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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv.Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning (eksempel: "ABCD"). Ved 
udskiftninger markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den 
udskiftede tekst slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om 
søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af 
medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceregler
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0404),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 103 og 114 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0170/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Effektive midler for forbrugere og 
virksomheder til at opnå erstatning vil 
afholde virksomheder fra at begå 
overtrædelser og sikre større overholdelse 
af Unionens konkurrenceregler. Derfor 
bør omkostningseffektiv, rettidig og 
effektiv erstatning for ofre for 
overtrædelser af disse regler fremmes for 
at styrke offentlig håndhævelse af 
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Unionens konkurrenceregler. I denne 
sammenhæng bør erstatning til ofre efter 
mindelig tvistbilæggelse betragtes af 
konkurrencemyndighederne som en 
formildende omstændighed med henblik 
på fastsættelse af bøder. Der opfordres til, 
at mindelig erstatning til ofre ikke bør 
berøre behovet for harmonisering af 
bestemmelserne om søgsmål i henhold til 
national ret angående erstatning for 
overtrædelser af medlemsstaternes og Den 
Europæiske Unions konkurrenceregler.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets nylige beslutninger om 
Kommissionens årlige 
konkurrenceberetning, bør bøderne, som 
Kommissionen har vedtaget, herunder i 
forbindelse med virksomheder, der drager 
fordel af politikken om bødenedsættelse, 
tage højde for eventuelle erstatninger, der 
allerede er udbetalt til ofre, og parterne 
bør opfordres til at nå til enighed uden om 
domstolene, inden der træffes en endelig 
beslutning om en bøde. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Dette direktiv bekræfter den gældende 
fællesskabsret om retten efter de EU-retlige 
regler til erstatning for skade forvoldt ved 
overtrædelse af EU's konkurrenceregler, 
navnlig om søgsmålsberettigelse og 
afgrænsningen af skaden, som det fremgår 
af Domstolens retspraksis, og foregriber 
ikke en eventuel yderligere udvikling 
heraf. Enhver, der har lidt skade som følge 
af en overtrædelse, kan kræve erstatning 
for det lidte tab (damnum emergens) og for 
den indtjening, han er gået glip af (tabt 
fortjeneste eller lucrum cessans) og 
betaling af renter fra det tidspunkt, skaden 
blev forvoldt, til erstatningen udbetales. 
Denne ret er anerkendt for enhver fysisk 
eller juridisk person - forbrugere, 
virksomheder og offentlige myndigheder -
uanset, om der foreligger et direkte 
kontraktforhold med den virksomhed, der 
har begået overtrædelsen, og uanset, om en 
konkurrencemyndighed forinden har 
fastslået, at der er sket en overtrædelse. 
Dette direktiv bør ikke forpligte 
medlemsstaterne til at indføre ordninger for 
kollektive søgsmål for håndhævelse af 
traktatens artikel 101 og 102.

(11) Dette direktiv bekræfter den gældende 
fællesskabsret om retten efter de EU-retlige 
regler til erstatning for skade forvoldt ved 
overtrædelse af EU's konkurrenceregler, 
navnlig om søgsmålsberettigelse og 
afgrænsningen af skaden, som det fremgår 
af Domstolens retspraksis, og foregriber 
ikke en eventuel yderligere udvikling 
heraf. Enhver, der har lidt skade som følge 
af en overtrædelse, kan kræve erstatning 
for det lidte tab (damnum emergens) og for 
den indtjening, han er gået glip af (tabt 
fortjeneste eller lucrum cessans) og 
betaling af renter. Denne ret er anerkendt 
for enhver fysisk eller juridisk person -
forbrugere, virksomheder og offentlige 
myndigheder - uanset, om der foreligger et 
direkte kontraktforhold med den 
virksomhed, der har begået overtrædelsen, 
og uanset, om en konkurrencemyndighed 
forinden har fastslået, at der er sket en 
overtrædelse. Dette direktiv bør ikke 
forpligte medlemsstaterne til at indføre 
ordninger for kollektive søgsmål for 
håndhævelse af traktatens artikel 101 og 
102.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Erstatningssøgsmål i forbindelse med 
overtrædelse af de nationale 
konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler kræver typisk en 
kompliceret faktuel og økonomisk analyse. 
Ofte er det udelukkende modparten eller 

(12) Erstatningssøgsmål i forbindelse med 
overtrædelse af de nationale 
konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler kræver typisk en 
kompliceret faktuel og økonomisk analyse. 
Ofte er det udelukkende modparten eller 
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tredjemand, der er i besiddelse af den 
dokumentation, der er nødvendig for at 
bevise et erstatningskrav, og sagsøgeren 
har ikke tilstrækkelig viden om den eller 
adgang til den. Under disse 
omstændigheder kan det være urimelig 
hindring for effektiv udøvelse af den ret til 
erstatning, der er sikret ved traktaten, hvis 
der i loven stilles strenge krav om, at den, 
der rejser erstatningskravet, i detaljer skal 
oplyse alle de faktiske omstændigheder i 
sagen allerede ved sagsanlægget og 
fremlægge nøjagtigt angivne beviser til 
støtte for kravet.

tredjemand, der er i besiddelse af den 
dokumentation, der er nødvendig for at 
bevise et erstatningskrav, og sagsøgeren 
har ikke tilstrækkelig viden om den eller 
adgang til den. Under disse 
omstændigheder kan det være urimelig 
hindring for effektiv udøvelse af den ret til 
erstatning, der er sikret ved traktaten, hvis 
der i loven stilles strenge krav om, at den, 
der rejser erstatningskravet, i detaljer skal 
oplyse alle de faktiske omstændigheder i 
sagen allerede ved sagsanlægget og 
fremlægge nøjagtigt angivne beviser til 
støtte for kravet. De nationale domstole 
bør imidlertid tage behørigt hensyn til 
ethvert misbrug af rettigheder i 
forbindelse med fremlæggelse af beviser 
og oplysninger, der er i indhentet i denne 
sammenhæng, under vurderingen af et 
søgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bevismateriale er et vigtigt element 
ved anlæggelse af sag om erstatning for 
overtrædelse af de nationale 
konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler. Da tvister om karteller 
og monopoler er kendetegnet ved en 
informationsasymmetri, bør det sikres, at 
skadelidte får ret til at kræve fremlæggelse
af bevismateriale af relevans for deres 
krav, uden at de behøver at angive de 
konkrete beviser. For at sikre ligestilling af 
parterne bør disse midler også være til 
rådighed for sagsøgte under 
erstatningssøgsmål, således at de kan 
anmode de pågældende skadelidte om 
fremlæggelse af beviser. De nationale 

(13) Bevismateriale er et vigtigt element 
ved anlæggelse af sag om erstatning for 
overtrædelse af de nationale 
konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler. Da tvister om karteller 
og monopoler er kendetegnet ved en 
informationsasymmetri, bør det sikres, at 
skadelidte får ret til at kræve fremlæggelse 
af bevismateriale af relevans for deres 
krav. For at sikre ligestilling af parterne 
bør disse midler også være til rådighed for 
sagsøgte under erstatningssøgsmål, således 
at de kan anmode de pågældende 
skadelidte om fremlæggelse af beviser. De 
nationale domstole kan også kræve, at 
tredjemand skal fremlægge beviser. 
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domstole kan også kræve, at tredjemand 
skal fremlægge beviser. Såfremt den 
nationale domstol agter at kræve, at 
Kommissionen skal fremlægge beviser, 
finder princippet om loyalt samarbejde 
mellem Den Europæiske Union og 
medlemsstaterne (artikel 4, stk. 3, i TEU) 
og artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1/2003 anvendelse, hvad angår 
anmodninger om oplysninger.

Såfremt den nationale domstol agter at 
kræve, at Kommissionen skal fremlægge 
beviser, finder princippet om loyalt 
samarbejde mellem Den Europæiske Union 
og medlemsstaterne (artikel 4, stk. 3, i 
TEU) og artikel 15, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 1/2003 anvendelse, hvad angår 
anmodninger om oplysninger. De 
nationale domstole bør imidlertid tage 
behørigt hensyn til ethvert misbrug af 
rettigheder i forbindelse med 
fremlæggelse af beviser og oplysninger, 
der er indhentet i denne sammenhæng, 
under vurderingen af et søgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Bødenedsættelsesordninger og
forligsprocedurer er vigtige redskaber i den 
offentlige håndhævelse af EU's 
konkurrenceregler, da de bidrager til 
opdagelse, effektiv retsforfølgning og 
sanktionering af de alvorligste 
overtrædelser af konkurrencereglerne. 
Virksomheder kan blive afskrækket fra at 
samarbejde i denne forbindelse, hvis 
fremlæggelse af dokumenter, de kun har 
udarbejdet til dette formål, kan risikere at 
blive ringere stillet med hensyn til 
erstatningsansvaret end de virksomheder, 
der har medvirket i overtrædelsen, men 
ikke samarbejder med 
konkurrencemyndighederne. For at sikre, 
at virksomhederne er villige til at afgive 
frivillige erklæringer, hvori de anerkender 
deres deltagelse i en overtrædelse af EU's 
eller de nationale konkurrenceregler, til en 
konkurrencemyndighed inden for 
rammerne af en bødenedsættelsesordning 

(19) Bødenedsættelsesordninger og 
forligsprocedurer er vigtige redskaber i den 
offentlige håndhævelse af EU's
konkurrenceregler, da de bidrager til 
opdagelse, effektiv retsforfølgning og 
sanktionering af de alvorligste 
overtrædelser af konkurrencereglerne. 
Virksomheder kan blive afskrækket fra at 
samarbejde i denne forbindelse, hvis 
fremlæggelse af dokumenter, de kun har 
udarbejdet til dette formål, kan risikere at 
blive ringere stillet med hensyn til 
erstatningsansvaret end de virksomheder, 
der har medvirket i overtrædelsen, men 
ikke samarbejder med 
konkurrencemyndighederne. For at sikre, 
at virksomhederne er villige til at afgive 
frivillige erklæringer, hvori de anerkender 
deres deltagelse i en overtrædelse af EU's 
eller de nationale konkurrenceregler, til en 
konkurrencemyndighed inden for 
rammerne af en bødenedsættelsesordning 
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eller en forligsprocedure, bør denne form 
for erklæringer undtages fra kravet om 
fremlæggelse af beviser.

