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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et õigusrikkumistega kokkupuutunud tarbijad, kes soovivad alustada kohtuasja 
kahjuhüvitiste saamiseks, seisavad silmitsi märkimisväärsete takistustega, nagu tõhusus 
ning tasukohasus suurte kohtukulude tõttu, keeruline ning pikk menetlus ja teabe vähesus 
saadaolevate kahjuhüvitiste meetmete kohta;

B. arvestades, et eraldi hagid ei kujuta endast tihtipeale tulemuslikku võimalust 
ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või hüvitise saamiseks, kuna tarbijad ei soovi hagi 
üksikkorras esitada, eelkõige siis, kui kahju on üksikjuhtumil väiksem kui menetluskulud;

C. arvestades, et 79% Euroopa Liidu tarbijatest oleksid rohkem valmis oma õigusi kohtus 
kaitsma, kui neil oleks seda võimalik teha ühises kohtuasjas;

D. arvestades, et avalik jõustamine rikkumiste lõpetamise ning trahvide määramise teel ei 
võimalda iseenesest tarbijatele tekitatud kahju hüvitamist;

E. arvestades, et olemasolev ELi tasandi tarbijate kahjunõuete hüvitamise ning jõustamise 
kord ei toimi rahuldavalt;

F. arvestades, et nõuete sidumine ühiseks kahjunõudemenetluseks või sellise nõude avalikes 
huvides tegutseva esindusorgani või -kogu poolt esitamise lubamine võib osapoolte jaoks 
menetlust lihtsustada ning kulusid vähendada;

G. arvestades, et Euroopa Liidu turgude integreerimine ning sellest tulenev piiriüleste 
toimingute kasv rõhutavad vajadust Euroopa Liidu ühtse lähenemisviisi järele, et tegeleda 
paljude kahjujuhtumitega, kus paljud tarbijad jäävad hüvitisest ilma, kuna liikmesriikide 
poolt kehtestatud kahju hüvitamise taotlemise ühiste nõuete esitamise menetlused ei paku 
lahendusi piiriüleste juhtumite jaoks, 

Vajadus Euroopa Liidu raamistiku järele
1. rõhutab, et olemasoleva hüvitiste ja jõustamise raamistiku nõrkuse tõttu on 

märkimisväärne osa kahju kannatanud tarbijaid ning väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid jäänud hüvitisest ilma ning jätkuvad ebaseaduslikud tegevused põhjustavad 
ühiskonnale märkimisväärset kahju;

2. rõhutab, et käesolev olukord ei ole ainult turutehingute nõrgemat osapoolt – tarbijaid 
kahjustav, vaid tekitab ebaausa konkurentsi tõttu ebavõrdseid turuolukordi ka reegleid 
järgivate ettevõtjate jaoks; 

3. tunneb muret, et praegune hüvitamise puudumine on õigussüsteemi peamine seaduselünk, 
mis võimaldab kauplejatel teenida ebaseaduslikku kasumit;

4. märgib, et arvestades liikmesriikide olemasolevate süsteemide mitmekesisust, võib 
ühistele kahjunõuetele suunatud ELi tasandi ühtse lähenemisviisi puudumine kahjustada 
õiguste kasutamist kodanike ja ettevõtjate poolt ning tingib kõnealuste õiguste ebaühtlast 
jõustamist;
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5. rõhutab, et käesolev olukord põhjustab diskrimineerimist juurdepääsul õiguskaitsele ning 
kahjustab siseturgu, kuna tarbijaid ja ettevõtjaid koheldakse erinevalt, sõltuvalt nende 
asukohast;

6. usub, et eelnevad arvukad arutelud on võimaldanud tuvastada olemasoleva 
õigusraamistiku lünki ning tõendavad vajadust ELi tegutsemiseks ühiste kahjunõuete osas, 
et korvata olemasolevaid puudujääke;

