puuduvad liidu õigusaktid 
konkurentsiõiguse rikkumisest tuleneva 
kahju suuruse kindlakstegemise kohta, 

(36) Kui puuduvad liidu õigusaktid 
konkurentsiõiguse rikkumisest tuleneva 
kahju suuruse kindlakstegemise kohta, 
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peavad liikmesriikide õigussüsteemid ja 
kohtud otsustama, milliseid nõudeid peab 
kannatanud isik kantud kahju summa 
tõendamisel täitma, kui täpselt tuleb 
kõnealust summat tõendada, milliseid 
meetodeid võib summa suuruse 
kindlakstegemisel kasutada ja millised on 
tagajärjed, kui sätestatud nõudeid ei täideta 
täiel määral. Nimetatud riiklikud nõuded ei 
tohiks siiski olla karmimad kui sarnaste 
siseriiklike hagide suhtes kohaldatavad 
nõuded (võrdväärsuse põhimõte), samuti ei 
tohiks need muuta liidu kahju hüvitamise 
õiguse kasutamist praktiliselt võimatuks 
või ülemäära keeruliseks (tõhususe 
põhimõte). Sellega seoses tuleks arvesse 
võtta võimalikku poolte vahelist 
ebavõrdsust andmete valdamisel ja asjaolu, 
et kahju suuruse kindlakstegemine eeldab 
asjaomase turu arengu hindamist sellest 
vaatenurgast, kui rikkumist ei oleks 
toimunud. Kõnealune hinnang hõlmab 
võrdlust olukorraga, mis on määratluse 
kohaselt hüpoteetiline ja mis ei saa kunagi 
olla täiesti täpne. Seepärast on asjakohane 
anda liikmesriikide kohtutele volitused 
hinnata konkurentsiõiguse rikkumisest 
tuleneva kahju suurust.

peavad liikmesriikide õigussüsteemid ja 
kohtud otsustama, milliseid nõudeid peab 
kannatanud isik kantud kahju summa 
tõendamisel täitma, kui täpselt tuleb 
kõnealust summat tõendada, milliseid 
meetodeid võib summa suuruse 
kindlakstegemisel kasutada ja millised on 
tagajärjed, kui sätestatud nõudeid ei täideta 
täiel määral. Nimetatud riiklikud nõuded ei 
tohiks siiski olla karmimad kui sarnaste 
siseriiklike hagide suhtes kohaldatavad 
nõuded (võrdväärsuse põhimõte), samuti ei 
tohiks need muuta liidu kahju hüvitamise 
õiguse kasutamist praktiliselt võimatuks 
või ülemäära keeruliseks (tõhususe 
põhimõte). Sellega seoses tuleks arvesse 
võtta võimalikku poolte vahelist 
ebavõrdsust andmete valdamisel ja asjaolu, 
et kahju suuruse kindlakstegemine eeldab 
asjaomase turu arengu hindamist sellest 
vaatenurgast, kui rikkumist ei oleks 
toimunud. Kõnealune hinnang hõlmab 
võrdlust olukorraga, mis on määratluse 
kohaselt hüpoteetiline ja mis ei saa kunagi 
olla täiesti täpne. Seepärast on asjakohane 
anda liikmesriikide kohtutele volitused 
hinnata konkurentsiõiguse rikkumisest 
tuleneva kahju suurust. Kohtuid peaksid 
selle küllaltki keeruka ülesande täitmisel 
abistama komisjoni välja antud selged, 
lihtsad, põhjalikud, kergesti kohaldatavad 
ja piisavalt ajakohased suunised.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse komisjoni suunisdokumentide mittesiduvat iseloomu, on mõistlik rõhutada 
nende tähtsust kahju suuruse tõhusa kindlakstegemise jaoks liikmesriikide kohtute poolt ning 
samuti üheselt mõistetava sõnastuse tähtsust.

Muudatusettepanek 35
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kahju kannatanud isikuid ja rikkumise 
toime pannud ettevõtjaid tuleks julgustada 
jõudma konkurentsiõiguse rikkumisest 
tuleneva kahju hüvitamises kokkuleppele, 
kasutades vaidluste konsensusliku 
lahendamise mehhanisme, näiteks 
kohtuväliseid kokkuleppeid ning 
vahekohtu- ja vahendusmenetlusi. 
Võimaluse korral peaks selline vaidluste 
konsensuslik lahendamine hõlmama 
võimalikult paljusid kahju kannatanud 
isikuid ja rikkumise toime pannud 
ettevõtjaid. Käesolevas direktiivis 
sisalduvad vaidluste konsensuslikku 
lahendamist käsitlevad sätted on seega ette 
nähtud kõnealuste mehhanismide 
kasutamise lihtsustamiseks ja nende 
tõhustamiseks.

