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Muudatusettepanek 66
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Aluslepingu artiklid 101 ja 102 
mõjutavad otseselt isikutevahelisi suhteid 
ning loovad asjaomastele isikutele õigusi ja 
kohustusi, mida liikmesriikide kohtud 
peavad kaitsma. Seega on liikmesriikide 
kohtutel võrdselt oluline roll 
konkurentsieeskirjade kohaldamisel 
(konkurentsiõiguse täitmise tagamine 
eraõiguslike meetmete kaudu). Eraisikute 
vahelistes vaidlustes otsuste tegemisel 
kaitsevad kõnealused kohtud liidu õiguse 
kohaseid subjektiivseid õigusi, määrates 
näiteks rikkumiste tõttu kannatanud 
isikutele kahjutasu. Aluslepingu 
artiklite 101 ja 102 ning eelkõige neis 
sätestatud piirangute tõhususe tagamiseks 
on vajalik, et igaühel, nii isikul, sealhulgas 
tarbijal ja ettevõtjal, kui ka avaliku sektori 
asutusel peab olema võimalus liikmesriigi 
kohtus nõuda nimetatud sätete rikkumisest 
tekkinud kahju hüvitamist. Kõnealust liidu 
õigust kahju hüvitamisele kohaldatakse ka 
artiklite 101 ja 102 rikkumiste suhtes, mida 
on toime pannud riigi osalusega ettevõtjad 
või ettevõtjad, millele liikmesriigid on 
aluslepingu artikli 106 kohaselt andnud eri- 
või ainuõigused.

(3) Aluslepingu artiklid 101 ja 102 
mõjutavad otseselt isikutevahelisi suhteid 
ning loovad asjaomastele isikutele õigusi ja 
kohustusi, mida liikmesriikide kohtud 
peavad kaitsma. Seega on liikmesriikide 
kohtutel võrdselt oluline roll 
konkurentsieeskirjade kohaldamisel 
(konkurentsiõiguse täitmise tagamine 
eraõiguslike meetmete kaudu). Eraisikute 
vahelistes vaidlustes otsuste tegemisel 
kaitsevad kõnealused kohtud liidu õiguse 
kohaseid subjektiivseid õigusi, määrates 
näiteks rikkumiste tõttu kannatanud 
isikutele kahjutasu. Aluslepingu 
artiklite 101 ja 102 ning eelkõige neis 
sätestatud piirangute tõhususe tagamiseks 
on vajalik, et igaühel, nii isikul, sealhulgas 
tarbijal ja ettevõtjal, kui ka avaliku sektori 
asutusel peab olema võimalus liikmesriigi 
kohtus nõuda nimetatud sätete rikkumisest 
tekkinud kahju hüvitamist otsese või 
järelhagi raames. Kõnealust liidu õigust 
kahju hüvitamisele kohaldatakse ka 
artiklite 101 ja 102 rikkumiste suhtes, mida 
on toime pannud riigi osalusega ettevõtjad 
või ettevõtjad, millele liikmesriigid on 
aluslepingu artikli 106 kohaselt andnud eri- 
või ainuõigused.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kahju hüvitamise hagi esitamine on 
vaid üks konkurentsiõiguse rikkumiste 
eraõiguslike meetmetega käsitlemise 
tõhusa süsteemi osa ning sellele 
lisanduvad kohtuvälised 
õiguskaitsevahendid, nagu vaidluse 
konsensuslik lahendamine või avalik-
õiguslikel meetmetel põhinevad 
täitmisotsused, mis innustavad pooli 
kahju hüvitama.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Seoses liikmesriikide eelisõigusega 
kehtestada mitmesuguseid kollektiivsete 
õiguskaitsevahendite kavasid tuleks 
liikmesriike julgustada niisuguste kavade 
loomisel võtma kasutusele 
osalemisvõimalusega süsteem ja keelduda 
vaidluse tulemusest sõltuva tasustamise, 
kolmanda isiku rahastamise ja 
karistuslike kahjuhüvitiste määramise 
võimalusest.

Or. en

Selgitus

15 liikmesriigis on kasutusel erinevad kollektiivsed õiguskaitsemenetlused ning nende arv on 
suurenemas. Paljude riiklike süsteemide kohaldamisala on piiratud või on tarbijatele raskesti 
juurdepääsetavad. See näitab vajadust selgete eeskirjade ja piiriülese süsteemi järele. 
Kollektiivne õiguskaitse peaks olema kättesaadav kõigile ELi tarbijatele, mitte vaid mõnele.



AM\1006388ET.doc 5/96 PE521.623v01-00

ET

Muudatusettepanek 69
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Et tagada konkurentsiõiguse tõhusa 
täitmise tagamine avalik- ja eraõiguslike 
meetmete kaudu, on vaja reguleerida 
nimetatud kahe rakendamisviisi 
koordineeritust, näiteks 
konkurentsiasutuste valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu korda. Sellise 
liidu tasandi koordineerimisega välditakse 
ühtlasi kohaldatavate eeskirjade 
lahknevust, mis võiks ohustada siseturu 
nõuetekohast toimimist.

(5) Et tagada konkurentsiõiguse tõhusa 
täitmise tagamine avalik- ja eraõiguslike 
meetmete kaudu, on vaja reguleerida 
sidusal viisil nimetatud kahe 
rakendamisviisi koordineeritust, näiteks 
konkurentsiasutuste valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu korda. Sellise 
liidu tasandi koordineerimisega välditakse 
ühtlasi kohaldatavate eeskirjade 
lahknevust, mis võiks ohustada siseturu 
nõuetekohast toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Et tagada konkurentsiõiguse tõhusa 
täitmise tagamine avalik- ja eraõiguslike 
meetmete kaudu, on vaja reguleerida 
nimetatud kahe rakendamisviisi 
koordineeritust, näiteks 
konkurentsiasutuste valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu korda. Sellise 
liidu tasandi koordineerimisega välditakse 
ühtlasi kohaldatavate eeskirjade 
lahknevust, mis võiks ohustada siseturu 
nõuetekohast toimimist.

(5) Et tagada tsiviilõiguse raames tõhusad 
eraõiguslikud täitmismeetmed ja tõhus 
avalik-õiguslik jõustamine 
konkurentsiasutuste poolt, tuleb mõlemat 
vahendit kasutada koostoimes, et 
kindlustada konkurentsiõiguse 
maksimaalne tõhusus. Vaja on reguleerida 
nimetatud kahe rakendamisviisi 
koordineeritust, näiteks 
konkurentsiasutuste valduses olevatele 
dokumentidele juurdepääsu korda. Sellise 
liidu tasandi koordineerimisega välditakse 
ühtlasi kohaldatavate eeskirjade 
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lahknevust, mis võiks ohustada siseturu 
nõuetekohast toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Tõhusad vahendid, mille abil on 
tarbijatel ja ettevõtjatel võimalik kahju 
hüvitamist nõuda, tagavad liidu 
konkurentsiõiguse parema täitmise. 
Selleks et tõhustada liidus 
konkurentsieeskirjade täitmist avalik-
õiguslike meetmete kaudu, tuleks 
soodustada kulutõhusat, õigeaegset ja 
tulemuslikku kahjude hüvitamist nende 
eeskirjade rikkumise tagajärjel 
kannatanud isikutele. Seepärast peaksid 
konkurentsiasutused käsitlema trahvide 
määramisel kergendava asjaoluna seda, 
kui kahju hüvitatakse kannatanutele 
pärast vaidluse konsensuslikku 
lahendamist. Kannatanutele kahju 
konsensusliku hüvitamise soodustamine 
ei tohiks piirata vajadust ühtlustada 
liikmesriikides eeskirju, millega 
reguleeritakse kahju hüvitamise hagisid 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
konkurentsiõiguse rikkumise korral.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab selguse huvides muudatusettepanekut 1 (raporti 
projektis).
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Muudatusettepanek 72
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kahju hüvitamise nõuete 
menetlemisel esineb Euroopa Ühenduse 
konkurentsiõiguses mitmesuguseid 
probleeme, nagu massikahju ja hajus 
kahju, teabe ebakõla ja muud probleemid. 
Nende lahendamiseks tuleks 
konkurentsialast lepinguvälist kahju 
käsitleda kooskõlas muu lepinguvälise 
kahjuga nii palju kui võimalik, pöörates 
tähelepanu konkreetsetele kitsaskohtadele 
ja raskustele konkurentsiõiguse täitmisel, 
eriti seoses üksikult esineva kahju 
hüvitamise hagidega. Peale selle on 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ 
(intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta) teabe avaldamise sätted ja 
4. novembril 2006 vastu võetud Euroopa 
patendikohtunike teine Veneetsia 
resolutsioon kooskõlas konkurentsiõigust 
käsitlevate hagide nõuetega. Üksikisikute 
ning VKEde huvides tuleb keerulisi 
menetlusi vältida.

Or. en

Selgitus

Sarnaseid menetlusi on läbi viidud juba intellektuaalomandi õiguste täitmise valdkonnas ja 
seega tuleks neist eeskuju võtta ning arvestada ka asjaolu, et nimetatud õigusaktis ettenähtud 
teabe avaldamise sätetest asjaomases valdkonnas piisab.

Muudatusettepanek 73
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Aluslepingu artikli 26 lõike 2 kohaselt 
hõlmab siseturg sisepiirideta ala, mille 
ulatuses tagatakse kaupade, isikute, 
teenuste ja kapitali vaba liikumine. 
Liikmesriikide või liidu 
konkurentsieeskirjade rikkumisega 
tekkinud kahju hüvitamise hagisid 
käsitlevad eeskirjad erinevad liikmesriigiti 
märkimisväärselt. Kõnealused erinevused 
toovad kaasa ebakindluse tingimuste 
suhtes, mille alusel kahju kannatanud 
isikud saavad teostada aluslepingust 
tulenevat õigust kahju hüvitamisele, ja 
mõjutavad nimetatud õiguse efektiivsust. 
Kuna kahju kannatanud isikud pöörduvad 
kahjude hüvitamiseks sageli oma 
asukohaliikmesriigi kohtu poole, tekitavad 
liikmesriikide erinevad eeskirjad 
ebavõrdsed tingimused kahjude hüvitamise 
hagide esitamisel ja võivad mõjutada 
konkurentsi turgudel, kus tegutsevad nii 
kõnealused kannatanud isikud kui ka 
rikkumise toime pannud ettevõtjad.

(6) Aluslepingu artikli 26 lõike 2 kohaselt 
hõlmab siseturg sisepiirideta ala, mille 
ulatuses tagatakse kaupade, isikute, 
teenuste ja kapitali vaba liikumine. 
Liikmesriikide või liidu 
konkurentsieeskirjade rikkumisega 
tekkinud kahju hüvitamise hagisid 
käsitlevad eeskirjad erinevad liikmesriigiti 
märkimisväärselt. Kõnealused erinevused 
toovad kaasa ebakindluse tingimuste 
suhtes, mille alusel kahju kannatanud 
isikud saavad teostada aluslepingust 
tulenevat õigust kahju hüvitamisele, ja 
mõjutavad nimetatud õiguse ning ka 
kollektiivse õiguskaitse efektiivsust. Kuna 
kahju kannatanud isikud pöörduvad 
kahjude hüvitamiseks sageli oma 
asukohaliikmesriigi kohtu poole, tekitavad 
liikmesriikide erinevad eeskirjad 
ebavõrdsed tingimused kahjude hüvitamise 
hagide esitamisel ja võivad mõjutada 
konkurentsi turgudel, kus tegutsevad nii 
kõnealused kannatanud isikud kui ka 
rikkumise toime pannud ettevõtjad.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Aluslepingu artikli 26 lõike 2 kohaselt 
hõlmab siseturg sisepiirideta ala, mille 
ulatuses tagatakse kaupade, isikute, 
teenuste ja kapitali vaba liikumine. 
Liikmesriikide või liidu 
konkurentsieeskirjade rikkumisega 
tekkinud kahju hüvitamise hagisid 

(6) Aluslepingu artikli 26 lõike 2 kohaselt 
hõlmab siseturg sisepiirideta ala, mille 
ulatuses tagatakse kaupade, isikute, 
teenuste ja kapitali vaba liikumine. 
Liikmesriikide või liidu 
konkurentsieeskirjade rikkumisega 
tekkinud kahju hüvitamise hagisid 
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käsitlevad eeskirjad erinevad liikmesriigiti 
märkimisväärselt. Kõnealused erinevused 
toovad kaasa ebakindluse tingimuste 
suhtes, mille alusel kahju kannatanud 
isikud saavad teostada aluslepingust 
tulenevat õigust kahju hüvitamisele, ja 
mõjutavad nimetatud õiguse efektiivsust. 
Kuna kahju kannatanud isikud pöörduvad 
kahjude hüvitamiseks sageli oma 
Asukohaliikmesriigi kohtu poole, tekitavad 
liikmesriikide erinevad eeskirjad 
ebavõrdsed tingimused kahjude hüvitamise 
hagide esitamisel ja võivad mõjutada 
konkurentsi turgudel, kus tegutsevad nii 
kõnealused kannatanud isikud kui ka 
rikkumise toime pannud ettevõtjad.

käsitlevad eeskirjad erinevad liikmesriigiti 
märkimisväärselt. Kõnealused erinevused 
toovad kaasa ebakindluse 
ettevõtlussektorile konkurentsiõiguse 
rikkumistega tekitatud tegeliku mõju ja 
tingimuste suhtes, mille alusel kahju 
kannatanud isikud saavad teostada 
aluslepingust tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele, ja mõjutavad nimetatud 
õiguste efektiivsust. Teabe ebakõla ja 
rikkumistega tekitatud kahju suuruse 
kindlakstegemisega seotud raskused ning 
asjaolu, et kahju kannatanud isikud 
pöörduvad kahjude hüvitamiseks sageli 
oma asukohaliikmesriigi kohtu poole, 
tekitavad liikmesriikide erinevad eeskirjad 
ebavõrdsed tingimused kahjude hüvitamise 
hagide esitamisel, moonutavad 
konkurentsi ja vähendavad tarbijate 
usaldust ning võivad mõjutada 
konkurentsi turgudel, kus tegutsevad nii 
kõnealused kannatanud isikud kui ka 
rikkumise toime pannud ettevõtjad. Ühtsed 
ja horisontaalset õiguskaitset käsitlevad 
põhimõtted aitaksid tagada, et ettevõtjad, 
kes rikuvad konkurentsiõigust ja saavad 
tulu niisugusest tegevusest 
seadusekuulekate ettevõtjate arvelt, ei 
saaks enam liidus kasu õigusliku 
järjepidevuse puudumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seepärast on vaja tagada võrdsemad 
võimalused siseturul tegutsevatele 
ettevõtjatele ja täiustada tingimusi, mille 
alusel tarbijad saavad oma siseturust 

(8) Seepärast on vaja tagada võrdsemad 
võimalused siseturul tegutsevatele 
ettevõtjatele ja täiustada tingimusi, mille 
alusel tarbijad saavad oma siseturust 
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lähtuvaid õigusi teostada. Seega on ühtlasi 
asjakohane suurendada õiguskindlust ja 
vähendada erinevusi liikmesriikide 
eeskirjades, milles käsitletakse Euroopa 
konkurentsiõiguse ja paralleelse 
rakendamise korral liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumisest tuleneva 
kahju hüvitamise hagisid. Kõnealuste 
eeskirjade ühtlustamine aitab samuti ära 
hoida suuremate erinevuste teket 
liikmesriikide eeskirjades, milles 
käsitletakse konkurentsieeskirjade 
rikkumisest tulenevaid kahju hüvitamise 
hagisid.

lähtuvaid õigusi teostada. Seega on ühtlasi 
asjakohane suurendada õiguskindlust ja 
vähendada erinevusi liikmesriikide 
eeskirjades, milles käsitletakse Euroopa 
konkurentsiõiguse ja paralleelse 
rakendamise korral liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumisest tuleneva 
kahju hüvitamise hagisid. Kõnealuste 
eeskirjade ühtlustamine aitab samuti ära 
hoida suuremate erinevuste teket 
liikmesriikide eeskirjades, milles 
käsitletakse konkurentsieeskirjade 
rikkumisest tulenevaid kahju hüvitamise 
hagisid, et vältida tarbijate usalduse 
vähenemist praeguste raskuste tõttu neile 
tekitatud kahju hüvitamise nõudmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seepärast on vaja tagada võrdsemad 
võimalused siseturul tegutsevatele 
ettevõtjatele ja täiustada tingimusi, mille 
alusel tarbijad saavad oma siseturust 
lähtuvaid õigusi teostada. Seega on ühtlasi 
asjakohane suurendada õiguskindlust ja 
vähendada erinevusi liikmesriikide 
eeskirjades, milles käsitletakse Euroopa 
konkurentsiõiguse ja paralleelse 
rakendamise korral liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumisest tuleneva 
kahju hüvitamise hagisid. Kõnealuste 
eeskirjade ühtlustamine aitab samuti ära 
hoida suuremate erinevuste teket 
liikmesriikide eeskirjades, milles 
käsitletakse konkurentsieeskirjade 
rikkumisest tulenevaid kahju hüvitamise 
hagisid.

