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Tarkistus 14
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioilla on oikeus ottaa 
käyttöön erilaisia kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen järjestelmiä, ja 
jäsenvaltioita olisi kannustettava tällaisen 
järjestelmän perustamisen yhteydessä 
sisällyttämään siihen mahdollisuus 
jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle. 
Niiden olisi myös pidättäydyttävä 
tulokseen perustuvien ehdollisten 
palkkioiden käytöstä, kolmansien 
osapuolten rahoituksesta ja 
mahdollisuudesta määrätä 
rangaistusseuraamuksia. 

Or. en

Perustelu

15 jäsenvaltiossa on erilaisia kollektiivisia oikeussuojakeinoja, ja niiden määrä kasvaa koko 
ajan. Monien kansallisten järjestelmien soveltamisala on rajoitettu, tai niiden hyödyntäminen 
on kuluttajien kannalta vaikeaa. Tämä osoittaa, että tarvitaan selviä sääntöjä ja rajat 
ylittävää järjestelmää. Kollektiivisten oikeussuojakeinojen olisi oltava EU:n kaikkien 
kuluttajien eikä vain joidenkin käytettävissä.

Tarkistus 15
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kun kuluttajilla ja yrityksillä on 
tehokkaat keinot saada korvauksia, se 
estää yrityksiä rikkomasta 
kilpailusääntöjä ja varmistaa unionin 
kilpailusääntöjen entistä paremman 
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noudattamisen. Näin ollen olisi 
edistettävä näiden sääntöjen rikkomisesta 
kärsineiden saamaa kustannustehokasta, 
nopeaa ja tehokasta korvausta, mikä 
edistäisi kilpailusääntöjen 
julkisoikeudellista täytäntöönpanoa 
unionissa. Siksi korvausta, jonka uhrit 
saavat sovitteluun perustuvan 
riitojenratkaisumenettelyn tuloksena, olisi 
pidettävä lieventävänä seikkana 
kilpailuviranomaisten määrätessä 
sakkoja. Se, että edistetään sovitteluun 
perustuvan korvauksen antamista 
uhreille, ei saisi vaikuttaa tarpeeseen 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa sääntöjä, 
jotka koskevat toimia kansallisen tai 
unionin kilpailulainsäädännön 
rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien ja yritysten edun mukaisesti vahinkojen korvaamisen on oltava 
kustannustehokasta, nopeaa ja tehokasta. Siksi on edistettävä sovitteluun perustuvaa 
riitojenratkaisua asettamalla kilpailuviranomaisten määräämään sakkoon liittyvä kannustin, 
jotta voidaan varmistaa kustannustehokas, nopea ja tehokas korvaus.

Tarkistus 16
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Euroopan parlamentin komission 
vuotuisista kilpailupolitiikkaa koskevista 
kertomuksista antamien viimeisimpien 
päätöslauselmien mukaisesti komission 
asettamissa sakoissa, myös suhteessa 
sakosta vapauttamisesta tai niiden 
lieventämisestä hyötyviin yrityksiin, olisi 
otettava huomioon kaikki uhreille jo 
maksetut korvaukset ja osapuolia olisi 
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kehotettava pyrkimään tuomioistuinten 
ulkopuoliseen sopimiseen ennen sakkoa 
koskevan lopullisen päätöksen tekemistä. 

Or. en

Perustelu

Kuluttajien ja yritysten edun mukaisesti vahinkojen korvaamisen on oltava 
kustannustehokasta, nopeaa ja tehokasta. Siksi on edistettävä sovitteluun perustuvaa 
riitojenratkaisua asettamalla kilpailuviranomaisten määräämään sakkoon liittyvä kannustin, 
jotta voidaan varmistaa kustannustehokas, nopea ja tehokas korvaus.

Tarkistus 17
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Helmikuussa 2012 Euroopan parlamentti hyväksyi kollektiivisia oikeussuojakeinoja 
koskevasta johdonmukaisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta päätöslauselman, jossa se 
kehotti sisällyttämään kaikkiin kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeviin ehdotuksiin joukon 
periaatteita, jotka takaavat yhtäläiset mahdollisuudet oikeuden saantiin kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen kautta unionissa, kun on kyse kuluttajien oikeuksien loukkaamisesta. 
Kollektiivisten oikeussuojakeinojen mekanismi parantaisi huomattavasti 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa ja kuluttajansuojaa.

Tarkistus 18
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

yrityksillä kuin viranomaisilla, riippumatta 
siitä, onko rikkomiseen syyllistyneeseen 
yritykseen olemassa suoraa 
sopimussuhdetta ja onko 
kilpailuviranomainen jo todennut 
kilpailusääntöjen rikkomisen.

Or. en

Tarkistus 19
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kilpailulainsäädännön 
asianmukainen täytäntöönpano ja 
korvausta koskevan oikeuden 
toteuttaminen sekä yritysten että 
kuluttajien toimesta liittyvät läheisesti 
toisiinsa ja ovat keskeisellä sijalla 
kilpailukykyisen kasvun saavuttamisessa.
Eurooppalainen oikeus kollektiivisiin 
oikeussuojakeinoihin edistää tässä 
suhteessa sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamista ja todellisen 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen luomista.

Or. en

Perustelu

Helmikuussa 2012 Euroopan parlamentti hyväksyi kollektiivisia oikeussuojakeinoja 
koskevasta johdonmukaisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta päätöslauselman, jossa se 
kehotti sisällyttämään kaikkiin kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeviin ehdotuksiin joukon 
periaatteita, jotka takaavat yhtäläiset mahdollisuudet oikeuden saantiin kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen kautta unionissa, kun on kyse kuluttajien oikeuksien loukkaamisesta. 
Kollektiiviset oikeussuojakeinot parantaisivat huomattavasti kilpailulainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja kuluttajansuojaa.
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Tarkistus 20
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Todisteet on määritettävä mahdollisimman tarkasti ja kapeasti, jotta voidaan estää tietojen 
kalastelu, joka voi vahingoittaa vakavasti sisämarkkinoiden tehokasta ja oikeudenmukaista 
toimintaa.

Tarkistus 21
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Sakoista vapauttamista ja niiden 
lieventämistä koskevat ohjelmat ja 
sovintomenettelyt ovat tärkeitä välineitä 
unionin kilpailuoikeuden 
julkisoikeudellisessa täytäntöönpanossa, 
koska ne edistävät osaltaan vakavimpien 
kilpailuoikeuden rikkomistapausten 
havaitsemista, syytteeseenpanoa ja 
seuraamusten määräämistä niiden 
perusteella. Yritykset eivät ehkä ryhdy 
tällaiseen yhteistyöhön, jos niiden 
yhteistyötä varten tuottamien asiakirjojen 
esittämisvelvollisuus asettaisi ne 
siviilioikeudelliseen vastuuseen muita 
rikkomiseen syyllistyneitä yrityksiä, jotka 
eivät tee yhteistyötä kilpailuviranomaisten 
kanssa, huonommilla ehdoilla. Jotta 
voitaisiin varmistaa, että yritykset ovat 
edelleen halukkaita antamaan 
kilpailuviranomaiselle vapaaehtoisia 
lausuntoja osallistumisestaan unionin tai 
kansallisen kilpailuoikeuden rikkomiseen 
sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevan ohjelman tai 
sovintomenettelyn puitteissa, todisteiden 
ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle pitäisi
periaatteessa jättää lausunnot ja 
asiakirjat, jotka sisältävät esittäjän 
vastaisia todisteita, jotka on esitetty 
vapauttamista tai lieventämistä haettaessa 
ja jotka vapauttamista tai lieventämistä 
hakeva taho on julkistanut.

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juuri havaita, ei viime kädessä ole uhreja, 
joille maksaa korvauksia. Hakijan esittämät asiakirjat on siis suojattava, mutta automaattinen 
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suoja on ristiriidassa primaarioikeuden kanssa (Donau Chemie). 

Tarkistus 22
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaikka sovintoehdotukset ovatkin tärkeitä kilpailuoikeuden tehokkaan julkisoikeudellisen 
täytäntöönpanon kannalta, ne eivät ole missään tapauksessa yhtä merkittäviä kuin (sakoista 
vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevaan ohjelmaan liittyvät) yrityslausunnot. Niiden
luonne ja laatu ovat perustavalla tavalla erilaiset, koska sovintoehdotukset – toisin kuin 
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yrityslausunnot – eivät ole välttämättömiä rikkomisen tehokkaan havaitsemisen kannalta. Sen 
vuoksi niille ei pidä myöntää ehdotonta suojaa eikä niitä siksi tule sisällyttää mustalle listalle.

Tarkistus 23
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Esittämisvelvollisuutta koskevaa 
poikkeusta olisi lisäksi sovellettava 
kaikkiin sellaisiin esittämisvelvollisuutta 
koskeviin toimenpiteisiin, jotka 
aiheettomasti haittaisivat käynnissä 
olevaa kilpailuviranomaisen tutkimusta, 
joka koskee kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomista. Sen vuoksi 
tiedot, jotka on laatinut 
kilpailuviranomainen kansallisen tai 
unionin kilpailuoikeuden 
täytäntöönpanoa koskevan menettelyn 
aikana (kuten väitetiedoksianto), tai 
menettelyn osapuoli (kuten vastaukset 
kilpailuviranomaisen tietopyyntöihin), 
olisi esitettävä vahingonkorvauskanteissa 
vasta sen jälkeen, kun 
kilpailuviranomainen on todennut 
kansallisten tai unionin kilpailusääntöjen 
rikkomisen tai muulla tavoin lopettanut 
menettelynsä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto seuraa 5 ja 6 artiklan muuttamisesta.