(37) Kahju kannatanud isikuid ja rikkumise 
toime pannud ettevõtjaid tuleks julgustada 
jõudma konkurentsiõiguse rikkumisest 
tuleneva kahju hüvitamises kokkuleppele, 
kasutades vaidluste konsensusliku 
lahendamise mehhanisme, näiteks 
kohtuväliseid kokkuleppeid ning 
vahekohtu- ja vahendusmenetlusi. 
Võimaluse korral peaks selline vaidluste 
konsensuslik lahendamine hõlmama 
võimalikult paljusid kahju kannatanud 
isikuid ja rikkumise toime pannud 
ettevõtjaid. Kollektiivset õiguskaitset 
käsitlevaid sätteid tuleb seega kohaldada 
seoses kollektiivsete alternatiivse vaidluste 
lahendamise mehhanismidega. 
Käesolevas direktiivis sisalduvad vaidluste 
konsensuslikku lahendamist käsitlevad 
sätted on seega ette nähtud kõnealuste 
mehhanismide kasutamise lihtsustamiseks 
ja nende tõhustamiseks.

Or. en

Selgitus

Vaidluste konsensusliku lahendamise mehhanismid saavad olla tõeliselt tõhusad vaid siis, kui 
kollektiivne õiguskaitse on sarnaselt kohtumenetlusega vastu võetud ka seoses kollektiivse 
alternatiivse vaidluste lahendamisega. Tänu suuremale menetlustõhususele säästab see 
kõikide osalejate aega ja raha, seejuures liikmesriikide kohtuid koormamata ja tugevdades 
märkimisväärselt tarbijate seisundit.

Muudatusettepanek 36
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Konsensuslike kokkulepete 
soodustamiseks ei tohiks rikkumise toime 
pannud ettevõtjat, kes maksab 

(40) Konsensuslike kokkulepete 
soodustamiseks ei tohiks rikkumise toime 
pannud ettevõtjat, kes maksab 
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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 
lahendamisel osalev kaasrikkuja peab 
siiski maksma hüvitist juhul, kui see on 
kahju kannatanud isiku jaoks ainus viis 
talle tekitatud kahju täielikuks 
hüvitamiseks.

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.

Or. en

Selgitus

Välja jäetud tulenevalt artiklis 18 tehtud muudatustest.

Muudatusettepanek 37
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1
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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, 
piiramata seejuures siseriiklikust õigusest 
tulenevaid mis tahes vastutuse 
kindlaksmääramise nõudeid.

Or. en

Selgitus

Kahju hüvitamise nõudmiseks peavad siseriiklikust õigusest tulenevad vastutuse 
kindlaksmääramise nõuded olema täidetud.

Muudatusettepanek 38
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et ülemäärane 
hüvitamine oleks välistatud.

Or. en

Selgitus

Ülemäärast hüvitamist on vaja vältida, sest see kahjustaks siseturul kõikidele võrdsete 
võimaluste loomise eesmärki.

Muudatusettepanek 39
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kahju 3. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
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kannatanud isikud saavad tõhusalt esitada 
kahju hüvitamise nõudeid.

kannatanud isikud saavad tõhusalt esitada 
kahju hüvitamise nõudeid ning et 
õiguskaitset jõustatakse ka tegelikkuses.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kahju hüvitamise hagi” – liikmesriigi 
õiguse kohane hagi, millega kahju 
kannatanud isik esitab liikmesriigi kohtule 
kahju hüvitamise nõude; see võib hõlmata 
ka hagisid, millega ühe või enama kahju 
kannatanud isiku nimel tegutsev isik esitab 
liikmesriigi kohtule kahju hüvitamise 
nõude, kui selline võimalus on liikmesriigi 
õigusega ette nähtud;

3. „kahju hüvitamise hagi” – liikmesriigi 
õiguse kohane hagi, millega kahju 
kannatanud isik esitab liikmesriigi kohtule 
kahju hüvitamise nõude; see võib hõlmata 
ka hagisid, millega ühe või enama kahju 
kannatanud isiku nimel tegutsev isik esitab 
liikmesriigi kohtule kahju hüvitamise 
nõude, kui liikmesriigi õigus näeb 
iseäranis kollektiivse õiguskaitsega seoses
ette sellise võimaluse;

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament võttis 2012. aasta veebruaris vastu resolutsiooni „Euroopa ühtne 
lähenemisviis ühistele kahjunõuetele”, milles nõudis, et kõik kollektiivset õiguskaitset 
käsitlevad ettepanekud sisaldaksid ühiseid põhimõtteid, mis tagavad õiguskaitse ühtse 
kättesaadavuse ELis kollektiivse õiguskaitse kaudu, tegeledes tarbija õiguste rikkumise 
probleemiga. Kollektiivne õiguskaitsemehhanism tõhustaks konkurentsiõiguse tõhusat 
jõustamist ja tarbijakaitset.