(8) Seepärast on vaja tagada võrdsemad 
võimalused siseturul tegutsevatele 
ettevõtjatele ja täiustada tingimusi, mille 
alusel tarbijad saavad oma siseturust 
lähtuvaid õigusi teostada. Seega on ühtlasi 
asjakohane suurendada õiguskindlust ja 
vähendada erinevusi liikmesriikide 
eeskirjades, milles käsitletakse Euroopa 
konkurentsiõiguse ja paralleelse 
rakendamise korral liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumisest tuleneva 
kahju hüvitamise hagisid. Kõnealuste 
eeskirjade ühtlustamine ja liikmesriikide 
kohustus kehtestada ühistele 
kindlaksmääratud põhimõtetele tuginevad 
kollektiivsed õiguskaitsemehhanismid 
aitavad samuti ära hoida suuremate 
erinevuste teket liikmesriikide eeskirjades, 
milles käsitletakse konkurentsieeskirjade 
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rikkumisest tulenevaid kahju hüvitamise 
hagisid.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui puuduvad asjakohased liidu 
õigusaktid, reguleeritakse kahju hüvitamise 
hagisid liikmesriikide eeskirjade ja 
menetlustega. Kõik siseriiklikud eeskirjad, 
millega reguleeritakse aluslepingu 
artikli 101 või 102 rikkumisest tekkinud 
kahju hüvitamise õiguse kasutamist, 
sealhulgas küsimustes, mida käesolevas 
direktiivis ei käsitleta, nagu kahju ja 
rikkumise vaheline põhjuslik seos, peavad 
olema kooskõlas tõhususe ja võrdväärsuse 
põhimõtetega. See tähendab, et need ei tohi 
olla sõnastatud või neid ei tohi kohaldada 
viisil, mis muudab aluslepinguga tagatud 
kahju hüvitamise õiguse kasutamise liiga 
keeruliseks või praktiliselt võimatuks, 
samuti ei tohi need olla sõnastatud või neid 
ei tohi kohaldada ebasoodsamalt kui 
sarnaste siseriiklike hagide suhtes 
kohaldatavaid sätteid.

(10) Kui puuduvad asjakohased liidu 
õigusaktid, reguleeritakse kahju hüvitamise 
hagisid liikmesriikide eeskirjade ja 
menetlustega. Kõik siseriiklikud eeskirjad, 
millega reguleeritakse aluslepingu 
artikli 101 või 102 rikkumisest tekkinud 
kahju hüvitamise õiguse kasutamist, 
sealhulgas küsimustes, mida käesolevas 
direktiivis ei käsitleta, nagu kahju ja 
rikkumise vaheline põhjuslik seos, peavad 
olema kooskõlas tõhususe ja võrdväärsuse 
põhimõtetega. See tähendab, et need ei tohi 
olla sõnastatud või neid ei tohi kohaldada 
viisil, mis muudab aluslepinguga tagatud 
kahju hüvitamise õiguse kasutamise liiga 
keeruliseks, kalliks või praktiliselt 
võimatuks, samuti ei tohi need olla 
sõnastatud või neid ei tohi kohaldada 
ebasoodsamalt kui sarnaste siseriiklike 
hagide suhtes kohaldatavaid sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 
kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning kahju tekkimise ja 
hüvitise maksmise vahelisel ajavahemikul 
tasutud intressi eest. Selline õigus on 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel – nii 
tarbijatel, ettevõtjatel kui ka ametiasutustel 
– olenemata sellest, kas nad on rikkumise 
toime pannud ettevõtjaga otseses 
lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks liikmesriikidelt 
nõuda kollektiivsete õiguskaitsevahendite 
kasutuselevõttu aluslepingu artiklite 101 
ja 102 rakendamiseks.

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 
kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning kahju tekkimise ja 
hüvitise maksmise vahelisel ajavahemikul 
tasutud intressi eest. Selline õigus on 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel – nii 
tarbijatel, ettevõtjatel kui ka ametiasutustel 
– olenemata sellest, kas nad on rikkumise 
toime pannud ettevõtjaga otseses 
lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament võttis 2012. aasta veebruaris vastu resolutsiooni „Euroopa ühtne 
lähenemisviis ühistele kahjunõuetele”, milles nõudis, et kõik kollektiivset õiguskaitset 
käsitlevad ettepanekud sisaldaksid ühiseid põhimõtteid, mis tagavad õiguskaitse ühtse 
kättesaadavuse ELis kollektiivse õiguskaitse kaudu, tegeledes tarbija õiguste rikkumise 
probleemiga. Kollektiivne õiguskaitsemehhanism tõhustaks märkimisväärselt 
konkurentsiõiguse tulemuslikku jõustamist ja tarbijakaitset.

Muudatusettepanek 79
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel



AM\1006388ET.doc 13/96 PE521.623v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 
kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning kahju tekkimise ja 
hüvitise maksmise vahelisel ajavahemikul 
tasutud intressi eest. Selline õigus on 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel – nii 
tarbijatel, ettevõtjatel kui ka ametiasutustel 
– olenemata sellest, kas nad on rikkumise 
toime pannud ettevõtjaga otseses 
lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks liikmesriikidelt 
nõuda kollektiivsete õiguskaitsevahendite 
kasutuselevõttu aluslepingu artiklite 101 
ja 102 rakendamiseks.

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 
kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning kahju tekkimise ja 
hüvitise maksmise vahelisel ajavahemikul 
tasutud intressi eest. Selline õigus on 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel – nii 
tarbijatel, ettevõtjatel kui ka ametiasutustel 
– olenemata sellest, kas nad on rikkumise 
toime pannud ettevõtjaga otseses 
lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 
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rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 
kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning kahju tekkimise ja 
hüvitise maksmise vahelisel ajavahemikul 
tasutud intressi eest. Selline õigus on 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel - nii 
tarbijatel, ettevõtjatel kui ka ametiasutustel 
– olenemata sellest, kas nad on rikkumise 
toime pannud ettevõtjaga otseses 
lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks liikmesriikidelt 
nõuda kollektiivsete õiguskaitsevahendite 
kasutuselevõttu aluslepingu artiklite 101 ja 
102 rakendamiseks.

rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 
kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning kahju tekkimise ja 
hüvitise maksmise vahelisel ajavahemikul 
tasutud intressi eest. Selline õigus on 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel — nii 
tarbijatel, ettevõtjatel kui ka ametiasutustel 
– olenemata sellest, kas nad on rikkumise 
toime pannud ettevõtjaga otseses 
lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte. Käesoleva 
direktiiviga nõutakse liikmesriikidelt 
kollektiivsete õiguskaitsevahendite 
kasutuselevõttu aluslepingu artiklite 101 ja 
102 rakendamiseks ühiste 
kindlaksmääratud põhimõtete alusel, 
nagu on märgitud komisjoni soovituses 
2013/396/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 

(11) Käesoleva direktiiviga kinnitatakse 
taas acquis' seda osa, milles käsitletakse 
liidu õigusest tulenevat õigust kahju 
hüvitamisele liidu konkurentsiõiguse 
rikkumisega tekitatud kahju korral, 
eelkõige kaebeõiguse ja kahju määratluse 
osas, nagu seda on väljendatud Euroopa 
Liidu Kohtu kohtupraktikas, piiramata 
acquis’ edasiarendamist. Iga rikkumise 
tagajärjel kahju kannatanud isik saab nõuda 
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kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning kahju tekkimise ja 
hüvitise maksmise vahelisel ajavahemikul 
tasutud intressi eest. Selline õigus on 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel – nii 
tarbijatel, ettevõtjatel kui ka ametiasutustel 
– olenemata sellest, kas nad on rikkumise 
toime pannud ettevõtjaga otseses 
lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks liikmesriikidelt nõuda 
kollektiivsete õiguskaitsevahendite 
kasutuselevõttu aluslepingu artiklite 101 ja 
102 rakendamiseks.

kahju hüvitamist otsese varalise kahju 
(damnum emergens), saamata jäänud tulu 
(lucrum cessans) ning kahju tekkimise ja 
hüvitise maksmise vahelisel ajavahemikul 
tasutud intressi eest. Selline õigus on 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel – nii 
tarbijatel, ettevõtjatel kui ka ametiasutustel 
– olenemata sellest, kas nad on rikkumise 
toime pannud ettevõtjaga otseses 
lepingulises suhtes, ning sellest, kas 
konkurentsiasutus on rikkumise eelnevalt 
tuvastanud või mitte. Välistatud on 
karistuslikud või muud tüüpi 
kahjuhüvitised ja karistused, mis toovad 
kaasa ülemäärase hüvitamise. Võimaluse 
kaotamise hüvitamist ei loeta kahju 
hüvitamiseks, millega kaasneb 
ülemäärane hüvitamine. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks liikmesriikidelt nõuda 
kollektiivsete õiguskaitsevahendite 
kasutuselevõttu aluslepingu artiklite 101 ja 
102 rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada täielik hüvitamine. Hoiatavat eesmärki täidetakse 
avalik-õiguslike meetmete rakendamisega. Seetõttu tuleb välistada karistuslik kahjuhüvitis või 
mis tahes muu kahjuhüvitis, millega kaasneb ülemäärane hüvitamine.

Muudatusettepanek 82
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Arvestades eesmärki vähendada 
ebakindlust ja ülemäärast majanduslikku 
mõju, mis võib mõjutada töötajaid, 
tarnijaid, alltöövõtjaid ja muid süütuid 
isikuid, on soovitatav saavutada kostjate 
jaoks lõplik lahendus.
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Or. en

Muudatusettepanek 83
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) VKEd ja tarbijad kannatavad kahju 
aluslepingu artiklite 101 ja 102 
kulutõhusal viisil rakendamata jätmisest 
tuleneva õigusliku ebatõhususe tõttu. 
Niisugune tasakaalustamatu olukord 
annab suurtele äriühingutele võimaluse 
kasutada VKEde suhtes siseturul ära oma 
suurust ja rahanduslikku seisundit. 
Kollektiivse õiguskaitse menetlused, mis 
tagavad juurdepääsu õiguskaitsele, eriti 
VKEde ja tarbijate jaoks, on õiguste 
teostamisel väga olulised tegurid. Esitatud 
direktiivi eesmärke ei pruugita täielikult 
saavutada, kui VKEdel ja tarbijatel 
puudub juurdepääs kollektiivsele 
õiguskaitsele, et algatada õigusmenetlus 
konkurentsiõiguse rikkumisest tekkinud 
kahju hüvitamise nõudmiseks; komisjon 
algatab uuringu, milles hinnatakse seda, 
kuidas liikmesriigid kohaldavad 
kollektiivse õiguskaitse menetlusi hüvitise 
nõudmiseks eraõiguslike meetmete abil 
aluslepingu artiklite 101 ja 102 suhtes 
toime pandud rikkumiste käsitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Konkurentsiõiguse nõuetekohane 
jõustamine ja nii ettevõtjate kui ka 
tarbijate hüvitise saamise õiguse tõhus 
teostamine on omavahel tihedalt seotud ja 
üks konkurentsivõimelise majanduskasvu 
saavutamise põhieeldusi. Euroopa õigus 
kollektiivsele õiguskaitsele aitab seega 
kaasa siseturu väljakujundamisele ning 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 
ühtse ala arengule.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament võttis 2012. aasta veebruaris vastu resolutsiooni „Euroopa ühtne 
lähenemisviis ühistele kahjunõuetele”, milles nõudis, et kõik kollektiivset õiguskaitset 
käsitlevad ettepanekud sisaldaksid ühiseid põhimõtteid, mis tagavad õiguskaitse ühtse 
kättesaadavuse ELis kollektiivse õiguskaitse kaudu, tegeledes tarbija õiguste rikkumise 
probleemiga. Kollektiivne õiguskaitsemehhanism tõhustaks märkimisväärselt 
konkurentsiõiguse tõhusat jõustamist ja tarbijakaitset.

Muudatusettepanek 85
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Oluliste tõendite avaldamine peaks 
toimuma kohtu otsusel ja tema range 
kontrolli all, eelkõige seoses 
avaldamismeetme vajalikkuse ja 
proportsionaalsusega. Proportsionaalsuse 
nõudest tuleneb, et avaldamisnõuet saab 
esitada üksnes siis, kui kannatanud isik on 
talle mõistlikult kättesaadavate faktide 
alusel usutavalt tõestanud, et kostja on 
talle tekitanud kahju. Avaldamisnõudes 
tuleks viidata nii täpsetele ja kitsastele 
tõendite kategooriatele, kui on võimalik 

(14) Oluliste tõendite avaldamine peaks 
toimuma kohtu otsusel ja tema range 
kontrolli all, eelkõige seoses 
avaldamismeetme vajalikkuse ja 
proportsionaalsusega. Proportsionaalsuse 
nõudest tuleneb, et avaldamisnõuet saab 
esitada üksnes siis, kui kannatanud isik on 
talle mõistlikult kättesaadavate faktide 
alusel esitanud põhjendatud tõestuse, et 
kostja on talle tekitanud kahju. 
Avaldamisnõudes tuleks viidata nii täpselt 
ja kitsalt kindlaksmääratud tõenditele, kui 
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mõistlikult kättesaadavate faktide alusel. on võimalik mõistlikult kättesaadavate 
faktide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna kahju hüvitamise hagide raames 
peaksid ärisaladusi või muud 
konfidentsiaalset teavet sisaldavad olulised 
tõendid olema põhimõtteliselt 
kättesaadavad, tuleb kõnealust 
konfidentsiaalset teavet asjakohaselt 
kaitsta. Liikmesriikide kohtute käsutuses 
peaksid seega olema sobivad meetmed, et 
kaitsta konfidentsiaalset teavet menetluste 
käigus. Sellised meetmed võivad hõlmata 
kinniste istungite võimalust, tõenditega 
tutvuda võivate isikute arvu piiramist ning 
suuniseid ekspertidele koostada teabest 
kokkuvõtteid üldistatud või muul 
mittekonfidentsiaalsel kujul. Ärisaladuse ja 
muu konfidentsiaalse teabe kaitse meetmed 
ei tohiks tegelikkuses takistada kahju 
hüvitamise õiguse kasutamist.

(17) Kuna kahju hüvitamise hagide raames 
peaksid ärisaladusi või muud 
konfidentsiaalset teavet sisaldavad olulised 
tõendid olema põhimõtteliselt 
kättesaadavad, tuleb kõnealust 
konfidentsiaalset teavet asjakohaselt 
kaitsta. Liikmesriikide kohtute käsutuses 
peaksid seega olema sobivad meetmed, et 
kaitsta konfidentsiaalset teavet menetluste 
käigus. Sellised meetmed võivad hõlmata 
kinniste istungite võimalust, 
konfidentsiaalse teabe avaldamata jätmist, 
tõenditega tutvuda võivate isikute arvu 
piiramist ning suuniseid ekspertidele 
koostada teabest kokkuvõtteid üldistatud 
või muul mittekonfidentsiaalsel kujul. 
Ärisaladuse ja muu konfidentsiaalse teabe 
kaitse meetmed ei tohiks tegelikkuses 
takistada kahju hüvitamise õiguse 
kasutamist.

Or. en

Selgitus

Praegu kasutatakse avaldamata jätmise võimalust.

