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LÜHISELGITUS

Pärast peaaegu kümme aastat kestnud arutelusid väljendab arvamuse koostaja heameelt 
komisjoni käesoleva direktiivi ettepaneku üle. Nii tarbijad kui ka väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad kohtavad hetkel takistusi juhul, kui nad tahavad kasutada ühenduses 
ettenähtud õigust saada hüvitist konkurentsiõiguse rikkumisest tingitud kahju korral. 

Eraõiguslike meetmete puhul sooviks arvamuse koostaja tõhusate kollektiivsete 
õiguskaitsevahendite kasutuselevõttu. Euroopa Parlamendi resolutsioonile 
(P6_TA(2009)0187) järgnenud avalduses nõustus komisjon, et kollektiivsete 
õiguskaitsevahendite osas tuleks vastu võtta ühtne lähenemisviis kahjunõuete ühtlaseks 
menetlemiseks liidu konkurentsiõiguse valdkonnas. Siduvate horisontaalsete meetmete 
kehtestamine kollektiivsete õiguskaitsevahendite osas ei ole ikka veel teoks saanud. 
Kollektiivsed meetmed võimaldaks asjaomastel kvalifitseeritud üksustel, nagu 
tarbijaühendustel või kaubandusorganisatsioonidel võtta meetmeid üksiku hageja nimel. 
Arvamuse koostaja nõuab aga, et nõudes saaks esindajana osaleda vaid selgelt tuvastatud 
isikute ring. Tuvastamine peab nõude esitamise hetkeks olema lõpule viidud ning arvamuse 
koostaja teeb ettepaneku kasutada vabatahtlikkuse mudelit. Kuna Euroopa Liidus kaasneb 
kahju hüvitamine üksnes 25% kartellijuhtumitega, tuleb võtta tõhusamaid meetmeid, et 
ergutada tarbijaid oma õigusi nõudma. 

Arvamuse koostaja tõdeb, et leebusprogrammide kohaldamine soodustab olulisel määral 
kartellide paljastamist ja teeb seega õieti võimalikuks kahju hüvitamise nõuete esitamise. 
Arvamuse koostaja ei nõustu komisjoni ettepanekuga võtta kasutusele tõendite avaldamise 
piirangute hall nimekiri pärast seda, kui konkurentsiasutus on oma menetluse lõpetanud. 
Kõikide leebema kohtlemise taotlejate esitatavate asitõendite suhtes tuleks kohaldada artikli 6 
lõike 1 sätteid, olenemata sellest, kas asitõendid esitati koos leebema kohtlemise taotlusega 
või konkurentsiasutuse palvel.

Ehkki konkurentsivaldkonna kohtuasju on mõnikord algatatud rikkumisest teataja info põhjal,
ei ole käesolevas direktiivi ettepanekus sellisele võimalusele konkreetselt viidatud. 
Rikkumisest teataja kaitse puudutab üksnes rikkumisest teataja isiku, mitte esitatud teabe 
kaitset. Rikkumisest teataja isik ei ole kahju või kahju ulatuse seisukohast oluline. Nüüd on 
rikkumisest teatajate isik kaitstud liikmesriikide õigusaktide alusel. Prognoositavuse ja ühtlase 
kohtupraktika tagamiseks tuleks direktiivi lisada isikuandmed. 

Arvamuse koostaja pooldab komisjoni ettepanekut asetada tõendamiskoormis kostjale, kuna 
see lihtsustab hagejatel nõude esitamist. Mittetäielikud asitõendid soosivad hagejat ning on 
selgelt kasulikud otsestele ostjatele, ent Euroopa Kohtu kohtupraktika kohaselt peab ka 
kaudsetel ostjatel olema õigus hagisid esitada. Siiski hõlmavad kavandatavad eeskirjad nii 
eeldust, et kaudsetele ostjatele ei suunata edasi ülemäärast ostuhinda, kui ka eeldust, et sellist 
edasisuunamist esineb. Selle tõenäoline tagajärg on see, et nõudeid hakkavad esitama nii 
otsesed kui ka kaudsed hagejad. Arvamuse koostaja ei poolda sellist topeltsüsteemi ja teeb 
ettepaneku asetada tõenduskoormis juhul, kui edasisuunamise tõendamiseks ei ole piisavalt 
asitõendeid, kaudsele ostjale. Niiviisi pannakse alus ühe samba süsteemile, mis annab 
liikmesriikide kohtutele selged suunised. 

