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Tarkistus 1
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään 
yhteisten sääntöjen ja menetelmien 
laatimista oikeusvarmuuden ja paremman 
kuluttajansuojan lisäämiseksi, jotta voidaan 
taata täysimääräinen korvaus jokaiselle, 
joka on kärsinyt vahinkoa 
kilpailulainsäädännön rikkomisen 
seurauksena;

1. kehottaa komissiota oikeusvarmuuden 
vahvistamiseksi ja kuluttajansuojan
parantamiseksi esittämään direktiiviä,
jolla vahvistetaan yhteiset säännöt ja 
menetelmät, jotta voidaan taata 
täysimääräinen korvaus jokaiselle, joka on 
kärsinyt vahinkoa kilpailulainsäädännön 
rikkomisen seurauksena;

Or. en

Tarkistus 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään 
yhteisten sääntöjen ja menetelmien 
laatimista oikeusvarmuuden ja paremman 
kuluttajansuojan lisäämiseksi, jotta 
voidaan taata täysimääräinen korvaus
jokaiselle, joka on kärsinyt vahinkoa 
kilpailulainsäädännön rikkomisen 
seurauksena;

1. tukee komissiota sen harkitsemisessa, 
että oikeusvarmuuden vahvistamiseksi ja 
kuluttajansuojan parantamiseksi esitetään 
soveltuva yhdistelmä lainsäädännöllisiä ja 
muita kuin lainsäädännöllisiä ehdotuksia, 
jotka mahdollistavat täysimääräisen 
korvauksen saamisen jokaiselle, joka on 
kärsinyt vahinkoa kilpailulainsäädännön 
rikkomisen seurauksena;

Or. en
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Tarkistus 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään
yhteisten sääntöjen ja menetelmien 
laatimista oikeusvarmuuden ja paremman 
kuluttajansuojan lisäämiseksi, jotta voidaan 
taata täysimääräinen korvaus jokaiselle, 
joka on kärsinyt vahinkoa 
kilpailulainsäädännön rikkomisen 
seurauksena;

1. kehottaa komissiota huolellisesti 
arvioimaan yhteisten sääntöjen ja 
menetelmien laatimista oikeusvarmuuden 
vahvistamiseksi ja kuluttajansuojan 
parantamiseksi, jotta voidaan taata
oikeussuojan saatavuus huomattavasti 
kilpailulainsäädännön rikkomista 
laajemmalla alueella, ja näin edistää 
johdonmukaista lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistus 4
Maria Matsouka

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota esittämään 
yhteisten sääntöjen ja menetelmien 
laatimista oikeusvarmuuden ja paremman 
kuluttajansuojan lisäämiseksi, jotta voidaan 
taata täysimääräinen korvaus jokaiselle, 
joka on kärsinyt vahinkoa 
kilpailulainsäädännön rikkomisen 
seurauksena;

1. kehottaa komissiota ryhtymään 
yhteisten sääntöjen ja menetelmien 
laatimiseen oikeusvarmuuden 
vahvistamiseksi ja kuluttajansuojan 
parantamiseksi, jotta voidaan taata 
täysimääräinen korvaus jokaiselle, joka on 
kärsinyt vahinkoa kilpailulainsäädännön 
rikkomisen seurauksena;

Or. el
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Tarkistus 5
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää oikeutettujen yksiköiden nostamia 
edustuksellisia kanteita välttämättömänä 
mekanismina, erityisesti silloin kun on 
kyse useista henkilöistä, joilla on pienet 
vahingonkorvausvaateet, jotta voidaan 
taata korvaus kaikille tunnistettavissa 
oleville vahinkoa kärsineille;

2. pitää oikeutettujen yksiköiden, kuten 
kuluttajajärjestöjen, valtion laitosten tai 
ammattijärjestöjen, nostamia 
edustuksellisia kanteita välttämättömänä 
mekanismina, erityisesti silloin kun on 
kyse useista henkilöistä, joilla on pienet 
vahingonkorvausvaateet, jotta voidaan 
taata korvaus kaikille tunnistettavissa 
oleville vahinkoa kärsineille;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää oikeutettujen yksiköiden nostamia 
edustuksellisia kanteita välttämättömänä
mekanismina, erityisesti silloin kun on 
kyse useista henkilöistä, joilla on pienet 
vahingonkorvausvaateet, jotta voidaan 
taata korvaus kaikille tunnistettavissa 
oleville vahinkoa kärsineille;