Muudatusettepanek 87
Sophia in 't Veld
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Leebusprogrammid ja 
kokkuleppemenetlused on liidu 
konkurentsiõiguse täitmise tagamisel 
avalik-õiguslike meetmete kaudu 
olulisteks vahenditeks, kuna need aitavad 
kaasa kõige raskemate konkurentsiõiguse 
rikkumiste tuvastamisele, tõhusale 
süüdistuste esitamisele ja karistuste 
määramisele. Ettevõtjad võivad hoiduda 
antud kontekstis koostöö tegemisest, kui 
nende poolt üksnes koostööeesmärgil 
koostatud dokumentide avaldamine paneb 
neile tsiviilvastutuse halvematel 
tingimustel kui kaasrikkujatele, kes ei tee 
konkurentsiasutusega koostööd. Et tagada 
ettevõtjate valmisolek esitada 
vabatahtlikke avaldusi, millega nad 
tunnistavad leebusprogrammi või 
kokkuleppemenetluse raames 
konkurentsiasutusele enda osalemist liidu 
või liikmesriigi konkurentsiõiguse 
rikkumises, ei tuleks selliseid avaldusi 
tõenditena avaldada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 88
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Leebusprogrammid ja 
kokkuleppemenetlused on liidu 
konkurentsiõiguse täitmise tagamisel 
avalik-õiguslike meetmete kaudu 
olulisteks vahenditeks, kuna need aitavad 
kaasa kõige raskemate konkurentsiõiguse 

välja jäetud
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rikkumiste tuvastamisele, tõhusale 
süüdistuste esitamisele ja karistuste 
määramisele. Ettevõtjad võivad hoiduda 
antud kontekstis koostöö tegemisest, kui 
nende poolt üksnes koostööeesmärgil 
koostatud dokumentide avaldamine paneb 
neile tsiviilvastutuse halvematel 
tingimustel kui kaasrikkujatele, kes ei tee 
konkurentsiasutusega koostööd. Et tagada 
ettevõtjate valmisolek esitada 
vabatahtlikke avaldusi, millega nad 
tunnistavad leebusprogrammi või 
kokkuleppemenetluse raames 
konkurentsiasutusele enda osalemist liidu 
või liikmesriigi konkurentsiõiguse 
rikkumises, ei tuleks selliseid avaldusi 
tõenditena avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Lisaks ei tuleks avaldada mingeid 
meetmeid, mis põhjendamatult takistaksid 
konkurentsiasutuse poolt läbiviidavat 
käimasolevat uurimist liidu või liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumise juhtumis. 
Teave, mille valmistas ette 
konkurentsiasutus liikmesriigi või liidu 
konkurentsiõiguse rakendamise menetluse 
käigus (näiteks vastuväited) või kõnealuse 
menetluse osaline (näiteks vastused 
konkurentsiasutuse esitatud teabenõuetele), 
peaks olema kahju hüvitamise hagide 
raames avaldatav üksnes pärast seda, kui 
konkurentsiasutus on teinud kindlaks 
liikmesriigi või liidu konkurentsieeskirjade 
rikkumise või on menetluse lõpetanud.

(20) Leebusprogrammid ja 
kokkuleppemenetlused on liidu 
konkurentsiõiguse täitmise tagamisel 
avalik-õiguslike meetmete kaudu 
olulisteks vahenditeks, kuna need aitavad 
kaasa kõige raskemate konkurentsiõiguse 
rikkumiste tuvastamisele, tõhusale 
süüdistuste esitamisele ja karistuste 
määramisele. Ettevõtjad võivad hoiduda 
antud kontekstis koostöö tegemisest, kui 
nende poolt üksnes koostööeesmärgil 
koostatud dokumentide avaldamine paneb 
neile tsiviilvastutuse halvematel 
tingimustel kui kaasrikkujatele, kes ei tee 
konkurentsiasutusega koostööd. Et 
tagada, et ettevõtjad oleksid valmis tegema 
konkurentsiasutustega koostööd 
leebusprogrammi või 
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kokkuleppemenetluse raames, ei tuleks 
avaldada mingeid meetmeid, mis 
põhjendamatult takistaksid 
konkurentsiasutuse poolt läbiviidavat 
käimasolevat uurimist liidu või liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumise juhtumis. 
Teave, mille valmistas ette 
konkurentsiasutus liikmesriigi või liidu 
konkurentsiõiguse rakendamise menetluse 
käigus (näiteks vastuväited) või kõnealuse 
menetluse osaline (näiteks vastused 
konkurentsiasutuse esitatud teabenõuetele), 
peaks olema kahju hüvitamise hagide 
raames avaldatav üksnes pärast seda, kui 
konkurentsiasutus on teinud kindlaks 
liikmesriigi või liidu konkurentsieeskirjade 
rikkumise või on menetluse lõpetanud.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Et tagada, et üksikisikutel oleks 
stiimul anda teavet ja aidata 
konkurentsiasutusi nende töös kartellide 
vastu, tuleks direktiivis sätestada 
sõnaselgelt teavet andvate üksikisikute 
kaitse. Teave, mida liikmesriikide kohtud 
ei tohi kunagi paluda poolel või 
kolmandal isikul avaldada, peaks aga 
hõlmama üksnes isikuandmeid ja 
isikuandmetega seotud teavet.

Or. en

Selgitus

Ehkki on konkurentsiõigust käsitlevaid kohtuasju, mis on saanud võimalikuks vaid tänu 
rikkumisest teatajale, puudub esitatud direktiivis konkreetne viide sellele. Rikkumisest 
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teatajate kaitse käsitleb üksnes teataja isikut ja mitte esitatud teavet. Prognoositavuse ja 
otsuste tegemisel võrdsuse tagamiseks tuleks direktiivi lisada isikuandmeid käsitlev säte. 
Praegu kaitsevad rikkumisest teatajate isikut liikmesriikide õigusaktid.

Muudatusettepanek 91
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kui nõude esitaja on aga esitanud 
mõistlikult kättesaadavad faktid ja 
piisavad tõendid, mis kinnitavad 
usutavalt, et ta on kannatanud kahju 
kostja toime pandud 
konkurentsieeskirjade rikkumise 
tagajärjel ja et leebusavaldus või mis 
tahes dokument, mis on avaldatud 
leebema kohtlemise taotleja 
leebusprogrammis või 
kokkuleppemenetluses osalemise 
eesmärgil ja mis on esitatud 
konkurentsiasutusele või mille on 
koostanud konkurentsiasutus menetluse 
käigus, on kahjunõude tõendamisel 
hädavajalik ja sisaldab tõendeid, mida ei 
saa muul viisil esitada, võivad 
liikmesriikide kohtud nõuda, et kostja või 
kolmas isik avaldaks tõendid, olenemata 
sellest, kas need tõendid on lisatud ka 
konkurentsiasutuse toimikusse, vastavalt 
kindlaksmääratud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Käesolev põhjendus kajastab raporti projektis esitatud teabe avaldamise korda.

Muudatusettepanek 92
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 16 
lõikes 1 on sätestatud, et kui siseriiklikud 
kohtud teevad aluslepingu artikli 101 või 
102 alusel otsuseid kokkulepete, otsuste 
või tegevuse kohta, mille kohta on juba 
olemas komisjoni otsus, ei tohi nende 
otsused olla vastuolus komisjoni otsusega. 
Et parandada õiguskindlust, vältida 
kooskõlastamatust aluslepingu nimetatud 
sätete kohaldamisel, suurendada kahju 
hüvitamise hagide tulemuslikkust ja 
menetlustõhusust ning edendada siseturu 
toimimist ettevõtjate ja tarbijate jaoks, ei 
tohiks olla võimalik seada sama 
rikkumisega seotud kahju hüvitamise 
hagides kahtluse alla ka liikmesriigi 
konkurentsiasutuse või asja läbi vaatava 
kohtu lõppotsuses tuvastatud aluslepingu 
artikli 101 või 102 rikkumisi olenemata 
sellest, kas hagi esitatakse asutuse või asja 
läbi vaatava kohtu asukohaks olevas 
liikmesriigis või mitte. Sama peaks 
kehtima ka sellise otsuse puhul, milles on 
jõutud järeldusele, et liikmesriigi 
konkurentsiõiguse sätteid rikutakse juhul, 
kui sama asja suhtes kohaldatakse 
samaaegselt nii liikmesriigi kui ka liidu 
konkurentsiõigust. Liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ja asju läbi vaatavate 
kohtute konkurentsieeskirjade rikkumisi 
tuvastavate otsuste sellist mõju tuleks 
kohaldada otsuse resolutiivosa ja toetavate 
põhjenduste suhtes. See ei piira aluslepingu 
artiklist 267 tulenevaid liikmesriikide 
kohtute õigusi ja kohustusi.

(25) Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 16 
lõikes 1 on sätestatud, et kui siseriiklikud 
kohtud teevad aluslepingu artikli 101 või 
102 alusel otsuseid kokkulepete, otsuste 
või tegevuse kohta, mille kohta on juba 
olemas komisjoni otsus, ei tohi nende 
otsused olla vastuolus komisjoni otsusega. 
Et parandada õiguskindlust, vältida 
kooskõlastamatust aluslepingu nimetatud 
sätete kohaldamisel, suurendada kahju 
hüvitamise hagide tulemuslikkust ja 
menetlustõhusust ning edendada siseturu 
toimimist ettevõtjate ja tarbijate jaoks, ei 
tohiks olla võimalik seada sama 
rikkumisega seotud kahju hüvitamise 
hagides kahtluse alla ka liikmesriigi 
konkurentsiasutuse või asja läbi vaatava 
kohtu lõppotsuses tuvastatud aluslepingu 
artikli 101 või 102 rikkumisi olenemata 
sellest, kas hagi esitatakse asutuse või asja 
läbi vaatava kohtu asukohaks olevas 
liikmesriigis või mitte. Sama peaks 
kehtima ka sellise otsuse puhul, milles on 
jõutud järeldusele, et liikmesriigi 
konkurentsiõiguse sätteid rikutakse juhul, 
kui sama asja suhtes kohaldatakse 
samaaegselt nii liikmesriigi kui ka liidu 
konkurentsiõigust. Liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ja asju läbi vaatavate 
kohtute konkurentsieeskirjade rikkumisi 
tuvastavate otsuste sellist mõju tuleks 
kohaldada otsuse resolutiivosa ja toetavate 
põhjenduste suhtes. Seetõttu peaks 
Euroopa Komisjon tagama ELi 
konkurentsiõiguse järjepideva 
kohaldamise, esitades läbipaistval viisil 
Euroopa konkurentsivõrgustiku raames 
liikmesriikide konkurentsiasutustele 
ranged suunised otsuste tegemiseks. See 
ei piira aluslepingu artiklist 267 tulenevaid 
liikmesriikide kohtute õigusi ja kohustusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Sharon Bowles

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 tegelikku varalist 
kahju ei suunatud edasi või suunati see 
edasi vaid osaliselt.

(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, arvestades ka seda, et 
ülemäärase ostuhinna edasisuunamine 
mööda tarneahelat on tavapärane äritava. 
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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Or. en

Selgitus

Kohustades kaudset ostjat tõendama ülemäärase ostuhinna edasisuunamist, võib tal olla 
selleks vaja kättesaamatut teavet otsese ostja hinnastrateegia kohta. Kulude edasisuunamine 
mööda tarneahelat on tavapärane äritava ning seda tuleb arvestada.

Muudatusettepanek 94
Olle Schmidt

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 

(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 



PE521.623v01-00 26/96 AM\1006388ET.doc

ET

tuleneva kahju suurust. tuleneva kahju suurust. Selles hindamises 
seatakse rõhuasetus kahju kannatanud 
isiku kahju suuruse hinnangule.

Or. en

Selgitus

Konkurentsiõiguse rikkumise tagajärjel kannatanud isiku kaitse suurendamiseks on oluline, et 
tal oleks kohtumenetluses suur sõnaõigus. Tähelepanu pööramisega kahju kannatanud isiku 
kahju suuruse hinnangule tagatakse nõrgema poole kaitse. Peale selle vähendab see 
stiimuleid osaleda kartellis, sest rikkujate mõjuvõim kohtumenetlustes nõrgeneb.

Muudatusettepanek 95
Sophia in 't Veld

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 

(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 
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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.

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. Liikmesriigid 
tagavad, et vajaduse korral koostavad 
liikmesriikide konkurentsiasutused 
juhised kahju suuruse hindamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Elena Băsescu

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) 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 ning ei õhuta pooli mitte 
mingil viisil kokkuleppe saavutamisest 
loobuma.

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Kohtumenetluse kulud ei tohiks 
heidutada nõude esitajat esitamast 
põhjendatud hagi liikmesriigi kohtule. 
Seetõttu peaksid liikmesriigid võtma 
asjakohaseid meetmeid, et tagada kahju 
kannatanud isikule kahjunõude 
esitamiseks juurdepääs rahalistele 
vahenditele. Seda saab teha rikkujate 
makstud trahvidest rahastatava fondi 
kaudu, toetades nõude esitajaid rahaliselt, 
et tagada kahju hüvitamise hagile suunav 
kohtuotsus.

Or. en

Selgitus

Tarbijat, tarbijaorganisatsiooni või väikeettevõtjat võib oht, et ta peab maksma kohtuvaidluse 
kaotamise korral kohtukulud, olulisel määral heidutada nõuet esitamast. Seetõttu võiks luua 
konkurentsieeskirjade rikkumisjuhtude raames makstud trahvidest rahastatava fondi. Fondist 
rahastataks võimaliku kohtuasja suunava otsuse saamist võimaliku nõude esitaja esitatud 
tõendite põhjal. Tähelepanu tuleb juhtida asjaolule, et „kaotaja maksab“ põhimõte säilib.

Muudatusettepanek 98
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Arvestades, et direktiiviga 
muudetakse paljude liikmesriikide 
tsiviilvaidlusi käsitlevaid õigusakte, eriti 
seoses tõendite avaldamisega, tuleks 
kehtestada asjakohane üleminekukord, et 
käsitleda pooleliolevaid kohtuvaidlusi, mis 
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said alguse enne direktiivi jõustumist. 
Liikmesriikides direktiivi rakendamiseks 
vastu võetud õigusaktid peaksid seetõttu 
kehtima kohtuasjadele, mis on esitatud 
liikmesriigi kohtule pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis on sätestatud 
teatavad põhimõtted, mis on vajalikud selle 
tagamiseks, et kõik aluslepingu artikli 101 
või 102 või liikmesriigi konkurentsiõiguse 
rikkumise tulemusena kahju kannatanud 
isikud saaksid tõhusalt kasutada oma õigust 
nimetatud kahju täielikule hüvitamisele. 
Direktiiviga on ette nähtud ka eeskirjad, 
millega soodustatakse moonutamata 
konkurentsi siseturul ja kõrvaldatakse selle 
nõuetekohase toimimise takistused, tagades 
kõikjal liidus võrdväärse kaitse kõigile, kes 
sellist kahju on kandnud.

1. Käesolevas direktiivis on sätestatud 
teatavad põhimõtted, mis on vajalikud selle 
tagamiseks, et kõik aluslepingu artikli 101 
või 102 või liikmesriigi konkurentsiõiguse 
ettevõtja või ettevõtjate rühma toime 
pandud rikkumise tulemusena kahju 
kannatanud isikud saaksid tõhusalt 
kasutada oma õigust nimetatud kahju 
täielikule hüvitamisele nimetatud 
rikkumise toime pannud isikute poolt. 
Direktiiviga on ette nähtud ka eeskirjad, 
millega soodustatakse moonutamata 
konkurentsi siseturul ja kõrvaldatakse selle 
nõuetekohase toimimise takistused, tagades 
kõikjal liidus võrdväärse kaitse kõigile, kes 
sellist kahju on kandnud.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal liidu või liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju 
kandnud isikul peab olema võimalus nõuda 
kõnealuse kahju täielikku hüvitamist.

1. Igal liidu või liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju 
kandnud isikul peab olema võimalus nõuda 
rikkumise toime pannud isikult kõnealuse 
kahju täielikku hüvitamist otsese või 
kaudse eraõigusliku järelhagi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igal liidu või liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju 
kandnud isikul peab olema võimalus nõuda 
kõnealuse kahju täielikku hüvitamist.

1. Igal liidu või liikmesriigi 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu kahju 
kandnud isikul peab olema võimalus nõuda 
kõnealuse kahju täielikku hüvitamist ja 
seda ka saada.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahju täielik hüvitamine taastab 
olukorra, milles kahju kannatanud isikud 
oleksid olnud, kui rikkumist ei oleks 
toimunud. See hõlmab otsese varalise 
kahju, saamata jäänud tulu ning kahju 
tekkimise ja selle tegeliku hüvitamise 
vahelisel ajavahemikul kogunenud intressi 
hüvitamist.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. en

Muudatusettepanek 103
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahju täielik hüvitamine taastab 
olukorra, milles kahju kannatanud isikud 
oleksid olnud, kui rikkumist ei oleks 
toimunud. See hõlmab otsese varalise 
kahju, saamata jäänud tulu ning kahju 
tekkimise ja selle tegeliku hüvitamise 
vahelisel ajavahemikul kogunenud 
intressi hüvitamist.