eller en forligsprocedure, bør erklæringer, 
der indeholder selvinkriminerende 
beviser, som er givet med henblik på 
ansøgning om bødenedsættelse og 
fremlagt af den ansøger, der ansøger om 
bødenedsættelse, i princippet være 
beskyttet imod kravet om fremlæggelse af 
beviser.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Hertil kommer, at en undtagelse fra 
kravet om fremlæggelse bør gælde for alle 
former for beviser, der ville gribe 
forstyrrende ind i en 
konkurrencemyndigheds igangværende 
efterforskning af en overtrædelse af 
nationale konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler. Oplysninger, som 
udarbejdes af en konkurrencemyndighed i 
forbindelse med dens sag til håndhævelse 
af nationale konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler (f.eks. en meddelelse 
af klagepunkter) eller af en part i sagen 
(f.eks. besvarelser af 
konkurrencemyndighedens anmodninger 
om oplysninger), bør derfor først kunne 
fremlægges i erstatningssøgsmål, efter at 
konkurrencemyndigheden har fastslået, at 
de nationale konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler er blevet overtrådt, 
eller på anden måde har afsluttet sagen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Ud over de beviser, der er omhandlet 
i betragtning (19) og (20), bør de 
nationale domstole i forbindelse med 
erstatningssøgsmål kunne give pålæg om 
fremlæggelse af bevismateriale, der ville 
have foreligget uanset sagen, der 
behandles af en konkurrencemyndighed 
("allerede eksisterende oplysninger").

udgår

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Den brug, som er omtalt i foregående 
betragtning, må ikke i unødig grad svække 
en konkurrencemyndigheds effektive 
håndhævelse af konkurrencereglerne.
Begrænsninger i fremlæggelsen af 
oplysninger, som er omhandlet i 
betragtning (19) og (20), bør derfor også 
gælde for brug af beviser, der er 
fremskaffet udelukkende ved opnåelse af 
aktindsigt i en konkurrencemyndigheds 
sagsakter. Desuden bør der ikke kunne 
handles med beviser modtaget fra en 
konkurrencemyndighed i forbindelse med 
udøvelsen af retten til forsvar. Muligheden 
for at bruge beviser, der er fremskaffet 
udelukkende ved opnåelse af aktindsigt i 
en konkurrencemyndigheds sagsakter, bør 
derfor være begrænset til den fysiske eller 
juridiske person, der udøvede sin ret til 
forsvar, og den, der er indtrådt i hans 
rettigheder og forpligtelser som nævnt i 

(23) Den brug, som er omtalt i foregående 
betragtning, må ikke i unødig grad svække 
en konkurrencemyndigheds effektive 
håndhævelse af konkurrencereglerne. 
Desuden bør der ikke kunne handles med 
beviser modtaget fra en 
konkurrencemyndighed i forbindelse med 
udøvelsen af retten til forsvar. Muligheden 
for at bruge beviser, der er fremskaffet 
udelukkende ved opnåelse af aktindsigt i 
en konkurrencemyndigheds sagsakter, bør 
derfor være begrænset til den fysiske eller 
juridiske person, der udøvede sin ret til 
forsvar, og den, der er indtrådt i hans 
rettigheder og forpligtelser som nævnt i 
foregående betragtning. Denne 
begrænsning bør imidlertid ikke være til 
hinder for, at en national domstol kan 
kræve fremlæggelse af disse beviser på de 
betingelser, der er fastsat i dette direktiv.
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foregående betragtning. Denne 
begrænsning bør imidlertid ikke være til 
hinder for, at en national domstol kan 
kræve fremlæggelse af disse beviser på de 
betingelser, der er fastsat i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1/2003 fastsætter, at de nationale domstole, 
når de i henhold til traktatens artikel 101 
eller 102 træffer afgørelse om aftaler, 
vedtagelser eller praksis, som allerede er 
genstand for en kommissionsbeslutning, 
ikke kan træffe afgørelser, der er i strid 
med den beslutning, som Kommissionen 
har truffet. For at styrke retssikkerheden, 
for at undgå uoverensstemmelser i 
anvendelsen af disse bestemmelser i 
traktaten, for at øge effektiviteten og den 
proceduremæssige effektivitet af 
erstatningssøgsmål og for at fremme det 
indre marked for virksomheder og 
forbrugere bør det heller ikke være muligt 
at anfægte en endelig afgørelse truffet af en 
national konkurrencemyndighed eller
domstol som prøvelsesinstans om en 
overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 
102 i erstatningssøgsmål i forbindelse med 
samme overtrædelse, uanset om de 
indgives i den medlemsstat, som
myndigheden eller prøvelsesinstansen
henhører under. Det samme bør gælde for 
en afgørelse, hvori det konkluderes, at 
nationale konkurrenceregler overtrædes i 
sager, hvor de nationale konkurrenceregler 
og EU's konkurrenceregler anvendes i 
samme sag og parallelt. Denne virkning af 
afgørelser fra nationale 

(25) Artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1/2003 fastsætter, at de nationale domstole, 
når de i henhold til traktatens artikel 101 
eller 102 træffer afgørelse om aftaler, 
vedtagelser eller praksis, som allerede er 
genstand for en kommissionsbeslutning, 
ikke kan træffe afgørelser, der er i strid 
med den beslutning, som Kommissionen 
har truffet. For at styrke retssikkerheden, 
for at undgå uoverensstemmelser i 
anvendelsen af disse bestemmelser i 
traktaten, for at øge effektiviteten og den 
proceduremæssige effektivitet af 
erstatningssøgsmål og for at fremme det 
indre marked for virksomheder og 
forbrugere bør det heller ikke være muligt 
at anfægte en endelig afgørelse truffet af en 
national konkurrencemyndighed eller
konkurrencedomstol eller at validere 
afsløringen af en overtrædelse eller 
manglende overtrædelse af traktatens 
artikel 101 eller 102 i erstatningssøgsmål i 
forbindelse med samme sag, uanset om de 
indgives i den medlemsstat, som den 
nationale konkurrencemyndighed eller
konkurrencedomstolen henhører under. 
Det samme bør gælde for en afgørelse, 
hvori det konkluderes, at nationale 
konkurrenceregler overtrædes i sager, hvor 
de nationale konkurrenceregler og EU's
konkurrenceregler anvendes i samme sag 
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konkurrencemyndigheder og
prøvelsesinstanser om, at der foreligger en 
overtrædelse af konkurrencereglerne, bør 
gælde for afgørelsens dispositive del og de 
dertil hørende betragtninger. Dette berører
ikke de nationale retters rettigheder og 
forpligtelser i medfør af traktatens artikel 
267.

og parallelt. Denne virkning af afgørelser 
fra nationale konkurrencemyndigheder og
konkurrencedomstole om, at der foreligger 
en overtrædelse af konkurrencereglerne, 
bør gælde for afgørelsens dispositive del 
og de dertil hørende betragtninger. Dette 
berører ikke de nationale retters rettigheder 
og forpligtelser i medfør af traktatens 
artikel 267, retten til effektive retsmidler 
og en upartisk domstol og retten til 
forsvar i henhold til artikel 47 og 48 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder samt retten til 
retfærdig rettergang i henhold til artikel 6 
i konventionen om menneskerettigheder 
og grundlæggende frihedsrettigheder. De 
nationale konkurrencemyndigheders og 
konkurrencedomstolenes afgørelser bør 
som følge heraf være bindende under 
forudsætning af, at der ikke var åbenbare 
fejl i efterforskningen, og at rettighederne 
i forbindelse med forsvar var overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26)Nationale regler om forældelsesfristers 
begyndelse, længde, suspension og 
afbrydelse bør ikke være unødigt til hinder 
for indbringelse af erstatningssøgsmål. 
Dette er særlig vigtigt i forbindelse med 
søgsmål, som bygger på, at 
konkurrencemyndigheden eller en
prøvelsesinstans har fastslået, at der 
foreligger en overtrædelse. Med henblik 
herpå skal skadelidte stadig kunne 
indbringe et erstatningssøgsmål, efter at en 
konkurrencemyndighed har behandlet 
sagen, med henblik på at håndhæve de 
nationale konkurrenceregler og EU's 

(26)Nationale regler om forældelsesfristers 
begyndelse, længde, suspension og 
afbrydelse bør ikke være unødigt til hinder 
for indbringelse af erstatningssøgsmål. 
Dette er særlig vigtigt i forbindelse med 
søgsmål, som bygger på, at 
konkurrencemyndigheden eller en
konkurrencedomstol har fastslået, at der 
foreligger en overtrædelse. Med henblik 
herpå skal skadelidte stadig kunne 
indbringe et erstatningssøgsmål, efter at en 
konkurrencemyndighed har behandlet 
sagen, med henblik på at håndhæve de 
nationale konkurrenceregler og EU's 
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konkurrenceregler. konkurrenceregler.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Virksomheder, der samarbejder med 
konkurrencemyndighederne under en 
bødenedsættelsesordning, spiller en central 
rolle i afsløringen af overtrædelser begået i 
form af hemmelige karteldannelser og i at 
bringe disse overtrædelser til ophør, hvilket 
ofte begrænser de skader, som kunne være 
forvoldt, hvis overtrædelsen var fortsat. 
Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte, 
at virksomheder, der har opnået 
bødefritagelse fra en 
konkurrencemyndighed efter en 
bødenedsættelsesordning, beskyttes mod i 
urimeligt omfang at blive udsat for 
erstatningskrav under hensyntagen til, at 
afgørelsen fra den konkurrencemyndighed, 
som fastslår, at der foreligger en 
overtrædelse, kan blive endelig i forhold til 
den virksomhed, der har opnået 
bødefritagelse, inden den bliver endelig for 
andre virksomheder, der ikke har opnået 
bødefritagelse. En virksomhed, som har 
opnået bødefritagelse, bør derfor i 
princippet fritages fra solidarisk ansvar 
for hele skaden, og virksomhedens bidrag 
bør ikke overstige det beløb for skade, som 
er forvoldt den pågældende virksomheds 
egne direkte eller indirekte aftagere eller, i 
tilfælde af et indkøbskartel, hans direkte 
eller indirekte leverandører. Såfremt et 
kartel har forvoldt skade på andre end de 
overtrædende virksomheders kunder eller 
leverandører, bør bidraget fra den 
virksomhed, der har opnået bødefritagelse, 
ikke overstige denne virksomheds andel af 