Tarkistus 24
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto seuraa 5 ja 6 artiklan muuttamisesta.

Tarkistus 25
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Edellisessä johdanto-osan kappaleessa 
tarkoitettu todisteiden käyttö ei saisi 
kuitenkaan haitata kohtuuttomasti 
kilpailuviranomaisen harjoittamaa 
kilpailuoikeuden tehokasta 
täytäntöönpanoa. Johdanto-osan 19 ja 20 
kappaleessa mainittuja rajoituksia olisikin 
sovellettava myös sellaisten todisteiden 
käyttöön, jotka on saatu yksinomaan 
kilpailuviranomaisen asiakirja-aineistoon 
sisältyviä asiakirjoja koskevan 
tutustumisoikeuden kautta. Lisäksi 
kilpailuviranomaiselta 
puolustautumisoikeuksien käytön 
yhteydessä saaduista todisteista ei pitäisi 
tulla kaupankäynnin kohdetta.
Mahdollisuus käyttää todisteita, jotka on 
saatu yksinomaan kilpailuviranomaisen 
asiakirja-aineistoon sisältyviä asiakirjoja 
koskevan tutustumisoikeuden kautta, olisi 

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

oikeushenkilöihin, jotka käyttivät 
puolustautumisoikeuttaan, sekä niiden 
oikeusseuraajiin, kuten johdanto-osan 
edellisessä kappaleessa todetaan. Tämä 
rajoitus ei kuitenkaan estä kansallista 
tuomioistuinta määräämästä näiden 
todisteiden esittämistä tässä direktiivissä 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mukautus seuraa 5 ja 6 artiklan muuttamisesta.

Tarkistus 26
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tilanteisiin, joissa esitetään 
vahingonkorvausvaade tai joissa 
kilpailuviranomainen aloittaa tutkimuksen, 
liittyy riski siitä, että asianomaiset yritykset 
tuhoavat tai kätkevät todisteita, jotka 
olisivat hyödyllisiä vahinkoa kärsineen 
osapuolen vahingonkorvausvaateen toteen 
näyttämiseksi. Jotta asiaan liittyvien 
todisteiden tuhoaminen voitaisiin estää ja 
varmistaa, että todisteiden esittämiseen 
velvoittavia tuomioistuimen määräyksiä 
noudatetaan, tuomioistuinten olisi voitava 
määrätä vaikutuksiltaan riittäviä 
ennaltaehkäiseviä seuraamuksia. Kun kyse 
on oikeudenkäynnin asianosaisista, 
epäedullisten päätelmien tekeminen 
vahingonkorvausoikeudenkäynnissä voi 
olla erityisen tehokas seuraamus, jonka 
avulla voidaan välttää viivästykset.
Seuraamuksia olisi voitava määrätä myös 
luottamuksellisten tietojen 
suojaamisvelvoitteen noudattamatta 

(24) Tilanteisiin, joissa esitetään 
vahingonkorvausvaade tai joissa 
kilpailuviranomainen aloittaa tutkimuksen, 
liittyy riski siitä, että asianomaiset yritykset 
tuhoavat tai kätkevät todisteita, jotka 
olisivat hyödyllisiä vahinkoa kärsineen 
osapuolen vahingonkorvausvaateen toteen 
näyttämiseksi. Jotta asiaan liittyvien 
todisteiden tuhoaminen voitaisiin estää ja 
varmistaa, että todisteiden esittämiseen 
velvoittavia tuomioistuimen määräyksiä 
noudatetaan, tuomioistuinten olisi
määrättävä vaikutuksiltaan riittäviä ja 
tehokkaasti ennaltaehkäiseviä 
seuraamuksia. Kun kyse on 
oikeudenkäynnin asianosaisista, 
epäedullisten päätelmien tekeminen 
vahingonkorvausoikeudenkäynnissä voi 
olla erityisen tehokas seuraamus, jonka 
avulla voidaan välttää viivästykset.
Seuraamuksia olisi voitava määrätä myös 
luottamuksellisten tietojen 
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jättämisestä ja todisteina esitettyjen tietojen 
väärinkäytöstä. Samoin seuraamuksia olisi 
voitava määrätä, jos tietoja, jotka on saatu 
kilpailuviranomaisen asiakirja-aineistoon 
sisältyviä asiakirjoja koskevan 
tutustumisoikeuden kautta käytettäessä 
puolustautumisoikeuksia kyseisen 
kilpailuviranomaisen tutkimuksessa, 
käytetään väärin 
vahingonkorvauskanteessa.

suojaamisvelvoitteen noudattamatta 
jättämisestä ja todisteina esitettyjen tietojen 
väärinkäytöstä. Samoin seuraamuksia olisi 
voitava määrätä, jos tietoja, jotka on saatu 
kilpailuviranomaisen asiakirja-aineistoon 
sisältyviä asiakirjoja koskevan 
tutustumisoikeuden kautta käytettäessä 
puolustautumisoikeuksia kyseisen 
kilpailuviranomaisen tutkimuksessa, 
käytetään väärin 
vahingonkorvauskanteessa.

Or. en

Tarkistus 27
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Asetuksen (EY) N:o 1/2003 16 
artiklan 1 kohdassa säädetään, että kun 
kansalliset tuomioistuimet antavat 
ratkaisuja perussopimuksen 101 tai 102 
artiklan nojalla sopimuksista, päätöksistä 
tai menettelytavoista, joista komissio on jo 
tehnyt päätöksen, ne eivät voi tehdä 
päätöksiä, jotka olisivat ristiriidassa 
komission tekemän päätöksen kanssa. Jotta 
voitaisiin lisätä oikeusvarmuutta, varmistaa 
edellä mainittujen perussopimuksen 
määräysten johdonmukainen soveltaminen 
ja tehostaa vahingonkorvauskanteiden 
vaikutusta ja niihin liittyvää 
oikeudenkäyntimenettelyä yritysten ja 
kuluttajien kannalta, kansallisen 
kilpailuviranomaisen tai 
muutoksenhakutuomioistuimen 
lopullisessa ratkaisussa todettua 
perussopimuksen 101 tai 102 artiklan 
rikkomista ei myöskään saisi 
kyseenalaistaa samaan rikkomiseen
liittyvissä vahingonkorvauskanteissa siitä 
riippumatta, onko vahingonkorvauskanne 

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

liittyvissä vahingonkorvauskanteissa siitä 
riippumatta, onko vahingonkorvauskanne 
nostettu kansallisen kilpailuviranomaisen 
tai muutoksenhakutuomioistuimen 
jäsenvaltiossa. Tätä olisi sovellettava myös 
päätöksiin, joissa on katsottu, että 
kansallisen kilpailuoikeuden säännöksiä on 
rikottu asiassa, jossa kansallista ja unionin 
kilpailuoikeutta sovelletaan rinnakkain.
Tämän kansallisten kilpailuviranomaisten 
ja kilpailutuomioistuinten
kilpailusääntöjen rikkomisen toteavien 
päätösten vaikutuksen olisi koskettava 
päätöksen artiklaosaa ja siihen liittyviä 
johdanto-osan kappaleita. Tämä ei vaikuta 
perustamissopimuksen 267 artiklan 
mukaisiin kansallisten tuomioistuinten 
oikeuksiin ja velvoitteisiin, tehokkaita 
oikeussuojakeinoja ja puolueetonta 
tuomioistuinta koskevaan oikeuteen sekä 
puolustautumisoikeuteen Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 ja 48 
artiklan mukaisesti eikä ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimukseen 6 
artiklan mukaiseen oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevaan oikeuteen.
Siten kansallisten kilpailuviranomaisten 
ja kilpailutuomioistuinten päätökset ovat 
sitovia, ellei tutkinnassa ole ollut ilmeisiä 
virheitä ja edellyttäen, että puolustukseen 
liittyviä oikeuksia on noudatettu.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa kuluttajien ja yritysten oikeus puolustukseen, sitovuutta ei sovelleta, 
kun näitä ehtoja ei ole noudatettu. Sitovuutta noudatetaan myös, jos kansallinen 
kilpailuviranomainen ei havaitse mitään rikkomista. Tämä parantaisi yritysten 
oikeusvarmuutta sisämarkkinoilla.

Tarkistus 28
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

vastuuvelvollisuus muita vahinkoa 
kärsineitä osapuolia kuin omia suoria tai 
välillisiä ostajiaan tai toimittajiaan kohtaan 
ainoastaan, kun nämä eivät pysty saamaan 
täyttä korvausta muilta rikkomiseen 
syyllistyneiltä yrityksiltä.

Or. en

Perustelu

Valittu termi on liian kapea, eikä se kata sisämarkkinoiden todellisuutta.

