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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et konkurentsieeskirjade rikkumise tõttu kahju kandnud tarbijatel ja 
ettevõtjatel on õigus kahju hüvitamisele; 

B. arvestades, et ELi liikmesriikides tagatakse konkurentsiõiguse täitmine peamiselt avaliku 
õiguse kaudu;

C. arvestades, et komisjon vastutab asutamislepingu artiklite 81 ja 82 põhjal 
konkurentsiõiguse rakendamise eest siseturul, kuid arvestades, et komisjonil puudub 
pädevus sekkuda liikmesriikide menetlusõigusesse;

D. arvestades, et komisjoni mis tahes ettepanek peab vastama subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse nõuetele;

E. arvestades, et kohtuasjas Courage vs Créhan1 tegi Euroopa Kohus otsuse, et EÜ 
asutamislepingu artikli 81 sõnastus lubab eeldada, et kartellileppe tõttu tekkinud kahju 
hüvitamise nõuet peab olema võimalik esitada rikkuja(te)le,

1. on seisukohal, et kodanikel ja ettevõtjatel, kes konkurentsiõiguse rikkumise tõttu 
kannavad kahju, peaks olema võimalus nõuda kahju hüvitamist, tingimusel et rikkumine 
on ametlikult tuvastatud konkurentsiasutuse poolt ja kahju kandnud poole huvid on 
otseselt puudutatud;

2. on sellest tulenevalt seisukohal, et liikmesriikide õigussüsteemid peaksid ette nägema 
tsiviilõiguslikud menetlused, mille kaudu on võimalik nõuda hüvitist konkurentsireeglite 
rikkumisega tekitatud kahju eest;

3. märgib, et Euroopa Liidul siiski ei ole seaduslikku alust sekkumiseks liikmesriikide 
menetlusõigusesse õiguslike vahenditega;

4. palub seetõttu komisjonil anda välja soovitused neile liikmesriikidele, mille kodanikel 
veel puudub õigus nõuda hüvitist, innustades neid riike vastu võtma vastavad 
tsiviilõiguslikud menetlusnormid; 

5. soovitab, et kõnealused soovitused näeksid ette, et konkurentsireeglite rikkumisest 
tekkinud kahju hüvitamise nõude esitamisele kohaldatavat aegumistähtaega ei arvestataks 
aja sisse, mille jooksul komisjon või ühe või mitme liikmesriigi konkurentsiasutus alustab 
kõnealuse rikkumise uurimist; 

6. lisaks on seisukohal, et konkurentsireeglite rikkumisest tekkinud kahju hüvitamise nõuet 
ei pea menetlema erikohtus, kui see pole liikmesriigi menetlusõigusega ette nähtud, 
tingimusel et konkurentsiasutus on rikkumise kindlaks teinud, ja tsiviilkohus, kes tuvastab 
õiguse nõuda hüvitist, peab üksnes otsustama, kas tegemist on kannatanupoole otsese 
huviga; 

  
1 20. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-453/99, [2002] EKL I-6297.



PE 380.769v01-00 4/4 PA\637426ET.doc
Freelance-tõlge

ET

7. on sellest tulenevalt seisukohal, et puudub vajadus teha kohandusi tõendeid käsitlevas 
riigisiseses menetlusõiguses;

8. märgib, et rahvusvahelise eraõiguse tavanorme, mille alusel määratakse kindlaks 
kohaldatav õigus, kohaldatakse piiriülesest konkurentsireeglite rikkumisest tekkinud kahju 
puhul.