Virksomheder, der samarbejder med 
konkurrencemyndighederne under en 
bødenedsættelsesordning, spiller en central 
rolle i afsløringen af
konkurrencebegrænsende aftaler, 
afgørelser eller praksis og i at bringe disse 
overtrædelser til ophør, hvilket ofte 
begrænser de skader, som kunne være 
forvoldt, hvis overtrædelsen var fortsat. 
Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte, 
at virksomheder, der har opnået 
bødefritagelse fra en 
konkurrencemyndighed efter en 
bødenedsættelsesordning, beskyttes mod i 
urimeligt omfang at blive udsat for 
erstatningskrav under hensyntagen til, at 
afgørelsen fra den konkurrencemyndighed, 
som fastslår, at der foreligger en 
overtrædelse, kan blive endelig i forhold til 
den virksomhed, der har opnået 
bødefritagelse, inden den bliver endelig for 
andre virksomheder, der ikke har opnået 
bødefritagelse. Bidraget fra en
virksomhed, der har opnået bødefritagelse, 
bør derfor ikke overstige det beløb for 
skade, som er forvoldt den pågældende 
virksomheds egne direkte eller indirekte 
aftagere eller, i tilfælde af et indkøbskartel, 
hans direkte eller indirekte leverandører. 
Såfremt et kartel har forvoldt skade på 
andre end de overtrædende virksomheders 
kunder eller leverandører, bør bidraget fra 
den virksomhed, der har opnået 
bødefritagelse, ikke overstige denne 
virksomheds andel af ansvaret for den 
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ansvaret for den skade, som kartellet har 
forvoldt. Fastsættelsen af denne andel bør 
ske efter de samme regler som dem, der 
anvendes til at fastsætte de overtrædende 
virksomheders individuelle bidrag
(betragtning (26) ovenfor). En 
virksomhed, som har opnået 
bødefritagelse, bør kun være fuldt 
ansvarlig over for andre skadelidte end 
sine direkte eller indirekte aftagere og 
leverandører, hvis de ikke er i stand til at 
opnå fuld erstatning fra de andre 
overtrædende virksomheder.

skade, som kartellet har forvoldt. 
Fastsættelsen af denne andel bør ske efter 
de samme regler som dem, der anvendes til 
at fastsætte de overtrædende 
virksomheders individuelle bidrag
(betragtning (26) ovenfor).

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Hvor overprisen er overvæltet på 
personer, som juridisk er ude af stand til 
at fremsætte erstatningskrav, er det ikke 
hensigtsmæssigt at lade den overtrædende 
virksomhed gøre 
overvæltningsanbringendet gældende, da 
dette ville betyde, at virksomheden blev 
fritaget for erstatningsansvar for den 
skade, den har forvoldt. Den domstol, som 
søgsmålet indbringes for, bør derfor i den 
konkrete sag, hvor 
overvæltningsanbringendet bliver 
påberåbt, vurdere, om de personer, som 
overprisen angiveligt blev overvæltet på, 
juridisk er i stand til at fremsætte krav om 
erstatning. Mens indirekte aftagere har 
ret til at fremsætte erstatningskrav, kan 
nationale regler om årsagssammenhæng 
(herunder regler om påregnelighed og 
fjernhed), der anvendes i 
overensstemmelse med de EU-retlige 
principper, medføre, at visse personer 
(f.eks. i et led i forsyningskæden, der er 

udgår
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fjernt fra overtrædelsen) juridisk set ikke i 
stand til at fremsætte erstatningskrav i en 
given sag. Kun når domstolen finder, at 
den person, hvorpå overprisen angiveligt 
er blevet overvæltet, juridisk er berettiget 
til at fremsætte erstatningskrav, bør den 
vurdere, om overvæltningsanbringendet 
kan tages til følge.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Forbrugere og virksomheder, hvorpå 
et tab er blevet overvæltet, har derved lidt 
skade, som er forvoldt ved overtrædelse af 
nationale konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler. Selv om denne skade 
bør erstattes af den virksomhed, der har 
begået overtrædelsen, kan det være særlig 
vanskeligt for forbrugere og virksomheder, 
der ikke selv har foretaget køb fra den 
virksomhed, der har begået overtrædelsen, 
at føre bevis for skadens omfang. Det er 
derfor hensigtsmæssigt at fastsætte, at når 
spørgsmålet, om der består et 
erstatningskrav, eller det beløb, der skal 
tilkendes i erstatning, afhænger af, om 
eller i hvilket omfang en overpris, som 
overtræderens direkte aftager har betalt, 
er blevet overvæltet på den indirekte 
aftager, anses sidstnævnte for at have ført 
bevis for, at en overpris, som den direkte 
aftager har betalt, er blevet overvæltet på
den indirekte aftagers led, når den 
indirekte aftager kan påvise, at det er 
umiddelbart sandsynligt, at en sådan 
overvæltning har fundet sted. Det er
desuden hensigtsmæssigt at definere, på 
hvilke betingelser den indirekte aftager
kan anses for at have godtgjort, at dette er 

(31) Forbrugere og virksomheder, hvorpå 
et tab er blevet overvæltet, har derved lidt 
skade, som er forvoldt ved overtrædelse af 
nationale konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler. Selv om denne skade 
bør erstattes af den virksomhed, der har 
begået overtrædelsen, kan det være særlig 
vanskeligt for forbrugere og virksomheder, 
der ikke selv har foretaget køb fra den 
virksomhed, der har begået overtrædelsen, 
at føre bevis for skadens omfang. For at 
bevise, at der er tale om overvæltning, bør
den indirekte aftager derfor i det mindste 
vise, at den anklagede har overtrådt 
konkurrencelovgivningen, at 
overtrædelsen har resulteret i en overpris
for den direkte aftager for den anklagede, 
at den indirekte aftager købte varerne eller
tjenesteydelserne, der var genstand for 
overtrædelsen, eller købte varer eller 
tjenesteydelser afledt af eller 
indeholdende de varer eller 
tjenesteydelser, der var genstand for 
overtrædelsen, og at den indirekte aftager
købte de pågældende varer eller 
tjenesteydelser fra den direkte aftager 
eller fra en anden indirekte aftager, der er 
direkte forbundet med den anklagede 
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umiddelbart sandsynligt. Med hensyn til 
kvantificeringen af overvæltningen bør den 
nationale domstol have beføjelse til at 
ansætte, hvilken andel af denne overpris 
der er blevet overvæltet på indirekte 
aftagere i den sag, den skal behandle. Den 
virksomhed, der har begået 
overtrædelsen, bør have mulighed for at 
føre bevis for, at det faktiske tab ikke er 
blevet overvæltet eller ikke er blevet 
overvæltet fuldt ud.

gennem forsyningskæden. Med hensyn til 
kvantificeringen af overvæltningen bør den 
nationale domstol have beføjelse til at 
ansætte, hvilken andel af denne overpris 
der er blevet overvæltet på indirekte 
aftagere i den sag, den skal behandle.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Til afhjælpning af
informationsasymmetri og nogle af de 
vanskeligheder, der er forbundet med 
opgørelsen af skader forvoldt ved 
overtrædelse af kartel- og monopolregler, 
og for at sikre effektiviteten af 
erstatningskrav, er det rimeligt at opstille 
en formodning for, at overtrædelser af 
kartelreglerne har forvoldt skade, især 
med en indvirkning på prisen til følge. 
Afhængigt af sagens faktiske 
omstændigheder betyder dette, at kartellet 
har forårsaget en prisstigning eller 
hindret en prisnedsættelse, som ville have 
fundet sted, hvis der ikke var begået en 
overtrædelse. Den virksomhed, der har 
overtrådt reglerne, bør have mulighed for 
at tilbagevise denne formodning. Denne 
formodning med mulighed for afkræftelse 
bør begrænses til karteller under hensyn 
til kartellers hemmelige karakter, der øger 
den førnævnte informationsassymetri og 
gør det vanskeligere for den skadelidte at 
tilvejebringe den dokumentation, der er 
nødvendig for at bevise skaden.

(35) Til afhjælpning af nogle af de 
vanskeligheder, der er forbundet med 
opgørelsen af skader forvoldt ved 
overtrædelse af kartel- og monopolregler,
bør de nationale domstole have beføjelse 
til at fastslå eksistensen af og beregning 
af omfanget af skader under hensyntagen 
til parternes bevisførelse.
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Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at tilskynde til forlig mellem 
parterne bør en virksomhed, der har 
overtrådt reglerne, og som betaler 
erstatning efter mindelig tvistbilæggelse, 
ikke stilles ringere i forhold til de øvrige 
karteldeltagere, end det ville have været 
tilfældet uden forliget. Dette kunne ske, 
hvis en overtrædende virksomhed, der har 
indgået forlig, også efter forliget fortsat 
hæftede solidarisk for den skade, der er 
forvoldt ved overtrædelsen. En 
overtrædende virksomhed, der har indgået 
forlig, bør derfor principielt ikke betale 
bidrag til sine medskyldige, der ikke har 
indgået forlig, hvis disse har betalt 
erstatning til den skadelidte, som 
førstnævnte overtrædende virksomhed 
tidligere har indgået forlig med. Som 
modstykke til denne regel bør den 
skadelidtes krav nedsættes med den 
overtrædende virksomheds andel af den 
skade, der er forvoldt skadelidte. 
Fastsættelsen af denne andel bør ske efter 
de samme regler som dem, der anvendes til 
at fastsætte de overtrædende 
virksomheders individuelle bidrag
(betragtning (26) ovenfor). Uden en sådan 
nedsættelse ville de overtrædende 
virksomheder, der ikke indgår forlig, blive 
urimeligt berørt af et forlig, som de ikke 
var part i. Den overtrædende virksomhed, 
der indgår forlig, bør stadig skulle betale 
erstatning, hvis dette er den eneste 
mulighed for, at skadelidte kan opnå fuld 
erstatning.