Tarkistus 29
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kun on kyse tilanteesta, jossa ylihinta 
siirrettiin henkilöille, jotka eivät 
oikeudellisista syistä pysty hakemaan 
korvausta, ei ole tarkoituksenmukaista 
sallia sitä, että rikkomiseen syyllistynyt 
yritys vetoaa puolustuksenaan ylihinnan 
siirtämiseen, koska tämä puolustus 
vapauttaisi sen kohtuuttomalla tavalla 
vastuusta aiheuttamansa vahingon osalta. 
Sen vuoksi tuomioistuimen, jossa kanne 
on nostettu, olisi ylihinnan siirtämiseen 
vetoavan puolustuksen yhteydessä 
arvioitava, pystyvätkö ne henkilöt, joille 
ylihinta oletetusti siirrettiin, 
oikeudellisesti hakemaan korvausta. 
Vaikka välillisillä ostajilla on oikeus 
vaatia korvausta, syy-yhteyttä koskevat 
kansalliset säännöt (mukaan lukien 
ennakoitavuutta ja etäisyyttä koskevat 
säännöt), joita sovelletaan unionin 
oikeuden periaatteiden mukaisesti, voivat 
merkitä sitä, että tietyillä henkilöillä 
(esimerkiksi jakeluketjun sellaisella 
tasolla, joka on kaukana rikkomisesta) ei 
ole oikeudellista mahdollisuutta hakea 

Poistetaan.
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korvausta tietyssä asiassa. Ainoastaan 
silloin, kun tuomioistuin toteaa, että 
henkilö, jolle ylihinta oletetusti siirrettiin, 
pystyy oikeudellisesti hakemaan 
korvausta, se arvioi ylihinnan 
siirtämiseen vetoavaa puolustusta.

Or. en

Perustelu

Poisto seuraa 12 artiklan 2 kohdasta.

Tarkistus 30
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kuluttajat ja yritykset, joille todellinen 
vahinko on siirretty, kärsivät vahinkoa, 
joka on aiheutunut kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomisesta. Vaikka 
rikkomiseen syyllistyneen yrityksen olisi 
korvattava tällainen vahinko, sellaisten 
kuluttajien ja yritysten, jotka eivät itse ole 
ostaneet mitään rikkomiseen syyllistyneeltä 
yritykseltä, saattaa olla erityisen vaikea 
näyttää toteen tällaisen vahingon laajuus.
Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista 
säätää, että kun vahingonkorvausvaateen 
olemassaolo tai myönnettävän korvauksen 
suuruus riippuu siitä, onko rikkomiseen 
syyllistyneen yrityksen suoran ostajan 
maksama ylihinta siirretty välilliselle 
ostajalle ja missä määrin näin on 
tapahtunut, jälkimmäisen katsotaan 
todistaneen, että suoran ostajan maksama 
ylihinta on siirretty välillisen ostajan 
tasolle, kun välillinen ostaja pystyy 
osoittamaan, että tällainen ylihinnan 
siirtäminen on ilmeisesti tapahtunut. 
Lisäksi on tarkoituksenmukaista 
määritellä, milloin välillisen ostajan 

(31) Kuluttajat ja yritykset, joille todellinen 
vahinko on siirretty, kärsivät vahinkoa, 
joka on aiheutunut kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomisesta. Vaikka 
rikkomiseen syyllistyneen yrityksen olisi 
korvattava tällainen vahinko, sellaisten 
kuluttajien ja yritysten, jotka eivät itse ole 
ostaneet mitään rikkomiseen syyllistyneeltä 
yritykseltä, saattaa olla erityisen vaikea 
näyttää toteen tällaisen vahingon laajuus.
On tarkoituksenmukaista määritellä, 
milloin välillisen ostajan voidaan katsoa 
esittäneen tällaisen prima facie -näytön.
Siirretyn ylihinnan suuruuden 
määrittämisen osalta kansallisella 
tuomioistuimella olisi oltava toimivalta 
arvioida käsiteltävänään olevassa kiistassa, 
kuinka suuri osuus ylihinnasta on siirretty 
välillisten ostajien tasolle. Rikkomiseen 
syyllistyneen yrityksen olisi voitava esittää 
todisteita, jotka osoittavat, ettei todellista 
vahinkoa ole siirretty tai että sitä ei ole 
siirretty kokonaisuudessaan.
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voidaan katsoa esittäneen tällaisen prima 
facie -näytön. Siirretyn ylihinnan 
suuruuden määrittämisen osalta 
kansallisella tuomioistuimella olisi oltava 
toimivalta arvioida käsiteltävänään 
olevassa kiistassa, kuinka suuri osuus 
ylihinnasta on siirretty välillisten ostajien 
tasolle. Rikkomiseen syyllistyneen 
yrityksen olisi voitava esittää todisteita, 
jotka osoittavat, ettei todellista vahinkoa 
ole siirretty tai että sitä ei ole siirretty 
kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 31
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kuluttajat ja yritykset, joille todellinen 
vahinko on siirretty, kärsivät vahinkoa, 
joka on aiheutunut kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomisesta. Vaikka 
rikkomiseen syyllistyneen yrityksen olisi 
korvattava tällainen vahinko, sellaisten 
kuluttajien ja yritysten, jotka eivät itse ole 
ostaneet mitään rikkomiseen syyllistyneeltä 
yritykseltä, saattaa olla erityisen vaikea 
näyttää toteen tällaisen vahingon laajuus.
Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista 
säätää, että kun vahingonkorvausvaateen 
olemassaolo tai myönnettävän korvauksen 
suuruus riippuu siitä, onko rikkomiseen 
syyllistyneen yrityksen suoran ostajan 
maksama ylihinta siirretty välilliselle 
ostajalle ja missä määrin näin on 
tapahtunut, jälkimmäisen katsotaan 
todistaneen, että suoran ostajan maksama 
ylihinta on siirretty välillisen ostajan 
tasolle, kun välillinen ostaja pystyy 
osoittamaan, että tällainen ylihinnan 
siirtäminen on ilmeisesti tapahtunut.

(31) Kuluttajat ja yritykset, joille todellinen 
vahinko on siirretty, kärsivät vahinkoa, 
joka on aiheutunut kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomisesta. Vaikka 
rikkomiseen syyllistyneen yrityksen olisi 
korvattava tällainen vahinko, sellaisten 
kuluttajien ja yritysten, jotka eivät itse ole 
ostaneet mitään rikkomiseen syyllistyneeltä 
yritykseltä, saattaa olla erityisen vaikea 
näyttää toteen tällaisen vahingon laajuus.
Siirron osoittamiseksi välillisen ostajan 
olisi siksi ainakin osoitettava, että 
vastaaja on rikkonut kilpailuoikeutta,
rikkominen on johtanut ylihinnan 
veloittamiseen vastaajan suoralta 
ostajalta, että välillinen ostaja on ostanut 
tavarat tai palvelut, joihin rikkominen 
liittyi, tai on ostanut tavaroita tai 
palveluita, jotka on johdettu tavaroista tai 
palveluista tai sisältävät tavaroita tai 
palveluita, joihin rikkominen on liittynyt,
ja että välillinen ostaja on ostanut tavarat 
tai palvelut suoralta ostajalta tai joltakin 
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Lisäksi on tarkoituksenmukaista 
määritellä, milloin välillisen ostajan 
voidaan katsoa esittäneen tällaisen prima 
facie -näytön. Siirretyn ylihinnan 
suuruuden määrittämisen osalta 
kansallisella tuomioistuimella olisi oltava 
toimivalta arvioida käsiteltävänään 
olevassa kiistassa, kuinka suuri osuus 
ylihinnasta on siirretty välillisten ostajien 
tasolle. Rikkomiseen syyllistyneen 
yrityksen olisi voitava esittää todisteita, 
jotka osoittavat, ettei todellista vahinkoa 
ole siirretty tai että sitä ei ole siirretty 
kokonaisuudessaan.

toiselta välilliseltä ostajalta, joka liittyy 
jakeluketjun kautta suoraan vastaajaan, 
ja on ostanut asianomaiset tavarat tai 
palvelut ylihintaan. Siirretyn ylihinnan 
suuruuden määrittämisen osalta 
kansallisella tuomioistuimella olisi oltava 
toimivalta arvioida käsiteltävänään 
olevassa kiistassa, kuinka suuri osuus 
ylihinnasta on siirretty välillisten ostajien 
tasolle.

Or. en

Perustelu

Mukautus seuraa 13 artiklan muuttamisesta.

Tarkistus 32
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voitaisiin korjata tietojen 
epäsymmetriaa ja poistaa osa niistä 
vaikeuksista, jotka liittyvät 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon määrittämiseen, sekä varmistaa 
vahingonkorvausvaateiden tehokkuus, on 
tarkoituksenmukaista olettaa, että kun 
rikkomisessa on kyse kartellista, 
rikkominen on aiheuttanut vahinkoa, 
erityisesti hintavaikutuksen muodossa. 
Asiaan liittyvistä tosiseikoista riippuen 
tämä merkitsee sitä, että kartelli on 
aiheuttanut hinnan nousemisen tai 
estänyt hintojen laskemisen, joka olisi 
tapahtunut ilman rikkomista. 
Rikkomiseen syyllistyneen yrityksen olisi 
voitava kiistää tällainen olettama. On 

(35) Jotta voitaisiin korjata tietojen 
epäsymmetriaa ja poistaa osa niistä 
vaikeuksista, jotka liittyvät 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon määrittämiseen, sekä varmistaa 
vahingonkorvausvaateiden tehokkuus,
kansallisille tuomioistuimille olisi 
annettava toimivalta määrittää vahingon 
tapahtuminen ja arvioida vahingon 
suuruus osapuolten esittämät todisteet 
huomioon ottaen.
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tarkoituksenmukaista rajoittaa tämä 
kumottavissa oleva olettama kartelleihin, 
sillä niiden salainen luonne lisää 
mainittua tietojen epäsymmetriaa ja tekee 
vahinkoa kärsineelle osapuolelle 
vaikeammaksi saada tarvittavat todisteet 
vahingon toteennäyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Mukautus seuraa 16 artiklan muuttamisesta.