Tekitatud kahju tuleb hüvitada. See nõue on väga oluline, kui tahetakse, et kartellid aduksid 
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turgudele ja tarbijale tekitatud reaalset kahju. Konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju 
kannatanud isiku tõhusamaks kaitsmiseks on oluline, et kannatanud isikul oleks 
kohtumenetlustes tugev positsioon. Seepärast teeb arvamuse koostaja ettepaneku anda kahju 
hindamisel soodne lähteasend kahju kannatanud isikule, mistõttu tuleks kahju hindamisel 
lähtuda kahju kannatanud isiku hinnangust. Lisaks vähendab see huvi kartellides osalemise 
vastu, kuna rikkujatel on kohtumenetlustes piiratud mõju.

Tarbijate, tarbijaorganisatsioonide või väikeettevõtete puhul võib oht, et nad peavad kaotuse 
korral kohtukulud tasuma, tõsiselt pärssida nende nõude esitamise tahet. Nõude esitamise 
tõenäosuse suurendamiseks teeb arvamuse koostaja ettepaneku asutada fond, mida rahastataks 
konkurentsiõiguse rikkumisi puudutavate kohtuasjade raames määratud trahvidest. Fondist 
võiks rahastada võimaliku hageja esitatud asitõenditel põhinevas võimalikus kohtuasjas 
tehtavat eelotsust. See alandaks kahju hüvitamise nõuete esitamiseks vajalikku künnist ja 
vähendaks kohtutes tarbetute nõuete hulka. Siiski tuleks märkida, et tuleks säilitada põhimõte 
„kaotaja maksab”.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Eraõiguslikud meetmed on oluline 
mehhanism konkurentsiõiguse tõhusa 
täitmise tagamiseks. Siiski ei ole ainult 
üksikmeetmete rakendamine tulemuslik 
ning seetõttu peavad käesolevas direktiivis 
olema lubatud ka kollektiivsed meetmed.

Or. en

Selgitus

Kollektiivsete õiguskaitsevahendite osas tuleks vastu võtta ühtne lähenemisviis kahjunõuete 
ühtlaseks menetlemiseks, nt tarbijakaitse õigusaktid. Kuna selliste horisontaalsete meetmete 
kehtestamine ei ole ikka veel teoks saanud, sooviks arvamuse koostaja need käesolevasse 
direktiivi lisada. Arvestades kahju hüvitamise hagide vähesust, tuleb võtta tõhusamaid 
meetmeid, et ergutada tarbijaid oma õigusi nõudma. Kollektiivsed õiguskaitsevahendid 
alandavad tarbijatele liikmesriikide kohtutesse pöördumise künnist. 
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Oluline on, et leebema kohtlemise 
taotlejate antud teave oleks kaitstud, kuna 
see looks kartelliosalistele suurema 
stiimuli ülestunnistuseks ja 
leebusprogrammides osalemiseks. 
Seetõttu peaks konkurentsiasutuse 
avaldatavate asitõendite avalikustamise 
piirangut laiendama, et see hõlmaks kogu 
leebema kohtlemise taotleja edastatavat 
teavet, olenemata asjaolust, kas teavet anti 
kartelliosalise omal algatusel või 
konkurentsiasutuse taotlusel. 

Or. en

Selgitus

Leebema kohtlemise taotlejad annavad suure panuse kartellide paljastamisse, tehes seega 
õiguse eraõigusliku rakendamise õieti võimalikuks. Kõikide leebema kohtlemise taotlejate 
esitatavate asitõendite suhtes tuleks kohaldada artikli 6 lõike 1 sätteid, olenemata sellest, kas 
asitõendid esitati koos leebema kohtlemise taotlusega või konkurentsiasutuse palvel. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Ehkki üksikutel rikkumisest 
teatajatel ei ole seni olnud kuigi suur roll, 
tuleb käesolevasse direktiivi sõnaselgelt 
lisada kohustus kaitsta teavet andvaid 
isikuid. Teave, mille avaldamist ei saa 
riiklikud kohtud vastaspoolelt või 
kolmandalt isikult ühelgi juhul nõuda, 
hõlmab üksnes isikuandmeid ja nendega 
seotud teavet.