2. pitää oikeutettujen yksiköiden nostamia 
edustuksellisia kanteita hyödyllisenä
mekanismina, erityisesti silloin kun on 
kyse useista henkilöistä, joilla on pienet 
vahingonkorvausvaateet, jotta voidaan 
taata korvaus kaikille tunnistetuille
vahinkoa kärsineille;

Or. en
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Tarkistus 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää oikeutettujen yksiköiden nostamia
edustuksellisia kanteita välttämättömänä 
mekanismina, erityisesti silloin kun on 
kyse useista henkilöistä, joilla on pienet 
vahingonkorvausvaateet, jotta voidaan 
taata korvaus kaikille tunnistettavissa 
oleville vahinkoa kärsineille;

2. pitää myönteisenä komission 
ehdotusten yhdistelmää, mitä tulee
oikeutettujen yksiköiden nostamien 
edustuksellisten kanteiden tuomiseen 
suostumukseen perustuvien 
edustuksellisten kanteiden 
mahdollisuuden rinnalle, minkä pitäisi 
auttaa varmistamaan, että suurin osa 
vahinkoa kärsineistä saa korvauksen; 
katsoo kuitenkin, että suostumukseen 
perustuvia edustuksellisia kanteita olisi 
pohdittava lisää, sillä niillä on se etu, että 
ne tuottavat vastaajille "kerralla 
lopullisen ratkaisun" ja siten vähentävät 
epävarmuutta;

Or. en

Tarkistus 8
Maria Matsouka

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää oikeutettujen yksiköiden nostamia 
edustuksellisia kanteita välttämättömänä 
mekanismina, erityisesti silloin kun on 
kyse useista henkilöistä, joilla on pienet 
vahingonkorvausvaateet, jotta voidaan 
taata korvaus kaikille tunnistettavissa 
oleville vahinkoa kärsineille;

2. pitää oikeutettujen yksiköiden nostamia 
edustuksellisia kanteita välttämättömänä 
mekanismina, erityisesti silloin kun on 
kyse useista henkilöistä, joilla on pienet 
vahingonkorvausvaateet, jotta voidaan 
taata korvaus kaikille tunnistettavissa 
oleville vahinkoa kärsineille, ilman että 
kuitenkaan oikeutta yksittäisen 
korvauskanteen nostamiseen 
poissuljettaisiin;

Or. el
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Tarkistus 9
Jan Cremers

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kannattaa näkemystä, jonka mukaan 
edustuksellisten kanteiden ja 
suostumukseen perustuvien 
edustuksellisten kanteiden olisi 
täydennettävä toisiaan siten, että 
saavutetaan selkeä tasapaino yksittäisten 
kuluttajien ja kuluttajaryhmien etujen 
suojelun välillä;

Or. en

Tarkistus 10
Jan Cremers

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kannattaa suostumukseen 
perustuvien edustuksellisten kanteiden 
käyttöä, mutta korostaa tarvetta 
varmistaa, että kuluttajilla on aina vapaus 
valita, antavatko he suostumuksensa vai 
eivät, ilman että tähän päätöksentekoon 
puututaan ulkopuolelta ei-toivotulla 
tavalla;

Or. en
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Tarkistus 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota antamaan lisäohjeita 
yhteisön tasolla vahingonkorvausten 
määrän määrittämiseksi;

3. kehottaa komissiota antamaan lisäohjeita 
yhteisön tasolla vahingonkorvausten 
määrän määrittämiseksi, edellyttäen että 
myönnetyt vahingonkorvaukset eivät ylitä 
todellisten vahinkojen määrää ja että ne 
viime kädessä korvaavat vahingon, joka 
on kohdannut täsmällisesti rajattua 
yksittäisten vahingon kärsijöiden joukkoa;

Or. en

Tarkistus 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota antamaan lisäohjeita 
yhteisön tasolla vahingonkorvausten 
määrän määrittämiseksi;

3. kehottaa komissiota antamaan lisäohjeita 
yhteisön tasolla vahingonkorvausten 
määrän määrittämiseksi; vaatii, että 
tällaisissa ohjeissa olisi selvästi hylättävä 
niin kutsutut rangaistusluonteiset 
vahingonkorvaukset ja muut mekanismit, 
jotka voisivat johtaa kohtuuttoman 
suuruisiin vahingonkorvauksiin suhteessa 
tosiasiassa kärsittyyn haittaan;