Tarkistus 33
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Jotta voitaisiin korjata tietojen 
epäsymmetriaa ja poistaa osa niistä 
vaikeuksista, jotka liittyvät 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon määrittämiseen, sekä varmistaa 
vahingonkorvausvaateiden tehokkuus, on 
tarkoituksenmukaista olettaa, että kun
rikkomisessa on kyse kartellista, 
rikkominen on aiheuttanut vahinkoa, 
erityisesti hintavaikutuksen muodossa.
Asiaan liittyvistä tosiseikoista riippuen 
tämä merkitsee sitä, että kartelli on 
aiheuttanut hinnan nousemisen tai estänyt 
hintojen laskemisen, joka olisi tapahtunut 
ilman rikkomista. Rikkomiseen 
syyllistyneen yrityksen olisi voitava kiistää 
tällainen olettama. On 
tarkoituksenmukaista rajoittaa tämä 
kumottavissa oleva olettama kartelleihin, 
sillä niiden salainen luonne lisää 
mainittua tietojen epäsymmetriaa ja tekee 
vahinkoa kärsineelle osapuolelle 
vaikeammaksi saada tarvittavat todisteet 
vahingon toteennäyttämiseksi.

(35) Jotta voitaisiin korjata tietojen 
epäsymmetriaa ja poistaa osa niistä 
vaikeuksista, jotka liittyvät 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon määrittämiseen, sekä varmistaa 
vahingonkorvausvaateiden tehokkuus, on 
tarkoituksenmukaista olettaa, että kun on 
kyse kartellista tai muista vakavista 
rikkomuksista, rikkominen on aiheuttanut 
vahinkoa, erityisesti hintavaikutuksen 
muodossa. Asiaan liittyvistä tosiseikoista 
riippuen tämä merkitsee sitä, että vakava 
rikkominen on aiheuttanut hinnan 
nousemisen tai estänyt hintojen 
laskemisen, joka olisi tapahtunut ilman 
rikkomista. Rikkomiseen syyllistyneen 
yrityksen olisi voitava kiistää tällainen 
olettama.
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Or. en

Perustelu

Kokemus osoittaa, että vakavat rikkomiset yleensä eivätkä pelkästään kartellit ovat 
valtaosassa tapauksia haitallisia kilpailijoille, asiakkaille sekä kuluttajille. Koska esitetty 
olettamus voidaan kumota, on asianmukaista, että rikkova yritys todistaa, ettei mitään 
vahinkoa ole aiheutunut tietyssä tapauksessa.

Tarkistus 34
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Ilman unionin sääntöjä, jotka koskevat 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon määrittämistä, on kunkin 
jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä 
ja kansallisissa tuomioistuimissa 
määritettävä ne vaatimukset, jotka 
vahinkoa kärsineen osapuolen on täytettävä 
osoittaessaan kärsimänsä vahingon määrää, 
tarkkuus, jolla kyseinen määrä on 
näytettävä toteen, menetelmät, joita 
voidaan käyttää vahingon määrittämisessä, 
ja seuraukset siitä, jos kantaja ei pysty 
täyttämään kaikkia asetettuja vaatimuksia.
Nämä vaatimukset eivät saisi olla 
epäsuotuisampia kuin vaatimukset, joita 
sovelletaan samankaltaisiin jäsenvaltion 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin 
kanteisiin (vastaavuusperiaate), eivätkä ne 
saisi tehdä unionin lainsäädäntöön 
perustuvan vahingonkorvausoikeuden 
käyttämisestä käytännössä mahdotonta tai 
suhteettoman vaikeaa (tehokkuusperiaate).
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
mahdollinen tietojen epäsymmetria 
osapuolten välillä ja se, että vahingon 
määrittäminen tarkoittaa sen arvioimista, 
kuinka kyseessä olevat markkinat olisivat 
kehittyneet ilman rikkomista. Tähän 
arviointiin sisältyy vertailu sellaiseen 

(36) Ilman unionin sääntöjä, jotka koskevat 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon määrittämistä, on kunkin 
jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä 
ja kansallisissa tuomioistuimissa 
määritettävä ne vaatimukset, jotka 
vahinkoa kärsineen osapuolen on täytettävä 
osoittaessaan kärsimänsä vahingon määrää, 
tarkkuus, jolla kyseinen määrä on 
näytettävä toteen, menetelmät, joita 
voidaan käyttää vahingon määrittämisessä, 
ja seuraukset siitä, jos kantaja ei pysty 
täyttämään kaikkia asetettuja vaatimuksia.
Nämä vaatimukset eivät saisi olla 
epäsuotuisampia kuin vaatimukset, joita 
sovelletaan samankaltaisiin jäsenvaltion 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin 
kanteisiin (vastaavuusperiaate), eivätkä ne 
saisi tehdä unionin lainsäädäntöön 
perustuvan vahingonkorvausoikeuden 
käyttämisestä käytännössä mahdotonta tai 
suhteettoman vaikeaa (tehokkuusperiaate).
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
mahdollinen tietojen epäsymmetria 
osapuolten välillä ja se, että vahingon 
määrittäminen tarkoittaa sen arvioimista, 
kuinka kyseessä olevat markkinat olisivat 
kehittyneet ilman rikkomista. Tähän 
arviointiin sisältyy vertailu sellaiseen 
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tilanteeseen, joka on itsessään 
hypoteettinen, joten arvio ei voi koskaan 
olla täysin tarkka. Sen vuoksi on 
tarkoituksenmukaista antaa kansallisille 
tuomioistuimille toimivalta arvioida 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon suuruus.

tilanteeseen, joka on itsessään 
hypoteettinen, joten arvio ei voi koskaan 
olla täysin tarkka. Sen vuoksi on 
tarkoituksenmukaista antaa kansallisille 
tuomioistuimille toimivalta arvioida 
kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon suuruus. Tuomioistuimia on 
autettava tässä varsin monimutkaisessa 
tehtävässä komission antamilla selvillä, 
yksinkertaisilla, ymmärrettävillä, helposti 
sovellettavilla ja riittävän usein 
päivitettävillä ohjeilla.

Or. en

Perustelu

Koska komission ohjeasiakirjat eivät ole sitovia, on järkevää korostaa niiden merkitystä, jotta 
kansalliset tuomioistuimet voisivat arvioida tehokkaasti vahingon suuruuden. Tärkeää on 
myös selkeä sanamuoto. 

Tarkistus 35
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Vahinkoa kärsineitä osapuolia ja 
rikkomiseen syyllistyneitä yrityksiä olisi 
kannustettava sopimaan kilpailuoikeuden 
rikkomisesta johtuvasta vahingosta 
maksettava korvaus sovitteluun 
perustuvilla riitojenratkaisumenettelyillä, 
kuten tuomioistuimen ulkopuoliset 
sovintoratkaisut, välimiesmenettely ja 
sovittelu. Tällaisen sovitteluun perustuvan 
riitojenratkaisun olisi mahdollisuuksien 
mukaan katettava niin monta vahinkoa 
kärsinyttä osapuolta ja rikkomiseen 
syyllistynyttä yritystä kuin mahdollista.
Sen vuoksi tämän direktiivin sisältämien 
sovitteluun perustuvaa riitojenratkaisua 
koskevien säännösten tarkoituksena on 
helpottaa tällaisten menettelyjen käyttöä ja 

(37) Vahinkoa kärsineitä osapuolia ja 
rikkomiseen syyllistyneitä yrityksiä olisi 
kannustettava sopimaan kilpailuoikeuden 
rikkomisesta johtuvasta vahingosta 
maksettava korvaus sovitteluun 
perustuvilla riitojenratkaisumenettelyillä, 
kuten tuomioistuimen ulkopuoliset 
sovintoratkaisut, välimiesmenettely ja 
sovittelu. Tällaisen sovitteluun perustuvan 
riitojenratkaisun olisi mahdollisuuksien 
mukaan katettava niin monta vahinkoa 
kärsinyttä osapuolta ja rikkomiseen 
syyllistynyttä yritystä kuin mahdollista.
Kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevia 
säännöksiä sovelletaan vastaavasti 
kollektiivisten vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisumekanismien yhteydessä. 



PE521.778v01-00 24/59 AM\1007105FI.doc

FI

lisätä niiden tehokkuutta. Sen vuoksi tämän direktiivin sisältämien 
sovitteluun perustuvaa riitojenratkaisua 
koskevien säännösten tarkoituksena on 
helpottaa tällaisten menettelyjen käyttöä ja 
lisätä niiden tehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Sovitteluun perustuvat riitojenratkaisumekanismit voivat olla todella tehokkaita vain, jos 
kollektiiviset oikeussuojakeinot otetaan käyttöön myös vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisumekanismien yhteydessä samalla tavoin kuin oikeusmenettelyissä. Näin kaikki 
osanottajat säästävät aikaa ja kustannuksia tehokkaamman menettelyn ansiosta. Samalla 
kansallisten tuomioistuinten taakka kevenee merkittävästi ja kuluttajien asema vahvistuu 
olennaisesti.

Tarkistus 36
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Poisto seuraa 18 artiklan muuttamisesta.

Tarkistus 37
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jokaisen, joka on kärsinyt vahinkoa 
unionin tai kansallisen kilpailuoikeuden 
rikkomisen johdosta, on voitava hakea 
täyttä korvausta kyseisestä vahingosta
tämän vaikuttamatta vastuun 
määrittämistä koskeviin kansallisen 
lainsäädännön vaatimuksiin.