(40) For at tilskynde til forlig mellem 
parterne bør en virksomhed, der har 
overtrådt reglerne, og som betaler 
erstatning efter mindelig tvistbilæggelse, 
ikke stilles ringere i forhold til de øvrige 
karteldeltagere, end det ville have været 
tilfældet uden forliget. Dette kunne ske, 
hvis en overtrædende virksomhed, der har 
indgået forlig, også efter forliget fortsat 
hæftede solidarisk for den skade, der er 
forvoldt ved overtrædelsen. En 
overtrædende virksomhed, der har indgået 
forlig, bør derfor principielt ikke betale 
bidrag til sine medskyldige, der ikke har 
indgået forlig, hvis disse har betalt 
erstatning til den skadelidte, som 
førstnævnte overtrædende virksomhed 
tidligere har indgået forlig med. Som 
modstykke til denne regel bør den 
skadelidtes krav nedsættes med den 
overtrædende virksomheds andel af den 
skade, der er forvoldt skadelidte. 
Fastsættelsen af denne andel bør ske efter 
de samme regler som dem, der anvendes til 
at fastsætte de overtrædende 
virksomheders individuelle bidrag
(betragtning (26) ovenfor). Uden en sådan 
nedsættelse ville de overtrædende 
virksomheder, der ikke indgår forlig, blive 
urimeligt berørt af et forlig, som de ikke 
var part i.

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver, som har lidt skade på grund af 
en overtrædelse af de EU's eller de 
nationale konkurrenceregler, skal kunne 
kræve fuld erstatning for denne skade.

1. Enhver, som har lidt skade på grund af 
en overtrædelse af de EU's eller de 
nationale konkurrenceregler, skal kunne 
kræve fuld erstatning for denne skade, 
uden at dette berører eventuelle krav i den 
nationale lovgivning om indbringelse af 
erstatningssøgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fuld erstatning skal stille skadelidte, 
som om overtrædelsen ikke var blevet 
begået. Den skal derfor omfatte erstatning 
for det lidte tab og for tabt fortjeneste og 
betaling af renter fra det tidspunkt, skaden 
blev forvoldt, indtil erstatningen for 
skaden faktisk udbetales.

2. Fuld erstatning skal stille skadelidte, 
som om overtrædelsen ikke var blevet 
begået. Den skal derfor omfatte erstatning 
for det lidte tab og for tabt fortjeneste og, 
hvor det er relevant, betaling af renter med 
hensyn til den pågældende skade.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "prøvelsesinstans": en national domstol,
der har beføjelse til at foretage prøvelse af 

9. "konkurrencedomstol": en national 
domstol, der har beføjelse til at foretage 
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afgørelser fra en national 
konkurrencemyndighed, hvorved den også 
kan have beføjelse til at fastslå, at der 
foreligger en overtrædelse af traktatens 
artikel 101 eller 102

prøvelse af afgørelser fra en national 
konkurrencemyndighed eller til at fastslå, 
at der foreligger en overtrædelse af 
traktatens artikel 101 eller 102

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "endelig afgørelse om overtrædelse": 
en afgørelse om overtrædelse truffet af en 
konkurrencemyndighed eller en
prøvelsesinstans

10. "endelig afgørelse om overtrædelse": 
en afgørelse om overtrædelse truffet af en 
konkurrencemyndighed eller en
konkurrencedomstol

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. "endelig afgørelse om overtrædelse": 
en afgørelse om overtrædelse truffet af en 
konkurrencemyndighed eller en
prøvelsesinstans, der ikke længere kan 
være genstand for rekurs

11. "endelig afgørelse om overtrædelse": 
en afgørelse om overtrædelse truffet af en 
konkurrencemyndighed eller en
konkurrencedomstol, der ikke længere kan 
være genstand for rekurs

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. "bødenedsættelsesordning": en ordning, 
på grundlag af hvilke en deltager i et 
hemmeligt kartel, uafhængigt af de øvrige 
virksomheder, der deltog i kartellet, 
samarbejder med 
konkurrencemyndigheden i en 
undersøgelse ved frivilligt at give 
præsentationer af sin viden om kartellet og 
om den rolle, den pågældende har spillet 
deri, til gengæld for opnåelse af fritagelse 
for den bøde, der pålægges kartellet, eller 
en nedsættelse af en sådan bøde

13. "bødenedsættelsesordning": en ordning, 
på grundlag af hvilke en deltager i en 
konkurrencebegrænsende aftale,
afgørelse eller praksis, uafhængigt af de 
øvrige virksomheder, der deltog i den 
pågældende aftale, afgørelse eller praksis,
samarbejder med 
konkurrencemyndigheden i en 
undersøgelse ved frivilligt at give 
præsentationer af sin viden om den 
pågældende aftale, afgørelse eller praksis
og om den rolle, den pågældende har 
spillet deri, til gengæld for opnåelse af 
fritagelse for den bøde, der pålægges den 
pågældende aftale, afgørelse eller praksis, 
eller en nedsættelse af en sådan bøde

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. "virksomhedserklæring": en mundtlig 
eller skriftlig redegørelse, der frivilligt 
afgives af eller på vegne af en virksomhed 
til en konkurrencemyndighed med en 
beskrivelse af virksomhedens viden om et 
hemmeligt kartel og om den rolle, den har 
spillet deri, og som er udarbejdet med
særligt henblik på forelæggelsen for 
myndigheden med henblik på at opnå 
bødefritagelse eller bødenedsættelse efter 
en bødenedsættelsesordning vedrørende 
anvendelsen af traktatens artikel 101 eller 
den tilsvarende bestemmelse i national ret; 
erklæringen omfatter ikke dokumenter eller 
oplysninger, der ville have foreligget 
uanset sagens behandling ved en 
konkurrencemyndighed ("allerede 

14. "virksomhedserklæring": en mundtlig 
eller skriftlig redegørelse, der frivilligt 
afgives af eller på vegne af en virksomhed 
til en konkurrencemyndighed på ethvert 
tidspunkt under proceduren med en 
beskrivelse af virksomhedens viden om en 
konkurrencebegrænsende aftale, 
afgørelse eller praksis og om den rolle, 
den har spillet deri, og som er udarbejdet 
med henblik på forelæggelsen for 
myndigheden med henblik på at opnå 
bødefritagelse eller bødenedsættelse efter 
en bødenedsættelsesordning vedrørende 
anvendelsen af traktatens artikel 101 eller 
den tilsvarende bestemmelse i national ret, 
herunder eventuelle tillæg til sådanne 
erklæringer; erklæringen omfatter ikke 
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eksisterende oplysninger") dokumenter eller oplysninger, der ville 
have foreligget uanset sagens behandling 
ved en konkurrencemyndighed ("allerede 
eksisterende oplysninger")

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition af "virksomhedserklæring" omfatter ikke alle dokumenter, der 
indeholder selvinkriminerende beviser, fremlagt af den virksomhed, der ansøger om 
bødenedsættelse. Med en begrænsning af beskyttelsen af dokumenter, fremlagt af 
virksomheden, der ansøger om bødenedsættelse, til blot "virksomhedserklæringen" og 
forligsprocedurerne som defineret i det lovgivningsmæssige forslag, opfyldes målsætningen 
om at opretholde effektiviteten af bødenedsættelse og forligsprocedurer ikke.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. "forlig": en aftale, hvorved der 
udbetales erstatning efter en mindelig 
tvistbilæggelse.

17. "forlig": en aftale, hvorved der 
udbetales erstatning efter en mindelig 
tvistbilæggelse, herunder en aftale, i 
henhold til hvilken en virksomhed 
forpligter sig til at betale erstatning til 
ofre for overtrædelser af 
konkurrencereglerne fra en garanteret 
erstatningsfond.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a. "direkte aftager": en direkte kunde i 
en virksomhed, der har overtrådt 
konkurrencelovgivningen
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Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 4 – nr. 17 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17b. "indirekte aftaler": en aftager af 
produkter eller tjenesteydelser i en 
virksomhed, der har overtrådt 
konkurrencelovgivningen, som ikke 
direkte har aftaget disse produkter fra den 
virksomhed, der har overtrådt 
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Fremlæggelse af beviser
1. Medlemsstaterne sikrer, at, de 
nationale domstole, når en sagsøger har 
fremlagt rimeligt tilgængelige oplysninger 
og beviser, som giver en rimelig grund til 
at antage, at han, eller de, som han 
repræsenterer, har lidt skade som følge af 
sagsøgtes overtrædelse af 
konkurrencereglerne, kan pålægge 
sagsøgte eller tredjemand at fremlægge 
beviser på de betingelser, der er fastsat i 
dette kapitel, uanset om disse beviser også 
er indeholdt i en konkurrencemyndigheds 
sagsakter. Medlemsstaterne sikrer, at 
domstolene også kan pålægge sagsøgeren 
eller tredjemand at fremlægge beviser 
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efter sagsøgtes begæring.
Denne bestemmelse berører ikke 
nationale domstoles rettigheder og 
forpligtelser i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 1206/2001.
2. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
domstole giver pålæg om fremlæggelse af 
beviser, jf. stk. 1, når den part, der 
begærer fremlæggelse, har
a) vist, at beviser i den anden parts eller 
tredjemands besiddelse er relevante for 
godtgørelsen af hans erstatningskrav eller 
understøttelsen af hans 
frifindelsespåstand og
b) angivet enten dele af disse beviser eller 
kategorier af disse beviser og har 
defineret dem så præcist og snævert som 
muligt på grundlag af rimeligt 
tilgængelige faktiske omstændigheder.
3. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
domstole begrænser fremlæggelsen af 
beviser til, hvad der er rimeligt i forhold 
til formålet. Ved afgørelsen af, om en 
parts begæring om fremlæggelse er 
rimelig i forhold til formålet, tager de 
nationale domstole hensyn til alle berørte 
parters og tredjemands legitime interesser. 
De skal særligt tage hensyn til:
a) sandsynligheden for, at den påståede 
overtrædelse af konkurrencereglerne har 
fundet sted
b) omfanget af fremlæggelsen af 
beviserne og omkostningerne derved, 
navnlig for eventuelle berørte tredjemænd
c) om de beviser, der skal fremlægges, 
indeholder fortrolige oplysninger, særligt 
om eventuelle tredjemænd, og 
ordningerne for beskyttelse af sådanne 
fortrolige oplysninger og 
d) i de tilfælde, hvor en overtrædelse er 
ved at blive eller er blevet undersøgt af en 
konkurrencemyndighed, om begæringen 
er blevet affattet specifikt med hensyn til 
dokumenternes art, formål eller indhold 
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snarere end som en uspecifik begæring 
vedrørende dokumenter, der er indgivet til 
en konkurrencemyndighed eller 
opbevares i denne 
konkurrencemyndigheds sagsakter. 
4. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
domstole råder over effektive 
foranstaltninger til så vidt muligt at 
beskytte fortrolige oplysninger mod 
forkert brug, og sikrer samtidig, at 
relevante beviser, der indeholder sådanne 
oplysninger, er til rådighed under 
erstatningssøgsmålet.
5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre den fulde 
virkning af retlige privilegier og andre 
rettigheder til ikke at blive tvunget til at 
fremlægge beviser.
6. Medlemsstaterne sikrer, at der, for så 
vidt som deres domstole har beføjelser til 
at pålægge fremlæggelse af beviser uden 
at høre den person, der skal fremlægge 
dem, ikke kan ikendes sanktioner, hvis 
pålægget ikke efterkommes, medmindre 
den, som pålægget er rettet til, er blevet 
hørt af domstolen.
7. Beviser omfatter alle former for bevis, 
der kan føres for den nationale domstol, 
som sagen er indbragt for, navnlig 
dokumenter og alle andre genstande, der 
indeholder oplysninger, uanset på hvilket 
medium oplysningerne er lagret.
8. Med forbehold af den forpligtelse, der 
er fastsat i stk. 4, og de begrænsninger, 
der er fastsat i artikel 6, er denne artikel 
ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan 
opretholde eller indføre regler, som vil 
føre til en mere omfattende fremlæggelse 
af beviser.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrænsning af fremlæggelse af beviser
fra en konkurrencemyndigheds sagsakter