Or. en
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Selgitus

Ehkki on olemas konkurentsivaldkonna kohtuasju, mis on algatatud üksnes rikkumisest 
teataja info põhjal, ei ole käesolevas direktiivi ettepanekus sellisele võimalusele konkreetselt 
viidatud. Rikkumisest teataja kaitse puudutab üksnes rikkumisest teataja isiku, mitte esitatud 
teabe kaitset. Prognoositavuse ja ühtlase kohtupraktika tagamiseks tuleks direktiivi lisada 
isikuandmed. Nüüdseks on rikkumisest teatajate isik kaitstud liikmesriikide õigusaktide alusel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Tarbijad või ettevõtjad, kellele otsene 
varaline kahju on edasi suunatud, on 
kandnud kahju, mis tuleneb liikmesriigi või 
liidu konkurentsiõiguse rikkumisest.
Rikkumise toime pannud ettevõtja peaks 
sellise kahju hüvitama, kuid tarbijatel või 
ettevõtjatel, kes ise ei ostnud rikkumise 
toime pannud ettevõtjalt midagi, võib olla 
eriti raske nimetatud kahju ulatust 
tõendada. Seepärast on asjakohane ette 
näha, et kui kahju hüvitamise nõude 
olemasolu või määratava hüvitise suurus 
sõltub sellest, kas või millises ulatuses on 
rikkumise toime pannud ettevõtja otsese 
kliendi poolt makstud ülemäärane 
ostuhind edasi suunatud kaudsele ostjale, 
loetakse, et viimane on tõendanud, et 
kõnealuse otsese kliendi poolt makstud 
ülemäärane ostuhind on edasi suunatud 
tema tasandile, kui ta suudab tõendada, et 
selline edasisuunamine on prima facie 
aset leidnud. Lisaks on asjakohane 
kindlaks määrata, millistel tingimustel 
tuleb kaudne ostja lugeda sellised prima 
facie tõendid esitanuks. Edasisuunatud 
summa suuruse kindlakstegemisel peaks 
liikmesriigi kohtul olema volitus hinnata, 
milline osa ülemäärasest ostuhinnast on 
kohtus menetletavas asjas edasi suunatud 
kaudsete ostjate tasandile. Rikkumise 
toime pannud ettevõtjal peaks olema 
lubatud esitada tõendeid, mis näitavad, et 

(31) Tarbijad või ettevõtjad, kellele otsene 
varaline kahju on edasi suunatud, on 
kandnud kahju, mis tuleneb liikmesriigi või 
liidu konkurentsiõiguse rikkumisest.
Edasisuunatud summa suuruse 
kindlakstegemisel peaks liikmesriigi kohtul 
olema volitus hinnata, milline osa 
ülemäärasest ostuhinnast on kohtus 
menetletavas asjas edasi suunatud kaudsete 
ostjate tasandile. Rikkumise toime pannud 
ettevõtjal peaks olema lubatud esitada 
tõendeid, mis näitavad, et tegelikku varalist 
kahju ei suunatud edasi või suunati see 
edasi vaid osaliselt.
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tegelikku varalist kahju ei suunatud edasi 
või suunati see edasi vaid osaliselt.

Or. en

Selgitus

Kavandatavad eeskirjad hõlmavad nii eeldust, et kaudsetele ostjatele ei suunata edasi 
ülemäärast ostuhinda, kui ka eeldust, et sellist edasisuunamist esineb. Selle tõenäoline 
tagajärg on see, et nõudeid hakkavad esitama nii otsesed kui ka kaudsed hagejad. Selline 
topeltsüsteem ei anna häid tulemusi. Selle asemel peaks tõenduskoormis juhul, kui 
edasisuunamise tõendamiseks ei ole piisavalt asitõendeid, lasuma kaudsel ostjal. Niiviisi 
pannakse alus ühe samba süsteemile, mis annab liikmesriikide kohtutele selged suunised.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kahju kannatanud isik, kes on 
tõendanud, et ta on kandnud 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju, 
peab kahjuhüvitise saamiseks tõendama ka 
kantud kahju ulatust. 
Konkurentsieeskirjade rikkumisega seotud 
kahju suuruse kindlakstegemine on väga 
faktirohke protsess ja selleks võib olla 
vajalik kohaldada keerulisi 
majandusmudeleid. Nimetatud protsess on 
sageli väga kulukas, mistõttu kahju 
kannatanud isikutel on raske koguda 
vajalikke andmeid oma nõuete 
tõendamiseks. Seega võib 
konkurentsieeskirjade rikkumisega seotud 
kahju suuruse kindlakstegemine luua 
olulise tõkke, mis takistab kannatanud 
isikutel kantud kahju eest hüvitist saamast.