Muudatusettepanek 41
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kahju hüvitamise hagi” – liikmesriigi 
õiguse kohane hagi, millega kahju 
kannatanud isik esitab liikmesriigi kohtule 
kahju hüvitamise nõude; see võib hõlmata
ka hagisid, millega ühe või enama kahju 
kannatanud isiku nimel tegutsev isik esitab 
liikmesriigi kohtule kahju hüvitamise 
nõude, kui selline võimalus on liikmesriigi 
õigusega ette nähtud;

3. „kahju hüvitamise hagi” – liikmesriigi 
õiguse kohane hagi, millega kahju 
kannatanud isik esitab liikmesriigi kohtule 
individuaalse või ühise kahju hüvitamise 
nõude; see hõlmab ka hagisid, millega ühe 
või enama kahju kannatanud isiku nimel 
tegutsev isik esitab liikmesriigi kohtule 
kahju hüvitamise nõude;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. „kollektiivne õiguskaitse” – (i) 
õiguslik mehhanism, mis võimaldab kahel 
või enamal füüsilisel või juriidilisel isikul 
või organisatsioonil, kellel on õigus 
esitada esindushagi, kollektiivselt nõuda 
ebaseadusliku tegevuse lõpetamist 
(keelava iseloomuga kollektiivne 
õiguskaitse); (ii) õiguslik mehhanism, mis 
võimaldab kahel või enamal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes väidavad, et nad on 
kannatanud massikahju, kollektiivselt 
nõuda kahju hüvitamist (kahju 
hüvitamisele suunatud kollektiivne 
õiguskaitse);

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament võttis 2012. aasta veebruaris vastu resolutsiooni „Euroopa ühtne 
lähenemisviis ühistele kahjunõuetele”, milles nõudis, et kõik kollektiivset õiguskaitset 
käsitlevad ettepanekud sisaldaksid ühiseid põhimõtteid, mis tagavad õiguskaitse ühtse 
kättesaadavuse ELis kollektiivse õiguskaitse kaudu, tegeledes tarbija õiguste rikkumise 
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probleemiga. Kollektiivne õiguskaitsemehhanism tõhustaks konkurentsiõiguse tõhusat 
jõustamist ja tarbijakaitset.

Muudatusettepanek 43
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 konkurentsivastases kokkuleppes, 
otsuses või tegevuses osaleja teeb teistest 
asjaomases kokkuleppes, otsuses või 
tegevuses osalevatest ettevõtjatest 
sõltumatult koostööd konkurentsiasutuse 
uurimises, esitades vabatahtlikult teavet 
kokkuleppe, otsuse või tegevuse ning oma 
osa kohta selles, ja mille eest vabastatakse 
ta kokkuleppe, otsuse või tegevuse eest
määratavast trahvist või vähendatakse 
sellise trahvi määra;

Or. en

Selgitus

Valitud termin on liiga kitsas ega arvestaks siseturu tegeliku olukorraga.

Muudatusettepanek 44
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 

14. „ettevõtja leebusavaldus” – menetluse 
mis tahes etapis ettevõtja või tema nimel 
tehtud vabatahtlik suuline või kirjalik 
avaldus konkurentsiasutusele, milles 
kirjeldatakse ettevõtja teavet 
konkurentsivastase kokkuleppe, otsuse või 
tegevuse ja tema rolli kohta selles ning mis 
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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);

on koos selle juurde kuuluvate lisadega
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);

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Pakutud ettevõtja leebusavalduse määratlus ei hõlma kõiki 
dokumente, mis sisaldavad leebema kohtlemise taotleja esitatud tõendeid iseenda vastu. 
Seega ei saavutata selle kaitse piiramisega soovitud eesmärki säilitada leebema kohtlemise ja 
kokkuleppemenetluste tulemuslikkus ja tõhusus.

Muudatusettepanek 45
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. „nõusolek kokkuleppe sõlmimiseks” –
ettevõtja või tema nimel tehtud vabatahtlik 
avaldus konkurentsiasutusele, milles 
kirjeldatakse ettevõtja tunnistust tema 
osalemisest aluslepingu artikli 101 või 
liikmesriigi õiguse vastava sätte 
rikkumises ja tema vastutusest nimetatud 
rikkumise eest ning mis on koostatud 
spetsiaalselt ametliku taotlusena 
asutusele, et viimane kohaldaks 
kiirmenetlust;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – 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 
ettevõtja kohustub maksma 
konkurentsieeskirjade rikkumise tõttu 
kannatanutele tagatud hüvitusfondist 
kahjuhüvitist.

Or. en

Selgitus

Tagatud hüvitusfondi loomise võimaluse eesmärk on tugevdada kannatanud isikute õigust 
hüvitisele.

