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LYHYET PERUSTELUT

Miltei vuosikymmenen kestäneiden valmistelujen jälkeen valmistelija pitää erittäin 
tervetulleena, että komissio esittää tämän direktiivin. Kuluttajilla sekä pienillä ja keskisuurilla 
yrityksillä on tällä hetkellä vaikeuksia käyttää yhteisön lainsäädännön mukaista oikeuttaan 
korvauksiin vahingoista, joita kilpailuoikeuden rikkomiset aiheuttavat. 

Yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon osalta valmistelija toivoisi edustukseen perustuvaa ja 
kollektiivista oikeussuojaa koskevia mekanismeja. Euroopan parlamentin päätöslauselmasta 
(P6_TA(2009)0187) antamassaan lausunnossa komissio myönsi, että tarvittaisiin integroitu 
lähestymistapa kollektiiviseen oikeussuojaan, jotta varmistetaan vahingonkorvauskanteiden 
johdonmukainen kohtelu unionin kilpailuoikeuden alalla. Sitovat horisontaaliset kollektiiviset 
oikeussuojakeinot eivät edelleenkään ole todellisuutta. Ryhmäkanteet antaisivat todellisille ja 
hyväksytyille elimille, kuten kuluttajayhdistyksille tai kaupan järjestöille, mahdollisuuden 
esittää kanteita yksittäisen kantajan puolesta. Valmistelija vaatii kuitenkin, että edustajana saa 
toimia ja kanteeseen saa osallistua vain selkeästi yksilöity henkilöryhmä. Yksilöinnin on 
oltava suoritettu, kun kanne esitetään, ja valmistelija ehdottaa opt-in-mallia. Koska vain 
25 prosenttia kartellitapauksista johtaa Euroopan unionissa vahingonkorvauskanteisiin, on 
tehtävä enemmän, jotta kuluttajia rohkaistaan vaatimaan oikeuksiaan. 

Valmistelija tunnustaa, että sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevan ohjelman 
soveltaminen edesauttaa merkittävästi kartellien paljastumista ja mahdollistaa 
vahingonkorvauskanteet ylipäänsä. Valmistelija ei yhdy komission ehdotukseen, jonka 
mukaan olisi otettava käyttöön harmaa lista todisteiden julkistamisen rajoituksista sen jälkeen, 
kun kilpailuviranomainen on lopettanut asian käsittelyn. Kaikkien sakoista vapauttamista tai 
niiden lieventämistä hakevilta yrityksiltä saatavien todisteiden olisi kuuluttava 6 artiklan 
ensimmäisen kohdan säännösten piiriin riippumatta siitä, saatiinko ne 
lieventämishakemuksessa vai kilpailuviranomaisen pyynnöstä. 

Vaikka kilpailuoikeuteen liittyvät tapaukset ovat joskus mahdollisia vain ilmiannon 
tapauksessa, niihin ei erityisesti viitata tässä direktiiviehdotuksessa. Ilmiantajan suoja koskee 
vain ilmiantajan henkilöllisyyttä eikä annettuja tietoja. Henkilöllisyydellä ei ole merkitystä 
vahingon tai vahingon arvon kannalta. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden lainsäädäntö suojelee 
ilmiantajan henkilöllisyyttä. Jotta voidaan varmistaa ennustettavuus ja yhdenvertaiset tuomiot, 
henkilötiedot olisi lisättävä direktiiviin. 

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta, jonka mukaan todistustaakka on 
vastaajalla. Tällöin kantajan on helpompi esittää kanteensa. Todisteissa olevat aukot suosivat 
kantajaa ja ovat selkeä etu suoralle ostajalle. Tuomioistuimen oikeuskäytäntöä vastaavasti 
välillisillä ostajilla on myös oltava oikeus nostaa kanne. Ehdotetuissa säännöissä kuitenkin 
oletetaan sekä tilanne, jossa ylihinnat eivät siirry välillisille ostajille, että tilanne, jossa ne 
siirtyvät. Tämä johtaa mitä todennäköisimmin sekä suorien että välillisten ostajien kanteisiin. 
Valmistelija ei pidä suotavana tällaista kaksitahoista järjestelmää ja ehdottaa, että kun 
siirtymisestä ei ole todisteita, todistustaakka on välillisellä ostajalla. Tällä tavoin luodaan 
yhden pilarin järjestelmä, joka antaa kansallisille tuomioistuimille selkeät suuntaviivat. 

