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Muudatusettepanek 1
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni üles õiguskindluse 
suurendamise ja tarbijakaitse tõhustamise 
eesmärgil kaaluma ettepaneku tegemist 
ühiste reeglite ja mehhanismide
kehtestamiseks, mis tagaksid igale 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu 
kannatanule täieliku hüvitise;

1. kutsub komisjoni üles õiguskindluse 
suurendamise ja tarbijakaitse tõhustamise 
eesmärgil kaaluma ettepaneku tegemist 
võtta vastu direktiiv, millega kehtestatakse 
ühised reeglid ja mehhanismid, mis 
tagaksid igale konkurentsiõiguse rikkumise 
tõttu kannatanule täieliku hüvitise;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni üles õiguskindluse 
suurendamise ja tarbijakaitse tõhustamise 
eesmärgil kaaluma ettepaneku tegemist 
ühiste reeglite ja mehhanismide 
kehtestamiseks, mis tagaksid igale 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu 
kannatanule täieliku hüvitise;

1. toetab komisjoni õiguskindluse 
suurendamise ja tarbijakaitse tõhustamise 
eesmärgil selliste asjakohaste 
õigusloomega seotud ja õigusloomega 
mitteseotud ettepanekute esitamise 
kaalumisel, mis võimaldavad igale 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu 
kannatanule täieliku hüvitise;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni üles õiguskindluse 
suurendamise ja tarbijakaitse tõhustamise 
eesmärgil kaaluma ettepaneku tegemist
ühiste reeglite ja mehhanismide 
kehtestamiseks, mis tagaksid igale 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu 
kannatanule täieliku hüvitise;

1. kutsub komisjoni üles õiguskindluse 
suurendamise ja tarbijakaitse tõhustamise 
eesmärgil hindama hoolikalt ühiste 
reeglite ja mehhanismide kehtestamist, mis
tagaksid juurdepääsu õiguskaitsele 
valdkondades, mis jäävad väljapoole
konkurentsiõiguse rikkumisi, et edendada 
sidusat lähenemisviisi;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Maria Matsouka

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. kutsub komisjoni üles õiguskindluse 
suurendamise ja tarbijakaitse tõhustamise 
eesmärgil kaaluma ettepaneku tegemist 
ühiste reeglite ja mehhanismide 
kehtestamiseks, mis tagaksid igale 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu 
kannatanule täieliku hüvitise; 

1. kutsub komisjoni üles õiguskindluse 
suurendamise ja tarbijakaitse tõhustamise 
eesmärgil sätestama ühised reeglid ja 
mehhanismid, mis tagaksid igale 
konkurentsiõiguse rikkumise tõttu 
kannatanule täieliku hüvitise; 

Or. el

Muudatusettepanek 5
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et pädevate 
organisatsioonide esitatavad esindushagid 
kujutavad endast vajalikku mehhanismi 
tuvastatavatele kannatanutele hüvitise 
tagamiseks, eriti kui tegemist on paljude 

2. on seisukohal, et pädevate 
organisatsioonide, nagu tarbijate 
ühendused, riigiorganid ja kutseühingud,
esitatavad esindushagid kujutavad endast 
vajalikku mehhanismi tuvastatavatele 
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isikutega, kelle kahjunõuded on väikesed; kannatanutele hüvitise tagamiseks, eriti kui 
tegemist on paljude isikutega, kelle 
kahjunõuded on väikesed;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et pädevate 
organisatsioonide esitatavad esindushagid 
kujutavad endast vajalikku mehhanismi 
tuvastatavatele kannatanutele hüvitise 
tagamiseks, eriti kui tegemist on paljude 
isikutega, kelle kahjunõuded on väikesed;