Muudatusettepanek 47
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

Liikmesriigid tagavad kahju hüvitamise 
nõuetega seonduvalt, et siseriiklikud 
kohtud ei saa põhimõtteliselt nõuda 
poolelt või kolmandalt isikult 
leebusavalduste või muude selliste 
dokumentide avaldamist, mis sisaldavad 
leebema kohtlemise taotleja avaldatud 
tõendeid iseenda vastu. Kui aga hageja on 
esitanud mõistlikult kättesaadavad faktid ja 
tõendid, mis on piisavalt usutavad 
kinnitamaks, et tema või tema poolt 
esindatavad on kandnud kahju, mis tekkis 
seoses konkurentsieeskirjade rikkumisega 
kostja poolt, ning et leebusavaldus või 
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avaldamist ka nõude esitajalt või 
kolmandalt isikult.

muu selline dokument, mis sisaldab 
leebema kohtlemise taotleja avaldatud 
tõendeid iseenda vastu, on hädavajalik 
nende nõude toetamiseks ja sisaldab 
tõendeid, mida ei ole võimalik muul viisil 
esitada, võivad liikmesriikide kohtud 
nõuda kostjalt või kolmandalt isikult 
tõendite avaldamist vastavalt käesolevas 
peatükis sätestatud tingimustele, olenemata 
sellest, kas need tõendid sisalduvad ka 
konkurentsiasutuse toimikus või mitte. 
Liikmesriigid tagavad, et riigi kohtutel on 
võimalik nõuda kostja taotlusel tõendite 
avaldamist ka nõude esitajalt või 
kolmandalt isikult.

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Seega peavad taotleja esitatud dokumendid olema kaitstud, samas kui per se kaitse tagamine 
on vastuolus esmase õigusega (Donau Chemie).

Muudatusettepanek 48
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõendanud, et vastaspoole või 
kolmanda isiku kontrolli all olevad tõendid
on asjakohased avaldamist nõudva isiku 
nõude või kaitseargumendi tõendamiseks 
ning

(a) täpsustanud vastaspoole või kolmanda 
isiku kontrolli all olevaid tõendeid, mis on 
asjakohased avaldamist nõudva isiku 
nõude või kaitseargumendi tõendamiseks,

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon nendib oma seadusandliku ettepaneku seletuskirjas, et dokumentide 
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täieliku avaldamise nõuet tuleks üldiselt pidada ebaproportsionaalseks ja mittevastavaks 
taotleva poole kohustusele määratleda tõendeid (tõendite kategooriaid) võimalikult täpselt ja 
kitsalt. Sihipäratute päringute tegemise vältimiseks peavad üksikud tõendid või tõendite 
kategooriad olema hageja poolt määratletud võimalikult täpselt ja piiritletult.

Muudatusettepanek 49
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tõendanud, et ta esitab tõendite 
avaldamise nõude kindla kahju 
hüvitamise hagi jaoks, mis on esitatud 
ELis asuvale siseriiklikule kohtule, ning

Or. en

Selgitus

Artiklis 5 ei anta juhtnööre väljastpoolt ELi esitatavate tõendite avaldamise nõuete kohta. 
Sellele vaatamata ei tohiks ELi konkurentsivastase lepingu või kokkuleppe tõendeid kasutada 
(kollektiiv)hagi asendamiseks väljaspool ELi jurisdiktsiooni. Muudatusettepanek on esitatud 
selleks, et selle küsimusega asjakohaselt tegeleda ja niisugust mõju vältida.

Muudatusettepanek 50
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kinnitanud liikmesriigi kohtule, 
kellele nõue on esitatud, et nõuet esitav 
pool või temaga seotud isik ei kasuta 
saadud tõendeid muudes menetlustes ning 
et nõuet esitav pool või temaga seotud isik 
ei tee tõendeid kättesaadavaks ühelegi 
kolmandale isikule, välja arvatud juhul, 
kui selleks annab selgesõnalise loa 
liikmesriigi kohus, kes kindlaks määratud 
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kahju hüvitamise hagi menetleb.

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Seega peavad taotleja esitatud dokumendid olema kaitstud, samas kui per se kaitse tagamine 
on vastuolus esmase õigusega (Donau Chemie).

Muudatusettepanek 51
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
liikmesriikide kohtud võivad nõuda nende 
tõendite nii täpsete ja kitsaste osade või 
kategooriate avaldamist, kui on võimalik 
piiritleda mõistlikult kättesaadavate 
faktide alusel.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon nendib oma seadusandliku ettepaneku seletuskirjas, et dokumentide 
täieliku avaldamise nõuet tuleks üldiselt pidada ebaproportsionaalseks ja mittevastavaks 
taotleva poole kohustusele määratleda tõendeid (tõendite kategooriaid) võimalikult täpselt ja 
kitsalt. Sihipäratute päringute tegemise vältimiseks peavad üksikud tõendid või tõendite 
kategooriad olema hageja poolt määratletud võimalikult täpselt ja piiritletult.

Muudatusettepanek 52
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

3. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtud nõuavad tõendite avaldamist üksnes 
proportsionaalsel määral ja kui need 
seonduvad kahju hüvitamise hagi 
esitamisega liidus. Hinnates, kas teatava 
poole nõutav tõendite avaldamine on 
proportsionaalne, võtavad liikmesriikide 
kohtud arvesse seotud avalikke huve ja
kõikide asjaomaste eraisikute õigustatud 
huvisid. Nad võtavad eelkõige arvesse 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Seega peavad taotleja esitatud dokumendid olema kaitstud, samas kui per se kaitse tagamine 
on vastuolus esmase õigusega (Donau Chemie).