2. Kahju täielik hüvitamine taastab 
olukorra, milles kahju kannatanud isikud 
oleksid olnud, kui rikkumist ei oleks 
toimunud. See hõlmab otsese varalise 
kahju, saamata jäänud tulu ning selle kahju 
intressi hüvitamist, mida oleks tegelikult 
makstud.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahju täielik hüvitamine taastab 
olukorra, milles kahju kannatanud isikud 
oleksid olnud, kui rikkumist ei oleks 
toimunud. See hõlmab otsese varalise 
kahju, saamata jäänud tulu ning kahju 
tekkimise ja selle tegeliku hüvitamise 
vahelisel ajavahemikul kogunenud 
intressi hüvitamist.

2. Kahju täielik hüvitamine taastab 
olukorra, milles kahju kannatanud isikud 
oleksid olnud, kui rikkumist ei oleks 
toimunud. See hõlmab otsese varalise 
kahju ja saamata jäänud tulu ning intressi 
hüvitamist vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele intresside maksmise kohta.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab selguse huvides muudatusettepanekut 18 (raporti 
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projektis).

Muudatusettepanek 105
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Välistatud on karistuslikud, 
mitmekordsed või muud tüüpi 
kahjuhüvitised ja karistused, mis toovad 
kaasa ülemäärase hüvitamise.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada täielik hüvitamine. Hoiatamise eesmärki täidetakse 
avalik-õiguslike meetmete rakendamisega. Seetõttu tuleb välistada karistuslik kahjuhüvitis või 
mis tahes muu kahjuhüvitis, millega kaasneb ülemäärane hüvitamine.

Muudatusettepanek 106
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
kannatanud isikud saavad tõhusalt esitada 
kahju hüvitamise nõudeid.

3. Liikmesriigid tagavad, et kõik kahju 
kannatanud isikud saavad asjatundlikult ja 
kulutõhusalt esitada kahju hüvitamise 
nõudeid. Liikmesriigid võtavad kasutusele 
kollektiivsed õiguskaitsemehhanismid 
aluslepingu artiklite 101 ja 102 
rakendamiseks ühiste kindlaksmääratud 
põhimõtete alusel, nagu on märgitud 
komisjoni soovituses 2013/396/EL.

Or. en
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Muudatusettepanek 107
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
kannatanud isikud saavad tõhusalt esitada 
kahju hüvitamise nõudeid.

3. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
kannatanud isikud saavad vahetult või 
esindaja kaudu tõhusalt esitada kahju 
hüvitamise nõudeid, edendavad keelava 
iseloomuga meetmeid ja käsitlevad neid 
vaidluste konsensusliku lahendamise teel.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
kannatanud isikud saavad tõhusalt esitada 
kahju hüvitamise nõudeid.

3. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
kannatanud isikud saavad tõhusalt esitada 
kahju hüvitamise nõudeid ja teevad 
kollektiivse õiguskaitse menetlused 
kättesaadavaks kahjuhüvitise nõudmiseks 
eraõiguslike meetmete abil.

Or. en

Selgitus

Nõude esitajate võimalus algatada kollektiivse õiguskaitse menetlusi on eluliselt tähtis selleks, 
et tagada konkurentsipoliitika rikkumiste tagajärjel kahju kannatanud isikutele, eriti 
tarbijatest ja VKEdest nõude esitajatele juurdepääs õiguskaitsele. Arvestades ebavõrdsust 
teabe valdamisel ja kahju hüvitamise hagide esitamisega seotud raskusi, on individuaalse 
hagi esitamine sageli koormav ja võimatu. Kollektiivne õiguskaitse on käesoleva direktiivi 
oluline osa, sest võimaldab nõude esitajatel ühendada ressursid, et tagada meetmete võtmine 
rikkumiste tagajärjel tekkinud kahju eest hüvitise saamiseks.
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Muudatusettepanek 109
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võtavad kasutusele 
kollektiivsed õiguskaitsemehhanismid 
aluslepingu artiklite 101 ja 102 
rakendamiseks ühiste kindlaksmääratud 
põhimõtete alusel, nagu on märgitud 
komisjoni soovituses 2013/396/EL.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Makstud trahvide ja hüvitiste 
kogusumma ei mõjuta seda, kas 
konkurentsiasutuse tegevus eelneb või 
järgneb eraõiguslikule hagile. 
Konkurentsiasutus ühendab mõlemal 
juhul makstud trahvid ja hüvitised, 
näiteks osa trahvi maksmise 
edasilükkamise kaudu, kui on oodata 
järelhagi. See aga ei tohi põhjustada 
pikalevenivat ebakindlust seoses lõpliku 
lahendusega ettevõtjatele ega mõjutada 
üksikisikute ja ettevõtjate õigust saada 
tekkinud kahju eest hüvitist.

Or. en
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Selgitus

Tarbijaid ei tohiks asetada halvemasse olukorda, kui nad valivad otsese hagi asemel 
järelhagi. Suurte avalik-õiguslikel meetmetel põhinevate trahvide tõttu ei tohi tekkida 
olukord, kus tarbijad ei saa nõuda asjakohase hüvitise maksmist järelhagi kaudu, kui nad 
otsese hagi kaudu oleksid seda saanud.

Muudatusettepanek 111
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „kollektiivne õiguskaitse” – 
i) õiguslik mehhanism, mis võimaldab 
kahel või enamal füüsilisel või juriidilisel 
isikul või organisatsioonil, kellel on õigus 
esitada esindushagi, kollektiivselt nõuda 
ebaseadusliku tegevuse lõpetamist 
(keelava iseloomuga kollektiivne 
õiguskaitse); ii) õiguslik mehhanism, mis 
võimaldab kahel või enamal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes väidavad, et nad on 
kannatanud massikahju, kollektiivselt 
nõuda kahju hüvitamist (kahju 
hüvitamisele suunatud kollektiivne 
õiguskaitse);

Or. en

Muudatusettepanek 112
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „kollektiivne õiguskaitse” – 
i) õiguslik mehhanism, mis võimaldab 
kahel või enamal füüsilisel või juriidilisel 
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isikul või organisatsioonil, kellel on õigus 
esitada esindushagi, kollektiivselt nõuda 
ebaseadusliku tegevuse lõpetamist 
(keelava iseloomuga kollektiivne 
õiguskaitse); ii) õiguslik mehhanism, mis 
võimaldab kahel või enamal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes väidavad, et nad on 
kannatanud massikahju, kollektiivselt 
nõuda kahju hüvitamist (kahju 
hüvitamisele suunatud kollektiivne 
õiguskaitse);

Or. en

Muudatusettepanek 113
Sophia in 't Veld

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 
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;

3. „kahju hüvitamise hagi” – hagi, millega 
esitatakse liikmesriigi kohtule kahju 
hüvitamise nõue;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

esitatakse liikmesriigi kohtule kahju 
hüvitamise nõue;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Jean-Paul Gauzès

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 
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;

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

Or. en

Muudatusettepanek 116
Antolín Sánchez Presedo

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 
kahju hüvitamise nõude; see võib hõlmata 
ka hagisid, millega ühe või enama kahju 

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

kannatanud isiku nimel tegutsev isik esitab 
liikmesriigi kohtule kahju hüvitamise 
nõude;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. „massikahju” – juhtum, kus kaks või 
enam füüsilist või juriidilist isikut 
väidavad, et on kannatanud kahju, mille 
põhjustas ühe või mitme füüsilise või 
juriidilise isiku sama ebaseaduslik 
konkurentsialane tegevus;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. „kollektiivne õiguskaitse” – 
i) õiguslik mehhanism, mis võimaldab 
kahel või enamal füüsilisel või juriidilisel 
isikul või organisatsioonil, kellel on õigus 
esitada esindushagi, kollektiivselt nõuda 
ebaseadusliku tegevuse lõpetamist 
(keelava iseloomuga kollektiivne 
õiguskaitse); ii) õiguslik mehhanism, mis 
võimaldab kahel või enamal füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kes väidavad, et nad on 
kannatanud massikahju, kollektiivselt 
nõuda kahju hüvitamist (kahju 
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hüvitamisele suunatud kollektiivne 
õiguskaitse);

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament võttis 2012. aasta veebruaris vastu resolutsiooni „Euroopa ühtne 
lähenemisviis ühistele kahjunõuetele”, milles nõudis, et kõik kollektiivset õiguskaitset 
käsitlevad ettepanekud sisaldaksid ühiseid põhimõtteid, mis tagavad õiguskaitse ühtse 
kättesaadavuse ELis kollektiivse õiguskaitse kaudu, tegeledes tarbija õiguste rikkumise 
probleemiga. Kollektiivne õiguskaitsemehhanism tõhustaks konkurentsiõiguse tõhusat 
jõustamist ja tarbijakaitset.

Muudatusettepanek 119
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. „väiksem ja hajus kahju” – 
massikahju, mille puhul otseselt või 
kaudselt kahju kannatanud füüsiliste või 
juriidiliste isikute arv on väga suur ja ühe 
isiku kahju ei ole piisavalt suur, et kahju 
kannatanud isikutel oleks mõttekas 
esitada eraldi nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. „piiriülesed kohtuasjad” – 
massikahju, mille puhul sündmus, mille 
raames tekkis ühe ja sama ebaseadusliku 
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konkurentsialase tegevuse tagajärjel 
kahju, esines rohkem kui ühes 
liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. „Euroopa tasandi väiksem ja hajus 
kahju” – piiriülene väiksem ja hajus 
kahju, mille korral tegutseb komisjon 
määruse 1/2003 III peatüki alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. „grupihagi” – nõue, mille on esitanud 
ühiselt kaks või enam kahju kannatanud 
isikut või nende esindajat vastavalt 
õigusaktis ettenähtud massikahju sätetele;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „kahju kannatanud isik” – isik, kellel on 
kahju hüvitamise nõue;

5. „kahju kannatanud isik” – isik, kes on 
kannatanud kahju konkurentsivastase 
tegevuse tagajärjel;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „asja läbi vaatav kohus” – liikmesriigi 
kohus, mis on pädev vaatama läbi 
liikmesriigi konkurentsiasutuse otsust ja 
võib sellega seoses ühtlasi olla pädev 
tuvastama aluslepingu artikli 101 või 102 
rikkumist;

9. „konkurentsikohus” – liikmesriigi 
kohus, mis on pädev vaatama läbi 
liikmesriigi konkurentsiasutuse otsust ja 
võib sellega seoses ühtlasi olla pädev 
tuvastama aluslepingu artikli 101 või 102 
rikkumist;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „lõplik otsus rikkumise kohta” – 
konkurentsiasutuse või asja läbi vaatava 
kohtu otsus rikkumise kohta, mida ei saa 
enam läbi vaadata;

11. „lõplik otsus rikkumise kohta” – 
konkurentsiasutuse või konkurentsikohtu 
otsus rikkumise kohta, mida ei saa enam 
läbi vaadata;

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „kartell” – kahe või enama konkurendi 
vahel sõlmitud kokkulepe ja/või 
kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks 
on koordineerida turul oma konkureerivat 
käitumist ja/või mõjutada asjakohaseid 
konkurentsiparameetreid sellise tegevuse 
kaudu nagu ostu- või müügihindade 
fikseerimine või kooskõlastamine või 
muude kauplemistingimuste kehtestamine, 
tootmis- või müügikvootide määramine või 
turgude jagamine, sealhulgas 
pakkumismahhinatsioonide kaudu, impordi 
või ekspordipiirangute seadmine ja/või 
konkurentsivastane tegevus teiste 
konkurentide suhtes;

12. „kartell” – olukord, kus kaks või enam 
horisontaalset konkurenti kooskõlastavad 
oma käitumist turul eesmärgiga saada 
suuremat renti kui tavapärase 
konkurentsi tingimustes on võimalik või 
kooskõlastavad oma käitumist turul 
selleks, et takistada tavapärastel 
turutingimustel tegutsevatel ettevõtjatel 
saavutada turuosa, muu hulgas sellise 
tegevuse kaudu nagu ostu- või 
müügihindade fikseerimine või 
kooskõlastamine või muude 
kauplemistingimuste kehtestamine, 
kuritahtlikud litsentsimistavad, tootmis- 
või müügikvootide määramine või turgude 
jagamine, sealhulgas 
pakkumismahhinatsioonide kaudu, impordi 
või ekspordipiirangute seadmine ja/või 
konkurentsivastane tegevus teiste 
konkurentide suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „leebusprogramm” – programm, mille 
alusel salajases kartellis osaleja teeb 
teistest kartellis osalevatest ettevõtjatest 
sõltumatult koostööd konkurentsiasutuse 
uurimises, esitades vabatahtlikult teavet 
kartelli ning oma osa kohta selles, ja mille 
eest vabastatakse ta kartellile määratavast 

13. „leebusprogramm” – programm, mis 
käsitleb aluslepingu artikli 101 või 
siseriikliku õigusakti vastava sätte 
kohaldamist ja mille alusel salajases 
kartellis osaleja teeb teistest kartellis 
osalevatest ettevõtjatest sõltumatult 
koostööd konkurentsiasutuse uurimises, 
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trahvist või vähendatakse sellise trahvi 
määra;

esitades vabatahtlikult teavet kartelli ning 
oma osa kohta selles, ja mille eest 
vabastatakse ta kartellile määratavast 
trahvist või vähendatakse sellise trahvi 
määra;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. „ettevõtja leebusavaldus” – ettevõtja 
või tema nimel tehtud vabatahtlik suuline 
või kirjalik avaldus konkurentsiasutusele, 
milles kirjeldatakse ettevõtja teavet 
kartelli ja tema rolli kohta selles ning mis 
on koostatud spetsiaalselt asutusele 
esitamiseks eesmärgiga mitte saada trahve 
või vähendada nende määra aluslepingu 
artikli 101 või liikmesriigi õiguse vastava 
sätte kohaldamist käsitleva 
leebusprogrammi raames; see ei hõlma 
dokumente ega teavet, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. „ettevõtja leebusavaldus” – ettevõtja 
või tema nimel tehtud vabatahtlik suuline 
või kirjalik avaldus konkurentsiasutusele, 

14. „ettevõtja leebusavaldus” – ettevõtja 
või tema nimel tehtud vabatahtlik suuline, 
kirjalik või muus vormis avaldus 
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milles kirjeldatakse ettevõtja teavet kartelli 
ja tema rolli kohta selles ning mis on 
koostatud spetsiaalselt asutusele 
esitamiseks eesmärgiga mitte saada trahve 
või vähendada nende määra aluslepingu 
artikli 101 või liikmesriigi õiguse vastava 
sätte kohaldamist käsitleva 
leebusprogrammi raames; see ei hõlma 
dokumente ega teavet, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave);

konkurentsiasutusele, milles kirjeldatakse 
ettevõtja teavet kartelli ja tema rolli kohta 
selles ning mis on koostatud spetsiaalselt 
asutusele esitamiseks eesmärgiga mitte 
saada trahve või vähendada nende määra 
aluslepingu artikli 101 või liikmesriigi 
õiguse vastava sätte kohaldamist käsitleva 
leebusprogrammi raames; see ei hõlma 
dokumente ega teavet, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave);

Or. en

Muudatusettepanek 130
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. „ettevõtja leebusavaldus” – ettevõtja 
või tema nimel tehtud vabatahtlik suuline 
või kirjalik avaldus konkurentsiasutusele, 
milles kirjeldatakse ettevõtja teavet kartelli 
ja tema rolli kohta selles ning mis on 
koostatud spetsiaalselt asutusele 
esitamiseks eesmärgiga mitte saada trahve 
või vähendada nende määra aluslepingu 
artikli 101 või liikmesriigi õiguse vastava 
sätte kohaldamist käsitleva 
leebusprogrammi raames; see ei hõlma 
dokumente ega teavet, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave);

14. „ettevõtja leebusavaldus” – ettevõtja 
või tema nimel tehtud vabatahtlik suuline 
või kirjalik avaldus konkurentsiasutusele, 
milles kirjeldatakse ettevõtja teavet kartelli 
ja tema rolli kohta selles ning mis on 
koostatud spetsiaalselt asutusele 
esitamiseks eesmärgiga mitte saada trahve 
või vähendada nende määra aluslepingu 
artikli 101 või liikmesriigi õiguse vastava 
sätte kohaldamist käsitleva 
leebusprogrammi raames; see ei hõlma 
dokumente ega teavet, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave), või muud teavet, mis 
on esitatud konkurentsiasutuse 
nõudmisel;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek täidab õigusselguse eesmärki. Ettevõtja leebusavaldus antakse 
vabatahtlikult. Määratlus ei tohiks hõlmata konkurentsiasutuse nõutud teavet, nagu 



AM\1006388ET.doc 45/96 PE521.623v01-00

ET

teabenõuded.

