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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de 
bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0404),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 103 en 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0170/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het bestaan van doeltreffende 
instrumenten voor consumenten en 
ondernemingen om schadevorderingen in 
te stellen zal ervoor zorgen dat 
ondernemingen minder snel inbreuken 
plegen en dat de mededingingsregels van 
de Unie beter worden nageleefd. 
Dienovereenkomstig moet, met het oog op 
een betere handhaving van de 
mededingingsregels in de Unie, een 
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kosteneffectieve, tijdige en efficiënte 
schadeloosstelling van de slachtoffers van 
inbreuken op die regels worden 
aangemoedigd. Daarom dient de 
schadeloosstelling van slachtoffers in het 
kader van een consensuele 
geschillenbeslechtingsprocedure door de 
mededingingsautoriteiten te worden 
beschouwd als een verzachtende factor bij 
de vaststelling van geldboeten. De 
bevordering van een consensuele 
schadevergoeding voor slachtoffers mag 
geen afbreuk doen aan de noodzaak van 
geharmoniseerde regels in de lidstaten 
betreffende schadevorderingen wegens 
inbreuken op het mededingingsrecht van 
de lidstaten of van de Unie.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In overeenstemming met recente 
resoluties van het Europees Parlement 
over de jaarverslagen van de Commissie 
inzake het mededingingsbeleid, moet de 
Commissie bij de vaststelling van 
geldboeten, onder meer ten aanzien van 
ondernemingen die een clementieregeling 
genieten, rekening houden met alle 
schadevergoedingen die al aan de 
slachtoffers zijn betaald, en moeten de 
partijen ertoe worden aangespoord een 
minnelijke schikking te treffen voordat er 
een definitief besluit over een geldboete 
wordt genomen.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip "schade" volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente vanaf het tijdstip 
waarop de schade zich heeft voorgedaan 
tot wanneer deze is vergoed. Dit recht 
wordt erkend voor iedere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, zowel 
consumenten, ondernemingen als 
overheidsinstanties, ongeacht of er een 
directe contractuele verhouding met de 
inbreukmakende onderneming bestaat, en 
ongeacht of er vooraf door een 
mededingingsautoriteit een inbreuk is 
vastgesteld. Deze richtlijn houdt geen 
verplichting in voor de lidstaten om 
mechanismen voor collectief verhaal in te 
voeren voor de handhaving van de 
artikelen 101 en 102 van het Verdrag.

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip "schade" volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente. Dit recht wordt erkend 
voor iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, zowel consumenten, 
ondernemingen als overheidsinstanties, 
ongeacht of er een directe contractuele 
verhouding met de inbreukmakende 
onderneming bestaat, en ongeacht of er 
vooraf door een mededingingsautoriteit een 
inbreuk is vastgesteld. Deze richtlijn houdt 
geen verplichting in voor de lidstaten om 
mechanismen voor collectief verhaal in te 
voeren voor de handhaving van de 
artikelen 101 en 102 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Schadevorderingen wegens inbreuken 
op het nationale mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie vereisen 
doorgaans een complexe feitelijke en 
economische analyse. Het bewijsmateriaal 
dat nodig is om een schadevordering te 
staven, is vaak enkel in het bezit van de 
tegenpartij of van derden, en is 
onvoldoende bekend bij en toegankelijk 
voor de eiser. Onder die omstandigheden 
kunnen strikte wettelijke voorwaarden voor 
eisende partijen om reeds bij de aanvang 
van een vordering in detail alle feiten van 
hun zaak uiteen te zetten en nauwkeurig 
gespecificeerde bewijsstukken ter staving 
over te leggen, de effectieve uitoefening 
van het door het Verdrag gegarandeerde 
recht op schadevergoeding meer dan nodig 
belemmeren.