Muudatusettepanek 53
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vajadus kaitsta konkurentsiõiguse 
tõhusat täitmist avalik-õiguslike meetmete 
kaudu, iseäranis dokumentide 
avaldamisega kaasnevate ohtude eest
(i) konkurentsiasutuste juhitavatele 
leebusprogrammidele,
(ii) konkurentsiasutuste korraldatavatele 
kokkuleppemenetlustele,
(iii) konkurentsiasutuse ja Euroopa 
konkurentsivõrgustiku sisesele 
otsustamismenetlusele;
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Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Liikmesriikide kohtunikud peavad seda tähtsust avaldamise nõudmisel arvesse võtma.

Muudatusettepanek 54
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vajadus vältida käesolevas peatükis 
sätestatud tõendite avaldamisega seotud 
õiguste ning nende kasutamise raames 
saadud tõendite ja teabe mis tahes 
kuritarvitamist.

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Seega peavad taotleja esitatud dokumendid olema kaitstud, samas kui per se kaitse tagamine 
on vastuolus esmase õigusega (Donau Chemie).

Muudatusettepanek 55
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtutel oleksid tõhusad meetmed 

4. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtutel oleksid tõhusad meetmed 



AM\1007105ET.doc 35/55 PE521.778v01-00

ET

konfidentsiaalse teabe võimalikult tõhusaks 
kaitsmiseks kohatu kasutamise eest, 
tagades samal ajal, et sellist teavet 
sisaldavaid olulisi tõendeid saab kahju 
hüvitamise hagide puhul kasutada.

konfidentsiaalse teabe võimalikult tõhusaks 
kaitsmiseks kohatu kasutamise eest, 
tagades samal ajal, et sellist teavet 
sisaldavaid olulisi tõendeid saab 
liidusiseste kahju hüvitamise hagide puhul 
kasutada. Kaitset vääriva ärihuvina ei 
käsitleta ettevõtjate huvi vältida 
rikkumisega kaasneva kahju hüvitamise 
nõude esitamist.

Or. en

Selgitus

Huvi vältida konkurentsieeskirjade rikkumisega kaasneva kahju hüvitamise nõude esitamist ei 
käsitleta kaitset vääriva ärihuvina, sest see satub otseselt vastuollu tõhusa õigusega hüvitisele 
(vrd CDC Hydrogen Peroxide vs. Euroopa Komisjon (T-437/08)).

Muudatusettepanek 56
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad 
konkurentsiasutuste ärakuulamise, enne 
kui liikmesriigi kohus nõuab 
konkurentsiasutuse toimikutest pärit teabe 
avaldamist käesoleva artikli kohaselt, 
sõltumata sellest, kas teave on 
konkurentsiasutuse või kolmanda isiku 
valduses.

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta.
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Muudatusettepanek 57
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Liikmesriigid tagavad nende 
huvitatud isikute ärakuulamise, kelle 
valduses on leebusavaldus või muu 
dokument, mis sisaldab leebema 
kohtlemise taotleja esitatud tõendeid 
iseenda vastu enne, kui liikmesriigi kohus 
nõuab määratletud dokumentidest pärit 
teabe avaldamist käesoleva artikli 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Seega peavad taotleja esitatud dokumendid olema kaitstud, samas kui per se kaitse tagamine 
on vastuolus esmase õigusega (Donau Chemie).

Muudatusettepanek 58
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 riigi kohtu poolt 
ära kuulatud.

Or. en
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Selgitus

Terminit on vaja täpsustada.

Muudatusettepanek 59
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad, et füüsilisel või 
juriidilisel isikul või ametiasutusel, keda 
käesoleva artikli kohane liikmesriigi 
kohtu nõue mõjutab, oleks võimalus muu 
hulgas eelmäärustes otsus vaidlustada. 
Konkurentsiasutustel peab olema pärast 
artikli 5 lõikes 5 a kirjeldatud 
ärakuulamist sama õigus.

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Dokumentide kaitse peab olema tagatud võimalusega otsus vaidlustada.

Muudatusettepanek 60
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

välja jäetud
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avaldamine.

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Leebusprogrammi tõhususe säilitamiseks tuleb tagada samad kaitsetasemed.

Muudatusettepanek 61
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Konkurentsiasutuse toimikus sisalduvate 
tõendite avaldamise piiramine
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:
(a) ettevõtjate leebusavaldused ning
(b) nõusolekud kokkuleppe sõlmimiseks.
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:
(a) teave, mille füüsiline või juriidiline 
isik valmistas ette konkreetselt 
konkurentsiasutuse menetluse jaoks;
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(b) teave, mille konkurentsiasutus koostas 
oma menetluse käigus.
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.