Or. en

Perustelu

Korvauksen vaatiminen edellyttää, että vastuun määrittämistä koskevat kansallisen 
lainsäädännön mukaiset edellytykset täyttyvät.
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Tarkistus 38
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liiallisen korvauksen mahdollisuus 
suljetaan pois.

Or. en

Perustelu

Liialliset korvaukset on estettävä, koska se vahingoittaisi sisämarkkinoiden yhtäläisten 
toimintaedellytysten tavoitetta.

Tarkistus 39
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki vahinkoa kärsineet osapuolet voivat 
tosiasiallisesti hakea vahingonkorvausta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki vahinkoa kärsineet osapuolet voivat 
tosiasiallisesti hakea vahingonkorvausta ja 
oikeussuojakeinot toteutetaan 
käytännössä.

Or. en

Tarkistus 40
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3. ’vahingonkorvauskanteella’ kansallisen 
lainsäädännön mukaista kannetta, jolla 
vahinkoa kärsinyt osapuoli esittää 
kansalliselle tuomioistuimelle 
vahingonkorvausvaateen; se voi myös 
kattaa kanteet, joilla yhden tai useamman 
vahingosta kärsineen osapuolen puolesta 
toimiva taho esittää kansalliselle 
tuomioistuimelle vahingonkorvausvaateen, 
jos tällaisesta mahdollisuudesta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä;

3. ’vahingonkorvauskanteella’ kansallisen 
lainsäädännön mukaista kannetta, jolla 
vahinkoa kärsinyt osapuoli esittää 
kansalliselle tuomioistuimelle 
vahingonkorvausvaateen; se voi myös 
kattaa kanteet, joilla yhden tai useamman 
vahingosta kärsineen osapuolen puolesta 
toimiva taho esittää kansalliselle 
tuomioistuimelle vahingonkorvausvaateen, 
jos tällaisesta mahdollisuudesta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä erityisesti 
kollektiivisten oikeussuojakeinojen osalta;

Or. en

Perustelu

Helmikuussa 2012 Euroopan parlamentti hyväksyi kollektiivisia oikeussuojakeinoja 
koskevasta johdonmukaisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta päätöslauselman, jossa se 
kehotti sisällyttämään kaikkiin kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeviin ehdotuksiin joukon 
periaatteita, jotka takaavat yhtäläiset mahdollisuudet oikeuden saantiin kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen kautta unionissa, kun on kyse kuluttajien oikeuksien loukkaamisesta. 
Kollektiiviset oikeussuojakeinot parantaisivat kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
kuluttajansuojaa.

Tarkistus 41
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’vahingonkorvauskanteella’ kansallisen 
lainsäädännön mukaista kannetta, jolla 
vahinkoa kärsinyt osapuoli esittää 
kansalliselle tuomioistuimelle 
vahingonkorvausvaateen; se voi myös
kattaa kanteet, joilla yhden tai useamman 
vahingosta kärsineen osapuolen puolesta 
toimiva taho esittää kansalliselle 
tuomioistuimelle vahingonkorvausvaateen, 
jos tällaisesta mahdollisuudesta säädetään 

3. ’vahingonkorvauskanteella’ kansallisen 
lainsäädännön mukaista kannetta, jolla 
vahinkoa kärsinyt osapuoli esittää 
kansalliselle tuomioistuimelle 
vahingonkorvausvaateen yksin tai 
kollektiivisesti; se kattaa myös kanteet, 
joilla yhden tai useamman vahingosta 
kärsineen osapuolen puolesta toimiva taho 
esittää kansalliselle tuomioistuimelle 
vahingonkorvausvaateen;
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kansallisessa lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 42
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ’kollektiivisilla oikeussuojakeinoilla’
(i) oikeudellista mekanismia, jolla taataan 
mahdollisuus vaatia laittoman toiminnan 
lopettamista kollektiivisesti kahden tai 
useamman luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimesta tai sellaisen 
tahon toimesta, jolla on oikeus esittää 
edustuksellinen kanne (kieltokanteita 
koskevat kollektiiviset oikeussuojakeinot); 
(ii) oikeudellista mekanismia, jolla 
taataan mahdollisuus vaatia korvausta 
kollektiivisesti kahden tai useamman 
sellaisen luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimesta, jotka katsovat 
kärsineensä vahinkoa suurelle joukolle 
aiheutuneen vahingon yhteydessä, tai 
sellaisen tahon toimesta, jolla on oikeus 
esittää edustuksellinen kanne 
(vahingonkorvausvaatimuksia koskevat 
kollektiiviset oikeussuojakeinot); 

Or. en

Perustelu

Helmikuussa 2012 Euroopan parlamentti hyväksyi kollektiivisia oikeussuojakeinoja 
koskevasta johdonmukaisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta päätöslauselman, jossa se 
kehotti sisällyttämään kaikkiin kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskeviin ehdotuksiin joukon 
periaatteita, jotka takaavat yhtäläiset mahdollisuudet oikeuden saantiin kollektiivisten 
oikeussuojakeinojen kautta unionissa, kun on kyse kuluttajien oikeuksien loukkaamisesta. 
Kollektiiviset oikeussuojakeinot parantaisivat kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
kuluttajansuojaa.
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Tarkistus 43
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

13. ’sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevalla ohjelmalla’ 
ohjelmaa, jonka perusteella kilpailun 
vastaiseen sopimukseen, päätökseen tai 
menettelyyn osallistunut yritys tekee 
muista tällaiseen sopimukseen, 
päätökseen tai menettelyyn osallistuneista 
yrityksistä riippumatta yhteistyötä 
kilpailuviranomaisen tutkimuksessa 
toimittamalla oma-aloitteisia selostuksia, 
joissa esitetään yrityksellä sopimuksesta, 
päätöksestä tai käytännöstä olevat tiedot 
ja sen rooli niissä, minkä vastineeksi 
yritykselle myönnetään vapautus
sopimuksesta, päätöksestä tai menettelystä 
määrättävistä sakoista tai sen sakkoja 
lievennetään;

Or. en

Perustelu

Valittu termi on liian kapea, eikä se kata sisämarkkinoiden todellisuutta.

Tarkistus 44
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14. ’yrityslausunnolla’ yrityksen laatimaa 
tai sen puolesta laadittua 
kilpailuviranomaiselle osoitettua oma-
aloitteista suullista tai kirjallista selostusta, 
jossa esitetään yrityksellä salaisesta 
kartellista olevat tiedot ja yrityksen rooli 

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

kilpailunvastaisesta sopimuksesta, 
päätöksestä tai menettelystä olevat tiedot 
ja yrityksen rooli kyseisessä kartellissa ja 
joka on laadittu nimenomaan esitettäväksi 
kilpailuviranomaiselle sakoista 
vapauttamiseksi tai sakkojen 
lieventämiseksi sellaisen ohjelman 
mukaisesti, joka koskee sakoista 
vapauttamista tai niiden lieventämistä 
perussopimuksen 101 artiklaa tai 
kansallisen lainsäädännön vastaavaa 
säännöstä sovellettaessa, lausunnon 
mahdollisesti liitteet mukaan lukien; tämä 
ei kata asiakirjoja tai tietoja, joiden 
olemassaolo ei ole yhteydessä 
kilpailuviranomaisen menettelyyn (’jo 
olemassa olevat tiedot’);

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Ehdotettu yrityslausuntojen määritelmä ei kata kaikkia asiakirjoja, jotka 
sisältävät vapautusta hakevan yrityksen toimittamia esittäjän vastaisia todisteita. Siten tällä 
suojan rajoittamisella ei saavuteta haluttua tavoitetta, joka on sakoista vapauttamista tai 
niiden lieventämistä koskevien menettelyjen sekä sovintomenettelyjen tehokkuus.

Tarkistus 45
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15. ’sovintoehdotuksella’ yrityksen 
laatimaa tai sen puolesta laadittua oma-
aloitteista selostusta 
kilpailuviranomaiselle, jossa yritys 
myöntää osallisuutensa perussopimuksen 
101 artiklan tai kansallisen oikeuden 
vastaavan säännöksen rikkomiseen ja 
vastuunsa kyseisestä rikkomisesta ja joka 
on laadittu nimenomaan osana 

Poistetaan.
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kilpailuviranomaiselle esitettävää 
virallista pyyntöä nopeutetun menettelyn 
hakemiseksi;

Or. en

Tarkistus 46
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus luoda vakuudellinen korvausrahasto vahvistaa vahinkoa kärsineiden 
osapuolten oikeutta korvaukseen.