7. kutsub komisjoni üles esitama seadusandlikku algatust, mis loob ühise kahjunõude 
mehhanismi ühtsed põhimõtted, mis oleksid kohaldatavad nii riigisiseste kui ka piiriüleste 
juhtumite korral, samal ajal arvestades ELi õigustraditsioone ning 27 liikmesriigi 
õiguskorda;

8. rõhutab, et tekib vajadus ELi tasandil ühtlustamise järele, kuna teatud liikmesriigid 
kavandavad oma ühise kahjunõude skeemide märkimisväärset reformi;

Üldpõhimõtted – tugevad kaitsemeetmed kohtuvaidluste kuritarvitamise vältimiseks
9. rõhutab, et võimaluse korral tuleks ergutada vaidluste kiiret lahendamist ning 

kohtuvaidlust tuleks käsitleda kui viimast abinõud;
10. rõhutab, et Euroopa Liidu lähenemisviis ühistele kahjunõuetele ei peaks tekitama 

majanduslikke stiimuleid pahatahtlike ühishagide esitamiseks ning peaks pakkuma 
tõhusaid kaitsemeetmeid põhistamatute nõuete esitamise ja ettevõtjate jaoks 
ebaproportsionaalsete kulude eest, eriti praeguses finantskriisi olukorras;

11. rõhutab, et tõhus ühiste kahjunõuete süsteem peaks suutma mõistlikus ajaraamistikus 
saavutada õiguskindlad ja õiglased tulemused, järgides samas kõigi kaasatud poolte 
õigusi;

12. rõhutab, et vältima tuleks selliseid jooni, mis soodustavad ELi õigustraditsioonidega 
mitteühilduvat kohtuvaidluste tava, nagu karistuslikud kahjuhüvitised, menetluse
algatamise õigusega seotud piirangute ja ülemääraste kahjuhüvitiste piirangute 
puudumine;

13. rõhutab, et ühiste kahjunõuete tõhususe tagamiseks on vaja esindusorganit (nt 
ombudsmani, tarbijate või kutseühendusi), mis esindaksid teistest liikmesriikidest pärit 
kannatanuid, samuti võiks esindusorganil olla õigus esindada kannatanuid teistes 
liikmesriikides toimuvates kohtulikes või kohtuvälistes menetlustes;

Kohtu roll ning teabe olulisus
14. väidab, et kohtul on oluline roll kahjunõude vastuvõetavuse, hageja esindatuse ning 

tarbijate teavitamise viiside kontrollimise üle otsustamisel;
15. on seisukohal, et kohtunik peaks samuti otsustama, kuidas korraldatakse kahjuhüvitise 

tasumine ning kas rahastamiskokkulepped on õiglased; rõhutab, et kohtu 
kontrollimehhanismid ning proportsionaalsuse nõuded peaksid kaitsma kostjaid süsteemi 
kuritarvitamise eest;

16. rõhutab, et menetluse tõhususes on oluline roll teabel ühishagide kohta, kuna tarbijad 
peavad olema teadlikud, et nad on sama ebaseadusliku tegevuse tõttu kannatanud ning et 
on algatatud ühishagi; kutsub üles liikmesriike looma tõhusaid mehhanisme, mis tagaksid 
võimalikult suure arvu kannatanute teavitamise, pöörates eriti tähelepanu eri 
liikmesriikides elavatele kannatanutele;
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Ühiste kahjunõuete rahastamine
17. kinnitab, et selleks, et ühishagide esitamine oleks tegelikkuses võimalik, peaksid 

liikmesriigid tagama piisavad rahastamismehhanismid; rõhutab, et avaliku sektori 
asutused peaksid keelduma põhistamatute kahjunõuete rahastamisest;

18. on teadlik, et osal tarbijaühendustel ei ole võimalik ressursside vähesuse tõttu ühishagisid 
algatada ning seetõttu tuleks luua võrdväärne mehhanism menetluskulude hüvitamiseks, 
kuna ilma asjakohase rahastamiseta esitatakse ainult väga piiratud arv kahjunõudeid.