Kärsityistä vahingoista on maksettava korvausta. Tämä on tärkeää, jos kartellien on määrä 
tuntea todelliset vahingot, joita ne aiheuttavat markkinoille ja asiakkaille. Jotta voidaan lisätä 
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vahinkoa kärsineen osapuolen suojaa kilpailuoikeuden rikkomisen tapauksessa, on tärkeää, 
että sen äänellä on vaikutusta tuomioistuinmenettelyissä. Siksi valmistelija ehdottaa, että 
vahinkoa kärsineellä osapuolella on etulyöntiasema arvioinnissa, ja arvion olisi siten 
perustuttava vahinkoa kärsineen osapuolen arvioon. Lisäksi sillä vähennetään halukkuutta 
osallistua kartelliin, koska rikkojien vaikutusvalta tuomioistuinmenettelyssä heikkenee.

Kuluttajan, kuluttajajärjestön tai pienen yrityksen kannalta vaara siitä, että ne joutuvat 
hävitessään maksamaan oikeudenkäyntikustannukset, voi vakavasti pelottaa niitä nostamasta 
kanteita. Kanteiden nostamisen todennäköisyyden lisäämiseksi valmistelija ehdottaa, että 
voitaisiin perustaa rahasto, joka rahoitetaan kilpailuoikeuden rikkomistapauksissa 
maksettavilla sakoilla. Tästä rahastosta rahoitettaisiin mahdollisen tapauksen ensimmäinen 
suuntaa-antava tuomio kantajan esittämien todisteiden pohjalta. Tämä alentaisi 
vahingonkorvauskanteen nostamiskynnystä ja vähentäisi aiheettomia kanteita. Olisi syytä 
korostaa, että ”häviäjä maksaa” -säännöstä pidetään kiinni.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Yksityisoikeudellinen 
täytäntöönpano on kilpailulain tehokkaan 
täytäntöönpanon kannalta tärkeä 
mekanismi. Yksityiset kanteet eivät 
kuitenkaan toimi tyydyttävästi, ja siksi 
tässä direktiivissä olisi sallittava 
ryhmäkanteet.

Or. en

Perustelu

Kollektiivisia oikeussuojakeinoja olisi lähestyttävä kokonaisvaltaisesti, jotta varmistetaan 
vahingonkorvauskanteiden johdonmukainen käsittely, kuten kuluttajansuojalainsäädännön 
tapauksessa. Koska tällaisia horisontaalisia toimenpiteitä ei edelleenkään ole, valmistelija 
haluaisi ottaa ne käyttöön tässä direktiivissä. Koska vahingonkorvauskanteiden määrä on 
vähäinen, on tehtävä enemmän, jotta kuluttajia rohkaistaan vaatimaan oikeuksiaan. 
Ryhmäkanteet alentavat kuluttajien kynnystä viedä asia kansalliseen tuomioistuimeen.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) On tärkeää, että sakoista 
vapauttamista tai niiden lieventämistä 
hakevien yritysten antamia tietoja 
suojellaan, koska tämä kannustaa 
kartellien jäseniä tulemaan esiin ja 
osallistumaan lievennysohjelmiin. Siksi 
rajoitus, joka koskee 
kilpailuviranomaisen julkistamia 
todisteita, olisi ulotettava koskemaan 
kaikkia sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä hakevan yrityksen antamia 
tietoja riippumatta siitä, annettiinko tiedot 
kartellin jäsenen omasta aloitteesta vai 
kilpailuviranomaisen pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevat hakemukset edesauttavat 
merkittävästi kartellien paljastumista ja mahdollistavat vahingonkorvauskanteet ylipäänsä. 
Kaikkien sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä hakevilta yrityksiltä saatavien 
todisteiden on kuuluttava 6 artiklan ensimmäisen kohdan säännösten piiriin riippumatta siitä, 
saatiinko ne lieventämishakemuksessa vai kilpailuviranomaisen pyynnöstä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Vaikka yksittäisten ilmiantajien 
rooli on toistaiseksi ollut vähäinen, tietoja 
antavien henkilöiden suojelu olisi 
nimenomaisesti sisällytettävä direktiiviin. 
Ainoastaan henkilötietojen ja niihin 
kytkeytyvien tietojen olisi sisällyttävä 
niihin tietoihin, joita kansalliset 
tuomioistuimet eivät milloinkaan voi 
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määrätä osapuolta tai kolmatta osapuolta 
luovuttamaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka on olemassa kilpailuoikeuteen liittyviä tapauksia, jotka ovat mahdollisia vain 
ilmiannon tapauksessa, niihin ei erityisesti viitata tässä direktiiviehdotuksessa. Ilmiantajan 
suoja koskee vain ilmiantajan henkilöllisyyttä eikä annettuja tietoja. Jotta voidaan varmistaa 
ennustettavuus ja yhdenvertaiset tuomiot, henkilötiedot olisi lisättävä direktiiviin. Tällä 
hetkellä jäsenvaltioiden lainsäädäntö suojelee ilmiantajan henkilöllisyyttä.