Or. en

Selgitus

Leebusprogrammi piisavate stiimulite kaitsmine on äärmiselt tähtis siseturul kõikidele 
võrdsete võimaluste tagamiseks. Leebusprogrammid on kõige tõhusam konkurentsivastaste 
kokkulepete tuvastamise vahend. Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või 
tuvastatakse vähesel määral, ei ole lõppkokkuvõttes kannatajaid, kellele hüvitist maksta. 
Teatavate dokumentide per se kaitse võib kahjustada tõhusat õigust hüvitisele ja samas ka 
leebusprogrammide tõhusust.

Muudatusettepanek 62
Sylvana Rapti

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 võivad 
liikmesriikide kohtud igal ajal nõuda, et 
menetlusosaline või kolmas isik avaldaks 
ettevõtjate leebusavaldused:

Or. en

Selgitus

Kuigi nõusolekud kokkuleppe sõlmimiseks on tähtsad konkurentsiõiguse tõhusaks täitmiseks 
avalik-õiguslike meetmete kaudu, ei ole need tähtsuselt mitte mingil juhul võrdsed ettevõtjate 
leebusavaldustega. Nende iseloom ja kvaliteet on põhimõtteliselt erinev, sest nõusolekud 
kokkuleppe sõlmimiseks ei ole erinevalt ettevõtjate leebusavaldustest hädavajalikud 
rikkumiste tõhusaks avastamiseks. Seega peaksid need olema kaasatud pigem artikli 6 lõike 2 
kohasesse halli nimekirja kui rangemasse musta nimekirja.
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Muudatusettepanek 63
Sylvana Rapti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 64
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning (a) kõik hiljuti koostatud, leebema 
kohtlemise taotleja esitatud süüd 
tõendavad dokumendid ning

Or. en

Muudatusettepanek 65
Sylvana Rapti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõusolekud kokkuleppe sõlmimiseks. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 66
Andreas Schwab
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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

Välja jäetud artikli 6 väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 67
Andreas Schwab

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Välja jäetud artikli 6 väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 68
Andreas Schwab

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

Selgitus

Kohandatud artikli 6 ning käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 väljajätmise tõttu.

Muudatusettepanek 69
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtud saavad määrata karistusi pooltele, 
kolmandatele isikutele ja nende 
seaduslikele esindajatele järgmistel 
juhtudel:

1. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtud määravad tõhusaid karistusi 
pooltele, kolmandatele isikutele ja nende 
seaduslikele esindajatele järgmistel 
juhtudel:
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Or. en

Muudatusettepanek 70
Sylvana Rapti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) hävitav pool teadis, et tõend oli oluline 
tema poolt või tema vastu esitatud 
menetletava või tulevase kahju hüvitamise 
hagi jaoks;

iii) hävitav pool teadis või oleks võinud 
loogiliselt järeldada, et tõend oli oluline 
tema poolt või tema vastu esitatud 
menetletava või tulevase kahju hüvitamise 
hagi jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1

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 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, 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 
47 ja 48 sätestatud õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile, õiglasele 
kohtulikule arutamisele ja kaitsele ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni artiklis 6 sätestatud 
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õigust õiglasele kohtupidamisele. Sellest 
tulenevalt peavad liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ja 
konkurentsiõiguses pädevate kohtute 
otsused olema siduvad, tingimusel et 
uurimises ei esinenud hindamisvigu ja et 
kaitseõigused olid tagatud.

Or. en

Selgitus

Tarbijatele ja ettevõtjatele kaitseõiguste tagamiseks ei tohiks kohaldada siduvat mõju juhul, 
kui neid õigusi ei austatud.

Muudatusettepanek 72
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kõnealuse käitumise pidamine liidu või 
liikmesriikide konkurentsiõiguse 
rikkumiseks,

ii) faktid, mille alusel peetakse kõnealust 
käitumist liidu või liikmesriikide 
konkurentsiõiguse rikkumiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 73
Hans-Peter Martin

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 viie 
aasta jooksul ning komplekssete 
finantstoodete puhul vähemalt kümne 
aasta jooksul.

Or. de
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Muudatusettepanek 74
Andreas Schwab

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

Selgitus

Kolmeaastane tähtaeg tundub piisav. Esiteks tahavad hagejad niikuinii esitada oma kahju 
hüvitamise nõude võimalikult kiiresti pärast seda, kui pädev asutus on teinud õiguslikult 
siduva otsuse, ning teiseks on kolm aastat piisav aeg, et hagejad saaksid oma kohtuasja ette 
valmistada.

Muudatusettepanek 75
Sylvana Rapti

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 vähemalt kaks 
aastat pärast seda, kui rikkumist käsitlev 
otsus on lõplikult vastu võetud või kui 
menetlus on muul viisil lõpetatud.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse keerukat majanduslikku iseloomu ja seda, kui raske on õigeaegselt esitada 
konkurentsivastasest käitumisest tuleneva kahju hüvitamise nõudeid, ning arvestades 
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iseäranis tarbijate ebavõrdsust teabe valdamisel, on asjakohane pikendada peatamise 
perioodi ühe aasta võrra, et tagada hagejate tõhus õigus täielikule hüvitamisele.