Or. en
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Tarkistus 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että mitä tulee edustuksellisiin 
kanteisiin, kahden selvän ehdon olisi 
täytyttävä ennen kuin tällaisia kanteita 
voidaan nostaa:

(a) asianmukaisen kansallisen 
hyväksyntäviranomaisen, joka voisi olla 
kansallinen tuomari, oikeusasiamies tai 
vastaava henkilö, olisi suoritettava 
jonkintyyppinen arviointi tai 
aiheellisuuden määrittäminen;

(b) osapuolten olisi ensin yritettävä 
vaihtoehtoista riidanratkaisua tai niille 
olisi esitettävä tätä koskeva suositus;

katsoo, ettei kumpikaan näistä ehdoista 
saa kohtuuttomasti viivästyttää 
oikeudenkäyntimenettelyä tai tuottaa 
osapuolille vahinkoa;

Or. en

Tarkistus 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee näkemystä, jonka mukaan 
oikeuskäsittelyn kustannukset eivät saisi 
estää kantajia nostamasta aiheellisia 
vahingonkorvauskanteita, ja pyytää siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin 
toimiin, kuten myöntämään poikkeuksia tai 
rajoittamaan vahingonkorvauskanteisiin 
sovellettavien oikeudenkäyntikulujen 

4. tukee näkemystä, jonka mukaan 
oikeuskäsittelyn kustannukset eivät saisi 
estää kantajia nostamasta aiheellisia 
vahingonkorvauskanteita, ja pyytää siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin 
toimiin, kuten myöntämään poikkeuksia tai 
rajoittamaan vahingonkorvauskanteisiin 
sovellettavien oikeudenkäyntikulujen 
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enimmäismääriä; enimmäismääriä; uskoo kuitenkin, että 
komission on tarpeen työskennellä 
edelleen sen tutkimiseksi, millä tavoin 
kantajat tarkalleen ottaen voisivat 
rahoittaa tällaiset kanteet, ja tutkia 
erilaisia rahoitusmalleja, jotta 
oikeussuojan saatavuus varmistetaan;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tukee näkemystä, jonka mukaan
oikeuskäsittelyn kustannukset eivät saisi 
estää kantajia nostamasta aiheellisia 
vahingonkorvauskanteita, ja pyytää siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin 
toimiin, kuten myöntämään poikkeuksia 
tai rajoittamaan 
vahingonkorvauskanteisiin sovellettavien 
oikeudenkäyntikulujen enimmäismääriä;

4. tukee komission näkemystä, jonka 
mukaan ei ole tarpeen ehdottaa erityisiä 
muutoksia oikeuskäsittelyn kustannuksia 
koskeviin kansallisiin järjestelmiin 
kantajien hyväksi;

Or. en

Tarkistus 16
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että sääntöjä, jotka koskevat 
kantajien mahdollisuutta tutustua 
todisteisiin, olisi vahvistettava, jotta 
yksityisten kantajien olisi tosiasiallisesti 
mahdollista saada tutustua 
kilpailuviranomaisten hallussa oleviin 
asiakirjoihin;
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Or. en

Tarkistus 17
Jan Cremers

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että tarve minimoida 
todisteiden paljastamisen kielteiset 
vaikutukset kilpailun kannalta ei saisi olla 
apriorinen argumentti sen puolesta, ettei 
todisteita paljasteta kuluttajille, joilla 
(mahdollisesti) on oikeutettu intressi 
hakea vahingonkorvausta;

Or. en

Tarkistus 18
Maria Matsouka

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 α. katsoo, että komission on edistettävä 
tuomioistuinten ulkopuolisia 
sovittelumekanismeja, jotta 
nopeutettaisiin riitojen ratkaisua ja 
vähennettäisiin kustannuksia;

Or. el

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

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tukee ehdotettua käänteistä 
todistustaakkaa, josta hyötyvät epäsuorat 
ostajat, perustuen olettamaan, että nämä 
ovat maksaneet ylihintaa kyseessä olevan 
lainvastaisen menettelyn takia;

5. katsoo, että ehdotettu käänteinen 
todistustaakka, josta hyötyvät epäsuorat 
ostajat, perustuen olettamaan, että nämä 
ovat maksaneet ylihintaa kyseessä olevan 
lainvastaisen menettelyn takia, saattaa 
johtaa moninkertaisiin korvauksiin;

