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Valge raamat EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisega tekitatud kahju 

hüvitamise kohta 

Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2009. aasta resolutsioon valge raamatu „EÜ 

konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamise kohta” teemal 

(2008/2154(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni 2. aprilli 2008. aasta valget raamatut „EÜ 

konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamise kohta” 

(KOM(2008)0165); 

– võttes arvesse oma 25. aprilli 2007. aasta resolutsiooni rohelise raamatu kohta, mis 

käsitleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamist1; 

– võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2007. aasta teatist „EÜ tarbijapoliitika strateegia 

2007–2013. Tarbijate mõjukuse suurendamine, heaolu edendamine ja tõhus kaitse” 

(KOM(2007)0099); 

– võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1/2003 

asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta2, 

komisjoni 7. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 773/2004, mis käsitleb EÜ 

asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis3, ja nõukogu 

20. jaanuari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta 

ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus)4; 

– võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide 

vähendamist kartellide puhul5 ning komisjoni 30. juuni 2008. aasta määrust (EÜ) 

nr 622/2008 seoses kokkuleppemenetluste teostamisega kartellide puhul6; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45; 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A6-0123/2009), 

A. arvestades, et konkurentsipoliitika tõstab Euroopa Liidu majanduse suutlikkust ja aitab 

olulisel määral kaasa Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele; 

B. arvestades, et Euroopa Ühenduste Kohus on otsustanud, et üksikisikud ja äriühingud 

võivad EÜ asutamislepingu artikli 81 täieliku toime tagamiseks esitada 

EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise hagi; 
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C. arvestades, et kahju hüvitamise hagi on vaid üks osa tõhusast eraõigusel põhinevast 

konkurentsinõuete rakendamise süsteemist, ja arvestades, et vaidluste kohtuväline 

lahendamine on sobivatel asjaoludel tõhus alternatiiv ühishagide esitamisele, pakub 

õiglast ja kiiret kohtuvälist kokkulepet ning selle kasutamist tuleks propageerida; 

D. arvestades, et valges raamatus käsitletud teemad puudutavad kõiki kannatanute 

kategooriaid, kõiki EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rikkumiste liike ja kõiki 

majandusharusid; 

E. arvestades, et iga ettepanek ühishagide kasutamiseks ühenduse konkurentsieeskirjade 

rikkumiste korral peaks täiendama ja mitte asendama mõnes liikmesriigis juba 

olemasolevaid alternatiivseid kaitsevorme (näiteks esindushagid ja nn katsejuhtumid); 

F. arvestades, et kahju hüvitamise hagi eesmärk peab olema kannatanule tekitatud kahju 

täielik hüvitamine, ja arvestades, et järgida tuleb lepinguvälise vastutuse põhimõtteid, 

mis keelavad alusetu rikastumise ja mitmekordse hüvitamise ning väldivad karistusliku 

iseloomuga kahjutasusid; 

G. arvestades, et konkurentsiõiguse rakendamine komisjoni ja liikmesriikide 

konkurentsiasutuste poolt kuulub avaliku õiguse valdkonda, ning arvestades, et 

eraisikud on liikmesriikide kohtutele esitanud suhteliselt vähe hagisid, kuigi mitmed 

liikmesriigid on võtnud või kavatsevad võtta meetmeid, et lihtsustada eraisikutele EÜ 

konkurentsieeskirjade rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise hagi esitamist; 

H. arvestades, et eraisikute esitatavad kahju hüvitamise hagid peaksid  täiendama ja 

toetama ametiasutuste tegevust konkurentsiõiguse täitmise tagamisel, kuid mitte seda 

asendama, ning arvestades, et konkurentsiasutuste isikkoosseisu ja rahastamist peab 

suurendama, et konkurentsieeskirjade rikkumisi tõhusamalt käsitleda; 

I. arvestades, et olenemata vaidluse lahendamise viisist on oluline panna paika 

menetluskord ja kaitsemeetmed, et tagada kõigi poolte õiglane kohtlemine ning samal 

ajal ka kindlustada, et süsteemi ei kasutata ära, nagu seda on juhtunud teistes 

õigussüsteemides ja eelkõige Ameerika Ühendriikides; 