Tarkistus 4

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 
voidaan katsoa esittäneen tällaisen prima 

(31) Kuluttajat ja yritykset, joille todellinen 
vahinko on siirretty, kärsivät vahinkoa, 
joka on aiheutunut kansallisen tai unionin 
kilpailuoikeuden rikkomisesta. 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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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

Perustelu

Ehdotetuissa säännöissä oletetaan sekä tilanne, jossa ylihinnat eivät siirry välillisille 
ostajille, että tilanne, jossa ne siirtyvät. Tämä johtaa mitä todennäköisimmin sekä suorien että 
välillisten ostajien kanteisiin. Tällainen kaksitahoinen järjestelmä ei ole suotava. Kun 
siirtymisestä ei ole todisteita, todistustaakan olisi sen sijaan oltava välillisellä ostajalla. Tällä 
tavoin luodaan yhden pilarin järjestelmä, joka antaa kansallisille tuomioistuimille selkeät 
suuntaviivat.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Vahinkoa kärsineen osapuolen, joka 
on näyttänyt toteen kärsineensä vahinkoa 
kilpailuoikeuden rikkomisen seurauksena, 
on vielä osoitettava vahingon laajuus 
saadakseen vahingonkorvausta. 
Kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan 
vahingon määrittäminen vaatii paljon 
tietoja ja voi edellyttää monimutkaisten 
taloudellisten mallien soveltamista. Tämä 
on usein erittäin kallista ja aiheuttaa 
vahinkoa kärsineille osapuolille 
vaikeuksia, jotka liittyvät vaateiden 
toteennäyttämisen edellyttämien tietojen 
hankintaan. Sellaisenaan kilpailuoikeuden 
rikkomisesta johtuvan vahingon 
määrittäminen voi muodostaa suuren 
esteen, jonka vuoksi vahinkoa kärsineet 

(34) Vahinkoa kärsineen osapuolen, joka 
on näyttänyt toteen kärsineensä vahinkoa 
kilpailuoikeuden rikkomisen seurauksena, 
on vielä osoitettava vahingon laajuus 
saadakseen vahingonkorvausta. 
Kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvan
vahingon määrittäminen vaatii paljon 
tietoja ja voi edellyttää monimutkaisten 
taloudellisten mallien soveltamista. Tämä 
on usein erittäin kallista ja aiheuttaa 
vahinkoa kärsineille osapuolille 
vaikeuksia, jotka liittyvät vaateiden 
toteennäyttämisen edellyttämien tietojen 
hankintaan. Sellaisenaan kilpailuoikeuden 
rikkomisesta johtuvan vahingon 
määrittäminen voi muodostaa suuren 
esteen, jonka vuoksi vahinkoa kärsineet 
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osapuolet eivät saa korvausta kärsimästään 
vahingosta.

osapuolet eivät saa korvausta kärsimästään 
vahingosta. Vahingon määrittelyprosessi 
voi vaihdella eri lainkäyttöalueiden 
välillä. Selkeiden sääntöjen ja 
ennustettavuuden varmistamiseksi 
komission olisi annettava lisäohjeita 
unionin tasolla.