Or. en

Tarkistus 20
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kun EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
rikkominen on osoitettu, tuottamusta 
koskeva edellytys aiheuttaa vaikeuksia 
vahinkoa kärsineille ja estää heitä saamasta 
asianmukaista korvausta kärsitystä 
vahingosta;

6. katsoo, että kun EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
rikkominen on osoitettu, tuottamusta 
koskeva edellytys aiheuttaa vaikeuksia 
vahinkoa kärsineille ja estää heitä saamasta 
asianmukaista korvausta kärsitystä 
vahingosta; näin ollen puoltaa ehdotusta, 
että kansallisten kilpailuviranomaisten 
lopullisista päätöksistä tehdään sitovia 
koko EU:n alueella;

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

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kun EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan
rikkominen on osoitettu, tuottamusta 
koskeva edellytys aiheuttaa vaikeuksia 
vahinkoa kärsineille ja estää heitä 
saamasta asianmukaista korvausta 
kärsitystä vahingosta;

6. katsoo, että kun julkinen viranomainen 
on julkisen noudattamisen valvonnan 
yhteydessä osoittanut EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan
rikkomisen, kantajan olisi todistettava 
vastaajan tuottamus saadakseen 
korvauksia yksityisen 
vahingonkorvausvaatimuksen kautta;

Or. en

Tarkistus 22
Maria Matsouka

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kun EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan
rikkominen on osoitettu, tuottamusta 
koskeva edellytys aiheuttaa vaikeuksia 
vahinkoa kärsineille ja estää heitä 
saamasta asianmukaista korvausta 
kärsitystä vahingosta;

6. ehdottaa rikkojan objektiivisen vastuun 
järjestelmän perustamista koskien EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan
rikkomista, joka synnyttää 
korvausvelvoitteen vahingon kärsijää 
kohtaan ilman että edellytetään 
tuottamuksen todistamista;

Or. el
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Tarkistus 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että sakkojen 
määräämättä jättämistä tai lieventämistä 
koskevat hakemukset edesauttavat 
ratkaisevasti kartellilainsäädännön 
rikkomusten paljastumista ja valmistavat 
siten ensiksi maaperää noudattamisen 
yksityiselle valvonnalle, mutta koska 
komissio ei voi paljastaa asiaan 
vaikuttavia tietoja, jotka se on saanut 
haltuunsa sakkojen määräämättä 
jättämistä tai lieventämistä koskevan 
ohjelmansa yhteydessä, noudattamisen 
yksityinen valvonta tulee näin entistäkin 
vaikeammaksi;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
johdonmukaisen lähestymistavan 
kilpailulainsäädännön ryhmäkanteiden ja 
kuluttajansuojalainsäädännön yleisten 
puitteiden välillä.

7. kehottaa komissiota odottamaan 
tilattujen tutkimusten tuloksia ennen kuin 
se hyväksyy mitään 
lainsäädäntöehdotusta millään alalla, 
jolla ryhmäkanteen muotoja parhaillaan 
harkitaan.

Or. en
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Tarkistus 25
Jan Cremers

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
johdonmukaisen lähestymistavan 
kilpailulainsäädännön ryhmäkanteiden ja 
kuluttajansuojalainsäädännön yleisten 
puitteiden välillä.

7. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
johdonmukaisen ja horisontaalisen
lähestymistavan kilpailulainsäädännön
ryhmäkanteisiin ja 
kuluttajansuojalainsäädännön yleisissä 
puitteissa vahvistettuihin sääntöihin.

Or. en

Tarkistus 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
johdonmukaisen lähestymistavan 
kilpailulainsäädännön ryhmäkanteiden ja 
kuluttajansuojalainsäädännön yleisten 
puitteiden välillä.

7. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön 
johdonmukaisen lähestymistavan 
kilpailulainsäädännön ryhmäkanteiden ja 
kuluttajansuojalainsäädännön yleisten 
puitteiden välillä; pyytää tässä yhteydessä, 
että komissio harkitsee kummallakin 
alalla tarkistuksia ja laajennuksia 
kuluttajien etujen suojaamista 
tarkoittavista kieltokanteista 
19. toukokuuta 1998 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
98/27/EY1, jota kautta saatettaisiin ensiksi 
saavuttaa halutut tavoitteet puuttumatta 
jäsenvaltioiden kansalliseen yksityis- ja 
prosessioikeuteen.

Or. en

                                               
1 EYVL 166, 11.6.1998, s. 51.