J. arvestades, et komisjon peab iga ettepaneku puhul, mis ei kuulu ühenduse 

ainupädevusse, järgima subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet, 

1. väljendab heameelt valge raamatu üle ja rõhutab, et EÜ konkurentsieeskirjades ja 

eelkõige nende tulemuslikuks rakendamiseks nõutakse, et EÜ konkurentsiõiguse 

rikkumise tõttu kahju kannatanul peab olema võimalus nõuda temale tekitatud kahju 

hüvitamist; 

2. märgib, et komisjon ei ole seniajani selgitanud, milline on tema kavandatavate 

meetmete õiguslik alus, mistõttu tuleb jätkuvalt kaaluda, milline on õiguslik alus 

komisjoni kavandatavaks sekkumiseks lepinguväliseid kahjusid käsitlevasse liikmesriigi 

kohtumenetlusse ja protsessiõigusesse; 

3. on seisukohal, et mitmed takistused kannatanutele kahju tõhusaks hüvitamiseks EÜ 

konkurentsiõiguse rikkumiste korral, näiteks laus- ja hajakahjud, informatsiooni 

asümmeetria ning muud kahju hüvitamise hagi esitamisel ilmnevad probleemid, ei 

avaldu mitte ainult EÜ konkurentsiõiguse asjade menetlemisel, vaid ka sellistes 



valdkondades nagu tootevastutus ja muud tarbijakaitse asjad; 

4. tuletab meelde, et jaetarbijad, aga ka väikeettevõtted, eelkõige need, kes on saanud 

hajutatud ja suhteliselt väikest kahju, pigem ei algata üksiku kahjujuhtumi puhul 

menetlust, sest sellega kaasneb rahakulu, ajakulu, ebakindlus, risk ja lisatöö; rõhutab 

sellega seoses, et ühishagide esitamine, mis võimaldab EÜ konkurentsiõiguse rikkumise 

tõttu kahju kannatanud inimeste üksikute kahjunõuete koondamist ja parandab 

kannatanute jaoks kohtusse pöördumise võimalusi, on oluline hoiatusvahend; tervitab 

sellega seoses komisjoni ettepanekuid kehtestada mehhanismid ühishagide esitamise 

lihtsustamiseks, vältides samal ajal ülemääraseid kohtuvaidlusi; 

5. juhib tähelepanu, et 2008. aasta lõpus avaldas komisjoni tervishoiu- ja tarbijakaitse 

peadirektoraat kahe uuringu tulemused, milles vaadeldi ühishagide mehhanisme 

liikmesriikides ning võimalikke siseturul ilmnevaid tõkkeid, mis tulenevad 

liikmesriikide õigusaktide erinevusest; juhib samuti tähelepanu sellele, et komisjon 

avaldas rohelise raamatu ühenduse võimalike meetmete kohta tarbijakaitseõiguse 

valdkonnas ja on andnud teada teise poliitikadokumendi avaldamisest 2009. aastal; 

rõhutab, et ühenduse tasandil võetavad meetmed ei tohi põhjustada liikmesriikide 

protsessiõiguse meelevaldset ja mittevajalikku killustamist ning et seetõttu tuleks 

hoolikalt kaaluda, kas ja kui suures ulatuses tuleks valida asjade kohtuvälise 

lahendamise ja kahju hüvitamise hagide käsitlemise hõlbustamiseks horisontaalne või 

integreeritud lähenemisviis; palub seetõttu, et komisjon uuriks võimalikke õiguslikke 

aluseid ja seda, kuidas jätkata horisontaalselt või integreeritult, kuigi mitte tingimata ühe 

horisontaalse vahendiga, ning hoiduks samal ajal pakkumast mis tahes ühishagi 

mehhanisme EÜ konkurentsiõiguse rikkumiste tõttu kahju kannatanud isikutele, kui 

Euroopa Parlament ei saa osaleda selliste mehhanismide vastuvõtmisel 

kaasotsustamismenetluse kaudu; 

6. märgib, et EÜ konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise hagisid tuleks 

võimaluse korral käsitleda kooskõlas teiste lepinguväliste nõuetega, on arvamusel, et 

horisontaalne või integreeritud lähenemisviis võiks hõlmata menetlusnorme, mis on 