Tarkistus 47
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 
kantaja on esittänyt kohtuudella 
käytettävissä olevia tosiseikkoja ja 
todisteita, joiden mukaan on perusteltua 
epäillä kantajan tai niiden, joita se

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kansalliset tuomioistuimet eivät voi 
vahingonkorvauskanteissa periaatteessa 
määrätä osapuolta tai kolmatta osapuolta 
julkistamaan vapauttamiseen tai 
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edustaa, kärsineen vahinkoa sen johdosta, 
että vastaaja on rikkonut kilpailuoikeutta, 
kansalliset tuomioistuimet voivat tässä 
luvussa säädetyin ehdoin määrätä, että 
vastaajan tai kolmannen osapuolen on
tuotava todiste tuomioistuimeen, 
riippumatta siitä, onko kyseinen todiste 
myös kilpailuviranomaisen asiakirja-
aineistossa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tuomioistuimet voivat 
myös määrätä kantajan tai kolmannen 
osapuolen esittämään todisteita vastaajan 
pyynnöstä.

lieventämiseen liittyviä lausuntoja tai 
muita esittäjän vastaisia todisteita 
sisältäviä asiakirjoja, jotka vapauttamista 
tai lieventämistä hakeva taho on 
julkistanut: Kuitenkin kun kantaja on 
esittänyt kohtuudella käytettävissä olevia 
tosiseikkoja ja todisteita, jotka ovat 
riittäviä tukemaan uskottavasti, että 
kantaja tai ne, joita kantaja edustaa, ovat 
kärsineet vahinkoa sen johdosta, että 
vastaaja on rikkonut kilpailusääntöjä, ja 
vapauttamiseen tai lieventämiseen liittyvät 
lausunnot tai muut esittäjän vastaisia 
todisteita sisältävät asiakirjat, joita 
vapauttamista tai lieventämistä hakeva 
taho on esittänyt, ovat välttämättömiä 
tukemaan heidän vaatimustaan ja 
sisältävät todisteita, joita ei voida saada 
muulla tavoin, kansalliset tuomioistuimet 
voivat tässä luvussa säädetyin ehdoin 
määrätä, että vastaajan tai kolmannen 
osapuolen on tuotava todiste 
tuomioistuimeen, riippumatta siitä, onko 
kyseinen todiste myös 
kilpailuviranomaisen asiakirja-aineistossa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kansalliset tuomioistuimet voivat myös 
määrätä kantajan tai kolmannen osapuolen 
esittämään todisteita vastaajan pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia. Hakijan esittämät asiakirjat on siis suojattava, mutta automaattinen 
suoja on ristiriidassa primaarioikeuden kanssa (Donau Chemie).. 

Tarkistus 48
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) osoittanut, että toisen asianosaisen tai 
kolmannen osapuolen hallinnassa olevat 
todisteet ovat olennaisia vaateen tai 
puolustuksen perustelemiseksi; ja

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

Or. en

Perustelu

Komissio toteaa lainsäädäntöehdotusta koskevissa perusteluissaan, että tällaiset yleiset 
asiakirjojen esittämispyynnöt olisi tavallisesti katsottava suhteettomiksi eivätkä ne noudata 
pyynnön esittäjällä olevaa velvollisuutta määritellä todisteet (todisteiden luokat) 
mahdollisimman tarkkaan ja kapeasti. Kantajan on määritettävä todisteet tai todisteiden 
luokat mahdollisimman tarkasti ja kapeasti, jotta voidaan estää tietojen kalastelu. 

Tarkistus 49
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

b a) osoittanut, että se noudattaa 
todisteiden esittämispyyntöä liittyen 
jossakin unionin kansallisessa 
tuomioistuimessa esitettyyn tiettyyn 
vahingonkorvauskanteeseen; ja

Or. en

Perustelu

5 artiklassa ei anneta mitään ohjeita pyynnöistä, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten 
todisteiden esittämistä. Todisteita kilpailunvastaisesta sopimuksesta tai menettelystä EU:ssa 
ei kuitenkaan voida kuitenkaan käyttää kanteiden (joukkokanteiden) asemesta EU:n 
lainkäyttöalueen ulkopuolella. Tarkistuksella pyritään käsittelemään kysymystä tyydyttävällä 
tavalla tällaisen vaikutuksen välttämiseksi.

Tarkistus 50
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) osoittanut pyynnön kohteena olevaa 
kansallista tuomioistuinta tyydyttävällä 
tavalla, että pyynnön esittäjä tai mikään 
siihen liittyvä osapuoli ei käytä saatuja 
todisteita missään muissa menettelyissä 
eikä pyynnön esittäjä tai mikään siihen 
liittyvä osapuoli anna niitä kolmannelle 
osapuolelle ilman sellaisen kansallisen 
tuomioistuimen nimenomaista lupaa, 
jossa asianomaista 
vahingonkorvauskannetta käsitellään.

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia. Hakijan esittämät asiakirjat on siis suojattava, mutta automaattinen 
suoja on ristiriidassa primaarioikeuden kanssa (Donau Chemie). 

Tarkistus 51
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet voivat määrätä 
todisteiden tiettyjen osien tai luokkien 
esittämiseen niin tarkasti ja kapeasti 
määriteltyinä kuin mahdollista 
kohtuullisesti käytettävissä olevien 
tietojen perusteella.

Or. en
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Perustelu

Komissio toteaa lainsäädäntöehdotusta koskevissa perusteluissaan, että tällaiset yleiset 
asiakirjojen esittämispyynnöt olisi tavallisesti katsottava suhteettomiksi eivätkä ne noudata 
pyynnön esittäjällä olevaa velvollisuutta määritellä todisteet (todisteiden luokat) 
mahdollisimman tarkkaan ja kapeasti. Kantajan on määritettävä todisteet tai todisteiden 
luokat mahdollisimman tarkasti ja kapeasti, jotta voidaan estää tietojen kalastelu. 

Tarkistus 52
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet rajoittavat 
todisteiden esittämisvelvollisuuden siihen 
mikä on oikeasuhteista. Arvioidessaan sitä, 
onko osapuolen pyytämä todisteiden 
esittämisvelvollisuus oikeasuhteinen, 
kansallisten tuomioistuinten on otettava 
huomioon kaikkien asianosaisten ja asiaan 
liittyvien kolmansien osapuolten oikeutetut 
edut. Niiden on erityisesti otettava 
huomioon

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet rajoittavat 
todisteiden esittämisvelvollisuuden siihen 
mikä on oikeasuhteista ja mikä liittyy 
vahingonkorvauskanteeseen unionissa.
Arvioidessaan sitä, onko osapuolen 
pyytämä todisteiden esittämisvelvollisuus 
oikeasuhteinen, kansallisten 
tuomioistuinten on otettava huomioon
asiaan liittyvä yleinen etu ja kaikkien 
asiaan liittyvien yksityisten osapuolten 
oikeutetut edut. Niiden on erityisesti 
otettava huomioon

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia. Hakijan esittämät asiakirjat on siis suojattava, mutta automaattinen 
suoja on ristiriidassa primaarioikeuden kanssa (Donau Chemie). 

Tarkistus 53
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tarve varmistaa kilpailuoikeuden 
julkisoikeudellisen täytäntöönpanon 
tehokkuus erityisesti suhteessa riskeihin, 
joita asiakirjojen esittäminen aiheuttaisi
i) kilpailuviranomaisten toteuttamille 
sakoista vapauttamista ja niiden 
lieventämistä koskeville ohjelmille;
ii) kilpailuviranomaisten toteuttamille 
sovintomenettelyille;
iii) kilpailuviranomaisen sekä Euroopan 
kilpailuviranomaisten verkoston sisäisille 
päätöksentekomenettelyille;

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia. Kansallisten tuomareiden on arvioitava tämän tärkeyttä antaessaan 
määräyksen esittämisestä.

Tarkistus 54
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tarve välttää se, että tässä luvussa 
säädettyjä todisteiden 
esittämisvelvollisuuteen liittyviä oikeuksia 
ja niiden avulla saatuja todisteita ja 
tietoja käytetään väärin.

Or. en
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Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia. Hakijan esittämät asiakirjat on siis suojattava, mutta automaattinen 
suoja on ristiriidassa primaarioikeuden kanssa (Donau Chemie). 

Tarkistus 55
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisten tuomioistuinten käytettävissä 
on tehokkaita keinoja suojata 
luottamuksellisia tietoja väärältä käytöltä 
mahdollisimman tehokkaasti ja samalla 
varmistaa, että tällaisia tietoja sisältävät 
olennaiset todisteet ovat käytettävissä 
vahingonkorvausoikeudenkäynnissä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisten tuomioistuinten käytettävissä 
on tehokkaita keinoja suojata 
luottamuksellisia tietoja väärältä käytöltä 
mahdollisimman tehokkaasti ja samalla 
varmistaa, että tällaisia tietoja sisältävät 
olennaiset todisteet ovat käytettävissä 
vahingonkorvausoikeudenkäynnissä
unionissa. Sitä, että yritykset pyrkivät 
välttämään vahingonkorvauskanteita 
rikkomisen jälkeen, ei pidetä suojelua 
edellyttävänä kaupallisena etuna.

Or. en

Perustelu

Se, että pyritään välttämään vahingonkorvauskanteita kilpailusääntöjen rikkomisen jälkeen, 
ei merkitse suojelua edellyttävää kaupallista etua, koska se olisi täysin vastoin todellista 
oikeutta korvaukseen (ks. CDC Hydrogen Peroxide v. komissio (T-437/08)).

Tarkistus 56
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kilpailuviranomaisia kuullaan, ennen 
kuin kansallinen tuomioistuin antaa 
tämän artiklan mukaisesti 
kilpailuviranomaisen asiakirjoista 
saatujen tietojen julkistamista koskevan 
määräyksen, riippumatta siitä, ovatko 
tiedot kilpailuviranomaisen vai 
kolmannen osapuolen hallussa.

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia.

Tarkistus 57
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
intressitahoja, joiden hallussa on 
vapauttamiseen tai lieventämiseen liittyvä 
lausunto tai muu esittäjän vastaisia 
todisteita sisältävä asiakirja, jonka 
vapauttamista tai lieventämistä hakeva 
taho on esittänyt, kuullaan, ennen kuin 
kansallinen tuomioistuin antaa 
mainituista asiakirjoista saatujen tietojen 
esittämistä koskevan määräyksen tämän 
artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia. Hakijan esittämät asiakirjat on siis suojattava, mutta automaattinen 
suoja on ristiriidassa primaarioikeuden kanssa (Donau Chemie). 