(34) Kahju kannatanud isik, kes on 
tõendanud, et ta on kandnud 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju, 
peab kahjuhüvitise saamiseks tõendama ka 
kantud kahju ulatust. 
Konkurentsieeskirjade rikkumisega seotud 
kahju suuruse kindlakstegemine on väga 
faktirohke protsess ja selleks võib olla 
vajalik kohaldada keerulisi 
majandusmudeleid. Nimetatud protsess on 
sageli väga kulukas, mistõttu kahju 
kannatanud isikutel on raske koguda 
vajalikke andmeid oma nõuete 
tõendamiseks. Seega võib 
konkurentsieeskirjade rikkumisega seotud 
kahju suuruse kindlakstegemine luua 
olulise tõkke, mis takistab kannatanud 
isikutel kantud kahju eest hüvitist saamast. 
Kahju suuruse kindlakstegemise protsess 
võib liikmesriikide kohtusüsteemides 
erineda. Selgete eeskirjade ja 
prognoositavuse tagamiseks peaks 
komisjon andma ühenduse tasandil 
täiendavaid suuniseid.

Or. en
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Selgitus

Tõhusa ja ühtlase kohtupraktika tagamiseks konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahju 
hüvitamise hagide menetlemisel liikmesriikide kohtutes peaks komisjon andma täiendavaid 
andma ühenduse tasandil täiendavaid suuniseid kahju suuruse kindlakstegemise kohta. See 
lihtsustaks konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahju suuruse kindlakstegemise protsessi 
prognoositavust ja ühtlustamist. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju kannatanud isiku tõhusamaks kaitsmiseks on oluline, 
et kannatanul oleks kohtumenetlustes tugev positsioon. Kannatanud isiku kahju suuruse 
hinnangule suurema kaalu andmisega tagatakse nõrgema osapoole kaitse. Lisaks vähendab 
see huvi kartellides osalemise vastu, kuna rikkujatel on kohtumenetlustes piiratud mõjuvõim.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(37) Juhib tähelepanu asjaolule, et 
liikmesriikide kohtud on sageli 
ülekoormatud ning kahju hüvitamise 
hagide menetlemine võib olla väga 
ajamahukas protsess. Seetõttu tuleks 
kahju kannatanud isikuid ja rikkumise 
toime pannud ettevõtjaid julgustada 
jõudma konkurentsiõiguse rikkumisest 
tuleneva kahju hüvitamises kokkuleppele, 
kasutades vaidluste konsensusliku 
lahendamise mehhanisme, näiteks 
kohtuväliseid kokkuleppeid ning 
vahekohtu- ja vahendusmenetlusi.
Võimaluse korral peaks selline vaidluste 
konsensuslik lahendamine hõlmama 
võimalikult paljusid kahju kannatanud 
isikuid ja rikkumise toime pannud 
ettevõtjaid. Kuna ainult üksikmeetmete 
rakendamine ei pruugi olla tulemuslik, 
tuleks käesolevasse direktiivi selgelt lisada 
selliste asjaomaste kvalifitseeritud üksuste 
kollektiivsed meetmed nagu 
tarbijaühendused või 
kaubandusorganisatsioonid, kes võtavad 
meetmeid üksiku hageja nimel.

Or. en
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Selgitus

Kollektiivsed meetmed võimaldaks asjaomastel kvalifitseeritud üksustel, nagu 
tarbijaühendustel või kaubandusorganisatsioonidel võtta meetmeid üksiku hageja nimel. 
Siiski peaks nõudes esindajana osaleda saama vaid selgelt tuvastatud isikute ring. 
Tuvastamine peab nõude esitamise hetkeks olema lõpule viidud ning arvamuse koostaja teeb 
ettepaneku kasutada vabatahtlikkuse mudelit.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Kohtumenetluste kulud ei tohiks 
hagejaid heidutada kohtutele põhjendatud 
hagi esitamast. Liikmesriigid peaksid 
võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada 
kahju kannatanud isikutele juurdepääs 
rahastamisele kahju hüvitamise nõuete 
esitamiseks. Selleks võib kasutada 
rikkujate tasutud trahvidest rahastatavat 
fondi.