ühesugused eri õigusvaldkondades esitatavate ühishagide jaoks, ning rõhutab, et selline 

lähenemisviis ei tohi pidurdada ega takistada EÜ konkurentsiõiguse täielikuks 

rakendamiseks vajalike ettepanekute ja meetmete väljatöötamist; märgib lisaks, et 

konkurentsiõiguse eraõiguslikke hüvitisi on uuritud rohkem ja et konkurentisasuste 

võrgustik, k.a Euroopa konkurentsivõrgustik, on hästi arenenud, ning et vähemalt mõne 

küsimuse osas õigustab see kiiret edasiliikumist, võttes arvesse, et mõningaid 

kavandatavaid meetmeid võiks laiendada valdkondadesse väljaspool konkurentsiõigust; 

on seisukohal, et selliste valdkondlike õigusnormide osas võiks juba teha ettepanekuid, 

eriti mis puutub teatavatesse keerukustesse ja raskustesse, mida konkurentsiõiguse 

rikkumiste ohvrid on kogenud; 

7. märgib, et kostjad soovivad saavutada lõplikku lahendust, et vähendada ebakindlust ja 

ülemäärast majanduslikku mõju, mis võib avaldada mõju töötajatele, tarnijatele, 

alltöövõtjatele ja teistele süütutele osapooltele; nõuab massnõuete puhul sellisele 

kohtuvälise kokkuleppe menetlusele hinnangu andmist ja selle võimalikku 

kasutuselevõtmist, mille saaksid algatada kas pooled enne kohtusse pöördumist või 

mida saaks nõuda hagi menetlev kohus, et lahendada vaidlus kohtuväliselt, kuigi kohus 

kinnitaks kohtuvälise kokkuleppe, mis oleks seejärel õiguslikult siduv kõigi kannatanute 

jaoks, kes selle menetlusega on ühinenud; rõhutab, et selline menetlus ei tohi põhjustada 



menetluse põhjendamatut pikenemist ega soodustada kahjunõuete ebaõiglast 

lahendamist; nõuab, et komisjon otsiks võimalusi suurema õiguskindluse saavutamiseks, 

sh hinnates, kas ka võimalikud hilisemad nõuete esitajad peaksid tavaolukorras 

rahulduma kohtuvälise kokkuleppe tulemusega; 

8. on seisukohal, et nii otsesel kui ka kaudsel ostjal peab eraldi nõude või jätkunõude 

esitamiseks olema võimalus kasutada individuaalse hagi, esindushagi või ühishagi 

vormi, mida võib esitada ka „näidiskohtuasja” vormis, kuid selleks, et vältida ühe ja 

sama isiku poolt sama hagialuse puhul mitme menetluse algatamist, peaks ühe hagiliigi 

kasuks otsustamine välistama isiku samaaegse või hilisema osalemise mõnes teises 

hagimenetluses samas asjas; on seisukohal, et kui eri isikud algatavad samas asjas eraldi 

hagimenetluse, tuleb püüda need asjad ühendada või järjestikku menetleda; 

9. on seisukohal, et vältimaks kohtuvaidluste kuritarvitamist, peaksid liikmesriigid 

esindushagi esitamise pädevuse andma riiklikele institutsioonidele, nagu ombudsman, 

või pädevatele organisatsioonidele, nagu tarbijate ühingud vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 98/27/EÜ (tarbijate huve kaitsvate 

ettekirjutuste kohta)1 artiklile 3, ja et ad hoc volitus tuleb kõne alla eelkõige nende 

kutseühingute puhul, kes tegelevad äriühingute kahju hüvitamise hagide esitamisega; 

10. nõuab, et ühishagis lubataks osaleda vaid selgelt piiritletud isikute ringil ja selle ringi 

isikute tuvastamine osalemisvõimalusega (opt-in) ühishagi puhul ja tuvastamine 

eelnevalt määratud või selleks puhuks volitatud pädeva isiku esitatud esindushagide 

puhul peab toimuma kindla tähtaja jooksul ilma tarbetu viivituseta, austades samal ajal 

kehtivaid õigusakte, mis sätestavad hilisema tähtaja; rõhutab, et hüvitada tuleks vaid 

tegelikult kannatatud kahju; nõuab, et eduka hagi korral tuleb välja mõistetud 

kahjuhüvitis välja maksta tuvastatud isikute ringile või nende esindajale ja et pädevale 

isikule tohib hüvitada vaid hagiga kaasnevad kulutused ning ta ei tohi otseselt ega 

kaudselt olla kahjuhüvitise saaja; 