(12) Schadevorderingen wegens inbreuken 
op het nationale mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie vereisen 
doorgaans een complexe feitelijke en 
economische analyse. Het bewijsmateriaal 
dat nodig is om een schadevordering te 
staven, is vaak enkel in het bezit van de 
tegenpartij of van derden, en is 
onvoldoende bekend bij en toegankelijk 
voor de eiser. Onder die omstandigheden 
kunnen strikte wettelijke voorwaarden voor 
eisende partijen om reeds bij de aanvang 
van een vordering in detail alle feiten van 
hun zaak uiteen te zetten en nauwkeurig 
gespecificeerde bewijsstukken ter staving 
over te leggen, de effectieve uitoefening 
van het door het Verdrag gegarandeerde 
recht op schadevergoeding meer dan nodig 
belemmeren. Nationale rechters moeten 
bij de beoordeling van de ontvankelijkheid 
van een schadevordering evenwel terdege 
nagaan of de rechten inzake de toegang 
tot bewijsmateriaal en de uit hoofde 
daarvan verkregen informatie niet zijn 
misbruikt.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bewijsmateriaal is een belangrijk 
element om schadevorderingen wegens 
inbreuk op het nationale 
mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie in te 
stellen. Aangezien mededingingsgeschillen 
gekenmerkt worden door 
informatieasymmetrie, is het passend 

(13) Bewijsmateriaal is een belangrijk 
element om schadevorderingen wegens 
inbreuk op het nationale 
mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie in te 
stellen. Aangezien mededingingsgeschillen 
gekenmerkt worden door 
informatieasymmetrie, is het passend 
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ervoor te zorgen dat benadeelde partijen 
het recht hebben toegang tot voor hun 
claim relevant bewijsmateriaal te krijgen, 
zonder dat zij individuele bewijsstukken 
moeten aanwijzen. Om gelijke wapens te 
garanderen, moeten ook verweerders in 
schadevorderingen over die middelen 
beschikken, zodat zij de benadeelde 
partijen om de toegang tot bewijsmateriaal 
kunnen verzoeken. De nationale rechter 
kan ook derden gelasten toegang te 
verlenen tot bewijsmateriaal. Wanneer de 
nationale rechter de Commissie wil 
gelasten toegang te verlenen tot 
bewijsmateriaal, zijn het beginsel van 
loyale samenwerking tussen de Europese 
Unie en de lidstaten (artikel 4, lid 3, VEU) 
en artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 met betrekking tot verzoeken 
om inlichtingen van toepassing.

ervoor te zorgen dat benadeelde partijen 
het recht hebben toegang tot voor hun 
claim relevant bewijsmateriaal te krijgen. 
Om gelijke wapens te garanderen, moeten 
ook verweerders in schadevorderingen 
over die middelen beschikken, zodat zij de 
benadeelde partijen om de toegang tot 
bewijsmateriaal kunnen verzoeken. De 
nationale rechter kan ook derden gelasten 
toegang te verlenen tot bewijsmateriaal. 
Wanneer de nationale rechter de 
Commissie wil gelasten toegang te 
verlenen tot bewijsmateriaal, zijn het 
beginsel van loyale samenwerking tussen 
de Europese Unie en de lidstaten (artikel 4, 
lid 3, VEU) en artikel 15, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 met 
betrekking tot verzoeken om inlichtingen 
van toepassing. Nationale rechters moeten 
bij de beoordeling van de ontvankelijkheid 
van een schadevordering evenwel terdege 
nagaan of de rechten inzake de toegang 
tot bewijsmateriaal en de uit hoofde 
daarvan verkregen informatie niet zijn 
misbruikt.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Clementieregelingen en 
schikkingsprocedures zijn belangrijke 
instrumenten voor de publieke handhaving 
van het mededingingsrecht van de Unie 
omdat deze bijdragen aan het opsporen, 
efficiënt vervolgen en bestraffen van de 
ernstigste inbreuken op het 
mededingingsrecht. Ondernemingen 
kunnen in deze context afgeschrikt worden 
om mee te werken indien zij door de 
toegang tot documenten die zij enkel voor 