Fremlæggelse af beviser

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
domstole på intet tidspunkt med henblik 
på et erstatningssøgsmål kan pålægge en 
part eller tredjemand at fremlægge
følgende kategorier af beviser:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
domstole med henblik på et 
erstatningssøgsmål i princippet ikke kan 
pålægge en part eller tredjemand at 
fremlægge virksomhedserklæringer eller 
ethvert andet dokument, der indeholder 
selvinkriminerende beviser, fremlagt af
virksomheder, der ansøger om 
bødenedsættelse. Når en sagsøger 
imidlertid har fremlagt rimeligt 
tilgængelige oplysninger og beviser, som 
giver en rimelig grund til at antage, at 
han, eller de, som han repræsenterer, har 
lidt skade som følge af sagsøgtes 
overtrædelse af konkurrencereglerne, og 
virksomhedserklæringen eller ethvert 
andet dokument, der indeholder 
selvinkriminerende beviser, fremlagt af 
virksomheden, der ansøger om 
bødenedsættelse, er nødvendig for at støtte 
deres anklage og indeholder beviser, som 
ellers ikke kan fremlægges, kan de 
nationale domstole pålægge sagsøgeren 
eller tredjemand at fremlægge beviser 
efter sagsøgtes begæring, uanset om de 
pågældende beviser også er indeholdt i en 
konkurrencemyndigheds eller 
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konkurrencedomstols sagsakter. 
Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
domstole også kan pålægge sagsøgeren 
eller tredjemand at fremlægge beviser 
efter sagsøgtes begæring.
Denne bestemmelse berører ikke 
nationale domstoles rettigheder og 
forpligtelser i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 1206/2001.

Or. en

Begrundelse

Denne beskyttelse af visse dokumenter er ifølge Domstolens domme (Pfleiderer og Donau 
Chemie) uforenelig med primær ret, da den vil være i strid med princippet om effektivitet med 
hensyn til retten til erstatning. Indførelse af en sådan beskyttelse vil derfor skabe et alt for 
vidtrækkende beskyttelsesniveau, som formentlig ikke vil blive overholdt og således medføre 
retlig usikkerhed. Derudover medfører ordlyden i artikel 6 en risiko for en modsatrettet 
argumentation for fremlæggelse af alle dokumenter, der ikke er nævnt i artikel 6, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) virksomhedserklæringer og udgår

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forligsindlæg. udgår

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
domstole med henblik på et 
erstatningssøgsmål først kan pålægge
fremlæggelse af følgende kategorier af
beviser, når en konkurrencemyndighed 
har afsluttet sagen eller vedtaget en 
beslutning, jf. artikel 5 i forordning (EF) 
nr. 1/2003 eller kapitel III i forordning 
(EF) nr. 1/2003:

2. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
domstole giver pålæg om fremlæggelse af 
beviser, jf. stk. 1, når den part, der 
begærer fremlæggelse, har

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger, som blev udarbejdet af en 
fysisk eller juridisk person, særligt til brug 
for en konkurrencemyndigheds 
behandling af sagen,

a) påvist, at beviser i den anden parts eller
tredjemands besiddelse er relevante for 
godtgørelsen af hans erstatningskrav eller 
understøttelsen af hans 
frifindelsespåstand 

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger, som blev udarbejdet af en
konkurrencemyndighed i forbindelse med 
dens behandling af sagen.

b) påvist, at denne forfølger anmodningen 
om fremlæggelse af beviser for et 
identificeret søgsmål, der er indbragt for
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en national domstol i Unionen og

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) påvist over for den nationale domstol, 
hvortil anmodningen er rettet, at de 
indhentede beviser ikke vil blive anvendt 
af den anmodende part eller enhver 
anden part, der er forbundet hermed, i 
andre sager, og at den anmodende part 
eller enhver anden part, der er forbundet 
hermed, ikke vil fremlægge beviserne til 
tredjemand, undtagen efter udtrykkelig 
tilladelse fra den nationale domstol, som 
behandler det identificerede søgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I erstatningssøgsmål kan der til enhver 
tid gives pålæg om fremlæggelse af beviser
fra en konkurrencemyndigheds sagsakter, 
som ikke falder ind under kategorierne i 
denne artikels stk. 1 og 2.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
domstole kan give pålæg om fremlæggelse 
af specifikke dele af disse beviser eller 
kategorier af disse beviser defineret så 
præcist og snævert som muligt på 
grundlag af rimeligt tilgængelige 
oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Derudover bør globale anmodninger om fremlæggelse af dokumenter som anført af Europa-
Kommissionen i begrundelsen for det lovgivningsmæssige forslag normalt anses for at være 
uforholdsmæssige og ikke i overensstemmelse med den anmodende parts forpligtelse til at 
specificere (kategorier af) bevismateriale så præcist og snævert som muligt. For at undgå 
såkaldte "fishing expeditions" skal dele af beviser eller kategorier af beviser defineres så 
præcist og snævert som muligt af sagsøger.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale domstole begrænser 
fremlæggelsen af beviser til et omfang, 
der er rimeligt i forhold til formålet og 
relaterer til et erstatningssøgsmål i 
Unionen. Ved afgørelsen af, om en parts 
begæring om fremlæggelse er rimelig i 
forhold til formålet, tager de nationale 
domstole hensyn til de involverede 
offentlige interesser og alle private parters 
legitime interesser. De skal særligt tage 
hensyn til:
a) behovet for at sikre effektiv offentlig 
håndhævelse af 
konkurrencelovgivningen, navnlig med 
hensyn til de risici, som fremlæggelse af 
dokumenter vil medføre for:
i) bødenedsættelsesordninger, der 
forvaltes af konkurrencemyndighederne
ii) forligsprocedurer, der foretages af 
konkurrencemyndighederne
iii) de interne beslutningsprocedurer 
inden for en konkurrencemyndighed og 
inden for Det Europæiske 
Konkurrencenetværk
b) sandsynligheden for, at den påståede 
overtrædelse af konkurrencereglerne har 
fundet sted,
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c) omfanget af fremlæggelsen af 
beviserne og omkostningerne derved, 
navnlig for eventuelle berørte 
tredjemænd,
d) om de beviser, der skal fremlægges, 
indeholder fortrolige oplysninger, særligt 
om eventuelle tredjemænd, og 
ordningerne for beskyttelse af sådanne 
fortrolige oplysninger, 
e) i de tilfælde, hvor en overtrædelse er 
ved at blive eller er blevet undersøgt af en 
konkurrencemyndighed, om begæringen 
er blevet affattet specifikt med hensyn til 
dokumenternes art, formål eller indhold 
snarere end som en uspecifik begæring 
vedrørende dokumenter, der er indgivet til 
en konkurrencemyndighed eller 
opbevares i denne 
konkurrencemyndigheds sagsakter, og
f) nødvendigheden af at undgå misbrug af 
rettigheder i forbindelse med 
fremlæggelse af beviser, der er omhandlet 
i dette kapitel, og af de beviser og 
oplysninger, der er opnået i henhold 
hertil.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne sikrer, at nationale 
domstole råder over effektive 
foranstaltninger til så vidt muligt at 
beskytte fortrolige oplysninger mod 
forkert brug, og sikrer samtidig, at 
relevante beviser, der indeholder sådanne 
oplysninger, er til rådighed under 
erstatningssøgsmålet inden for Unionen. 
Virksomhedernes interesse i at undgå 
erstatningssøgsmål efter en overtrædelse 
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må ikke udgøre en kommerciel interesse, 
der er værd at beskytte. 

Or. en

Begrundelse

Artikel 5 indeholder ingen vejledning om anmodninger om fremlæggelse af beviser fra lande 
uden for Unionen. Beviser på en konkurrencebegrænsende aftale eller ordning inden for 
Unionen må ikke anvendes som erstatning for (kollektive) søgsmål uden for Unionens 
jurisdiktion. Ændringerne til artikel 6, stk. 2 og 3, er udformet med henblik på at tackle dette 
spørgsmål og undgå denne virkning.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
den fulde virkning af retlige privilegier og 
andre rettigheder til beskyttelse af visse 
beviser imod fremlæggelse.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Medlemsstaterne sikrer, at 
konkurrencemyndighederne høres, inden 
en national domstol giver pålæg om 
fremlæggelse i henhold til denne artikel 
med hensyn til oplysninger fra 
konkurrencemyndighedens sagsakter, 
uanset om oplysningerne er i 
konkurrencemyndighedens eller en 
tredjemands besiddelse.
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Or. en

Begrundelse

Andre myndigheder, f.eks. offentlige anklagemyndigheder, har ofte fået overført oplysninger 
fra en konkurrencemyndigheds sagsakt. Konkurrencemyndigheden bør i sådanne tilfælde 
også kunne fremsætte sine argumenter for manglende fremlæggelse for domstolen.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. Medlemsstaterne sikrer, at 
interesserede parter i besiddelse af en 
virksomhedserklæring eller ethvert andet 
dokument, der indeholder 
selvinkriminerende beviser, fremlagt af en 
virksomhed, der ansøger om 
bødenedsættelse, høres, inden en national 
domstol giver pålæg om fremlæggelse i 
henhold til denne artikel af oplysninger 
fra de specificerede dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3f. Medlemsstaterne sikrer, at der, for så 
vidt som deres nationale domstole har 
beføjelse til at pålægge fremlæggelse af 
beviser uden at høre den person, der skal 
fremlægge dem, ikke kan ikendes 
sanktioner, hvis pålægget ikke 
efterkommes, medmindre den, som 
pålægget er rettet til, er blevet hørt af den 
nationale domstol.
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Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3g. Medlemsstaterne sikrer, at en fysisk 
eller juridisk person eller en myndighed, 
der er berørt af en national retskendelse i 
henhold til denne artikel, har mulighed 
for prøvelse af denne afgørelse, herunder 
midlertidigt forbud eller påbud. 
Konkurrencemyndighederne bør have 
samme rettighed efter en høring som 
beskrevet i artikel 6, stk. 3, litra e).