11. rõhutab, et eduka üksikhagi puhul ei ole välistatud sellele järgnev EÜ 

konkurentsieeskirjade rikkumise ametlik (avalik-õiguslik) uurimine; kordab samuti, et 

julgustamaks ettevõtjaid heastama kannatanutele oma ebaseaduslik käitumine nii kiiresti 

ja tõhusalt kui võimalik, palutakse konkurentsiasutustel makstud või makstavat 

kahjuhüvitist ettevõtjale trahvi määramisel arvestada, märgib, et see ei tohiks siiski 

mõjutada kannatanu õigust tekitatud kahju täielikule hüvitamisele ega vajadust säilitada 

trahvide hoiatav mõju, ning ei tohiks ettevõtjate jaoks tähendada pikaajalist teadmatust 

kahjuhüvitise lõplikkuse kohta; kutsub komisjoni ja nõukogu üles lisama need 

trahvimise põhimõtted selgesõnaliselt määrusesse (EÜ) nr 1/2003 ning parandama ja 

täpsustama neid veelgi, et saavutada kooskõla õiguse üldpõhimõtetega; 

12. märgib, et kõigepealt peab ühishagi kasulikkuse kohta olema prima facie hinnang, ning 

rõhutab, et ühishagi esitajaid ei tohi üksikhagi esitajaga võrreldes seada paremasse või 

halvemasse olukorda; nõuab, et kollektiivsete õiguskaitsevahendite rakendamisel peab 

kehtima põhimõte, et see osapool, kes esitab hagi, peab oma nõuet tõendama, välja 

arvatud kui liikmesriigi õigus näeb ette tõendamiskohustuse kergendamise või lihtsustab 

kostja valduses olevale teabele ja tõenditele juurdepääsu; 

13. nõuab, et pärast ametlikku uurimist peab komisjon konkurentsieeskirjade rikkumise 
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tõttu kahju kannatanud isikutele võimaldama juurdepääsu teabele, mis on vajalik kahju 

hüvitamise hagi esitamiseks, ja rõhutab, et EÜ asutamislepingu artikkel 255 ja määrus 

(EÜ) nr 1049/2001 näevad ette dokumentidele juurdepääsu õiguse institutsioonides, kes 

võivad keelduda juurdepääsust üksnes selles määruses, eriti selle artiklis 4, sätestatud 

põhjustel; on seetõttu seisukohal, et komisjon peab määrust (EÜ) nr 1049/2001 vastavalt 

tõlgendama või tegema ettepaneku selle muutmise kohta; rõhutab, et kui asutused 

annavad juurdepääsu dokumentidele, tuleb pöörata erilist tähelepanu kostja või 

kolmandate isikute ärisaladuse hoidmisele, ja märgib, et leebema kohtlemise taotluste 

käsitlemise kohta on vaja juhiseid; 

14. on seisukohal, et konkreetse riigi kohtule ei tohiks teise liikmesriigi konkurentsiasutuse 

otsus olla siduva iseloomuga, ilma et see piiraks eeskirju, mis näevad ette siduva 

iseloomu otsuste puhul, mille vastuvõtja on Euroopa konkurentsivõrgustiku liige, kes 

kohaldab asutamislepingu artikleid 81 ja 82 seoses samade asjaoludega; märgib, et 

koolitus ja vahetusprogrammid peaksid viima otsuste lähendamiseni, nii et 

liikmesriikide konkurentsiasutuste otsuste vastastikune tunnustamine muutuks normiks; 

15. rõhutab, et kahju hüvitamise nõude eelduseks peab olema alati süüline tegu ja seega 

peab konkurentsieeskirjade rikkumine olema toimunud vähemalt hooletuse tõttu, välja 

arvatud juhul, kui siseriiklikus õiguses eeldatakse EÜ konkurentsiõiguse rikkumise 

korral süü olemasolu, kui isik ei tõenda vastupidist, tagades nii konkurentsiõiguse ühtse 

ja järjepideva rakendamise; 