(19) Clementieregelingen en 
schikkingsprocedures zijn belangrijke 
instrumenten voor de publieke handhaving 
van het mededingingsrecht van de Unie 
omdat deze bijdragen aan het opsporen, 
efficiënt vervolgen en bestraffen van de 
ernstigste inbreuken op het 
mededingingsrecht. Ondernemingen 
kunnen in deze context afgeschrikt worden 
om mee te werken indien zij door de 
toegang tot documenten die zij enkel voor 
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dit doel hebben verstrekt, civiel 
aansprakelijk kunnen worden gesteld onder 
slechtere voorwaarden dan de overige 
inbreukmakers die niet met de 
mededingingsautoriteiten meewerken. Om 
ervoor te zorgen dat ondernemingen bereid 
zijn vrijwillig verklaringen af te leggen 
waarin zij, in het kader van een 
clementieregeling of een 
schikkingsprocedure, tegenover een 
mededingingsautoriteit hun betrokkenheid 
bij een inbreuk op het mededingingsrecht 
van de Unie of het nationale 
mededingingsrecht erkennen, moeten 
dergelijke verklaringen worden uitgesloten
van de toegang tot bewijsmateriaal.

dit doel hebben verstrekt, civiel 
aansprakelijk kunnen worden gesteld onder 
slechtere voorwaarden dan de overige 
inbreukmakers die niet met de 
mededingingsautoriteiten meewerken. Om 
ervoor te zorgen dat ondernemingen bereid 
zijn vrijwillig verklaringen af te leggen 
waarin zij, in het kader van een 
clementieregeling of een 
schikkingsprocedure, tegenover een 
mededingingsautoriteit hun betrokkenheid 
bij een inbreuk op het mededingingsrecht 
van de Unie of het nationale 
mededingingsrecht erkennen, moeten 
verklaringen die bewijsmateriaal omvatten 
dat door de clementieverzoeker is geleverd 
met het oog op de toepassing van 
clementieregelingen en dat bezwarend is 
voor hemzelf, in principe worden 
beschermd tegen het verlenen van toegang 
tot bewijsmateriaal.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Daarnaast moet ten aanzien van de 
toegang een uitzondering gelden voor elke 
toegangsmaatregel die een lopend 
onderzoek van een mededingingsautoriteit 
betreffende een inbreuk op het nationale 
mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie te sterk 
zou doorkruisen. Tot informatie die was 
voorbereid door een 
mededingingsautoriteit in de loop van 
haar procedure voor de handhaving van 
het nationale mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie (zoals een 
mededeling van punten van bezwaar) of 
door een bij die procedure betrokken 

Schrappen
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partij (zoals antwoorden op verzoeken om 
informatie van de mededingingsautoriteit) 
zou enkel toegang mogen worden 
verleend in schadevorderingen nadat de 
mededingingsautoriteit een inbreuk op de 
nationale mededingingsregels of de 
mededingingsregels van de Unie heeft 
vastgesteld of anders haar procedure heeft 
beëindigd.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Behalve het in de overwegingen 19 
en 20 genoemde bewijsmateriaal, moet de 
nationale rechter in het kader van een 
schadevordering het verlenen van toegang 
kunnen gelasten van bewijsmateriaal dat 
los van de procedure van een 
mededingingsautoriteit bestaat ("reeds 
bestaande informatie").

Schrappen

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik waarnaar in de vorige 
overweging wordt verwezen, mag echter 
geen afbreuk doen aan de effectieve 
handhaving van het mededingingsrecht 
door een mededingingsautoriteit. De in de 
overwegingen 19 en 20 genoemde 
beperkingen op de toegang zijn derhalve 

(23) Het gebruik waarnaar in de vorige 
overweging wordt verwezen, mag echter 
geen afbreuk doen aan de effectieve 
handhaving van het mededingingsrecht 
door een mededingingsautoriteit. Voorts 
mag bewijsmateriaal dat in het kader van 
het uitoefenen van het recht van verweer 
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eveneens van toepassing op het gebruik 
van bewijsmateriaal dat enkel via toegang 
tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit is verkregen.
Voorts mag bewijsmateriaal dat in het 
kader van het uitoefenen van het recht van 
verweer van een mededingingsautoriteit is 
verkregen, niet verhandeld worden. De 
mogelijkheid om bewijsmateriaal te 
gebruiken dat enkel via toegang tot het 
dossier van een mededingingsautoriteit 
werd verkregen, moet daarom worden 
beperkt tot de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon die zijn recht van verweer 
uitoefende en zijn rechtsopvolgers, zoals 
vermeld in de vorige overweging. Deze 
beperking sluit echter niet uit dat een 
nationale rechter onder de in deze richtlijn 
vastgestelde voorwaarden het verlenen van 
toegang tot dit bewijsmateriaal kan 
gelasten.