Or. en

Perustelu

Jotta kansalliset tuomioistuimet voivat tehdä vaikuttavia ja yhdenmukaisia päätöksiä 
kilpailulain rikkomistapauksissa esitettävistä vahingonkorvauskanteista, komission olisi 
annettava yhteisön tasolla lisäohjeita vahinkojen määrittelystä. Tämä yksinkertaistaisi 
kilpailulain rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen vaikeaa arviointiprosessia ja parantaisi 
prosessin ennakoitavuutta ja yhdenmukaistamista.

Tarkistus 6

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). 

(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). 
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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 
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.

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 
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. Tässä arvioinnissa 
etusijalle on asetettava vahinkoa 
kärsineen osapuolen arvio vahingosta.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan lisätä vahinkoa kärsineen osapuolen suojaa kilpailuoikeuden rikkomisen 
tapauksessa, on tärkeää, että sen äänellä on vaikutusta tuomioistuinmenettelyissä. Kun 
korostetaan vahinkoa kärsineen osapuolen arviota vahingosta, varmistetaan se, että heikompi 
osapuoli saa suojelua. Lisäksi sillä vähennetään halukkuutta osallistua kartelliin, koska 
rikkojien vaikutusvalta tuomioistuinmenettelyssä heikkenee.

Tarkistus 7

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.

(37) Kansalliset tuomioistuimet ovat usein 
ylikuormitettuja ja 
vahingonkorvauskanteet voivat olla 
aikaavievä prosessi. Siksi 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 



PE519.553v02-00 10/14 PA\1005038FI.doc

FI

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

riitojenratkaisun olisi mahdollisuuksien 
mukaan katettava niin monta vahinkoa 
kärsinyttä osapuolta ja rikkomiseen 
syyllistynyttä yritystä kuin mahdollista.
Koska yksityiset kanteet eivät ehkä riitä, 
tähän direktiiviin olisi nimenomaisesti 
sisällytettävä ryhmäkanteet, joita esittävät 
todelliset ja pätevät elimet, kuten 
kuluttajayhdistykset tai kaupan järjestöt, 
jotka toimivat yksittäisten kantajien 
puolesta tai nimittäminä.

Or. en

Perustelu

Ryhmäkanteet antaisivat todellisille ja hyväksytyille elimille, kuten kuluttajayhdistyksille tai 
kaupan järjestöille, mahdollisuuden esittää kanteita yksittäisen kantajan puolesta. Edustajana 
saisi kuitenkin toimia ja kanteeseen osallistua vain selkeästi yksilöity henkilöryhmä. 
Yksilöinnin on oltava suoritettu, kun kanne esitetään, ja valmistelija ehdottaa opt-in-mallia.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Oikeudenkäyntikustannusten ei 
pitäisi estää kantajia nostamasta hyvin 
perusteltuja kanteita tuomioistuimissa. 
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä, joilla 
järjestetään vahinkoa kärsineiden 
osapuolten mahdollisuus rahoitukseen 
vahingonkorvauskannetta varten. Tämä 
voidaan toteuttaa rahastolla, joka 
rahoitetaan rikkojien maksamilla 
sakoilla.

Or. en

Perustelu

Kuluttajan, kuluttajajärjestön tai pienen yrityksen kannalta vaara siitä, että ne joutuvat 
maksamaan oikeudenkäyntikustannukset, voi vakavasti pelottaa niitä nostamasta kanteita. 
Aikaisempien kilpailuoikeuden rikkomistapausten yhteydessä maksetuista sakoista 
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rahoitettava rahasto lisäisi kanteiden nostamisen mahdollisuuksia. Siitä rahoitettaisiin 
mahdollisen tapauksen ensimmäinen suuntaa-antava tuomio kantajan esittämien todisteiden 
pohjalta. Olisi syytä korostaa, että ”häviäjä maksaa” -säännöstä pidetään kiinni.