16. väljendab rahulolu, et hüvitamine keskendub tekitatud kahju ja saamata jäänud tulu, 

sealhulgas ülemääraste tasude ja intresside hüvitamisele, ning nõuab, et selline kahju 

mõiste sätestataks kollektiivsete õiguskaitsevahendite tarbeks ühenduse tasandil; 

17. väljendab rahulolu komisjoni töö üle kahjuhüvitise arvutamise soovituslike suunistega, 

mis võiks sisaldada juhiseid selle kohta, millist teavet on vaja kahjuhüvitise 

arvutamiseks ning suuniste kasutamise üle vaidluste kohtuvälise lahendamise raames, 

kui see on võimalik; 

18. märgib, et ELi tasandil on kasulik töötada edasisuunamise kohta välja ühine 

lähenemisviis ja pooldab edasisuunamise lubamist kaitseargumendina, samuti et 

põhimõtteliselt peab vastuväidet tõendama kostja ning et kohtud võivad järgida 

korduvalt kohaldatud riigisiseseid õigusnorme põhjusliku seose ja usaldusväärsuse 

küsimustes, saavutamaks õiglust üksikjuhtumi käsitlemisel; soovitab teha ettepanekud 

suuniste osas, mil määral peaks kaudne ostja ja eelkõige viimane kaudne ostja saama 

tugineda vaidlustatavale eeldusele, et ebaseaduslik ülemäärane ostuhind suunati temale 

edasi täies ulatuses; 

19. pooldab seda, et konkurentsieeskirjade pideva või korduva rikkumise aegumise tähtaeg 

algab rikkumise lõppemise päevast või päevast, millal kannatanu sai või pidi 

rikkumisest teadlikuks saama, olenevalt sellest, kumb on hilisem; rõhutab, et aegumist 

käsitlevad normid aitavad suurendada ka õiguskindlust ja seepärast peab juhul, kui ei 

suudeta algatada haldus- või kriminaalasja või hagimenetlust, kehtima aegumistähtaeg 

pikkusega viis aastat; pooldab lisaks seda, et üksikhagide puhul määratakse 

aegumistähtaeg konkreetse liikmesriigi õigusnormidest lähtudes, ja nõuab, et sama 

kehtiks jätkunõuetele; märgib, et ei tohi mõjutada liikmesriikide õigusakte, mis 

reguleerivad aegumise peatamist või katkemist; 



20. pooldab seda, et liikmesriigid näevad kohtukulude jaotamise viisi ette ise; leiab, et see 

on liikmesriikide otsustada, kas on vaja tagada, et kahjunõude esitajate ja kostjate 

erinevad rahalised võimalused kohtumenetluses ei takistaks hästi põhjendatud kahju 

hüvitamise hagi esitamist, ning märgib, et samuti peab kohtusse pöördumise õigus 

olema tasakaalustatud tugevate meetmetega, mis välistavad kuritarvitused mh 

frivoolsete, tüütute või väljapressivate hagide näol; 

21. juhib tähelepanu, et nn leebema kohtlemise programm soodustab olulisel määral 

kartellide paljastamist, tehes kahju hüvitamise hagide esitamise õieti võimalikuks, ja 

nõuab, et töötataks välja kriteeriumid leebema kohtlemise programmi köitvuse 

säilitamiseks; rõhutab, et leebema kohtlemise programmi kohaldamise olulisusest 

hoolimata on koostööd teinud tunnistajate täielik solidaarvastutuse alt väljajätmine 

süsteemiga vastuolus ning tuleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisega tekitatud kahju 

kannatanud arvukate isikute huve riivavana kategooriliselt tagasi lükata; 

22. palub komisjonil ennekõike mitte kahjustada vaid pigem hõlbustada kannatajate õigust 

esitada kahju hüvitamise hagisid, vältida kartellide ja konkurentsiga seotud 

kohtumenetlustest loobumist ja viima kõik olulised menetlused korralikult lõpule koos 

selge otsusega; 

23. nõuab, et Euroopa Parlament tuleb kaasotsustamismenetluses kaasata kõikidesse 

ühishagisid käsitleva õigusloome algatustesse; 

24. nõuab, et igale õigusakti ettepanekule eelneks sõltumatu kulude ja tulude analüüs; 

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 

liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ühenduse tasandi sotsiaalpartneritele. 

 

 

 