van een mededingingsautoriteit is 
verkregen, niet verhandeld worden. De 
mogelijkheid om bewijsmateriaal te 
gebruiken dat enkel via toegang tot het 
dossier van een mededingingsautoriteit 
werd verkregen, moet daarom worden 
beperkt tot de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon die zijn recht van verweer 
uitoefende en zijn rechtsopvolgers, zoals 
vermeld in de vorige overweging. Deze 
beperking sluit echter niet uit dat een 
nationale rechter onder de in deze richtlijn 
vastgestelde voorwaarden het verlenen van 
toegang tot dit bewijsmateriaal kan 
gelasten.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 kunnen 
nationale rechterlijke instanties, wanneer 
zij artikel 101 of 102 van het Verdrag 
toepassen op overeenkomsten, besluiten of 
gedragingen die reeds het voorwerp 
uitmaken van een besluit van de 
Commissie, geen beslissingen nemen die in 
strijd zijn met het door de Commissie 
vastgestelde besluit. Om de 
rechtszekerheid te vergroten, incoherentie 
bij de toepassing van die 
Verdragsbepalingen te vermijden, de 
doeltreffendheid en de proceseconomie bij 
schadevorderingen te verhogen en de 

(25) Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 kunnen 
nationale rechterlijke instanties, wanneer 
zij artikel 101 of 102 van het Verdrag 
toepassen op overeenkomsten, besluiten of 
gedragingen die reeds het voorwerp 
uitmaken van een besluit van de 
Commissie, geen beslissingen nemen die in 
strijd zijn met het door de Commissie 
vastgestelde besluit. Om de 
rechtszekerheid te vergroten, incoherentie 
bij de toepassing van die 
Verdragsbepalingen te vermijden, de 
doeltreffendheid en de proceseconomie bij 
schadevorderingen te verhogen en de 
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werking van de interne markt voor 
ondernemingen en consumenten te 
bevorderen, mag een inbreuk op artikel 101 
of 102 van het Verdrag die in een definitief 
besluit van een nationale 
mededingingsautoriteit of een
beroepsinstantie bewezen werd verklaard, 
evenmin ter discussie worden gesteld in 
schadevorderingen ten aanzien van 
dezelfde inbreuk, ongeacht of de vordering 
wordt ingesteld in de lidstaat van de 
betrokken mededingingsautoriteit of 
beroepsinstantie. Dit is eveneens van 
toepassing op een besluit waarin werd 
geconcludeerd dat inbreuk is gemaakt op 
bepalingen van het nationale 
mededingingsrecht in gevallen waarbij het 
nationale mededingingsrecht en het 
mededingingsrecht van de Unie in dezelfde 
zaak en parallel worden toegepast. Dit 
effect van besluiten van nationale 
mededingingsautoriteiten en 
beroepsinstanties waarbij een inbreuk op 
de mededingingsregels wordt vastgesteld, 
is van toepassing op het dispositief van het 
besluit en de daaraan ten grondslag 
liggende overwegingen. Dit laat de rechten 
en verplichtingen die voor de nationale 
rechter voortvloeien uit artikel 267 van het 
Verdrag onverlet.