Muudatusettepanek 131
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. „ettevõtja leebusavaldus” – ettevõtja 
või tema nimel tehtud vabatahtlik suuline 
või kirjalik avaldus konkurentsiasutusele, 
milles kirjeldatakse ettevõtja teavet kartelli 
ja tema rolli kohta selles ning mis on 
koostatud spetsiaalselt asutusele 
esitamiseks eesmärgiga mitte saada trahve 
või vähendada nende määra aluslepingu 
artikli 101 või liikmesriigi õiguse vastava 
sätte kohaldamist käsitleva 
leebusprogrammi raames; see ei hõlma 
dokumente ega teavet, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave);

14. „ettevõtja leebusavaldus” – taotleja või 
tema nimel tehtud vabatahtlik suuline või 
kirjalik avaldus konkurentsiasutusele, 
milles kirjeldatakse taotleja teavet kartelli 
ja tema rolli kohta selles ning mis on 
koostatud spetsiaalselt asutusele 
esitamiseks eesmärgiga mitte saada trahve 
või vähendada nende määra aluslepingu 
artikli 101 või liikmesriigi õiguse vastava 
sätte kohaldamist käsitleva 
leebusprogrammi raames; see ei hõlma 
dokumente ega teavet, mis on olemas 
konkurentsiasutuse menetlusest sõltumata 
(olemasolev teave);

Or. en

Muudatusettepanek 132
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. „nõusolek kokkuleppe sõlmimiseks” – 
ettevõtja või tema nimel tehtud vabatahtlik 
avaldus konkurentsiasutusele, milles 
kirjeldatakse ettevõtja tunnistust tema 
osalemisest aluslepingu artikli 101 või 
liikmesriigi õiguse vastava sätte 
rikkumises ja tema vastutusest nimetatud 
rikkumise eest ning mis on koostatud 
spetsiaalselt ametliku taotlusena 

välja jäetud
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asutusele, et viimane kohaldaks 
kiirmenetlust;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. „ülemäärane ostuhind” – igasugune 
positiivne erinevus tegelikult tasutud 
hinna ja hinna vahel, mis oleks tasutud 
konkurentsiõiguse rikkumise puudumisel;

16. „ülemäärane ostuhind” – 
konkurentsiõiguse rikkumisest tulenevalt 
kõrgem hind, mille arvutamisel 
arvestatakse tegelikult tasutud hinnast 
maha hind, mis oleks tasutud 
konkurentsiõiguse rikkumise puudumisel;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. „konsensuslik kokkulepe” – kokkulepe, 
mille alusel makstakse kahjuhüvitist 
pärast vaidluse konsensuslikku 
lahendamist.

17. „konsensuslik kokkulepe” – kokkulepe, 
mille alusel hüvitatakse kahju pärast 
vaidluse konsensuslikku lahendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Kaitsemeetmed

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise kohtuvaidluse kaotanud pool 
hüvitab kohtuvaidluse võitnud poolele 
tekkinud mõistlikud õiguskulud („kaotaja 
maksab” põhimõte).
2. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi korral ei tekitaks juristide 
tasud ja nende arvutamise meetod 
stiimulit sellise kohtumenetluse 
algatamiseks, mis on tarbetu kõikide 
poolte huvide seisukohalt. Keelatud on 
eeskätt vaidluse tulemustest sõltuvad 
tasud, tingimuslikud tasud ja mis tahes 
muud tasud, mida arvutatakse lahendiga 
saadud summa või nõude esitajale 
määratud hüvitise suuruse alusel või mille 
maksmine sõltub kohtuasja tulemusest.

Or. en

Selgitus

Kaitsemeetmed tuleb lisada selleks, et vältida kuritahtlikke kohtuvaidlusi, millel puudub 
lisandväärtus ja mis võivad kahju kannatanud isikuid koguni kahjustada. Kohaldada tuleb 
„kaotaja maksab” põhimõtet ning juristidel ei tohi olla rahalist huvi tulemuse suhtes, sest see 
võib soodustada tarbetuid ja kulukaid kohtuvaidlusi.

Muudatusettepanek 136
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Ib peatükk – Piiriülesed kohtuasjad
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Or. en

Muudatusettepanek 137
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 b
Ühtse kollektiivhagi esitamine ühele 

kohtule
Liikmesriigid tagavad, et mitmest 
liikmesriigist pärit füüsilisi või juriidilisi 
isikuid hõlmavate piiriüleste kohtuasjade 
korral ei takista ühtse kollektiivhagi 
esitamist ühele kohtule siseriiklikud 
normid, mis reguleerivad hagi menetlusse 
võtmise aluseid või välisriigist pärit nõude 
esitajate või muust õigussüsteemist pärit 
esindajate poolt hagi esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 c
Liikmesriikide esindajate tunnustamine

1. Liikmesriigid tagavad, et piiriüleste 
kohtuasjade korral on igal esindajal, 
kellele on teise liikmesriigi õiguse 
kohaselt eelnevalt antud esindushagi 
esitamise õigus, õigus pöörduda 
liikmesriigis selle kohtu poole, kelle 
alluvusse asjaomane massikahju kuulub.
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Or. en

Muudatusettepanek 139
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 d
Ic peatükk – Grupihagid

Or. en

Muudatusettepanek 140
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 e
Grupihagid

1. Liikmesriigid tagavad, et õiguspäraselt 
määratud esindaja võib nõuda hüvitist 
kahe või enama kahju kannatanud isiku 
nimel.
2. Liikmesriigid võimaldavad vähemalt 
grupihagi esitamist selliste füüsiliste või 
juriidiliste isikute nimel või arvelt, kes 
väidavad, et neid ähvardab oht kannatada 
kahju või nad on kannatanud kahju, 
kusjuures need isikud ei ole menetluse 
pooled järgmistel alustel:
(a) esindaja, kelle on määranud kahju 
kannatanud isikute rühm, mis on 
moodustatud osalemisvõimaluse 
põhimõtte alusel;
(b) avaliku sektori asutus, kellel on õigus 
nõuda hüvitist kahju kannatanud isikute 
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nimel väiksema ja hajusa kahju korral;
3. Liikmesriigid võivad samuti lubada 
esindusorganisatsioonidel esitada 
grupihagi järgmiste tingimuste täitmise 
korral:
(a) organisatsioon on mittetulunduslik,
(b) organisatsiooni tegevuse 
põhieesmärgid on otseselt seotud tema 
liidu õigusest tulenevate õigustega, mida 
on väidetavalt rikutud ja mille kaitseks 
hagi esitatakse, ja
(c) organisatsioonil on piisavad rahalised 
vahendid, personal ja õigusalased 
teadmised, et esindada arvukaid nõude 
esitajaid nende huvides.
4. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtud teevad otsuseid grupihagide üle 
ainult juhul, kui konkurentsiasutus on 
tuvastanud liidu õiguse rikkumise. See ei 
välista võimalikke keelava iseloomuga 
meetmeid või vaidluse konsensuslikku 
kokkulepet grupi esindajate poolt.
5. Liikmesriigid peavad tagama, et nõude 
esitajal on õigus nõude esitajate rühmast 
enne lõpliku kohtuotsuse tegemist või 
kohtuasja muul kehtival viisil 
lahendamist mis tahes ajal lahkuda 
samadel tingimustel, mis kehtivad isikute 
poolt individuaalselt esitatud hagi 
tagasivõtmisel, ilma et ta kaotaks 
võimaluse oma nõuet muul viisil esitada, 
kui see ei ole vastuolus tõrgeteta 
õigusemõistmise tagamisega.
6. Füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kes 
väidavad, et on kannatanud sama 
massikahju, peab olema õigus liituda 
nõude esitajate rühmaga mis tahes ajal 
enne lõpliku kohtuotsuse tegemist või 
kohtuasja muul kehtival viisil 
lahendamist, kui see ei kahjusta tõrgeteta 
õigusemõistmist.
7. Massikahju kannatanud füüsilisele või 
juriidilisele isikule määratud hüvitis ei 
tohiks ületada hüvitist, mis oleks 
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määratud, kui nõue oleks esitatud 
individuaalse hagina. Eelkõige peaksid 
olema keelatud karistuslikud 
kahjuhüvitised, mis viivad nõude esitaja 
poolt kantud kahju ülemäärase 
hüvitamiseni.
8. Liikmesriigid tagavad, et juristide tasud 
ja nende arvutamise meetod ei tekitaks 
stiimulit sellise kohtumenetluse 
algatamiseks, mis on tarbetu kõikide 
poolte huvides. Liikmesriigid ei tohiks 
üldiselt sellise stiimuli vältimiseks lubada 
vaidluse tulemusest sõltuvat tasustamist. 
Liikmesriigid, kes erandkorras lubavad 
vaidluse tulemusest sõltuvat tasustamist, 
peaksid siseriiklikus õiguses sätestama 
sellise tasustamise erisused 
kollektiivhagide puhul, võttes eelkõige 
arvesse nõude esitajate rühma liikmete 
õigust neile tekitatud kahju täielikule 
hüvitamisele.
9. Liikmesriigid loovad grupihagide 
riikliku registri. Iga huvitatud isik peaks 
saama riikliku registriga tutvuda tasuta 
elektrooniliste või muude vahendite abil. 
Registreid avaldavad veebisaidid pakuvad 
võimalust tutvuda põhjaliku ja objektiivse 
teabega kahju hüvitamise taotlemise 
võimaluste kohta, sealhulgas kohtuväliste 
võimaluste kohta. Euroopa Komisjon 
aitab liikmesriikidel püüda tagada 
registritesse kogutud teabe ühtsuse ja 
registrite koostalitlusvõime.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 f
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Avaliku sektori esindushagid
Liikmesriigid tagavad, et vähemalt ühel 
avaliku sektori asutusel on õigus esitada 
grupihagi füüsiliste või juriidiliste isikute 
nimel, kes väidavad, et neid ähvardab oht 
kannatada või et nad on kannatanud 
väiksemat ja hajusat kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 g
Euroopa avaliku sektori esindushagi

Euroopa Komisjon võib omal algatusel 
või nõukogu, Euroopa Parlamendi, 
Euroopa konkurentsivõrgustiku või 
asjaomaste liikmesriikide taotlusel teha 
Euroopa avaliku sektori esindajale, kes 
võidakse määrata vastavalt vajadusele, 
ülesandeks esitada piiriülese massikahju 
ja eriti väiksema ja hajusa kahju korral 
grupihagi ühele kohtule tihedas koostöös 
asjaomaste liikmesriikide 
konkurentsiasutustega. See ei mõjuta 
tema rolli konkurentsipoliitika 
elluviimisel avalik-õiguslike meetmete 
alusel ega sõltu sellest.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui hageja on 
esitanud mõistlikult kättesaadavad faktid 
ja tõendid, mis annavad piisavalt alust 
kahtlustada, et tema või tema poolt 
esindatavad on kandnud kahju, mis tekkis 
seoses konkurentsiõiguse rikkumisega 
kostja poolt, võivad liikmesriikide kohtud 
nõuda kostjalt või kolmandalt isikult 
tõendite avaldamist vastavalt käesolevas 
peatükis sätestatud tingimustele, olenemata 
sellest, kas kõnealused tõendid sisalduvad 
ka konkurentsiasutuse toimikus või mitte. 
Liikmesriigid tagavad, et kohtutel on 
võimalik nõuda kostja taotlusel tõendite 
avaldamist ka nõude esitajalt või 
kolmandalt isikult.

Liikmesriigid tagavad, et kui hageja on 
esitanud põhjenduse, mis hõlmab 
kättesaadavaid fakte ja tõendeid, mis 
annavad piisavalt alust kahtlustada, et tema 
või tema poolt esindatavad on kandnud 
kahju, mis tekkis seoses konkurentsiõiguse 
rikkumisega kostja poolt, võivad 
liikmesriikide kohtud nõuda kostjalt või 
kolmandalt isikult tõendite avaldamist 
vastavalt käesolevas peatükis sätestatud 
tingimustele, olenemata sellest, kas 
kõnealused tõendid sisalduvad ka 
konkurentsiasutuse toimikus või mitte. 
Liikmesriigid tagavad, et kohtutel on 
võimalik nõuda kostja taotlusel tõendite 
avaldamist ka nõude esitajalt või 
kolmandalt isikult.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõendanud, et vastaspoole või 
kolmanda isiku kontrolli all olevad tõendid 
on asjakohased avaldamist nõudva isiku 
nõude või kaitseargumendi tõendamiseks 
ning

(a) esitanud põhjendatud selgituse, et 
vastaspoole või kolmanda isiku kontrolli 
all olevad tõendid on asjakohased 
avaldamist nõudva isiku nõude või 
kaitseargumendi tõendamiseks ning

Or. en

Muudatusettepanek 145
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) välja selgitanud kas üksikud tõendid 
või tõendite nii täpsed ja kitsad 
kategooriad, kui tal on võimalik välja 
selgitada mõistlikult kättesaadavate faktide 
põhjal.

(b) täpsustanud põhjenduses kas üksikud 
tõendid või tõendite nii täpsed ja kitsad 
kategooriad, kui tal on võimalik välja 
selgitada mõistlikult kättesaadavate faktide 
põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtud nõuavad tõendite avaldamist 
üksnes proportsionaalsel määral. 
Hinnates, kas teatava poole nõutav 
tõendite avaldamine on proportsionaalne, 
võtavad liikmesriikide kohtud arvesse 
kõikide asjaomaste poolte ja kolmandate 
isikute õigustatud huvisid. Nad võtavad 
eelkõige arvesse järgmist:

välja jäetud

(a) tõenäosus, et väidetav 
konkurentsiõiguse rikkumine on 
tegelikult aset leidnud;
(b) avaldamise ulatus ja kulukus, eelkõige 
võimalikele kolmandatele isikutele;
(c) kas avaldatavad tõendid sisaldavad 
konfidentsiaalset teavet, eelkõige 
kolmandate isikute konfidentsiaalset 
teavet, ja kuidas oleks võimalik sellist 
teavet kaitsta ning
(d) juhul kui konkurentsiasutus uurib 
rikkumist või on seda uurinud, siis kas 
taotluses on märgitud konkreetselt 
kõnealuste dokumentide laad, eesmärk või 
sisu või on tegemist taotlusega, mis 
käsitleb konkurentsiasutusele esitatud või 



AM\1006388ET.doc 55/96 PE521.623v01-00

ET

sellise asutuse toimikus hoitavaid 
dokumente üldiselt.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kord ei erine mitte ainult paljude liikmesriikide tõendite avaldamise korrast, 
vaid ka direktiivis 2004/48/EÜ sätestatud korrast. Seetõttu tuleb proportsionaalsuse 
hindamine välja jätta.

Muudatusettepanek 147
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas avaldatavad tõendid sisaldavad 
konfidentsiaalset teavet, eelkõige 
kolmandate isikute konfidentsiaalset 
teavet, ja kuidas oleks võimalik sellist 
teavet kaitsta ning

(c) kas avaldatavad tõendid sisaldavad 
konfidentsiaalset teavet, eelkõige 
kolmandate isikute konfidentsiaalset 
teavet, ja kuidas oleks võimalik sellist 
teavet kaitsta;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) juhul kui konkurentsiasutus uurib 
rikkumist või on seda uurinud, siis kas 
taotluses on märgitud konkreetselt 
kõnealuste dokumentide laad, eesmärk või 
sisu või on tegemist taotlusega, mis 
käsitleb konkurentsiasutusele esitatud või 
sellise asutuse toimikus hoitavaid 
dokumente üldiselt.

(d) juhul kui konkurentsiasutus uurib 
rikkumist või on seda uurinud, siis kas 
taotluses on märgitud konkreetselt 
kõnealuste dokumentide laad, eesmärk või 
sisu või on tegemist taotlusega, mis 
käsitleb konkurentsiasutusele esitatud või 
sellise asutuse toimikus hoitavaid 
dokumente üldiselt, ning
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Or. en

Muudatusettepanek 149
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ettevõtjate leebusavalduste 
olemasolu.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtutel oleksid tõhusad meetmed 
konfidentsiaalse teabe võimalikult 
tõhusaks kaitsmiseks kohatu kasutamise 
eest, tagades samal ajal, et sellist teavet 
sisaldavaid olulisi tõendeid saab kahju 
hüvitamise hagide puhul kasutada.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide õiguslikke privileege ei tohiks mõjutada.

Muudatusettepanek 151
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtutel oleksid tõhusad meetmed 
konfidentsiaalse teabe võimalikult 
tõhusaks kaitsmiseks kohatu kasutamise 
eest, tagades samal ajal, et sellist teavet 
sisaldavaid olulisi tõendeid saab kahju 
hüvitamise hagide puhul kasutada.

4. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide 
kohtutel oleksid tõhusad meetmed 
konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks kohatu 
kasutamise eest, tagades samal ajal, et 
sellist teavet sisaldavaid olulisi tõendeid 
saab kahju hüvitamise hagide puhul 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et täielikult jõustada õiguslikke 
privileege ja muid õigusi, mille kohaselt ei 
saa kedagi kohustada tõendeid avaldama.

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et jõustada õiguslikke privileege 
ja muid õigusi, mille kohaselt ei saa kedagi 
kohustada tõendeid avaldama.

Kui aga nõude esitaja on esitanud 
mõistlikult kättesaadavad faktid ja 
tõendid, mis kinnitavad usutavalt, et tema 
või tema esindatavad on kannatanud 
kahju, mis on tingitud kostja toime 
pandud konkurentsieeskirjade 
rikkumisest, ning et iseenda vastu 
tunnistavaid asjaolusid sisaldav dokument 
on hädavajalik, et toetada nende nõuet, ja 
see sisaldab tõendeid, mida ei saa muidu 
esitada, võivad liikmesriikide kohtud 
nõuda, et kostja või kolmas isik avaldaks 
tõendid. Liikmesriigid tagavad, et 
liikmesriikide kohtutel on võimalik nõuda 
kostja taotlusel tõendite avaldamist ka 
nõude esitajalt või kolmandalt isikult.
Käesolev säte ei piira liikmesriikide 
kohtute õigusi ega kohustusi, mis 
tulenevad nõukogu määrusest (EÜ) 
nr 1206/2001.
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Or. en

Muudatusettepanek 153
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et täielikult jõustada õiguslikke 
privileege ja muid õigusi, mille kohaselt ei 
saa kedagi kohustada tõendeid avaldama.

5. Liikmesriigid jõustavad täielikult 
liikmesriikide ja Euroopa õigusest 
tulenevaid ametialaseid õiguslikke 
privileege ja muid õigusi, mille kohaselt ei 
saa kedagi kohustada tõendeid avaldama.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide õiguslikke privileege ei tohiks mõjutada.

Muudatusettepanek 154
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et täielikult jõustada õiguslikke 
privileege ja muid õigusi, mille kohaselt ei 
saa kedagi kohustada tõendeid avaldama.

5. Liikmesriigid jõustavad täielikult 
õiguslikke privileege ja muid õigusi, mille 
kohaselt ei saa kedagi kohustada tõendeid 
avaldama.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et kui nende 
kohtutel on volitused nõuda avaldamist, 
kuulamata ära isikut, kellelt avaldamist 
taotletakse, ei või sellise nõude täitmata 
jätmise eest määrata karistust enne, kui 
sellise nõude adressaat on kohtu poolt ära 
kuulatud.

6. Liikmesriigid tagavad, et kui nende 
kohtutel on volitused nõuda avaldamist, 
kuulamata ära isikut, kellelt avaldamist 
taotletakse, ei või sellise nõude täitmata 
jätmise eest määrata karistust enne, kui 
sellise nõude adressaat on kohtu poolt ära 
kuulatud, välja arvatud põhjendatud 
hädaolukorra korral.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid tagavad, et kokkuleppe 
saavutamise läbirääkimiste hõlbustamise 
eesmärgil saavad võimalikud nõude 
esitajad taotleda konkurentsiasutuselt ja 
kostjalt tõendeid kahju suuruse kohta, 
ilma et nad oleksid kohustatud võtma 
kohtulikke meetmeid.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk on innustada vaidluste konsensusliku lahenduse saavutamist. Ebavõrdsuse 
tõttu teabe valdamisel ei saa aga nõude esitaja tihti arvutada tekkinud kahju suurust ja 
seetõttu on konsensuslik kokkulepe keerulisem. Seetõttu on vaja, et liikmesriikide 
konkurentsiasutused, Euroopa Komisjon või väidetav rikkuja avaldaks teabe enne 
kohtuvaidlust, et nõude esitajal oleks võimalik hinnata vähemalt ligikaudu tekkinud kahju, 
ilma et ta peaks pöörduma kohtusse.

Muudatusettepanek 157
Sophia in 't Veld



PE521.623v01-00 60/96 AM\1006388ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi raames võivad 
liikmesriikide kohtud igal ajal nõuda, et 
menetlusosaline või kolmas isik avaldaks 
mis tahes järgmistesse kategooriatesse 
kuuluvad tõendid:

välja jäetud

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning
(b) nõusolekud kokkuleppe sõlmimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi raames võivad 
liikmesriikide kohtud igal ajal nõuda, et 
menetlusosaline või kolmas isik avaldaks 
mis tahes järgmistesse kategooriatesse 
kuuluvad tõendid:

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi raames ei või 
liikmesriikide kohtud üldjuhul nõuda, et 
menetlusosaline või kolmas isik avaldaks 
leebusavaldusi või mis tahes muid 
dokumente, mis on avaldatud leebema 
kohtlemise taotleja leebusprogrammis või 
kokkuleppemenetluses osalemise 
eesmärgil ja mis on esitatud 
konkurentsiasutusele või mille on 
koostanud konkurentsiasutus menetluse 
käigus. Kui nõude esitaja on aga esitanud 
mõistlikult kättesaadavad faktid ja 
piisavad tõendid, mis kinnitavad 
usutavalt, et tema või tema esindatavad on 
kannatanud kahju, mis on tingitud kostja 
toime pandud konkurentsieeskirjade 
rikkumisest, ja et leebusavaldus või mis 
tahes dokument, mis on avaldatud 
leebema kohtlemise taotleja 
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leebusprogrammis või 
kokkuleppemenetluses osalemise 
eesmärgil ja mis on esitatud 
konkurentsiasutusele või mille on 
koostanud konkurentsiasutus menetluse 
käigus, on nende nõude tõendamiseks 
hädavajalik ja sisaldab tõendeid, mida 
muul viisil ei ole võimalik esitada, võivad 
liikmesriikide kohtud nõuda, et kostja või 
kolmas isik avaldaks tõendid, olenemata 
sellest, kas need tõendid on lisatud ka 
konkurentsiasutuse toimikusse, vastavalt 
käesolevas peatükis kindlaksmääratud 
tingimustele. Liikmesriigid tagavad, et 
liikmesriikide kohtutel on võimalik nõuda 
kostja taotlusel tõendite avaldamist ka 
nõude esitajalt või kolmandalt isikult.
Käesolev säte ei piira liikmesriikide 
kohtute õigusi ega kohustusi, mis 
tulenevad nõukogu määrusest (EÜ) 
nr 1206/2001.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab muudatusettepanekut 29 (raporti projektis). 
Leebusprogrammid on kõige tõhusam vahend konkurentsivastaste kokkulepete tuvastamiseks. 
Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või tuvastatakse vähesel määral, on 
lõppkokkuvõttes vähe kannatajaid, kellele hüvitist maksta, või need puuduvad üldse. Seega 
peavad taotleja esitatud dokumendid olema kaitstud, et tagada leebusprogrammile piisavad 
stiimulid, samas kui per se kaitse tagamine on vastuolus esmase õigusega (Donau Chemie).

Muudatusettepanek 159
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi raames võivad 
liikmesriikide kohtud igal ajal nõuda, et 
menetlusosaline või kolmas isik avaldaks 

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi raames ei või 
liikmesriikide kohtud üldjuhul nõuda, et 
menetlusosaline või kolmas isik avaldaks 
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mis tahes järgmistesse kategooriatesse 
kuuluvad tõendid:

ettevõtjate leebusavaldusi.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 161
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning (a) kõik hiljuti koostatud, leebema 
kohtlemise taotleja esitatud süüd 
tõendavad dokumendid ning

Or. en

Muudatusettepanek 162
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning (a) esimese leebemat kohtlemist taotleva 
ettevõtja leebusavaldus (ilma lisadeta) 
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ning

Or. en

Selgitus

Arvestades ebavõrdsust teabe valdamisel kahju hüvitamise nõude esitaja ja kostjast 
ettevõtjate vahel, võib juurdepääs tõenditele olla üks otsustav tegur kohtusse pöördumise üle 
otsustamisel. Selle saavutamiseks tuleks avaldamise eest kaitsta vaid esimese rikkumisest 
teataja leebusavaldust. Peale selle peaksid lisad olema kättesaadavad, sest need sisaldavad 
sageli teavet kahju suuruse kohta, mis on kahju hüvitamise hagis hädavajalik. 
Muudatusettepanek põhineb Euroopa Tarbijaliitude Ameti ettepanekul.

Muudatusettepanek 163
Arlene McCarthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning (a) esimese leebemat kohtlemist taotleva 
ettevõtja leebusavaldus (ilma lisadeta) 
ning

Or. en

Selgitus

Arvestades teabe märkimisväärset tasakaalustamatust kahju hüvitamise nõude esitaja ja 
kostjast ettevõtjate vahel, võib juurdepääs tõenditele olla üks otsustav tegur kohtusse 
pöördumise üle otsustamisel. Tõenditele juurdepääs ei tohi seetõttu olla ülemäära piiratud. 
Kaitsta tuleb vaid esimese rikkumisest teataja leebusavaldust ning avalduse lisad, mis 
sisaldavad sageli teavet kahju suuruse kohta, tuleks avaldada.

Muudatusettepanek 164
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ettevõtjate leebusavaldused ning (a) leebema kohtlemise taotlejate 
avaldused ning

Or. en

Muudatusettepanek 165
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõusolekud kokkuleppe sõlmimiseks. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 166
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Kui nõude esitaja on aga esitanud 
mõistlikult kättesaadavad faktid ja 
piisavad tõendid, mis kinnitavad 
usutavalt, et teatavad andmed või teave 
käsitleb niisuguse kategooria dokumenti, 
mida ei saa muul viisil esitada, mis on 
kahju kindlaksmääramiseks hädavajalik 
ja tõendab tema nõuet, saavad 
liikmesriikide kohtud juhul, kui nõude 
esitaja on nõuet prima facie 
põhjendanud, teha järgmist:
(a) tutvuda niisuguse dokumendiga ja 
seda analüüsida;
(b) kuulata ära huvitatud isikud, kelle 
valduses on see dokument, ning
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(c) nõuda asjaomase dokumendi 
niisuguste asjaomaste andmete või sellest 
osa piiratud avaldamist, mis on rangelt 
vajalik selleks, et anda nõude esitajale 
vastavat vajalikku teavet asjakohastel 
tingimustel, millega kaitstakse avalikke 
huve ja teabe konfidentsiaalsust. 

Or. en

Muudatusettepanek 167
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et seoses kahju 
hüvitamise hagidega saavad liikmesriikide 
kohtud nõuda järgmistesse kategooriatesse 
kuuluvate tõendite avaldamist üksnes 
pärast seda, kui konkurentsiasutus on oma 
menetluse lõpetanud või teinud määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 või kõnealuse 
määruse III peatükis osutatud otsuse:

2. Liikmesriigid tagavad, et seoses kahju 
hüvitamise hagidega saavad liikmesriikide 
kohtud nõuda järgmise avaldamist üksnes 
pärast seda, kui konkurentsiasutus on oma 
menetluse lõpetanud või teinud määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 või kõnealuse 
määruse III peatükis osutatud otsuse:

Or. en

Muudatusettepanek 168
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave, mille konkurentsiasutus koostas 
oma menetluse käigus.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave, mille konkurentsiasutus koostas 
oma menetluse käigus.

(b) teave, mille konkurentsiasutus koostas 
oma menetluse käigus ja mida tema toimik 
hõlmab.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) nõusolekud kokkuleppe sõlmimiseks 
ja tagasivõetud pakkumised.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste konkurentsiasutuse toimikus 
sisalduvate tõendite avaldamist, mis ei 
kuulu ühessegi käesoleva artikli lõigetes 1 
või 2 loetletud kategooriasse, võib nõuda 
kahju hüvitamise hagide raames igal ajal.

3. Selliste konkurentsiasutuse toimikus 
sisalduvate tõendite avaldamist, mida ei 
käsitle käesoleva artikli lõiked 1 ja 2, võib 
nõuda kahju hüvitamise hagide raames igal 
ajal, sealhulgas tõendid, mis on olemas 
vaatamata konkurentsiasutuse 
menetlusele.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek täidab õigusselguse eesmärki, et tagada, et olemasolevat teavet ei 
kaitstaks.

Muudatusettepanek 172
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste konkurentsiasutuse toimikus 
sisalduvate tõendite avaldamist, mis ei 
kuulu ühessegi käesoleva artikli lõigetes 1 
või 2 loetletud kategooriasse, võib nõuda 
kahju hüvitamise hagide raames igal ajal.

3. Selliste konkurentsiasutuse toimikus 
sisalduvate tõendite avaldamist, mis ei 
kuulu ühessegi käesoleva artikli lõikes 2 
loetletud kategooriasse, võib nõuda kahju 
hüvitamise hagide raames igal ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et huvitatud 
isikud, kelle valduses on leebusavaldus 
või muu leebema kohtlemise taotleja 
esitatud dokument, mis on avaldatud 
leebema kohtlemise taotleja 
leebusprogrammis või 
kokkuleppemenetluses osalemise 
eesmärgil ja mis on esitatud 
konkurentsiasutusele või mille on 
koostanud konkurentsiasutus menetluse 
käigus, kuulatakse ära, enne kui 
liikmesriigi kohus nõuab käesoleva artikli 
alusel kindlaksmääratud dokumentidest 
lähtuva teabe avaldamist.
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Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab muudatusettepanekut 41 (raporti projektis). 
Leebusprogrammid on kõige tõhusam vahend konkurentsivastaste kokkulepete tuvastamiseks. 
Kui konkurentsivastast käitumist ei tuvastata või tuvastatakse vähesel määral, on 
lõppkokkuvõttes vähe kannatajaid, kellele hüvitist maksta, või need puuduvad üldse. 
Dokumendid peavad olema kaitstud, et tagada leebusprogrammidele piisavad stiimulid. 
Seetõttu tuleb neid valdavad isikud ära kuulata, enne kui liikmesriigi kohus nõuab nende 
dokumentide avaldamist.

Muudatusettepanek 174
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tõendid, mis 
kuuluvad ühte artikli 6 lõikes 1 loetletud 
kategooriasse ja mille füüsiline või 
juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast kaitseõigust, ei ole 
kahju hüvitamise hagide raames lubatud 
tõend.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 175
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tõendid, mis 
kuuluvad ühte artikli 6 lõikes 1 loetletud 
kategooriasse ja mille füüsiline või 

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 6 
lõikes 1 loetletud tõendid, mille füüsiline 
või juriidiline isik on saanud üksnes 
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juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast kaitseõigust, ei ole 
kahju hüvitamise hagide raames lubatud 
tõend.

konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast kaitseõigust, ei ole 
kahju hüvitamise hagide raames lubatud 
tõend.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tõendid, mis 
kuuluvad ühte artikli 6 lõikes 1 loetletud 
kategooriasse ja mille füüsiline või 
juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast kaitseõigust, ei ole 
kahju hüvitamise hagide raames lubatud 
tõend.

1. Liikmesriigid tagavad, et tõendid, mis 
kuuluvad ühte artikli 6 lõikes 1 loetletud 
kategooriasse ja mille füüsiline või 
juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast õigust, ei ole kahju 
hüvitamise hagide raames lubatud tõend.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et tõendid, mis 
kuuluvad artikli 6 lõikes 2 loetletud 
kategooriasse ja mille füüsiline või 
juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 

2. Liikmesriigid tagavad, et artikli 6 
lõikes 2 loetletud tõendid, mille füüsiline 
või juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
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käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast kaitseõigust, on 
kahju hüvitamise hagide raames lubatud 
ainult siis, kui konkurentsiasutus on oma 
menetluse lõpetanud või teinud määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 või kõnealuse 
määruse III peatükis osutatud otsuse.

1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast kaitseõigust, on 
kahju hüvitamise hagide raames lubatud 
ainult siis, kui konkurentsiasutus on oma 
menetluse lõpetanud või teinud määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 või kõnealuse 
määruse III peatükis osutatud otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et tõendid, mis 
kuuluvad artikli 6 lõikes 2 loetletud 
kategooriasse ja mille füüsiline või 
juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast kaitseõigust, on 
kahju hüvitamise hagide raames lubatud 
ainult siis, kui konkurentsiasutus on oma 
menetluse lõpetanud või teinud määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 või kõnealuse 
määruse III peatükis osutatud otsuse.