Muudatusettepanek 76
Andreas Schwab

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, mil rikkumist käsitlev otsus 
on lõplikult vastu võetud või menetlus on 
muul viisil lõpetatud.

Or. en

Selgitus

Peatamise kestuse lõpp peab olema täpselt kindlaks määratud. Lisaks tundub kuus kuud 
soovitud eesmärgi saavutamiseks piisava ajana.

Muudatusettepanek 77
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesoleva artikli lõigetest 1–5 
olenemata peavad kahju hüvitamise 
nõuded olema esitatud kümne aasta 
jooksul alates sündmustest, millest 
nõuded on tingitud.

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Malcolm Harbour

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 võivad luua sellise
kohtupraktikal põhineva süsteemi 
rakendamise võimaluse, kus kahju 
hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude 
vastase kaitseargumendina kasutada 
asjaolu, et nõude esitaja suunas rikkumisest 
tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna 
või osaliselt edasi, mis puhul ülemäärase 
ostuhinna edasisuunamise tõendamise 
kohustus lasub kostjal.

Or. en

Selgitus

Kuigi edasisuunamise kaitseargumendi kasutamine, mis on võimalik paljudes ELi 
liikmesriikide õigussüsteemides, on tervitatav ettepanek, on selle muudatusettepaneku 
eesmärk siiski tegeleda probleemiga, et käesolevas artiklis sisalduvad ELi tasandi 
reguleerivad sätted võivad tahtmatult soosida kas otseseid või kaudseid ostjaid. Ehkki 
reguleerimise puudumine tooks kaasa ebakõlade tekkimise ohu, oleks võib-olla parem lubada 
liikmesriikidel rakendada kahjude edasisuunamist kaitsena kogu ELi kohtupraktikas.

Muudatusettepanek 79
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

On vaja täpsustada, et liikmesriigi kohtul on volitus hinnata edasi suunatud ülemäärase 
ostuhinna osa, et leida lahendus sellistele probleemidele nagu ebavõrdsus andmete 
valdamisel.

Muudatusettepanek 80
Andreas Schwab

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

Õigusliku võimatuse võimalikku määratlust on raske hinnata. Lisaks rikuksid õiguslikud 
takistused, mis teeksid kaudsetele klientidele neile tekitatud kahju hüvitamise nõude esitamise 
õiguslikult võimatuks, Euroopa Kohtu kohtupraktikat (vrd Courage ja Crehan; Manfredi) 
ning seda olukorda ei tohiks üleüldse tekkida. Ettepaneku sõnastuse tõttu võivad hüvitist 
saada ka sellised nõude esitajad, kes ei ole kahju kannatanud, ja/või võidakse maksta 
ülemäärast hüvitist.

Muudatusettepanek 81
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
olukorras peab kaudne ostja 
edasisuunamise toimumise tõestamiseks 
tõendama vähemalt kõiki alljärgnevaid 
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asjaolusid:

Or. en

Selgitus

Tõendamiskoormis peab lasuma kaudsel ostjal.

Muudatusettepanek 82
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rikkumine tõi kaasa ülemäärase 
ostuhinna kostja otsesele ostjale ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 83
Andreas Schwab

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 seotud 
kostjaga, ning

Or. en

Selgitus

Tõendid, mille kaudne ostja peab edasisuunamise tõendamiseks esitama, ei ole piisavad. 
Pelkadest tingimustest, et a) toime on pandud rikkumine, et b) see rikkumine tõi ostjale kaasa 
ülemäärase ostuhinna ning et c) osteti kaupu või teenuseid, mille suhtes rikkumine toime 
pandi või mis olid saadud nendest kaupadest või teenustest, mille suhtes rikkumine toime 
pandi, ei piisa kaudsele ostjale edasisuunamise tõendamiseks.
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Muudatusettepanek 84
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) ta ostis need kaubad või teenused 
ülemäärase ostuhinnaga.

Or. en

Selgitus

Tõendid, mille kaudne ostja peab edasisuunamise tõendamiseks esitama, ei ole piisavad. 
Pelkadest tingimustest, et a) toime on pandud rikkumine, et b) see rikkumine tõi ostjale kaasa 
ülemäärase ostuhinna ning et c) osteti kaupu või teenuseid, mille suhtes rikkumine toime 
pandi või mis olid saadud nendest kaupadest või teenustest, mille suhtes rikkumine toime 
pandi, ei piisa kaudsele ostjale edasisuunamise tõendamiseks. Ta peab tõestama, et ostis 
kaubad ülemäärase ostuhinnaga.

Muudatusettepanek 85
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kohtul on 
volitused hinnata, milline osa ülemäärasest 
ostuhinnast edasi suunati.