werking van de interne markt voor 
ondernemingen en consumenten te 
bevorderen, mag een inbreuk of een niet-
inbreuk op artikel 101 of 102 van het 
Verdrag die in een definitief besluit van 
een nationale mededingingsautoriteit of 
mededingingsrechter bewezen werd 
verklaard of geacht, evenmin ter discussie 
worden gesteld in schadevorderingen ten 
aanzien van dezelfde zaak, ongeacht of de 
vordering wordt ingesteld in de lidstaat van 
de betrokken nationale
mededingingsautoriteit of 
mededingingsrechter. Dit is eveneens van 
toepassing op een besluit waarin werd 
geconcludeerd dat inbreuk is gemaakt op 
bepalingen van het nationale 
mededingingsrecht in gevallen waarbij het 
nationale mededingingsrecht en het 
mededingingsrecht van de Unie in dezelfde 
zaak en parallel worden toegepast. Dit 
effect van besluiten van nationale 
mededingingsautoriteiten en 
mededingingsrechters waarbij een inbreuk 
op de mededingingsregels wordt 
vastgesteld, is van toepassing op het 
dispositief van het besluit en de daaraan ten 
grondslag liggende overwegingen. Dit doet 
geen afbreuk aan de rechten en 
verplichtingen die voor de nationale rechter 
voortvloeien uit artikel 267 van het 
Verdrag, het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte, op een onpartijdig 
gerecht en op verdediging uit hoofde van 
de artikelen 47 en 48 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, en het recht op een eerlijk proces uit 
hoofde van artikel 6 van het Verdrag voor 
de bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.
Dienovereenkomstig zijn besluiten van 
nationale mededingingsautoriteiten en 
mededingingsrechters bindend op 
voorwaarde dat het onderzoek zonder 
manifeste fouten is verlopen en dat de 
rechten van de verdediging werden 
geëerbiedigd.
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Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Nationale regels inzake de aanvang, 
duur, schorsing of stuiting van 
verjaringstermijnen mogen geen onnodige 
belemmering vormen voor het instellen van 
schadevorderingen. Dit is van bijzonder 
belang voor schadevorderingen die zijn 
gesteund op de vaststelling door een 
mededingingsautoriteit of een
beroepsinstantie van een inbreuk. Daartoe 
moeten benadeelde partijen nog steeds een 
schadevordering kunnen instellen na afloop 
van een procedure van een 
mededingingsautoriteit om het nationale 
mededingingsrecht en het 
mededingingsrecht van de Unie te 
handhaven.

(26) Nationale regels inzake de aanvang, 
duur, schorsing of stuiting van 
verjaringstermijnen mogen geen onnodige 
belemmering vormen voor het instellen van 
schadevorderingen. Dit is van bijzonder 
belang voor schadevorderingen die zijn 
gesteund op de vaststelling door een 
mededingingsautoriteit of 
mededingingsrechter van een inbreuk. 
Daartoe moeten benadeelde partijen nog 
steeds een schadevordering kunnen 
instellen na afloop van een procedure van 
een mededingingsautoriteit om het 
nationale mededingingsrecht en het 
mededingingsrecht van de Unie te 
handhaven.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Ondernemingen die in het kader van 
een clementieregeling met de 
mededingingsautoriteiten samenwerken, 
spelen een belangrijke rol bij het opsporen 
van geheime kartelinbreuken en bij het 
beëindigen van deze inbreuken, waardoor 
vaak de schade wordt beperkt die zou zijn 
veroorzaakt indien de inbreuk was 
voortgezet. Het is daarom aangewezen om 
ervoor te zorgen dat ondernemingen die in 

(28) Ondernemingen die in het kader van 
een clementieregeling met de 
mededingingsautoriteiten samenwerken, 
spelen een belangrijke rol bij het opsporen 
van mededingingsbeperkende
overeenkomsten, besluiten of praktijken
en bij het beëindigen van deze inbreuken, 
waardoor vaak de schade wordt beperkt die 
zou zijn veroorzaakt indien de inbreuk was 
voortgezet. Het is daarom aangewezen om 
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het kader van een clementieregeling van 
een mededingingsautoriteit immuniteit 
tegen geldboeten hebben gekregen, niet 
onnodig aan schadeclaims worden 
blootgesteld, rekening houdend met het feit 
dat het besluit van de 
mededingingsautoriteit tot vaststelling van 
de inbreuk eerder in kracht van gewijsde 
kan gaan voor de partij aan wie immuniteit 
is verleend dan voor de andere 
ondernemingen, die geen immuniteit 
hebben gekregen. Het is daarom 
aangewezen dat de partij aan wie 
immuniteit is verleend in beginsel wordt 
vrijgesteld van de gezamenlijke en 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
volledige schade en dat haar aandeel niet 
groter is dan de schade berokkend aan haar 
eigen directe of indirecte afnemers of, in 
het geval van een inkoopkartel, haar directe 
of indirecte leveranciers. Indien een kartel 
schade heeft berokkend aan andere partijen 
dan de afnemers/leveranciers van de 
inbreukmakende ondernemingen, mag het 
aandeel van de partij aan wie immuniteit is 
verleend niet hoger zijn dan haar relatieve 
verantwoordelijkheid voor de door het 
kartel veroorzaakte schade. Dit aandeel 
moet worden bepaald volgens dezelfde 
regels als voor de bijdragen onder 
inbreukmakende ondernemingen 
(overweging 27). De partij aan wie 
immuniteit is verleend moet enkel volledig 
aansprakelijk blijven ten aanzien van de 
benadeelde partijen die geen directe of 
indirecte afnemers of leveranciers zijn, 
wanneer deze geen volledige vergoeding 
kunnen krijgen van de andere 
inbreukmakende ondernemingen.