2. Liikmesriigid tagavad, et tõendid, mis 
kuuluvad artikli 6 lõikes 2 loetletud 
kategooriasse ja mille füüsiline või 
juriidiline isik on saanud üksnes 
konkurentsiasutuse toimikuga tutvumise 
käigus, kasutades oma määruse (EÜ) nr 
1/2003 artikli 27 või liikmesriigi õiguse 
vastavate sätete kohast õigust, on kahju 
hüvitamise hagide raames lubatud ainult 
siis, kui konkurentsiasutus on oma 
menetluse lõpetanud või teinud määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artiklis 5 või kõnealuse 
määruse III peatükis osutatud otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et tõendeid, mille 3. Liikmesriigid tagavad, et tõendeid, mille 
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füüsiline või juriidiline isik on saanud 
üksnes konkurentsiasutuse toimikuga 
tutvumise käigus, kasutades oma määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artikli 27 või liikmesriigi 
õiguse vastavate sätete kohast kaitseõigust, 
ja mis on käesoleva artikli lõike 1 või 2 
kohaselt lubatud, võib kasutada kahju 
hüvitamise hagis ainult kõnealune isik või 
tema õigused üle võtnud füüsiline või 
juriidiline isik, sealhulgas tema nõude üle 
võtnud isik.

füüsiline või juriidiline isik on saanud 
üksnes konkurentsiasutuse toimikuga 
tutvumise käigus, kasutades oma määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artikli 27 või liikmesriigi 
õiguse vastavate sätete kohast kaitseõigust, 
ja mis on käesoleva artikli lõike 2 kohaselt 
lubatud, võib kasutada kahju hüvitamise 
hagis ainult kõnealune isik või tema 
õigused üle võtnud füüsiline või juriidiline 
isik, sealhulgas tema nõude üle võtnud isik.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Rikkumisest teatajate kaitse

1. Isik, kellel on mõjuv põhjus uskuda, et 
ettevõtja on pannud või kavatseb panna 
toime liidu konkurentsiõiguse alase 
kuriteo, võib teavitada konkurentsiasutust 
teo asjaoludest ja taotleda seoses 
teatamisega oma isiku saladuses hoidmist.
2. Konkurentsiasutus hoiab saladuses 
isiku, kes konkurentsiasutust teavitas ja 
kelle saladuses hoidmise tagavad kõik 
isikud, kes täidavad liidu 
konkurentsiõiguse alaseid ülesandeid või 
tegutsevad selle haldamise või jõustamise 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Ehkki on konkurentsiõigust käsitlevaid kohtuasju, mis on saanud võimalikuks vaid tänu 
rikkumisest teatajale, puudub esitatud direktiivis konkreetne viide sellele. Rikkumisest 
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teatajate kaitse käsitleb üksnes teataja isikut ja mitte esitatud teavet. Prognoositavuse ja 
otsuste tegemisel võrdsuse tagamiseks tuleks direktiivi lisada isikuandmeid käsitlev säte. 
Praegu kaitsevad rikkumisest teataja isikut liikmesriikide õigusaktid.

Muudatusettepanek 181
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Liikmesriigid tagavad, et kokkuleppe 
saavutamise läbirääkimiste hõlbustamise 
eesmärgil saavad võimalikud nõude 
esitajad taotleda konkurentsiasutuselt või 
kostjalt tõendeid kahju suuruse kohta, 
ilma et nad peaksid võtma kohtulikke 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on innustada vaidluste konsensusliku kokkuleppe saavutamist, kuid teabe ebavõrdse 
valdamise korral ei ole see lihtne. Ehkki menetluse alustamine võib olla võimalik, võib 
kokkuleppe saavutamist takistada vajadus osaleda kohtumenetluses. Seetõttu on vaja, et 
liikmesriikide konkurentsiasutused, Euroopa Komisjon või väidetav rikkuja avaldaks teabe 
enne kohtuvaidlust, et nõude esitajal oleks võimalik hinnata ligikaudu tekkinud kahju ning 
alustada läbirääkimisi kokkuleppe saavutamiseks. Muudatusettepaneku aluseks on Euroopa 
Tarbijaliitude Ameti ettepanek.

Muudatusettepanek 182
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) oluliste tõendite hävitamine, tingimusel (b) oluliste tõendite hävitamine;
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et hävitamise ajal:

Or. en

Muudatusettepanek 183
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hävitav pool oli või oli olnud osaline 
konkurentsiasutuse menetluses, mis oli 
seotud kahju hüvitamise hagi aluseks 
oleva tegevusega;

välja jäetud

ii) hävitav pool teadis või oleks pidanud 
teadma, et liikmesriigi kohtule oli esitatud 
kahju hüvitamise hagi ja, et tõend oli 
oluline kahju hüvitamise nõude või 
sellega seotud kaitseargumendi 
tõendamiseks või
iii) hävitav pool teadis, et tõend oli oluline 
tema poolt või tema vastu esitatud 
menetletava või tulevase kahju hüvitamise 
hagi jaoks;

Or. en

Selgitus

Välja jäetud õigusselguse eesmärgil.

Muudatusettepanek 184
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriikide kohtud teevad kahju 
hüvitamise hagides otsuseid aluslepingu 

Kui liikmesriikide kohtud teevad kahju 
hüvitamise hagides otsuseid aluslepingu 
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artiklis 101 või 102 nimetatud kokkulepete, 
otsuste või tegevuse kohta, mille kohta on 
juba olemas liikmesriigi 
konkurentsiasutuse või asja läbi 
vaadanud kohtu lõplik rikkumist käsitlev 
otsus, tagavad liikmesriigid, et 
liikmesriikide kohtud ei saa teha kõnealuse 
rikkumise tuvastamisega vastuolus olevaid 
otsuseid. See kohustus ei piira aluslepingu 
artiklist 267 tulenevaid õigusi ja kohustusi.

artiklis 101 või 102 nimetatud kokkulepete, 
otsuste või tegevuse kohta, mille kohta on 
juba olemas liikmesriigi konkurentsikohtu 
lõplik rikkumist käsitlev otsus, tagavad 
liikmesriigid, et liikmesriikide kohtud ei 
saa teha kõnealuse rikkumise 
tuvastamisega vastuolus olevaid otsuseid. 
Liikmesriigi konkurentsiasutuse lõpliku 
rikkumist käsitleva otsuse korral 
eeldatakse, et rikkumise tuvastamine 
vastab tõele. See kohustus ei piira 
aluslepingu artiklist 267 tulenevaid õigusi 
ja kohustusi, Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklites 47 ja 48 sätestatud õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile, õiglasele 
kohtulikule arutamisele ja kaitseõigusele 
ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni 
artiklis 6 sätestatud õigust õiglasele 
kohtupidamisele. Seega on liikmesriikide 
konkurentsiasutuste ja 
konkurentsikohtute otsused siduvad, 
tingimusel et uurimisel ei tehtud ilmseid 
vigu ja järgiti kaitseõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriikide kohtud teevad kahju 
hüvitamise hagides otsuseid aluslepingu 
artiklis 101 või 102 nimetatud kokkulepete, 
otsuste või tegevuse kohta, mille kohta on 
juba olemas liikmesriigi 
konkurentsiasutuse või asja läbi vaadanud 
kohtu lõplik rikkumist käsitlev otsus, 
tagavad liikmesriigid, et liikmesriikide 
kohtud ei saa teha kõnealuse rikkumise 
tuvastamisega vastuolus olevaid otsuseid. 
See kohustus ei piira aluslepingu 

Kui liikmesriikide kohtud teevad kahju 
hüvitamise hagides otsuseid aluslepingu 
artiklis 101 või 102 nimetatud kokkulepete, 
otsuste või tegevuse kohta, mille kohta on 
juba olemas liikmesriigi 
konkurentsiasutuse või konkurentsikohtu 
lõplik rikkumist käsitlev otsus, tagavad 
liikmesriigid, et liikmesriikide kohtud ei 
saa teha kõnealuse rikkumise 
tuvastamisega vastuolus olevaid otsuseid. 
See kohustus ei piira aluslepingu 
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artiklist 267 tulenevaid õigusi ja kohustusi. artiklist 267 tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
aegumistähtaeg ei hakka kulgema enne, 
kui kahju kannatanud isik on teada 
saanud või peaks olema teadlik 
järgmistest asjaoludest:

välja jäetud

i) rikkumist kujutava käitumise 
olemasolu,
ii) kõnealuse käitumise pidamine liidu või 
liikmesriikide konkurentsiõiguse 
rikkumiseks,
iii) asjaolu, et rikkumine tekitas talle 
kahju, ning
iv) kahju tekitanud rikkuja isik.

Or. en

Selgitus

Artikli eesmärk on kaotada tõkked seoses aegumistähtaegadega tarbijatele tekitatud kahju 
hüvitamise taotlemisel, mitte ühtlustada kõiki Euroopa konkurentsiõigust käsitlevaid 
aegumistähtaegu. Tekst peaks piirduma vaid rangelt hädavajalikuga. Asjaomane eesmärk on 
saavutatud juba muudes lõigetes.

Muudatusettepanek 187
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
aegumistähtaeg ei hakka kulgema enne, 
kui kahju kannatanud isik on teada saanud 
või peaks olema teadlik järgmistest 
asjaoludest:

2. Liikmesriigid tagavad, et 
aegumistähtaeg hakkab kulgema viimasel 
kuupäeval pärast seda, kui kahju 
kannatanud isik on teada saanud või peaks 
olema teadlik järgmistest asjaoludest:

Or. en

Muudatusettepanek 188
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kõnealuse käitumise pidamine liidu või 
liikmesriikide konkurentsiõiguse 
rikkumiseks,

ii) kõnealuse käitumise pidamine liidu või 
liikmesriikide konkurentsiõiguse 
rikkumiseks, näiteks avaliku võimu 
teostamise tulemus,

Or. en

Muudatusettepanek 189
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi võib esitada vähemalt viie 
aasta jooksul.

4. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi esitamise tähtaeg tuleb 
ELi tasandil ühtlustada ja see on viis 
aastat.

Or. fr
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Selgitus

Tehakse ettepanek ühtse tähtaja kehtestamiseks siseturu jaoks.

Muudatusettepanek 190
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi võib esitada vähemalt viie 
aasta jooksul.

4. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi võib esitada vähemalt 
kuue aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi võib esitada vähemalt viie 
aasta jooksul.

4. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi võib esitada vähemalt 
kümne aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Olenemata käesoleva artikli 
lõigetest 1–4 algatatakse kahju hüvitamise 
hagid kümne aasta jooksul alates hagi 
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aluse tekkimise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab muudatusettepanekut 54 (raporti projektis), et tagada, 
et absoluutset aegumistähtaega ei mõjutaks konkurentsiasutuse menetluse peatamine. 
Aegumistähtaeg peaks algama nõude tekkimise päeval.

Muudatusettepanek 193
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi esitamise aegumistähtaja 
kulgemine peatatakse, kui 
konkurentsiasutus võtab meetmeid seoses 
uurimise või menetlusega, mis käsitleb 
kahju hüvitamise hagiga seonduvat 
rikkumist. Peatamine kestab vähemalt üks 
aasta pärast seda, kui rikkumist käsitlev 
otsus on lõplikult vastu võetud või kui 
menetlus on muul viisil lõpetatud.

5. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi esitamise aegumistähtaja 
kulgemine peatatakse, kui 
konkurentsiasutus võtab meetmeid seoses 
uurimise või menetlusega, mis käsitleb 
kahju hüvitamise hagiga seonduvat 
rikkumist. Peatamine kestab vähemalt üks 
aasta pärast seda, kui rikkumist käsitlev 
otsus on lõplikult vastu võetud, kui 
puudub edasine edasikaebamise või 
läbivaatamise võimalus või kui menetlus 
on muul viisil lõpetatud.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi esitamise aegumistähtaja 

5. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi esitamise aegumistähtaja 
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kulgemine peatatakse, kui 
konkurentsiasutus võtab meetmeid seoses 
uurimise või menetlusega, mis käsitleb 
kahju hüvitamise hagiga seonduvat 
rikkumist. Peatamine kestab vähemalt üks 
aasta pärast seda, kui rikkumist käsitlev 
otsus on lõplikult vastu võetud või kui 
menetlus on muul viisil lõpetatud.

kulgemine peatatakse, kui 
konkurentsiasutus võtab meetmeid seoses 
uurimise või menetlusega, mis käsitleb 
kahju hüvitamise hagiga seonduvat 
rikkumist. Peatamine kestab kuni üks aasta 
pärast seda, kui rikkumist käsitlev otsus on 
lõplikult vastu võetud või kui menetlus on 
muul viisil lõpetatud.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad, kes 
on rikkunud konkurentsiõigust ühiselt, 
vastutavad solidaarselt rikkumisega 
tekitatud kahju eest: iga rikkumise toime 
pannud ettevõtja peab kahju täies ulatuses 
hüvitama ja kahju kannatanud isik võib 
nõuda neist igaühelt täielikku hüvitamist, 
kuni kogu ta kahju on hüvitatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad, kes 
on rikkunud konkurentsiõigust ühiselt, 
vastutavad solidaarselt rikkumisega 
tekitatud kahju eest: iga rikkumise toime 
pannud ettevõtja peab kahju täies ulatuses 
hüvitama ja kahju kannatanud isik võib 
nõuda neist igaühelt täielikku hüvitamist, 
kuni kogu ta kahju on hüvitatud.

Kui ettevõtja on VKE ja ta ei ole 
põhjustanud ega soodustanud 
konkurentsiõiguse rikkumist teise 
ettevõtja poolt ning ta on näidanud, et 
tema osa kogukahjus on väiksem kui 5 %, 
vastutab ta üksnes tema tegevuse tõttu 
kahju kannatanud isikute ees.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad, kes 
on rikkunud konkurentsiõigust ühiselt, 
vastutavad solidaarselt rikkumisega 
tekitatud kahju eest: iga rikkumise toime 
pannud ettevõtja peab kahju täies ulatuses 
hüvitama ja kahju kannatanud isik võib 
nõuda neist igaühelt täielikku hüvitamist, 
kuni kogu ta kahju on hüvitatud.

1. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjad, kes 
on rikkunud konkurentsiõigust ühiselt, 
vastutavad rikkumisega tekitatud kahju 
eest: iga rikkumise toime pannud ettevõtja 
peab kahju täies ulatuses hüvitama oma 
otsestele ja kaudsetele klientidele.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtja, kelle 
konkurentsiasutus on leebusprogrammi 
raames trahvidest vabastanud, peab 
kandma täit vastutust selliste kannatanud 
isikute ees, kes ei ole tema otsesed ega 
kaudsed ostjad või tarnijad, ainult juhul, 
kui sellised kannatanud isikud tõendavad, 
et neil ei ole võimalik saada täielikku 
hüvitist teistelt samas konkurentsiõiguse 
rikkumises osalenud ettevõtjatelt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 198
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtja, kelle 2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtja, kelle 
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konkurentsiasutus on leebusprogrammi 
raames trahvidest vabastanud, peab 
kandma täit vastutust selliste kannatanud 
isikute ees, kes ei ole tema otsesed ega 
kaudsed ostjad või tarnijad, ainult juhul, 
kui sellised kannatanud isikud tõendavad, 
et neil ei ole võimalik saada täielikku 
hüvitist teistelt samas konkurentsiõiguse 
rikkumises osalenud ettevõtjatelt.

konkurentsiasutus on leebusprogrammi 
raames trahvidest vabastanud, peab 
kandma täit vastutust selliste kannatanud 
isikute ees, kes ei ole tema otsesed ega 
kaudsed ostjad või tarnijad, ainult juhul, 
kui sellised kannatanud isikud tõendavad, 
et neil ei ole mõistlikult võimalik saada 
asjakohast hüvitist teistelt samas 
konkurentsiõiguse rikkumises osalenud 
ettevõtjatelt.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtja, kelle 
konkurentsiasutus on leebusprogrammi 
raames trahvidest vabastanud, peab 
kandma täit vastutust selliste kannatanud 
isikute ees, kes ei ole tema otsesed ega 
kaudsed ostjad või tarnijad, ainult juhul, 
kui sellised kannatanud isikud tõendavad, 
et neil ei ole võimalik saada täielikku 
hüvitist teistelt samas konkurentsiõiguse 
rikkumises osalenud ettevõtjatelt.

2. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtja, kelle 
konkurentsiasutus on leebusprogrammi 
raames trahvidest vabastanud, peab 
kandma täit vastutust kannatanud isikute 
ees, kui kannatanud isikud tõendavad, et 
neil ei ole võimalik saada täielikku hüvitist 
samas konkurentsiõiguse rikkumises 
osalevatelt ettevõtjatelt.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et rikkumise 3. Liikmesriigid tagavad, et rikkumise 
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toime pannud ettevõtja võib saada teistelt 
rikkumise toime pannud ettevõtjatelt tagasi 
osa hüvitisest, mille suurus määratakse 
kindlaks vastavalt nende suhtelisele 
vastutusele rikkumisega tekitatud kahjus. 
Konkurentsiasutuse poolt 
leebusprogrammi raames trahvidest 
vabastatud ettevõtja osa hüvitises ei ületa 
tema enda otsestele ega kaudsetele 
ostjatele ega tarnijatele tekitatud kahju 
suurust.

toime pannud ettevõtja võib saada teistelt 
rikkumise toime pannud ettevõtjatelt tagasi 
osa hüvitisest, mille suurus määratakse 
kindlaks vastavalt nende suhtelisele 
vastutusele rikkumisega tekitatud kahjus.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et kui rikkumise 
tõttu kannatasid kahju isikud, kes ei ole 
rikkumise toime pannud ettevõtjate 
otsesed ega kaudsed ostjad ega tarnijad, 
määratakse trahvidest vabastatud ettevõtja 
osa hüvitises kindlaks vastavalt tema 
suhtelisele vastutusele kõnealuses kahjus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 202
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude 
vastase kaitseargumendina kasutada 
asjaolu, et nõude esitaja suunas rikkumisest 

1. Liikmesriigid võivad luua sellise 
kohtupraktikal põhineva süsteemi 
rakendamise võimaluse, kus kahju 
hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude 
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tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna 
või osaliselt edasi. Ülemäärase ostuhinna 
edasisuunamise tõendamise kohustus lasub 
kostjal.

vastase kaitseargumendina kasutada 
asjaolu, et nõude esitaja suunas rikkumisest 
tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna 
või osaliselt edasi, mis puhul ülemäärase 
ostuhinna edasisuunamise tõendamise 
kohustus lasub kostjal.

Or. en

Selgitus

Kuigi edasisuunamise kaitseargumendi kasutamine, mis on võimalik paljudes ELi 
liikmesriikide õigussüsteemides, on tervitatav ettepanek, on selle muudatusettepaneku 
eesmärk siiski tegeleda probleemiga, et käesolevas artiklis sisalduvad ELi tasandi 
reguleerivad sätted võivad tahtmatult soosida kas otseseid või kaudseid ostjaid. Ehkki 
reguleerimise puudumine tooks kaasa ebakõlade tekkimise ohu, oleks võib-olla parem lubada 
liikmesriikidel rakendada kahju edasisuunamist kaitsena kogu ELi kohtupraktikas.

Muudatusettepanek 203
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude 
vastase kaitseargumendina kasutada 
asjaolu, et nõude esitaja suunas rikkumisest 
tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna 
või osaliselt edasi. Ülemäärase ostuhinna 
edasisuunamise tõendamise kohustus lasub 
kostjal.

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude 
vastase kaitseargumendina kasutada 
asjaolu, et nõude esitaja suunas rikkumisest 
tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna 
või osaliselt edasi. Ilma et see piiraks 
ärieeldust, mille kohaselt suunatakse 
hinnatõus mööda tarneahelat edasi, lasub 
ülemäärase ostuhinna edasisuunamise 
tõendamise kohustus kostjal, kes võib 
mõistlikult nõuda nõude esitajalt teabe 
avaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Antolín Sánchez Presedo
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude 
vastase kaitseargumendina kasutada 
asjaolu, et nõude esitaja suunas rikkumisest 
tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna 
või osaliselt edasi. Ülemäärase ostuhinna 
edasisuunamise tõendamise kohustus lasub 
kostjal.

1. Liikmesriigid tagavad, et kahju 
hüvitamise hagi kostja saab kahjunõude 
vastase kaitseargumendina kasutada 
asjaolu, et nõude esitaja suunas rikkumisest 
tuleneva ülemäärase ostuhinna tervikuna 
või osaliselt edasi. Ülemäärase ostuhinna 
edasisuunamise tõendamise kohustus lasub 
kostjal, kellelt ei nõuta sama kahju 
hüvitamist kaks korda.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui kahju 
hüvitamise hagis sõltub kahju hüvitamise 
nõude olemasolu või makstava hüvitise 
suurus sellest, kas või millises ulatuses 
suunati ülemäärane ostuhind edasi nõude 
esitajale, lasub sellise edasisuunamise 
olemasolu ja ulatuse tõendamise kohustus 
nõude esitajal.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
konkurentsieeskirjade rikkumise tõttu 
kahju kannatanud isikutel on õigus kahju 
hüvitamisele hoolimata sellest, kas nad on 
otsesed või kaudsed ostjad.

Or. en

Selgitus

Praegune artikkel on tarbetult keeruline. Üldjuhul peavad nõuet tõendama nõude esitajad. 
Puudub vajadus lisada kaudsete ostjate jaoks ümberlükatavat eeldust, et hinnatõus on neile 
edasi suunatud, sest seda, et kartellist tulenev ülemäärane ostuhind on edasi suunatud 
kaudsele ostjale, on võimatu või liiga keeruline tõendada.
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Muudatusettepanek 206
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui kahju 
hüvitamise hagis sõltub kahju hüvitamise 
nõude olemasolu või makstava hüvitise 
suurus sellest, kas või millises ulatuses 
suunati ülemäärane ostuhind edasi nõude 
esitajale, lasub sellise edasisuunamise 
olemasolu ja ulatuse tõendamise kohustus 
nõude esitajal.

1. Liikmesriigid tagavad, et kui kahju 
hüvitamise hagis sõltub kahju hüvitamise 
nõude olemasolu või makstava hüvitise 
suurus sellest, kas või millises ulatuses 
suunati ülemäärane ostuhind edasi nõude 
esitajale, lasub sellise edasisuunamise 
olemasolu ja ulatuse tõendamise kohustus 
– ilma et see piiraks ärieeldust, mille 
kohaselt suunatakse hinnatõus mööda 
tarneahelat edasi – nõude esitajal, kes võib 
mõistlikult nõuda kostjalt teabe 
avaldamist.

Or. en

Selgitus

Kohustades kaudset ostjat tõendama ülemäärase ostuhinna edasisuunamist, võib tal olla 
selleks vaja kättesaamatut teavet otsese ostja hinnastrateegia kohta. Kulude edasisuunamine 
mööda tarneahelat on tavapärane äritava ning seda tuleb arvestada.

Muudatusettepanek 207
Derk Jan Eppink

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 
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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

Selgitus

Praegune artikkel on tarbetult keeruline.

Muudatusettepanek 208
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kostja on toime pannud 
konkurentsiõiguse rikkumise;

(a) kostja on põhjustanud, kavandanud 
või toime pannud konkurentsiõiguse 
rikkumise;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rikkumine tõi kaasa ülemäärase 
ostuhinna kostja otsesele ostjale ning

(b) rikkumine tõi kaasa ülemäärase 
ostuhinna või põhjustas turu moonutamist 
kostja ostjale või konkurendile ning

Or. en
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Muudatusettepanek 210
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rikkumine tõi kaasa ülemäärase 
ostuhinna kostja otsesele ostjale ning

(b) rikkumine tõi kaasa ülemäärase 
ostuhinna kostja ostjale või põhjustas 
kostja konkurendile turu moonutamist 
ning

Or. en

Muudatusettepanek 211
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(c) ta ostis otseselt ostjalt 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

Muudatusettepanek 212
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kogu ülemäärane ostuhind või osa 



PE521.623v01-00 88/96 AM\1006388ET.doc

ET

sellest suunati temale edasi.

Or. en

Selgitus

Kaudne ostja peab näitama, et ülemäärane ostuhind suunati temale edasi. Vastasel juhul 
võidakse direktiiviga põhjustada ülemäärast hüvitise maksmist: kahe määratlemata (non 
liquet) juhtumi korral peab rikkuja hüvitama kahju otsesele ostjale (kahju olemasolu eelduse 
tõttu) ja ka kaudsele ostjale (artiklis 13 sätestatud ümberlükatava eelduse tõttu). Niisugust 
olukorda tuleb vältida, sest kahju hüvitamise hagi eesmärk peaks olema täielik hüvitamine, 
mitte hoiatamine.

Muudatusettepanek 213
Derk Jan Eppink

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kohtul on 
volitused hinnata, milline osa ülemäärasest 
ostuhinnast edasi suunati.

Liikmesriigid tagavad, et kohtul on 
volitused hinnata, milline osa ülemäärasest 
ostuhinnast kaudsele ostjale edasi suunati.

Or. en

Selgitus

Praegune artikkel on tarbetult keeruline.

Muudatusettepanek 214
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev lõige ei piira rikkumise toime 
pannud ettevõtja õigust tõendada, et 
ülemäärast ostuhinda ei suunatud või ei 

Käesolev artikkel ei piira rikkumise toime 
pannud ettevõtja õigust tõendada, et 
ülemäärast ostuhinda ei suunatud või ei 
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suunatud täielikult edasi kaudsele ostjale. suunatud täielikult edasi kaudsele ostjale.

Or. en

Selgitus

Praegune artikkel on tarbetult keeruline.

Muudatusettepanek 215
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis sätestatud eeskirjad 
ei piira kahju kannatanud isiku õigust 
nõuda saamata jäänud tulu hüvitamist.

1. Käesolevas peatükis sätestatud eeskirjad 
ei piira kahju kannatanud isiku õigust 
nõuda saamata jäänud tulu, tegeliku kahju 
ning kahju tekkimise ja selle tegeliku 
hüvitamise vahelisel ajavahemikul 
kogunenud intressi hüvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas peatükis sätestatud eeskirjad 
ei piira kahju kannatanud isiku õigust 
nõuda saamata jäänud tulu hüvitamist.

1. Käesolevas peatükis sätestatud eeskirjad 
ei piira niisuguse isiku õigust, kes on 
tõenäoliselt kannatanud kahju, nõuda 
saamata jäänud tulu hüvitamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 217
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hinnates, kas 
artikli 13 kohaldamisest tulenev 
tõendamiskohustus on täidetud, võtavad 
liikmesriikide kohtud, kellele on esitatud 
kahju hüvitamise hagi, nõuetekohaselt 
arvesse järgmist:

1. Liikmesriigid tagavad, et hinnates, kas 
artikli 13 kohaldamisest tulenev 
tõendamiskohustus on täidetud, võivad 
liikmesriikide kohtud, kellele on esitatud 
kahju hüvitamise hagi, võtta arvesse 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 218
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) avalik-õiguslike konkurentsialaste 
juhtumite asjaomaseid tulemusi, mis 
aitavad täita artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
kartellikokkuleppest tuleneva rikkumise 
korral eeldatakse, et rikkumine tekitas 
kahju. Rikkumise toime pannud ettevõtjal 

välja jäetud
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on õigus kõnealune eeldus ümber lükata.

Or. en

Selgitus

ELi kauaaegne üldine õiguslik põhimõte on olnud see, et nõude esitajad peavad tõendama 
kahju suurust. Komisjoni ettepanek on selle põhimõttega vastuolus ja moonutaks korda. 
Lisaks oleks kostjal selle eelduse ümberlükkamiseks vaja tugevaid majanduslikke tõendeid 
ning juhul, kui oleks tegemist rohkem kui ühe ostjate tasandiga (nt tarnija, jaemüüja ja 
tarbija), oleks väga raske sellist eeldust esitada.

Muudatusettepanek 220
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
kartellikokkuleppest tuleneva rikkumise 
korral eeldatakse, et rikkumine tekitas 
kahju. Rikkumise toime pannud ettevõtjal 
on õigus kõnealune eeldus ümber lükata.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
kartellikokkuleppest tuleneva rikkumise 
korral eeldatakse, et rikkumine tekitas 
turul kahju. Rikkumise toime pannud 
ettevõtjal on õigus kõnealune eeldus ümber 
lükata.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Olle Schmidt

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 

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 
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võimatuks ega ülemäära keeruliseks. 
Liikmesriigid näevad ette, et kohtule 
antakse volitused hinnata kahju suurust.

võimatuks ega ülemäära keeruliseks. 
Liikmesriigid näevad ette, et kohtule 
antakse volitused hinnata kahju 
kannatanud isiku hinnangu alusel kahju 
suurust.

Or. en

Selgitus

Konkurentsiõiguse rikkumise tagajärjel kannatanud poole kaitse suurendamise eesmärgil on 
oluline tagada, et tal oleks kohtumenetluses suur sõnaõigus. Seades rõhuasetuse kahju 
kannatanud isiku kahju suuruse hinnangule, tagatakse nõrgema poole kaitse. Peale selle 
vähendab see stiimuleid osaleda kartellis, sest rikkujate mõjuvõim kohtumenetlustes 
nõrgeneb.

Muudatusettepanek 222
Sharon Bowles

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, 
kui nõude esitaja ei saa otseselt tekkinud 
kahju suurust tõendada.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2
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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. 
Vajaduse korral koostavad liikmesriikide 
konkurentsiasutused juhised kahju 
suuruse hindamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Bas Eickhout
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kui 
konkurentsiasutused kinnitavad 
hüvitamise kokkuleppe või võtavad 
vaidluse konsensusliku lahendamise 
tulemusi arvesse, lisatakse nende 
uurimisse kahju suurus ja kahju 
kannatanud isikute andmed.

Or. en

Selgitus

Kui konkurentsiasutustelt oodatakse hüvitamise kokkuleppe tulemuste kinnitamist, on neil 
selleks piisavalt teavet. Enamikul juhtudest ei uuri asutused konkurentsieeskirjade 
rikkumisega põhjustatud kahju ega kahju kannatanud isikute rühmi, mistõttu on oht, et trahvi 
suuruse määramisel või rikkumise toime pannud ettevõtjaga kokkuleppe saavutamisel 
võidakse kergendava asjaoluna võtta arvesse ebaõiglaseid kokkuleppeid. 
Muudatusettepaneku aluseks on Euroopa Tarbijaliitude Ameti ettepanek.
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Muudatusettepanek 225
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Vaidluse konsensuslik lahendamine

Liikmesriigid tagavad, et pooltel püütakse 
aidata saavutada õiglane ja varajane 
kokkulepe vaidluse konsensusliku 
lahendamise kaudu, kusjuures 
järelhagide korral on selline püüe 
kohustuslik.
Selline kohustus ei tohi aga tuua kaasa 
menetluse põhjendamatut venimist ega 
soodustada nõuete ebaõiglast 
lahendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hiljemalt [kuupäev viis 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaja 
möödumist].

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hiljemalt [kuupäev 
kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaja 
möödumist]. Vajaduse korral lisatakse 
läbivaatamisele seadusandlik ettepanek, 
milles võidakse muu hulgas lugeda 
varajast vabatahtlikku hüvitamist ja 
kokkuleppeid hüvitada kahju kannatanud 
isikutele tekitatud kahju enne rikkumise 
toime panemist käsitleva otsuse 
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vastuvõtmist ning konkurentsiasutuse 
õigeaegset teavitamist kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1/2003 kergendavaks 
asjaoluks konkurentsiõiguse raames 
avalik-õiguslike karistuste määramisel.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hiljemalt [kuupäev 
kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaja 
möödumist].

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
ning esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande hiljemalt [kuupäev 
kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaja 
möödumist]. Läbivaatamisega kaasneb 
rakendamisjärgne hindamine 
kollektiivsete õiguskaitsemehhanismide ja 
kollektiivsete vaidluste kohtuvälise 
lahendamise mehhanismide kohta 
konkurentsiõiguse jõustamisel ja 
konkurentsiõiguse rikkumise tagajärjel 
tekkinud kahju hüvitamisel. Aruandes 
hinnatakse konkreetselt võimalust 
rakendada kollektiivseid 
õiguskaitsemehhanisme ja kollektiivseid 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanisme ka ELi tasandi muudes 
sektorites, et tagada tõhus tarbijakaitse ja 
siseturu toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri
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ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustumine Jõustumine ja pooleliolevate 
kohtuvaidluste üleminekukord

Or. en

Muudatusettepanek 229
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sätted, mille liikmesriigid on direktiivi 
rakendamiseks vastu võtnud, ei kehti 
kahju hüvitamise nõuetele, mille 
menetlemist on alustatud liikmesriigi 
kohtus enne direktiivi jõustumist ja mis 
on poolelioleva kohtumenetluse ese.

Or. en