2. on seisukohal, et pädevate 
organisatsioonide esitatavad esindushagid 
kujutavad endast kasulikku mehhanismi 
tuvastatud kannatanutele hüvitise 
tagamiseks, eriti kui tegemist on paljude 
isikutega, kelle kahjunõuded on väikesed;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et pädevate 
organisatsioonide esitatavad esindushagid
kujutavad endast vajalikku mehhanismi 
tuvastatavatele kannatanutele hüvitise
tagamiseks, eriti kui tegemist on paljude 
isikutega, kelle kahjunõuded on väikesed;

2. tervitab pädevate organisatsioonide 
esitatavaid esindushagisid koos 
osalemisvõimalusega (opt-in) 
kollektiivsete hagide võimalusega, mis 
peaksid aitama tagada hüvitist suuremale 
osale kannatanutest; on siiski seisukohal, 
et veelgi tuleks kaaluda 
loobumisvõimalusega (opt-out) 
kollektiivseid hagisid, mille eesmärk on 
vastustajate jaoks lõpliku lahenduse 
leidmine ja seeläbi ebakindluse 
vähendamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 8
Maria Matsouka

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et pädevate 
organisatsioonide esitatavad esindushagid 
kujutavad endast vajalikku mehhanismi 
tuvastatavatele kannatanutele hüvitise 
tagamiseks, eriti kui tegemist on paljude 
isikutega, kelle kahjunõuded on väikesed; 

2. on seisukohal, et pädevate 
organisatsioonide esitatavad esindushagid 
kujutavad endast vajalikku mehhanismi
tuvastatavatele kannatanutele hüvitise 
tagamiseks, eriti kui tegemist on paljude 
isikutega, kelle kahjunõuded on väikesed,
välistamata õigust esitada individuaalseid 
hüvitamishagisid;

Or. el

Muudatusettepanek 9
Jan Cremers

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. toetab seisukohta, et esindushagid ja 
osalemisvõimalusega kollektiivsed hagid 
peaksid üksteist täiendama viisil, mis 
võimaldaks saavutada selge tasakaalu 
üksikute tarbijate ja tarbijarühmade 
huvide kaitsmise vahel; 

Or. en

Muudatusettepanek 10
Jan Cremers

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. toetab osalemisvõimalusega 
kollektiivsete hagide kasutamist, kuid 
rõhutab vajadust tagada, et tarbijad 
saavad alati vabalt valida, ilma sellesse 
otsusesse soovimatu välise sekkumiseta, 
kas osaleda või mitte;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni üles andma edasisi 
ühenduse tasandi suuniseid kahju suuruse 
arvutamise kohta;

3. kutsub komisjoni üles andma edasisi 
ühenduse tasandi suuniseid kahju suuruse 
arvutamise kohta tingimusel, et välja 
mõistetud kahjuhüvitis ei ole suurem kui 
tegelikult kantud kahju ja et see korvaks 
lõpuks kahju, mida on kannatanud täpselt 
määratletud üksikute kannatanute ring;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni üles andma edasisi 
ühenduse tasandi suuniseid kahju suuruse 
arvutamise kohta;

3. kutsub komisjoni üles andma edasisi 
ühenduse tasandi suuniseid kahju suuruse 
arvutamise kohta; nõuab kindlalt, et iga 
selline suunis lükkaks selgelt tagasi nn 
karistusliku kahjuhüvitise või mis tahes 
muu mehhanismi, mis tooks kaasa kahju, 
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mis on tegelikult kantud kahju suhtes 
ebaproportsionaalne;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on arvamusel, et enne kui 
kollektiivseid hagisid on võimalik esitada, 
peab olema olemas kaks selget 
eeltingimust:

a) peaks olema mingisugune hindamine 
või väärtuste kontroll, mida kohaldab 
asjakohane riiklik lube andev organ, 
nagu siseriiklik kohtunik, ombudsman või 
samalaadne isik; 

b) peaks olema teatav eelnev püüe või 
soovitus pooltele lahenduse leidmiseks 
alternatiivse vaidluse lahendamise teel;