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3h. Beviser omfatter alle former for bevis, 
der kan føres for den kompetente 
nationale domstol, navnlig dokumenter og 
alle andre genstande, der indeholder 
oplysninger, uanset på hvilket medium 
oplysningerne er lagret.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at førelse af 
beviser, som falder ind under 
kategorierne i artikel 6, stk. 1, og som en 
fysisk eller juridisk person har 
fremskaffet alene ved at opnå aktindsigt i 
en konkurrencemyndigheds sagsakter 
under udøvelse af sin ret til forsvar i 
henhold til artikel 27 i forordning (EF) 
nr. 1/2003 eller tilsvarende bestemmelser i 
national ret, ikke kan tillades i 
erstatningssøgsmål.

udgår

Or. en

Begrundelse

Slettes som følge af, at artikel 6 slettes.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at førelse af 
beviser, der falder ind under kategorierne 
i artikel 6, stk. 2, og som en fysisk eller 
juridisk person har fremskaffet alene ved 
at opnå aktindsigt i en 
konkurrencemyndigheds sagsakter under 
udøvelse af sin ret til forsvar i henhold til 
artikel 27 i forordning (EF) nr. 1/2003 
eller tilsvarende bestemmelser i national 
ret, først kan tillades i erstatningssøgsmål, 
når konkurrencemyndigheden har 
afsluttet sagen eller vedtaget en 
beslutning, jf. artikel 5 i forordning (EF) 
nr. 1/2003 eller i kapitel III i forordning 
(EF) nr. 1/2003.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Slettes som følge af, at artikel 6 slettes.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at beviser, som 
en fysisk eller juridisk person har 
fremskaffet alene ved at opnå aktindsigt i 
en konkurrencemyndigheds sagsakter 
under udøvelse af sin ret til forsvar i 
henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 
1/2003 eller tilsvarende bestemmelser i 
national ret, og som nærværende artikels 
stk. 1 og 2 ikke er til hinder for at føre,
kun kan påberåbes under et 
erstatningssøgsmål af denne person eller af 
en fysisk eller juridisk person, der er 
indtrådt i hans rettigheder, herunder en 
person, der har erhvervet hans krav.

3. Medlemsstaterne sikrer, at beviser, som 
en fysisk eller juridisk person har 
fremskaffet alene ved at opnå aktindsigt i 
en konkurrencemyndigheds sagsakter 
under udøvelse af sin ret til forsvar i 
henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 
1/2003 eller tilsvarende bestemmelser i 
national ret, kun kan påberåbes under et 
erstatningssøgsmål af denne person eller af 
en fysisk eller juridisk person, der er 
indtrådt i hans rettigheder, herunder en 
person, der har erhvervet hans krav.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vidste eller med rimelighed burde have 
vidst, at der var blevet indbragt et 
erstatningssøgsmål for den nationale 
domstol, og at beviserne var relevante for 
godtgørelsen af hans erstatningskrav eller 
understøttelsen af hans frifindelsespåstand, 
eller

ii) vidste, at der var blevet indbragt et 
erstatningssøgsmål for den nationale 
domstol, og at beviserne var relevante for 
godtgørelsen af hans erstatningskrav eller 
understøttelsen af hans frifindelsespåstand, 
eller

Or. en
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Begrundelse

Sanktioner bør ikke anvendes i tilfælde af forsømmelse.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) misbrug af rettigheder i forbindelse med 
fremlæggelse af beviser, der er omhandlet i 
dette kapitel, og af de beviser og 
oplysninger, der er opnået i henhold hertil.

d) misbrug af rettigheder i forbindelse med 
fremlæggelse af beviser, der er omhandlet i 
dette kapitel, og af de beviser og 
oplysninger, der er opnået i henhold hertil, 
navnlig hvor oplysninger opnået gennem 
fremlæggelse kommunikeres til 
tredjemænd eller anvendes i andre sager i 
strid med artikel 5, stk. 2, litra bb).

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når nationale 
domstole i erstatningssøgsmål i henhold til 
traktatens artikel 101 eller 102 eller i 
henhold til nationale konkurrenceregler 
træffer afgørelse om aftaler, afgørelser 
eller praksis, hvorom en national 
konkurrencemyndighed eller
prøvelsesinstans allerede har truffet en 
endelig afgørelse om overtrædelse, kan de 
nationale domstole ikke træffe en 
afgørelse, der er i strid med den endelige 
afgørelses konstatering af en overtrædelse. 
Denne forpligtelse berører ikke 
rettighederne og forpligtelserne i henhold 
til traktatens artikel 267.

Medlemsstaterne sikrer, at når nationale 
domstole i erstatningssøgsmål i henhold til 
traktatens artikel 101 eller 102 eller i 
henhold til nationale konkurrenceregler 
træffer afgørelse om aftaler, afgørelser 
eller praksis, hvorom en national 
konkurrencemyndighed eller
konkurrencedomstol allerede har truffet en 
endelig afgørelse om overtrædelse, kan de 
nationale domstole ikke træffe en 
afgørelse, der er i strid med den endelige 
afgørelses konstatering af en overtrædelse. 
Denne forpligtelse berører ikke 
rettighederne og forpligtelserne i henhold 
til traktatens artikel 267, til retten til 
effektive retsmidler og en retfærdig 
rettergang og retten til forsvar, jf. artikel 
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47 og 48 i chartret, samt retten til en 
retfærdig høring, jf. artikel 6 i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention. Som følge 
heraf er de nationale 
konkurrencemyndigheders og 
konkurrencedomstolenes afgørelser 
bindende, forudsat at der ikke var 
åbenbare fejl i efterforskningen, og at 
retten til forsvar blev respekteret.

Or. en

Begrundelse

Den bindende virkning finder i overensstemmelse med retsstatsprincippet ikke anvendelse i 
tilfælde, hvor der var åbenbare fejl i efterforskningen af forhold, eller hvor sagsøgte ikke blev 
tilstrækkeligt respekteret under proceduren i den nationale konkurrencemyndighed eller 
konkurrencedomstolen.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at en sådan adfærd ansås for en 
overtrædelse af EU's konkurrenceregler 
eller de nationale konkurrenceregler

ii) at omstændighederne for en sådan 
adfærd ansås for en overtrædelse af EU's 
konkurrenceregler eller de nationale 
konkurrenceregler

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristen for indbringelse af et 
erstatningssøgsmål er mindst fem år.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristen for indbringelse af et 
erstatningssøgsmål er mindst tre år.
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Or. en

Begrundelse

En forældelsesfrist på tre år er tilstrækkelig. For det første ønsker sagsøgere at opnå 
erstatning hurtigst muligt efter en retligt bindende afgørelse fra en konkurrencemyndighed, 
og for det andet er en frist på tre år tilstrækkelig for sagsøgte til at forberede deres sag.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristen suspenderes, hvis en 
konkurrencemyndighed tager skridt til at 
undersøge eller forfølge den overtrædelse, 
som erstatningssøgsmålet vedrører. 
Suspensionen ophører tidligst ét år, efter at
afgørelsen om overtrædelse er blevet 
endelig, eller sagen på anden måde er 
afsluttet.

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristen suspenderes, hvis en 
konkurrencemyndighed tager skridt til at 
undersøge eller forfølge den overtrædelse, 
som erstatningssøgsmålet vedrører. 
Suspensionen ophører seks måneder efter 
den dag, hvor afgørelsen om overtrædelse 
er blevet endelig, eller sagen på anden 
måde er afsluttet.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Desuagtet stk. 1-5 i denne artikel skal 
erstatningssøgsmål indledes inden for 10 
år efter de begivenheder, der gav 
anledning til søgsmålet.

Or. en
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Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at en 
virksomhed, som en 
konkurrencemyndighed har indrømmet 
bødefritagelse efter en 
bødenedsættelsesordning, kun er 
erstatningsansvarlig over for andre 
skadelidte end sine direkte eller indirekte 
aftagere eller leverandører, hvis disse 
skadelidte dokumenterer, at de er ude af 
stand til at opnå fuld erstatning fra de 
andre virksomheder, der var involveret i 
den samme overtrædelse af 
konkurrencereglerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det privilegium, der med den foreslåede ordning tildeles virksomheder, som har ansøgt om 
bødefritagelse, har negative følger for ofrene og karteldeltagerne, og disse bør derfor tildeles 
ret til deltagelse - dette kan endog omfatte adgang til optegnelser og/eller retten til at anfægte 
afgørelsen om bødefritagelse. Imidlertid kan en sådan deltagelse formentlig ikke gennemføres 
- ofrenes identitet er ofte ukendt, og der kan være et stort antal. Men virksomheder, der 
ansøger om bødefritagelse, skal dog være privilegerede i relation til karteldeltagerne.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at sagsøgte
under et erstatningssøgsmål til støtte for 
sin frifindelsespåstand kan påberåbe sig, 
at den, der har rejst erstatningskravet, har 
overvæltet hele overprisen som følge af
overtrædelsen eller en del heraf. 
Bevisbyrden for overvæltningen skal 
påhvile sagsøgte.

1. Medlemsstaterne sikrer, at hvis 
erstatningskravets beståen eller 
erstatningens størrelse afhænger af, om -
og i hvilket omfang - der er sket 
overvæltning af en overpris, påhviler 
bevisbyrden for overvæltningen og dens 
omfang skadelidte under et 
erstatningssøgsmål, hvor overvæltningen 
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var forårsaget af overtrædelsen og ikke
som følge af sagsøgers indtægtstab. 
Bevisbyrden for overvæltningen skal 
påhvile sagsøgte.