Tarkistus 58
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Termi on määritettävä.

Tarkistus 59
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai 
viranomainen, johon tämän artiklan 
mukainen kansallisen tuomioistuimen 
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määräys vaikuttaa, voi ryhtyä päätöksen 
vastaiseen menettelyyn ennakkokiellot 
mukaan lukien. Kilpailuviranomaisilla on 
oltava sama oikeus 5 artiklan 5 a 
kohdassa tarkoitetun kuulemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia. Asiakirjojen suoja on varmistettava säätämällä mahdollisuudesta ryhtyä 
päätöksen vastaiseen menettelyyn.

Tarkistus 60
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Rajoittamatta 4 kohdassa säädetyn 
velvollisuuden ja 6 artiklassa säädettyjen 
rajoitusten soveltamista tämä artikla ei 
estä jäsenvaltioita säilyttämästä tai 
ottamasta käyttöön sääntöjä, jotka 
johtaisivat laajempaan todisteiden 
esittämisvelvollisuuteen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia. On varmistettava samantasoinen suojelu, jotta voidaan säilyttää sakoista 
vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman tehokkuus.
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Tarkistus 61
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Kilpailuviranomaisen asiakirja-aineistoon 

sisältyvien todisteiden 
esittämisvelvollisuutta koskevat 

rajoitukset
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet eivät voi 
vahingonkorvauskanteissa määrätä 
missään vaiheessa osapuolta tai kolmatta 
osapuolta esittämään seuraaviin luokkiin 
kuuluvia todisteita:
a) sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevaan ohjelmaan 
liittyvät yrityslausunnot; ja
b) sovintoehdotukset.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet voivat 
vahingonkorvauskanteita käsitellessään 
määrätä esittämään seuraaviin luokkiin 
kuuluvat todisteet vasta sen jälkeen, kun 
kilpailuviranomainen on lopettanut 
menettelynsä tai tehnyt asetuksen N:o 
1/2003 5 artiklassa tai asetuksen N:o 
1/2003 III luvussa tarkoitetun päätöksen:
a) tiedot, jotka luonnollinen tai 
oikeushenkilö on laatinut erityisesti 
kilpailuviranomaisen menettelyä varten;
b) tiedot, jotka kilpailuviranomainen on 
laatinut menettelynsä aikana.
3. Kilpailuviranomaisen asiakirja-
aineistoon sisältyvät todisteet, jotka eivät 
kuulu mihinkään tämän artiklan 1 tai 2 
kohdassa luetelluista luokista, voidaan 
vaatia esittäväksi 
vahingonkorvausoikeudenkäynnissä 
milloin tahansa.
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Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman riittävien kannustimien 
takaaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla. Vapauttamisohjelmat ovat tehokkain väline kilpailun vastaisten sopimusten 
havaitsemiseksi. Jos kilpailunvastaista toimintaa ei juurikaan havaita, ei ole uhreja, joille 
maksaa korvauksia. Tiettyjen asiakirjojen suojaaminen voi vaarantaa tehokkaan oikeuden 
korvaukseen ja samanaikaisesti sakoista vapauttamista ja niiden lieventämistä koskevien 
ohjelmien tehokkuuden.

Tarkistus 62
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet eivät voi 
vahingonkorvauskanteissa määrätä missään 
vaiheessa osapuolta tai kolmatta osapuolta 
esittämään sakoista vapauttamista tai 
niiden lieventämistä koskevaan 
ohjelmaan liittyviä yrityslausuntoja.

Or. en

Perustelu

Vaikka sovintoehdotukset ovatkin tärkeitä kilpailuoikeuden tehokkaan julkisoikeudellisen 
täytäntöönpanon kannalta, ne eivät ole missään tapauksessa yhtä merkittäviä kuin (sakoista 
vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevaan ohjelmaan liittyvät) yrityslausunnot. Niiden 
luonne ja laatu ovat perustavalla tavalla erilaiset, koska sovintoehdotukset – toisin kuin 
yrityslausunnot – eivät ole välttämättömiä rikkomisen tehokkaan havaitsemisen kannalta. Ne 
olisi siksi sisällytettävä 6 artiklan 2 kohdan mukaiseen harmaaseen listaan tiukemman mustan 
listan asemesta.

Tarkistus 63
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kaikki vapautusta hakevan tahon 
toimittamat uudet raskauttavat asiakirjat; 
ja

Or. en

Tarkistus 65
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sovintoehdotukset. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 6 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin luokkiin 
kuuluvat todisteet, jotka luonnollinen tai 
oikeushenkilö on saanut yksinomaan 
kilpailuviranomaisen asiakirja-aineistoa 
koskevan tutustumisoikeuden kautta 
käyttäessään asetuksen N:o 1/2003 
27 artiklan tai kansallisen lainsäädännön 
vastaavien säännösten mukaisia 
puolustautumisoikeuksiaan, eivät kelpaa 
todisteeksi 
vahingonkorvausoikeudenkäynneissä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto seuraa 6 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 67
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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1/2003 III luvussa tarkoitetun päätöksen.

Or. en

Perustelu

Poisto seuraa 6 artiklan poistamisesta.

Tarkistus 68
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Muutetaan 6 artiklan sekä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan poistamisen seurauksena.

Tarkistus 69
Sylvana Rapti
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet voivat määrätä
seuraamuksia asianosaisille, kolmansille 
osapuolille ja niiden laillisille edustajille, 
jos:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset tuomioistuimet määräävät 
tehokkaasti seuraamuksia asianosaisille, 
kolmansille osapuolille ja niiden laillisille 
edustajille, jos:

Or. en

Tarkistus 70
Sylvana Rapti

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

Komission teksti Tarkistus

iii) tuhoava osapuoli tiesi, että todisteet 
olivat olennaisia sen nostaman tai sitä 
vastaan nostetun vireillä olevan tai aiotun 
vahingonkorvauskanteen kannalta;

iii) tuhoava osapuoli tiesi tai olisi 
kohtuudella voinut päätellä, että todisteet 
olivat olennaisia sen nostaman tai sitä 
vastaan nostetun vireillä olevan tai aiotun 
vahingonkorvauskanteen kannalta;

Or. en

Tarkistus 71
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisten tuomioistuinten tehdessä 
perussopimuksen 101 tai 102 artiklan 
taikka kansallisen kilpailuoikeuden nojalla 
nostettuja vahingonkorvauskanteita 
käsitellessään päätöksiä sellaisista 
sopimuksista, päätöksistä tai 

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

menettelytavoista, joista kansallinen 
kilpailuviranomainen tai 
muutoksenhakutuomioistuin on jo tehnyt 
lopullisen rikkomista koskevan päätöksen, 
kyseiset tuomioistuimet eivät voi tehdä 
päätöksiä, jotka olisivat ristiriidassa 
tällaisen rikkomisen toteamisen kanssa.
Tämä velvoite ei vaikuta perussopimuksen 
267 artiklan mukaisiin oikeuksiin ja 
velvoitteisiin, tehokkaita 
oikeussuojakeinoja ja puolueetonta 
tuomioistuinta koskevaan oikeuteen sekä 
puolustautumisoikeuteen Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 ja 48 
artiklan mukaisesti eikä ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimukseen 6 
artiklan mukaiseen oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevaan oikeuteen.
Siten kansallisten kilpailuviranomaisten 
ja kilpailutuomioistuinten päätökset ovat 
sitovia, ellei tutkinnassa ole ollut ilmeisiä 
virheitä ja edellyttäen, että puolustukseen 
liittyviä oikeuksia on noudatettu.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa kuluttajien ja yritysten oikeus puolustukseen, sitovuutta ei sovelleta, 
kun näitä ehtoja ei ole noudatettu.

Tarkistus 72
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tällaisen toiminnan luokittelu unionin 
tai kansallisen kilpailuoikeuden 
rikkomiseksi;

ii) seikat, jotka osoittavat tällaisen 
toiminnan unionin tai kansallisen 
kilpailuoikeuden rikkomiseksi;

Or. en
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Tarkistus 73
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vahingonkorvauskanteen nostamiseen 
sovellettava vanhentumisaika on vähintään 
viisi vuotta ja monimutkaisten 
rahoitustuotteiden osalta vähintään 
kymmenen vuotta.

Or. de

Tarkistus 74
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kolmen vuoden aikarajoitus vaikuttaa riittävältä. Ensinnäkin kantajat haluavat joka 
tapauksessa vaatia korvauksiaan mahdollisimman nopeasti kilpailuviranomaisen 
oikeudellisesti sitovan päätöksen jälkeen, ja toiseksi kolme vuotta riittää kantajille asian 
valmisteluun.

Tarkistus 75
Sylvana Rapti
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon tilanteen monimutkainen taloudellinen luonne ja vaikeus esittää 
nopeasti vahingonkorvausvaatimuksia kilpailua vääristävän toiminnan aiheuttamista 
vahingoista ja kun otetaan huomioon etenkin kuluttajia koskevan tiedon epäsymmetrisyys, on 
asianmukaista jatkaa lykkäystä vuodella, jotta voidaan varmistaa tehokkaasti kantajien 
oikeus täyteen korvaukseen.

Tarkistus 76
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vanhentumisaika keskeytetään, jos 
kilpailuviranomainen käynnistää 
tutkimuksen tai menettelyn rikkomisesta, 
johon vahingonkorvauskanne liittyy.
Keskeyttäminen päättyy kuuden 
kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin
rikkomista koskevasta päätöksestä on tullut 
lopullinen tai menettely on muulla tavoin 
lopetettu.