on arvamusel, et mitte kumbki 
kõnealustest tingimustest ei tohiks 
põhjendamatult menetlust edasi lükata 
ega piirata poolte õigusi;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab seisukohta, et kohtumenetluse 4. toetab seisukohta, et kohtumenetluse 
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kulud ei tohiks heidutada kaebuse esitajat 
põhjendatud hagi esitamast, ja kutsub 
seetõttu liikmesriike üles võtma 
asjakohased meetmed, nagu erandite 
lubamine või konkurentsieeskirjade 
rikkumisest tekkinud kahju hüvitamise 
hagidega seotud kohtukulude piirmäärade 
kehtestamine;

kulud ei tohiks heidutada kaebuse esitajat 
põhjendatud hagi esitamast, ja kutsub 
seetõttu liikmesriike üles võtma 
asjakohased meetmed, nagu erandite 
lubamine või konkurentsieeskirjade 
rikkumisest tekkinud kahju hüvitamise 
hagidega seotud kohtukulude piirmäärade 
kehtestamine; usub siiski, et komisjonil on 
vaja teha edaspidigi tööd uurimisel, kui 
täpselt on kaebuste esitajatel võimalik 
selliseid hagisid rahastada, ja uurida 
erinevaid rahastamismudeleid, et oleks 
tagatud õiguskaitse kättesaadavus;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab seisukohta, et kohtumenetluse 
kulud ei tohiks heidutada kaebuse esitajat 
põhjendatud hagi esitamast, ja kutsub 
seetõttu liikmesriike üles võtma 
asjakohased meetmed, nagu erandite 
lubamine või konkurentsieeskirjade 
rikkumisest tekkinud kahju hüvitamise 
hagidega seotud kohtukulude piirmäärade 
kehtestamine;

4. toetab komisjoni seisukohta, et ei ole 
vaja soovitada teha mis tahes konkreetseid 
muutusi menetluskuludega seotud 
riiklikus korras kaebuste esitajate kasuks;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et kaebuste esindajate 
juurdepääsu tõenditele käsitlevaid 
eeskirju tuleks tugevdada, et võimaldada 
eraisikutest kaebuste esitajatele tõhus 
juurdepääs konkurentsiasutuste valduses 
olevatele toimikutele;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Jan Cremers

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et vajadus viia miinimumini 
konkurentsiga seotud tõendite 
avalikustamise negatiivne mõju ei tohiks 
olla a priori argument tõendite 
avalikustamata jätmiseks tarbijatele, 
kellel on (potentsiaalselt) seaduspärane 
huvi kahjutasu nõudmiseks kohtus; 

Or. en

Muudatusettepanek 18
Maria Matsouka

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et komisjon peaks 
edendama vaidluste kohtuvälise 
lahendamise mehhanisme, et kiirendada 
vaidluste lahendamist ja vähendada 
kulusid; 
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Or. el

Muudatusettepanek 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab tõendamiskohustuse ülemineku
ettepanekut kaudsete ostjate kasuks 
eeldusel, et nad tasuvad kogu ülemäärase 
ostuhinna, mis on tekkinud asjaomase 
ebaseadusliku tegevuse käigus;

5. on seisukohal, et kavandatav 
tõendamiskohustuse üleminek kaudsete 
ostjate kasuks eeldusel, et nad tasuvad 
kogu ülemäärase ostuhinna, mis on 
tekkinud asjaomase ebaseadusliku tegevuse 
käigus, võib tuua kaasa mitmekordse 
hüvitise;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kui EÜ 
asutamislepingu artikli 81 või 82 
rikkumine on kindlaks tehtud, põhjustab 
süü nõue kannatanutele raskuseid ja 
takistab neil kantud kahju eest 
nõuetekohase hüvitise saamist;

6. on seisukohal, et kui EÜ 
asutamislepingu artikli 81 või 82 
rikkumine on kindlaks tehtud, põhjustab 
süü nõue kannatanutele raskuseid ja 
takistab neil kantud kahju eest 
nõuetekohase hüvitise saamist; toetab 
seepärast ettepanekut anda riiklike 
konkurentsiasutuste lõplikele otsustele 
siduv mõju kogu ELis;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kui EÜ 
asutamislepingu artikli 81 või 82 
rikkumine on kindlaks tehtud, põhjustab 
süü nõue kannatanutele raskuseid ja 
takistab neil kantud kahju eest 
nõuetekohase hüvitise saamist;