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at den 
nationale domstol har beføjelse til at 
ansætte, hvilken andel af denne overpris 
der er blevet overvæltet.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det omfang, overprisen er blevet 
overvæltet på personer i det næste led i 
forsyningskæden, for hvilke det juridisk 
set er umuligt at kræve erstatning for den 
skade, de har lidt, må sagsøgte ikke kunne 
påberåbe sig det anbringende, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt at vurdere, hvad definitionen af "juridisk umuligt" omfatter - denne 
formulering er for vag i sammenhæng med overvæltning. Derudover vil retlige hindringer, 
som vil gøre det "juridisk umuligt" for indirekte kunder at kræve erstatning for de skader, de 
har lidt, være i strid med Domstolens retspraksis (jf. Courage og Crehan; Manfredi) og bør 
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derfor slet ikke forekomme. Den foreslåede formulering kan føre til udbetaling af erstatning 
til sagsøgere, der ikke har lidt skade, og/eller til overkompensation.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den situation, der er omhandlet i stk. 1,
kan den indirekte aftager anses for at have 
bevist, at der er sket overvæltning på ham, 
hvis han har godtgjort, at:

I den situation, der er omhandlet i stk. 1,
skal den indirekte aftager for at bevise 
eksistensen af overvæltning mindst 
godtgøre følgende:

Or. en

Begrundelse

De beviser, som en indirekte aftager skal fremlægge for at bevise, at der har fundet 
overvæltning sted, er utilstrækkelige. De grundlæggende betingelser for (a) eksistensen af en 
overtrædelse, (b) overpris for den direkte aftager som følge af denne overtrædelse og (c) den 
omstændighed, at varer eller tjenesteydelser, der var genstand for eller afledt af 
overtrædelsen, blev købt, er utilstrækkelig til at bevise overvæltning med henblik på den 
indirekte aftager.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) han har købt de varer eller 
tjenesteydelser, der var genstand for 
overtrædelsen, eller har købt varer eller 
tjenesteydelser, der hidrører fra eller 
indeholdt de varer eller tjenesteydelser, der 
var genstand for overtrædelsen.

c) han har købt de varer eller
tjenesteydelser, der var genstand for 
overtrædelsen, eller har købt varer eller 
tjenesteydelser, der hidrører fra eller 
indeholdt de varer eller tjenesteydelser, der 
var genstand for overtrædelsen, og

Or. en
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Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) han har købt de pågældende varer 
eller tjenesteydelser fra den direkte
aftager eller fra en anden indirekte 
aftager, der er direkte forbundet med den 
sagsøgte gennem forsyningskæden.

Or. en

Begrundelse

De beviser, som en indirekte aftager skal fremlægge for at bevise, at der har fundet 
overvæltning sted, er utilstrækkelige. De grundlæggende betingelser for (a) eksistensen af en 
overtrædelse, (b) overpris for den direkte aftager som følge af denne overtrædelse og (c) den 
omstændighed, at varer eller tjenesteydelser, der var genstand for eller afledt af 
overtrædelsen, blev købt, er utilstrækkelig til at bevise overvæltning med henblik på den 
indirekte aftager.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der i 
forbindelse med ulovlig kartelvirksomhed 
gælder en formodning om, at 
overtrædelsen har været tabsvoldende. 
Den overtrædende virksomhed skal have 
ret til at tilbagevise denne formodning.

1. Medlemsstaterne indfører en beføjelse 
for de nationale domstole til at vurdere 
eksistensen af tabet og tabets størrelse 
under hensyntagen til parternes 
fremlæggelse af beviser.

Or. en

Begrundelse

En tilbagevisning af formodningen om, at der "i forbindelse med ulovlig kartelvirksomhed" er 
lidt tab, er en generalisering af virkeligheden, som ikke er helt korrekt. Der er ingen 
økonomiske beviser for, at alle karteller er tabsvoldende. Derudover kan Europa-
Kommissionen udstede bøder for meget forskellige konkurrencebegrænsende aftaler eller 
ordninger: faste priskarteller og løsere former for kontakt mellem konkurrenter (udveksling af 
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oplysninger om andre parametre end priser). Det er ikke nødvendigvis alle disse typer, der 
har økonomiske konsekvenser. Derudover er der ingen vejledning om, hvordan en sagsøgt 
kan tilbagevise denne formodning.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at bevisbyrden 
og beviskravet og redegørelsen for de 
faktiske anbringender, der kræves med 
henblik på udarbejdelse af tabsopgørelsen, 
ikke gør det praktisk umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt for skadelidte 
at gøre sin ret til erstatning gældende.
Medlemsstaterne fastsætter, at domstolene 
har beføjelse til at ansætte tabets størrelse.

2. Medlemsstaterne sikrer, at bevisbyrden 
og beviskravet og redegørelsen for de 
faktiske anbringender, der kræves med 
henblik på udarbejdelse af tabsopgørelsen, 
ikke gør det praktisk umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt for skadelidte 
at gøre sin ret til erstatning gældende.

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
konkurrencemyndigheder, der er en del af 
netværket af offentlige myndigheder, som 
følger Unionens konkurrenceregler, kan 
udsætte sagen, hvis parterne i sagen 
deltager i mindelig tvistbilæggelse 
vedrørende det krav, det pågældende 
erstatningssøgsmål vedrører. Den 
erstatning, der udbetales eller skal 
udbetales til ofre i henhold til sådanne 
procedurer, betragtes som en formildende 
omstændighed ved fastlæggelse af bødens 
størrelse.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre en hurtig og omkostningseffektiv løsning er der inkluderet en mekanisme for 
frivillig erstatning inden for konkurrencemyndighedens procedure. Efter 
klagepunktsmeddelelsen (inden en afgørelse om bøden for overtrædelsen) kan en 
konkurrencemyndighed definere en tidsramme, hvori overtræderne frivilligt kan forsøge at 
indgå forlig med deres ofre. Hvis konkurrencemyndigheden mener, at den udbetalte 
erstatning er korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen, skal den efterfølgende tage 
denne med i betragtning ved fastlæggelse af bøden.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at skadelidtes 
krav efter forlig reduceres med den andel 
af skaden påført den skadelidte ved 
overtrædelsen, som påhviler de 
virksomheder, der medvirkede i 
overtrædelsen og har indgået forliget. 
Virksomheder, der medvirkede i 
overtrædelsen, men ikke har indgået 
forliget, kan ikke kræve bidrag fra 
virksomheder, der medvirkede i 
overtrædelsen og har indgået forliget, til 
dækning af den resterende del af kravet.
Kun hvis de virksomheder, der 
medvirkede i overtrædelsen og ikke har 
indgået forliget, ikke er i stand til at betale 
den erstatning, som svarer til den 
resterende del af kravet, kan 
virksomheder, der medvirkede i 
overtrædelsen og har indgået forliget, 
pålægges at betale erstatning til den 
skadelidte, der har indgået forliget.

1. Medlemsstaterne sikrer, at skadelidtes 
krav efter forlig reduceres med den andel 
af skaden påført den skadelidte ved 
overtrædelsen, som påhviler de 
virksomheder, der medvirkede i 
overtrædelsen og har indgået forliget. 
Virksomheder, der medvirkede i 
overtrædelsen, men ikke har indgået 
forliget, kan ikke kræve bidrag fra 
virksomheder, der medvirkede i 
overtrædelsen og har indgået forliget, til 
dækning af den resterende del af kravet.

Or. en

Begrundelse

Såfremt karteldeltagere, der ikke indgår forlig, ikke kan betale erstatning i overensstemmelse 
med den resterende del af kravet, kan karteldeltageren, der indgår forlig, selv om han har 
indgået forlig tidligere, risikere at skulle betale erstatning til den skadelidte, der indgår 
forlig, og denne mulighed bør ophæves, da den vil virke hindrende for indgåelse af forlig, som 
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er i strid med Europa-Kommissionens oprindelige mål. Dette skaber ikke nogen sikkerhed for 
en part, der er villig til at indgå forlig, hvis den pågældende part under alle omstændigheder 
(også) vil være ansvarlig for karteldeltagernes andel, og vil således forhindre den 
pågældende part i at indgå forlig.
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BEGRUNDELSE

1. Baggrund for forslaget

Kommissionens initiativ følger op på det indledende arbejde, f.eks. grønbogen fra 2005, 
hvidbogen fra 2008 og udkastet til vejledning om kvantificering af skader fra 2011. Ifølge 
disse og andre undersøgelser modtager mange af de virksomheder, som har lidt under de alt 
for høje priser som følge af en konkurrencebegrænsende aftale eller ordning, ikke erstatning. 
Der er observeret en stigning inden for private søgsmål i de senere år. Den nuværende ramme 
skal ændres for at muliggøre a) en mere omfattende tilgang til erstatning og b) et bedre 
samspil mellem offentlig og privat håndhævelse. Gennemførelsen heraf vil dels fremme 
håndhævelsen generelt og dels skabe mulighed for effektiv erstatning til ofre for 
overtrædelser af konkurrenceregler.

Det foreslåede direktiv har til formål at harmonisere medlemsstaternes eksisterende regler om 
erstatningssøgsmål for nationale domstole. Ifølge forslaget opretholdes den afgørende rolle, 
som Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder spiller i afsløringen og 
efterforskningen af overtrædelser af konkurrenceregler og sanktionering af virksomheder -
private retstvister må ikke overtage opgaverne med hensyn til afskrækkelse og straf. 
Bødenedsættelsesordningen, et vigtigt værktøj til afsløring, skal også beskyttes.

2. Europa-Parlamentets procedure

Økonomi- og Valutaudvalget blev udnævnt som ledende udvalg med henblik på behandling af 
forslaget. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse besluttede at afgive en 
udtalelse, hvorimod Retsudvalget vil være associeret inden for en procedure med forstærket 
samarbejde.