Or. en
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Perustelu

Keskeyttämisen päättyminen on määritettävä tarkasti. Kuusi kuukautta vaikuttaa riittävältä 
halutun tavoitteen saavuttamiseen.

Tarkistus 77
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 78
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat säätää sellaisen 
oikeuskäytäntöön perustuvan 
järjestelmän toteuttamisesta, jossa
vahingonkorvauskanteen vastaaja voi 
puolustuksenaan vedota siihen, että kantaja 
siirsi rikkomisesta johtuvan ylihinnan 
edelleen kokonaan tai osittain, jolloin
ylihinnan siirtämistä koskeva 
todistustaakka on vastaajalla.

Or. en

Perustelu

Vaikkakin ylihinnan siirtämiseen vetoava puolustus, joka on mahdollinen monissa EU:n 
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kansallisissa oikeusjärjestelmissä, onkin myönteinen ehdotus, tällä tarkistuksella pyritään 
puuttumaan siihen, että tässä artiklassa ehdotettu EU:n tason lainsäädäntö voi vastoin 
tarkoitustaan suosia joko suoria tai välillisiä ostajia. Vaikka ilman lainsäädäntöä onkin 
olemassa epäyhtenäisyyden riski, olisi ehkä parempi antaa jäsenvaltioiden toteuttaa ylihinnan 
siirtämiseen vetoava puolustus EU:n oikeuskäytännön kautta.

Tarkistus 79
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että kansallisella tuomioistuimella on toimivalta arvioida, mikä osuus 
ylihinnasta on siirretty, jotta voidaan korjata tietojen epäsymmetrian tapaiset ongelmat.

Tarkistus 80
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

On vaikeaa arvioida, miten ”oikeudellisista syistä mahdoton” pitäisi määritellä. Lisäksi 
oikeudelliset esteet, jotka tekisivät ”oikeudellisista syistä mahdottomaksi” sen, että välilliset 
asiakkaat voisivat vaatia korvausta kärsimästään vahingosta, olisivat vastoin unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä (ks. Courage ja Crehan; Manfredi), ja niitä ei siksi pitäisi 
olla alun perinkään. Ehdotettu sanamuoto voi johtaa korvauksen myöntämiseen kantajille, 
jotka eivät ole kärsineet vahinkoa, tai ne voivat johtaa liian suuriin korvauksiin. 

Tarkistus 81
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
tilanteessa välillisen ostajan on ylihinnan 
siirtämisen toteennäyttämiseksi osoitettava 
vähintään kaikki seuraavista:

Or. en

Perustelu

Todistustaakan on oltava välillisellä ostajalla.

Tarkistus 82
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

b) rikkominen johti ylihinnan 
veloittamiseen vastaajan suoralta 
ostajalta; ja

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 83
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

c a) se osti tavarat tai palvelut suoralta 
ostajalta tai joltakin toiselta välilliseltä 
ostajalta, joka on suoraan yhteydessä 
vastaajaan toimitusketjun kautta; ja

Or. en

Perustelu

Todisteet, joita välillisen ostajan on esitettävä ylihinnan siirtämisen todistamiseksi, eivät ole 
riittäviä. Pelkästään se, että a) on tapahtunut rikkominen, b) suora ostaja on maksanut 
ylihintaa tämän rikkomisen seurauksena ja c) rikkomisen kohteena tai siitä peräisin olevat 
tavarat tai palvelut on ostettu, ei riitä todistamaan ylihinnan siirtämistä suoralle ostajalle.

Tarkistus 84
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) se osti tavarat tai palvelut ylihintaan.

Or. en

Perustelu

Todisteet, joita välillisen ostajan on esitettävä ylihinnan siirtämisen todistamiseksi, eivät ole 
riittäviä. Pelkästään se, että a) on tapahtunut rikkominen, b) suora ostaja on maksanut 
ylihintaa tämän rikkomisen seurauksena ja c) rikkomisen kohteena tai siitä peräisin olevat 
tavarat tai palvelut on ostettu, ei riitä todistamaan ylihinnan siirtämistä suoralle ostajalle. 
Hänen on todistettava ostaneensa tavarat ylihintaan.

Tarkistus 85
Sylvana Rapti
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tuomioistuimella on toimivalta arvioida, 
mikä osuus ylihinnasta siirrettiin.
Tuomioistuimia on autettava tässä varsin 
monimutkaisessa tehtävässä komission 
antamilla selvillä, yksinkertaisilla, 
ymmärrettävillä, helposti sovellettavilla ja 
riittävän usein päivitettävillä ohjeilla.

Or. en

Tarkistus 86
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevat 12 ja 13 artikla eivät 
estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön 
sääntöjä, jotka estäisivät kaksinkertaisen 
maksun korvauksena vahingoista, kun 
korvausta on jo maksettu suoralle tai 
välilliselle ostajalle.

Or. en

Perustelu

Liialliset korvaukset on estettävä, koska se vahingoittaisi sisämarkkinoiden yhtäläisten 
toimintaedellytysten tavoitetta.

Tarkistus 87
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:ssa on jo kauan ollut yleisenä oikeudellisena periaatteena, että on kantajien vastuulla 
todistaa kärsityn vahingon suuruus. Komission ehdotus on vastoin sitä, mikä johtaisi 
menettelyn painottumiseen. Lisäksi vastaaja tarvitsisi huomattavia taloudellisia todisteita 
tällaisen olettamuksen kumoamiseksi ja tällaisen olettamuksen esittämiseen liittyisi 
huomattavia vaikeuksia, jos ostajatasoja on useampia (esim. toimittaja, vähittäismyyjä ja 
kuluttaja).

Tarkistus 88
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 89
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kansallisille tuomioistuimille annetaan 
toimivalta määrittää vahingon 
tapahtuminen ja arvioida vahingon 
suuruus osapuolten esittämät todisteet 
huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Kumottavissa oleva olettamus, jonka mukaan vahinkoa on aiheutunut, ”kun rikkomisessa on 
kyse kartellista”, on yleistämistä, mikä ei ole täysin tarkkaa. Ei ole mitään taloudellisia 
todisteita siitä, että kaikki kartellit aiheuttaisivat vahinkoa. Komissio määrää sakkoja hyvin 
erilaisista kilpailun vastaisista sopimuksista ja menettelyistä, joista esimerkkejä ovat vakavat 
hintakartellit ja kilpailijoiden välisten yhteyksien vapaammat muodot. Kaikilla näistä 
tyypeistä ei välttämättä ole taloudellista vaikutusta. Lisäksi ei anneta mitään ohjeita siitä, 
miten vastaaja voi kumota tämän olettamuksen.

Tarkistus 90
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Poisto seuraa 16 artiklan 1 kohdan muuttamisesta.

Tarkistus 91
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kilpailuviranomaiset, jotka muodostavat 
osan unionin kilpailusääntöjä soveltavien 
viranomaisten verkosta, voivat keskeyttää 
oikeudenkäynnin, jos kyseisen 
oikeudenkäynnin asian osapuolet ovat 
sovitteluun perustuvassa 
riitojenratkaisumenettelyssä 
vahingonkorvausvaateeseen liittyen. 
Menettelyssä uhreille maksettu tai 
maksettava korvaus katsotaan 
lieventäväksi tekijäksi sakon suuruutta 
määritettäessä.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien ja yritysten edun mukaisesti vahinkojen korvaamisen on oltava 
kustannustehokasta, nopeaa ja tehokasta. Siksi on edistettävä sovitteluun perustuvaa 
riitojenratkaisua asettamalla kilpailuviranomaisten määräämään sakkoon liittyvä kannustin, 
jotta voidaan varmistaa kustannustehokas, nopea ja tehokas korvaus. Jos 
kilpailuviranomainen pitää maksettua korvausta tarkkana ja lainmukaisena, sen on otettava 
korvaus huomioon sakkoa määrittäessään.

Tarkistus 92
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On poistettava mahdollisuus, että jos sovintoratkaisun ulkopuoliset rikkojat eivät pysty 
maksamaan jäljellä olevan vaateen mukaisia vahingonkorvauksia, sovintoratkaisuun 
osallistuvaa rikkojaa, vaikka tämä onkin sopinut asian aiemmin, voidaan vaatia maksamaan 
vahingonkorvausta sovintoratkaisuun osallistuvalle vahinkoa kärsineelle osapuolelle, koska 
se ei kannusta sovinnon tekemiseen, mikä on vastoin komission alkuperäistä tavoitetta.

Tarkistus 93
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä 
uudelleen ja laatii kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
[...] [viisi vuotta sen määräajan 
päättymisestä, johon mennessä tämä 

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä 
uudelleen ja laatii kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
[...] [viisi vuotta sen määräajan 
päättymisestä, johon mennessä tämä 
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direktiivi on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä].

direktiivi on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä].

Kertomukseen liitetään johdonmukainen 
täytäntöönpanon jälkeinen arviointi 
kollektiivisten oikeussuojakeinojen ja 
kollektiivisten 
riitojenratkaisumekanismien toiminnasta 
kilpailun alalla ja siinä arvioidaan 
erityisesti tällaisten mekanismien 
laajentamista muille aloille sekä tällaisen 
mekanismin perustamista EU:n tasolla, 
jotta voidaan varmistaa tehokas 
kuluttajansuoja ja sisämarkkinoiden 
tasapainoinen toiminta.

Or. en