6. on seisukohal, et kui riiklik asutus on 
teinud kindlaks EÜ asutamislepingu artikli 
81 või 82 rikkumise
konkurentsieeskirjade rakendamisel 
avalikus sektoris, peaks kaebuse esitaja 
kahjuhüvitise saamiseks tõendama kostja 
süüd erasektoris tekkinud kahju 
hüvitamise käigus;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Maria Matsouka

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et kui EÜ 
asutamislepingu artikli 81 või 82 
rikkumine on kindlaks tehtud, põhjustab 
süü nõue kannatanutele raskuseid ja 
takistab neil kantud kahju eest 
nõuetekohase hüvitise saamist;

6. teeb ettepaneku võtta kasutusele 
kostjate objektiivse vastutuse süsteem EÜ 
asutamislepingu artikli 81 või 82 
rikkumise eest, mille puhul oleksid 
kostjad kohustatud kannatanutele ilma 
süü nõudeta kahju hüvitama;

Or. el

Muudatusettepanek 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. juhib tähelepanu, et nn leebema 
kohtlemise taotlused soodustavad olulisel 
määral konkurentsieeskirjade rikkumiste 
avastamist, valmistades nõnda ette alust 
eeskirjade eraõiguslikuks rakendamiseks, 
kuid kuna komisjon ei saa oma leebema 
kohtlemise programmi raames saadud 
asjaomast teavet avaldada, muutub 
eeskirjade eraõiguslik rakendamine 
raskemaks;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles kehtestama ühtset 
lähenemisviisi konkurentsiõiguse suhtes 
kehtivate kollektiivse kaebuse eeskirjade 
ja üldises tarbijakaitse raamistikus 
kavandatavate eeskirjade ühitamisele.

7. kutsub komisjoni üles ootama ära 
tellitud uuringute tulemused enne mis 
tahes õigusloomega seotud ettepaneku 
vastuvõtmist kõikides valdkondades, kus 
kaalutakse kollektiivset kaebuse esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Jan Cremers

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles kehtestama ühtset 
lähenemisviisi konkurentsiõiguse suhtes 
kehtivate kollektiivse kaebuse eeskirjade
ja üldises tarbijakaitse raamistikus 

7. kutsub komisjoni üles kehtestama ühtset 
ja horisontaalset lähenemisviisi 
konkurentsiõiguse suhtes kehtivatele
kollektiivse kaebuse eeskirjadele ja üldises 
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kavandatavate eeskirjade ühitamisele. tarbijakaitse raamistikus kavandatavatele
eeskirjadele.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles kehtestama ühtset 
lähenemisviisi konkurentsiõiguse suhtes 
kehtivate kollektiivse kaebuse eeskirjade ja 
üldises tarbijakaitse raamistikus 
kavandatavate eeskirjade ühitamisele.

7. kutsub komisjoni üles kehtestama ühtset 
lähenemisviisi konkurentsiõiguse suhtes 
kehtivate kollektiivse kaebuse eeskirjade ja 
üldises tarbijakaitse raamistikus 
kavandatavate eeskirjade ühitamisele; 
palub selles kontekstis, et komisjon 
kajastaks mõlemas valdkonnas, mis 
käsitlevad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 
98/27/EÜ (tarbijate huve kaitsvate 
ettekirjutuste kohta)1 muudatusi ja 
laiendusi, mis võiksid esimeses 
kohtuastmes saavutada soovitud 
eesmärgid ilma liikmesriikide 
siseriiklikesse tsiviilõiguslikesse ja 
menetlusõiguslikesse õigusaktidesse 
sekkumata.

Or. en

                                               
1 EÜT L 166, 11.6.1998, lk 51
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