Liikmesriigid tagavad, et kohtul on 
volitused hinnata, milline osa ülemäärasest 
ostuhinnast edasi suunati. Kohtuid peaksid 
selle küllaltki keeruka ülesande täitmisel 
abistama komisjoni välja antud selged, 
lihtsad, põhjalikud, kergesti kohaldatavad 
ja piisavalt ajakohased suunised.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Andreas Schwab



AM\1007105ET.doc 51/55 PE521.778v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklid 12 ja 13 ei tohiks 
liikmesriikidel takistada vastu võtta 
eeskirju, mis ennetaksid topelthüvitise 
maksmist kahju eest, kui otsesele või 
kaudsele ostjale on juba hüvitist makstud.

Or. en

Selgitus

Ülemäärast hüvitamist tuleb vältida, sest see kahjustaks siseturul kõikidele võrdsete 
võimaluste loomise eesmärki.

Muudatusettepanek 87
Malcolm Harbour

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi kauaaegne üldine õiguslik põhimõte on olnud see, et hagejad peavad tõendama kahju 
suurust. Komisjoni ettepanek on selle põhimõttega vastuolus ja moonutaks korda. Lisaks 
oleks kostjal selle eelduse ümberlükkamiseks vaja tugevaid majanduslikke tõendeid ning 
juhul, kui oleks tegemist rohkem kui ühe ostjate tasandiga (nt tarnija, jaemüüja ja tarbija), 
oleks väga raske sellist eeldust esitada.

Muudatusettepanek 88
Sylvana Rapti
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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 tagavad, et raske 
eesmärgipärase rikkumise korral 
eeldatakse, et rikkumine tekitas kahju. 
Rikkumise toime pannud ettevõtjal on 
õigus kõnealune eeldus ümber lükata.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Andreas Schwab

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 tagavad, et liikmesriikide 
kohtutele antakse kahju tuvastamise ja 
suuruse hindamise volitus, võttes arvesse 
poolte esitatud tõendeid.

Or. en

Selgitus

Ümberlükatav eeldus, et „kartellikokkuleppest tuleneva rikkumise korral” tekitati kahju, on 
tegelikkuse üldistamine, mis ei ole väga täpne. Selle kohta, et kartellikokkulepped tekitavad 
kahju, puuduvad majanduslikud tõendid. Komisjon määrab trahvi väga erinevate 
konkurentsivastaste lepingute või kokkulepete eest: ranged hindade kartellikokkulepped ja 
konkurentidevahelised vabamad kokkulepped. Kõikidel neil kokkuleppevormidel ei pruugi olla 
majanduslikku mõju. Samuti ei ole antud juhtnööre selle kohta, kuidas kostja saab selle 
eelduse ümber lükata.

Muudatusettepanek 90
Andreas Schwab
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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 
võimatuks ega ülemäära keeruliseks. 
Liikmesriigid näevad ette, et kohtule 
antakse volitused hinnata kahju suurust.

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 
võimatuks ega ülemäära keeruliseks.

Or. en

Selgitus

Välja jäetud tulenevalt artikli 16 lõikes 1 tehtud muudatusest.

Muudatusettepanek 91
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et liidu 
konkurentsieeskirju kohaldavate 
ametiasutuste võrku kuuluvad 
konkurentsiasutused võivad peatada 
menetluse, kui selle menetluse pooled 
osalevad kahju hüvitamise nõudega 
seoses vaidluste konsensusliku 
lahendamise menetluses. Asjaomase 
menetluse kohaselt kannatanule maksud 
või makstavat hüvitist tuleb trahvi suuruse 
määramisel pidada leevendavaks 
asjaoluks.

Or. en
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Selgitus

Tarbijate ja ettevõtjate huvides peab kahju hüvitamine olema kulutõhus, õigeaegne ja tõhus. 
Seega tuleb ergutada vaidluste varajast konsensuslikku lahendamist stiimuliga, mis on seotud 
konkurentsiasutuste määratud trahviga, et tagada selline kulutõhus, õigeaegne ja tõhus 
hüvitamine. Kui konkurentsiasutus peab makstud hüvitist õigeks ja õiguspäraseks, peab ta 
seda hiljem trahvi määramisel arvesse võtma.

Muudatusettepanek 92
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Võimalus, et juhul, 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, tuleks välja jätta, sest sellest saab takistav 
asjaolu kokkulepete sõlmimisele, mis töötab vastu Euroopa Komisjoni esialgsele eesmärgile.
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Muudatusettepanek 93
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hiljemalt [kuupäev viis 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaja 
möödumist].

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hiljemalt [kuupäev viis 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaja 
möödumist].

Aruandele lisatakse rakendamisjärgne 
ühtne hinnang kollektiivsete 
õiguskaitsemehhanismide ja kollektiivsete 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
mehhanismide toimimise kohta 
konkurentsisektoris, hinnates eriti nende 
mehhanismide kohaldamise laiendamist 
ka teistele sektoritele või asjaomase 
mehhanismi loomist ELi tasandil, et 
kindlustada tõhus tarbijakaitse ja siseturu 
tasakaalustatud toimimine.

Or. en