3. Udkast til betænkning

Ordføreren støtter de overordnede mål i det foreslåede direktiv, nemlig a) optimering af 
samspillet mellem offentlig og privat håndhævelse af Unionens konkurrenceregler og b) 
sikring af, at ofrene for en overtrædelse af Unionens konkurrenceregler kan få fuld erstatning 
for den skade, de har lidt. Han vurderer endog, at den offentlige håndhævelse af 
konkurrenceregler er et grundlæggende element i den sociale markedsøkonomi, idet 
konkurrencebegrænsende aftaler og ordninger er til hinder for en af de afgørende søjler - fair 
konkurrence. Derfor skal der udarbejdes bestemmelser for at forhindre indgåelse af 
konkurrencebegrænsende aftaler og ordninger. Ordføreren mener, at dette først og fremmest 
er en offentlig pligt. Hvis indgåelsen af sådanne aftaler og ordninger imidlertid ikke kan 
forhindres, skal der fastsættes effektive sanktioneringsmetoder og mulighed for hurtig og 
effektiv erstatning. Som følge af retten til erstatning1 skal enkeltpersoner effektivt kunne 
ansøge om erstatning for skader inden for civilretlige procedurer ved nationale domstole. 
Ordføreren mener imidlertid, at værktøjerne til offentlig håndhævelse skal spille en vigtig 
rolle i håndhævelsen og foreslår derfor yderligere at inkludere muligheden for hurtig og 
omkostningseffektiv erstatning inden for disse procedurer. På denne måde styrkes 

                                               
1 Se sag C-453/99, Courage og Crehan, 2001, Sml. I-6297; forenede sager C-295/04 og C-298/04, Manfredi, 
2006, Sml. I-6619, sag C-360/09.
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incitamenter til at kompensere ofre hurtigt. 

Ordføreren er af den opfattelse, at der skal lægges særlig vægt på en fornuftig struktur for 
Kommissionens og de nationale konkurrencemyndigheders bødenedsættelsesordninger for at 
nå de beskrevne mål. Bødenedsættelsesordninger er netop kernen i de spørgsmål, som 
direktivet omhandler. Hvis der ikke er ansøgninger om bødenedsættelse, vil det være 
vanskeligt at afsløre konkurrencebegrænsende adfærd. Hvis der ikke afsløres 
konkurrencebegrænsende adfærd, vil der i sidste ende ikke være nogen ofre at kompensere. 

Ordføreren bifalder endvidere Kommissionens henstilling til medlemsstaterne om etablering 
af kollektive retsmidler. Han tilslutter sig Kommissionens beslutning som konsekvens af en 
offentlig høring vedrørende en sammenhængende europæisk tilgang til kollektive retsmidler i 
2011 om at vælge en horisontal tilgang til dette spørgsmål i stedet for at medtage 
bestemmelser om kollektive retsmidler i konkurrencerelaterede sager i det nuværende forslag.

I lyset af disse betragtninger bifalder ordføreren det afbalancerede forslag og foreslår at styrke 
nogle af elementerne i det foreslåede direktiv med følgende væsentlige ændringer.

3.1. Fremlæggelse af beviser

Der er enstemmig teoretisk enighed om, at bødenedsættelsesordninger er det mest effektive 
værktøj til afsløring af karteller og konkurrencebegrænsende aftaler eller ordninger. Derfor 
skal beviser fra virksomheder, der ansøger om bødenedsættelse - da Kommissionen og 
konkurrencemyndighederne derudover er afhængige af disse oplysninger - beskyttes for at 
opretholde incitamenterne forbundet med ordningen.

I henhold til Domstolens1 nylige retspraksis vil beskyttelsen af dokumenter imidlertid være 
uforenelig med primær ret, da denne kan være i strid med princippet om effektivitet 
vedrørende retten til erstatning. Indførelse af en sådan beskyttelse vil derfor skabe et alt for 
vidtrækkende beskyttelsesniveau, som formentlig ikke vil blive overholdt og derfor vil 
medføre retlig usikkerhed. Under alle omstændigheder skal bødenedsættelsesordningernes 
incitamenter opretholdes. Ordføreren foreslår derfor en principiel beskyttelse af dokumenter, 
der fremlægges af virksomheder, der ansøger om bødenedsættelse, som kan ophæves af 
nationale dommere under visse betingelser. Ordføreren ønsker på denne måde også at undgå 
modsatrettet argumentation for fremlæggelse af alle dokumenter, der ikke er nævnt i artikel 6, 
stk. 1 og 2, men som ikke desto mindre er af stor betydning for ansøgeren. 

Derudover skal der udarbejdes retningslinjer med hensyn til anmodninger om fremlæggelse af 
beviser fra lande uden for Unionen. Ordføreren mener, at virksomhedserklæringen eller 
ethvert andet dokument, der indeholder selvinkriminerende beviser, som er fremlagt af en 
virksomhed, der ansøger om bødenedsættelse, ikke må anvendes som erstatning for 
(kollektive) søgsmål uden for Unionens jurisdiktion.

3.2. Retsvirkninger af nationale afgørelser

Ordføreren støtter fuldt ud den bevismæssige indvirkning af nationale 

                                               
1 Sag C-536/11, Donau Chemie, 2013, § 31; sag C-360/09, Pfleiderer AG mod Bundeskartellamt, 2011, Sml. I, 
s. 5161.



PE516.968v01-00 48/49 PR\1002311DA.doc

DA

konkurrencemyndigheders eller nationale konkurrencedomstoles afgørelser på 
erstatningssøgsmål. I overensstemmelse med retsstatsprincippet foreslår han at tilføje en 
bestemmelse med et modkrav til den bindende virkning i tilfælde, hvor partnernes 
grundlæggende proceduremæssige rettigheder ikke er respekteret.

3.3. Forældelsesfrister

En forældelsesfrist på tre år er efter ordførerens opfattelse en realistisk tidshorisont med 
henblik på at give ofrene for overtrædelser af konkurrencereglerne en rimelig mulighed for at 
indbringe et erstatningssøgsmål og sikre et fornuftigt retssikkerhedsniveau for alle 
involverede parter. I flere medlemsstater har en forældelsesfrist på tre år vist sig at være 
fornuftig. Der er foretaget flere ændringer for at forbedre den retlige sikkerhed for de berørte 
parter yderligere. 

3.4. Solidarisk hæftelse

Direktivet indeholder et koncept om at tildele den virksomhed, der har opnået 
bødenedsættelse, en fordel med hensyn til dennes civile ansvar for at opretholde 
bødenedsættelsesordningernes tiltrækning. Ordføreren foreslår, at den virksomhed, som en 
konkurrencemyndighed har indrømmet bødefritagelse eller bødenedsættelse i sidste ende kun 
skal hæfte over for sine direkte eller indirekte aftagere eller leverandører. Denne ændring 
skyldes bekymring om den praktiske proceduremæssige anvendelse af en ordning med 
solidarisk hæftelse. Da tallene viser, at der er flere virksomheder, som ansøger om 
bødenedsættelse, er yderligere incitamenter for bødenedsættelsesordningen derfor ikke 
nødvendige.

3.5. Overvæltning af overpriser

En sagsøgt kan under et erstatningssøgsmål påberåbe sig, at den, der har rejst 
erstatningskravet, har overvæltet hele overprisen som følge af overtrædelsen eller en del heraf 
til sine aftagere som forsvar imod et erstatningskrav. Ordføreren foreslår, at de nationale 
domstole har beføjelse til at ansætte, hvilken andel af denne overpris der er blevet overvæltet. 
Den omstændighed, at det er "juridisk umuligt" for en person på næste trin i forsyningskæden 
at fremsætte erstatningskrav i forbindelse med skader, kan imidlertid ikke være begrundelse 
for ikke at kunne påberåbe sig overvæltning. For det første bør sådanne retlige forhindringer i 
henhold til eksisterende retspraksis1 ikke være til stede eller bør kunne anfægtes. For det 
andet kan denne vage formulering føre til tildeling af erstatning til sagsøgere, der ikke har lidt 
skade, og/eller overkompensation. Endelig foreslår ordføreren at styrke omfanget af beviser, 
som en indirekte aftager skal fremlægge for at bevise overvæltning, med henblik på at undgå 
fejlagtig erstatning. 

3.6. Formodning om skade

I det foreslåede direktiv indføres en afkræftelig formodning om skade med hensyn til 
eksistensen af en skade, der skyldes et kartel. En afkræftelig formodning om skade er 
imidlertid en generalisering af virkeligheden, som ikke er helt korrekt. Europa-Kommissionen 

                                               
1 Se sag C-453/99, Courage og Crehan, 2001, Sml. I-6297; forenede sager C-295/04 og C-298/04, Manfredi, 
2006, Sml. I-6619.
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sanktionerer meget forskellige konkurrencebegrænsende aftaler eller ordninger: faste 
priskarteller, men også løsere former for kontakt mellem konkurrenter og derfor endda 
former, som ikke har økonomiske konsekvenser (f.eks. T-Mobile Netherlands BV m.fl.). 
Ordføreren mener derfor, at domstolene skal have beføjelse til at fastslå eksistensen af skade.

3.7. Mindelig tvistbilæggelse

Ordføreren bifalder det foreslåede direktivs incitamenter til mindelig tvistbilæggelse for 
parterne. For at opretholde disse incitamenter foreslår han at inkludere bestemmelsen om, at 
såfremt karteldeltagere, der ikke har indgået forlig, er ude af stand til at betale, kan 
karteldeltageren, der har indgået forlig, pålægges at betale erstatning til den skadelidte, der 
har indgået forlig, selv om han allerede har indgået forlig. 

3.8. Frivillig erstatningsordning

Et af de primære mål med det foreslåede direktiv er at give ofrene for overtrædelser af 
konkurrencereglerne mulighed for at opnå fuld erstatning for den skade, de har lidt. For at 
sikre en hurtig og omkostningseffektiv løsning inkluderede ordføreren - som medlemmer af 
Europa-Parlamentet allerede har anmodet om - en mekanisme for frivillig erstatning inden for 
konkurrencemyndighedens procedure. Efter klagepunktsmeddelelsen (og derfor inden en 
afgørelse vedrørende bøden for overtrædelse af konkurrencelovgivningen) kan 
konkurrencemyndighederne definere en tidshorisont, inden for hvilken overtrædere frivilligt 
kan anmode om at indgå forlig med deres ofre. Hvis konkurrencemyndighederne vurderer, at 
den udbetalte erstatning er korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen, bør den 
efterfølgende tage denne med i betragtning ved fastlæggelse af bøden. Denne løsning udgør 
den hurtigste og mest omkostningseffektive måde, hvorpå ofre for overtrædelser af 
konkurrencelovgivningen kan opnå erstatning, og konkurrencemyndighederne har samtidig 
fleksibilitet i forbindelse med evalueringen af erstatningen til ofrene.