Tarkistus 9

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 
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;

Or. en

Perustelu

Edustukseen perustuvia ja kollektiivisia oikeussuojakeinoja olisi lähestyttävä 
kokonaisvaltaisesti, jotta varmistetaan vahingonkorvauskanteiden johdonmukainen käsittely 
unionin kilpailuoikeuden alalla ja muilla aloilla, kuten kuluttajansuojalainsäädännön 
tapauksessa. Koska vahingonkorvauskanteiden määrä Euroopan unionissa on vähäinen, on 
tehtävä enemmän, jotta kuluttajia rohkaistaan vaatimaan oikeuksiaan. Edustukseen 
perustuvat kanteet ja ryhmäkanteet alentavat kuluttajien kynnystä viedä asia kansalliseen 
tuomioistuimeen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kaikki sakoista vapauttamista tai niiden 
lieventämistä koskevan hakemuksen 
esittäjän esittämät asiakirjat; ja
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Or. en

Perustelu

Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskevat hakemukset edesauttavat 
merkittävästi kartellien paljastumista ja mahdollistavat vahingonkorvauskanteet ylipäänsä. 
Kaikkien sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä hakevilta yrityksiltä saatavien 
todisteiden on kuuluttava 6 artiklan ensimmäisen kohdan säännösten piiriin riippumatta siitä, 
saatiinko ne lieventämishakemuksessa vai kilpailuviranomaisen pyynnöstä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Ilmiannot

1. Kuka tahansa henkilö, jolla on riittävät 
perusteet uskoa, että henkilö on 
syyllistynyt tai aikoo syyllistyä tämän 
direktiivin rikkomiseen, voi ilmoittaa 
kilpailuviranomaiselle asian 
yksityiskohdista ja pyytää, että hänen 
henkilöllisyytensä pidetään salassa tämän 
ilmoituksen suhteen.
2. Kilpailuviranomaisen on pidettävä 
kilpailuviranomaiselle 7 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ilmoituksen tehneen 
henkilön henkilöllisyys salassa, kun tälle 
henkilölle on annettu salassapitolupaus.

Or. en

Perustelu

Jotta yleisön edustajia voidaan kannustaa antamaan kilpailuviranomaisille tietoja, tämän 
direktiivin olisi sisällettävä nimenomainen viittaus ilmiantajan henkilöllisyyden suojaan. 
Vaikka annetut tiedot eivät riittäisikään todisteeksi kartellitapauksessa, kilpailuviranomainen 
pystyy käynnistämään tutkimuksen.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) vastaaja on syyllistynyt 
kilpailuoikeuden rikkomiseen;
b) rikkominen johti ylihinnan 
veloittamiseen vastaajan suoralta 
ostajalta; ja
c) se osti tavarat tai palvelut, joita 
kyseinen rikkominen koskee, tai osti 
tavaroita tai palveluja, jotka olivat 
peräisin sellaisista tavaroista tai 
palveluista tai jotka sisälsivät sellaisia 
tavaroita tai palveluja, joita kyseinen 
rikkominen koskee.

Or. en

Perustelu

Ehdotetuissa säännöissä oletetaan sekä tilanne, jossa ylihinnat eivät siirry välillisille 
ostajille, että tilanne, jossa ne siirtyvät. Tämä johtaa mitä todennäköisimmin sekä suorien että 
välillisten ostajien kanteisiin. On kansallisten tuomioistuinten asia välttää epäjohdonmukaisia 
päätöksiä rinnakkaisissa tapauksissa. Tällainen kaksitahoinen järjestelmä ei ole suotava. Kun 
siirtymisestä ei ole todisteita, todistustaakan olisi sen sijaan oltava välillisellä ostajalla.

Tarkistus 13

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 

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

käytännössä mahdottomaksi tai 
kohtuuttoman vaikeaksi käyttää oikeuttaan 
saada vahingonkorvaus. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että tuomioistuimelle on 
annettava toimivalta arvioida vahingon 
suuruus vahinkoa kärsineen osapuolen 
arvion pohjalta.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan lisätä vahinkoa kärsineen osapuolen suojaa kilpailuoikeuden rikkomisen 
tapauksessa, on tärkeää, että sen äänellä on vaikutusta tuomioistuinmenettelyissä. Kun 
korostetaan vahinkoa kärsineen osapuolen arviota vahingosta, varmistetaan se, että heikompi 
osapuoli saa suojelua. Lisäksi sillä vähennetään halukkuutta osallistua kartelliin, koska 
rikkojien vaikutusvalta tuomioistuinmenettelyssä heikkenee.