Or. en

Selgitus

Oht, et tuleb tasuda kohtukulud, võib tarbijaid, tarbijaorganisatsioone või väikeettevõtteid 
tõsiselt takistada nõuet esitamast. Fond, mida rahastataks varasemate konkurentsiõiguse 
rikkumisi puudutavate kohtuasjade raames määratud trahvidest, suurendaks hagide esitamise 
tõenäosust. Fondist võiks rahastada võimaliku hageja esitatud asitõenditel põhinevas 
võimalikus kohtuasjas tehtavat eelotsust. Siiski tuleks märkida, et tuleks säilitada põhimõte 
„kaotaja maksab”.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kahju hüvitamise hagi” – liikmesriigi 
õiguse kohane hagi, millega kahju 
kannatanud isik esitab liikmesriigi kohtule 

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

kahju hüvitamise nõude; see võib hõlmata 
ka hagisid, millega ühe või enama kahju 
kannatanud isiku nimel tegutsev isik esitab 
liikmesriigi kohtule kahju hüvitamise 
nõude;

Or. en

Selgitus

Tõhusate kollektiivsete õiguskaitsevahendite osas tuleks vastu võtta ühtne lähenemisviis 
kahjunõuete ühtlaseks menetlemiseks liidu konkurentsiõiguse valdkonnas ja teistes, nt 
tarbijakaitset käsitlevate õigusaktide valdkonnas. Arvestades kahju hüvitamise hagide üldist 
vähesust Euroopa Liidus, tuleb võtta tõhusamaid meetmeid, et ergutada tarbijaid oma õigusi 
nõudma. Tõhusad kollektiivsed õiguskaitsevahendid alandavad tarbijatele liikmesriikide 
kohtutesse pöördumise künnist. 

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning (a) kõik leebema kohtlemise taotleja 
esitatud dokumendid ning

Or. en

Selgitus

Leebema kohtlemise taotlejad annavad suure panuse kartellide paljastamisse, tehes seega 
õiguse eraõigusliku rakendamise õieti võimalikuks. Kõikide leebema kohtlemise taotlejate 
esitatavate asitõendite suhtes tuleks kohaldada artikli 6 lõike 1 sätteid, olenemata sellest, kas 
asitõendid esitati koos leebema kohtlemise taotlusega või konkurentsiasutuse palvel. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Rikkumisest teatamine
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1. Iga isik, kellel on piisavalt alust 
oletada, et teatav isik on rikkunud 
käesoleva direktiivi sätteid või kavatseb 
neid rikkuda, võib teatada 
konkurentsiametile rikkumise üksikasjad 
ning paluda tagada oma isiku 
konfidentsiaalsus teavitamise osas.
2. Konkurentsiasutus tagab selle isiku 
konfidentsiaalsuse, kes teavitas 
konkurentsiasutust artikli 7 lõike 1 alusel 
ja kellele anti kinnitus konfidentsiaalsuse 
tagamise kohta

Or. en

Selgitus

Selleks et ergutada üldsust konkurentsiasutustele teavet andma, tuleks direktiivis selgelt 
sätestada rikkumisest teataja isiku kaitse. Isegi kui esitatud teave ei ole kartellikohtuasjas 
piisavaks asitõendiks, saab konkurentsiasutus siiski uurimist alustada.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) kostja on toime pannud 
konkurentsiõiguse rikkumise;
(b) rikkumine tõi kaasa ülemäärase 
ostuhinna kostja otsesele ostjale ning
(c) ta ostis kaupu või teenuseid, mille 
suhtes rikkumine toime pandi, või ostis 
kaupu või teenuseid, mis olid saadud 
nendest kaupadest või teenustest, mille 
suhtes rikkumine toime pandi, või 
sisaldasid neid.

Or. en
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Selgitus

Kavandatavad eeskirjad hõlmavad nii eeldust, et kaudsetele ostjatele ei suunata edasi 
ülemäärast ostuhinda, kui ka eeldust, et sellist edasisuunamist esineb. Selle tõenäoline 
tagajärg on see, et nõudeid hakkavad esitama nii otsesed kui ka kaudsed hagejad. 
Liikmesriikide kohtute võimuses on vältida liikmesriikide kohtusüsteemides ebaühtlaseid 
kohtuotsuseid sarnastes kohtuasjades. Selline topeltsüsteem ei anna häid tulemusi. Selle 
asemel peaks tõenduskoormis juhul, kui edasisuunamise tõendamiseks ei ole piisavalt 
asitõendeid, lasuma kaudsel ostjal. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju kannatanud isiku tõhusamaks kaitsmiseks on oluline, 
et kannatanul oleks kohtumenetlustes tugev positsioon. Kannatanud isiku kahju suuruse 
hinnangule suurema kaalu andmisega tagatakse nõrgema osapoole kaitse. Lisaks vähendab 
see huvi kartellides osalemise vastu, kuna rikkujatel on kohtumenetlustes piiratud mõjuvõim.


