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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnustab komisjoni tööd Euroopa ühtse lähenemisviisi kujundamisel ühiste kahjunõuete 
puhul; palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu tarbijate ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete kaitsele;

2. rõhutab vajadust siduda tõhus ühiste kahjunõuete esitamine tugeva tagatud õiguskindluse 
süsteemi ja kohtuvaidluste kuritarvitamise vastaste kaitsemeetmetega; soovitab komisjonil 
kaitsemeetmete valikul toetuda liikmesriikide ühiste kahjunõuete esitamise kogemustele; 
on seisukohal, et need kaitsemeetmed peaksid hõlmama järgmist:

– piiravad kriteeriumid, millega kohaselt tohivad ühiste kahjunõuete esitamist 
korraldada vaid need institutsioonid, kes on aktiivselt huvitatud konkreetse nõude 
esitamisest;

– vastuvõetavuse reeglid, sealhulgas otsus vastuvõetavuse kohta enne asja sisulise 
arutamise algust;

– hagejad peavad tagama kõikide võimalike kohtukulude hüvitamise (põhimõttel 
„kaotaja maksab”);

– kohtualluvuse eeskirjad n-ö meelepärase kohtu valimise takistamiseks;

– esindamistasude piirangud;

3. märgib, et seadusandlikus ettepanekus sisalduvad siduvad meetmed peaksid käima 
põhiliselt miinimumnormide kohta, mis annaks liikmesriikidele kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega õiguse otsustada muude meetmete üle; nõuab aga, et 
komisjon avaldaks ka vabatahtlikud suunised liikmesriikidele;

4. rõhutab, et ühise kahjunõude puhul tuleks kõiki nõudeid seaduse ees käsitleda võrdselt, 
sõltumata riiklikust kuuluvusest või päritolust ning otsuseid tuleks tunnustada ja täita 
kõikjal ELis, kuid märgib ühtlasi, et hüvitamisotsused peaksid põhinema selle liikmesriigi 
õigusel, kus nõue esitatakse, järgides direktiivis sätestatud miinimumnorme;

5. märgib, et osalemise aluseks peaks olema asjaosaliste eelnev nõusolek (opt-in); on 
seisukohal, et nõude esitamisele – kui see tunnistatakse vastuvõetavaks – peaks eelnema 
laialdane avalik teavituskampaania;

6. palub liikmesriikidel informeerida tarbijaid alternatiivsest vaidluste lahendamise 
mehhanismist kui kiiremast ja vähem kulukast lahendusvõimalusest, mida saab kasutada 
ühise kahjunõude esitamise asemel; rõhutab aga, et alternatiivne vaidluste lahendamise 
mehhanism ei peaks olema kohustuslik ning kõik sellekohased lepingulised kinnitused 
tuleks lugeda kehtetuks, kui tegemist on liidu õiguse rikkumisega.