ervoor te zorgen dat ondernemingen die in 
het kader van een clementieregeling van 
een mededingingsautoriteit immuniteit 
tegen geldboeten hebben gekregen, niet 
onnodig aan schadeclaims worden 
blootgesteld, rekening houdend met het feit 
dat het besluit van de 
mededingingsautoriteit tot vaststelling van 
de inbreuk eerder in kracht van gewijsde 
kan gaan voor de partij aan wie immuniteit 
is verleend dan voor de andere 
ondernemingen, die geen immuniteit 
hebben gekregen. Het is daarom 
aangewezen dat het aandeel van de partij 
aan wie immuniteit is verleend niet groter 
is dan de schade berokkend aan haar eigen 
directe of indirecte afnemers of, in het 
geval van een inkoopkartel, haar directe of 
indirecte leveranciers. Indien een kartel 
schade heeft berokkend aan andere partijen 
dan de afnemers/leveranciers van de 
inbreukmakende ondernemingen, mag het 
aandeel van de partij aan wie immuniteit is 
verleend niet hoger zijn dan haar relatieve 
verantwoordelijkheid voor de door het 
kartel veroorzaakte schade. Dit aandeel 
moet worden bepaald volgens dezelfde 
regels als voor de bijdragen onder 
inbreukmakende ondernemingen 
(overweging 27).

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) In een situatie waarbij de 
prijsverhoging werd doorberekend aan 
personen voor wie het wettelijk 
onmogelijk is om een schadevergoeding te 
vorderen, is het niet passend dat de 
inbreukmakende onderneming het 
doorberekeningsverweer kan aanvoeren, 
omdat zij hierdoor wordt vrijgesteld van 
haar aansprakelijkheid voor de 
veroorzaakte schade. Wanneer het 
doorberekeningsverweer in een bepaalde 
zaak wordt aangevoerd, moet de 
behandelende rechter daarom oordelen of 
de personen aan wie de prijsverhoging 
vermoedelijk werd doorberekend het recht 
hebben een schadevergoeding te vorderen. 
Hoewel indirecte afnemers het recht 
hebben een schadevergoeding te vorderen, 
kunnen nationale regels inzake causaliteit 
(met inbegrip van regels inzake 
voorzienbaarheid en afstand), die 
overeenkomstig de beginselen van het 
Unierecht worden toegepast, tot gevolg 
hebben dat bepaalde personen 
(bijvoorbeeld op een niveau in de 
toeleveringsketen dat zich ver van de 
inbreuk bevindt) in een bepaalde zaak 
wettelijk geen schadevergoeding kunnen 
vorderen. Enkel indien de rechter tot de 
conclusie komt dat de persoon aan wie de 
prijsverhoging vermoedelijk werd 
doorberekend wettelijk een 
schadevergoeding kan vorderen, zal hij 
onderzoeken of het 
doorberekeningsverweer gegrond is.

Schrappen

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Consumenten of ondernemingen aan 
wie het reële verlies is doorberekend, 
hebben schade geleden die door een 
inbreuk op het nationale 
mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie is 
veroorzaakt. Hoewel die schade door de 
inbreukmakende onderneming moet 
worden vergoed, kan het voor 
consumenten of ondernemingen die zelf 
geen aankopen bij de inbreukmakende 
onderneming hebben gedaan, bijzonder 
moeilijk zijn om de omvang van die schade 
aan te tonen. Indien het bestaan van een 
schadeclaim of het toe te kennen bedrag 
afhangt van de vraag of en in welke mate 
een door de directe afnemer van de 
inbreukmakende onderneming betaalde 
prijsverhoging aan de indirecte afnemer is 
doorberekend, moet worden bepaald dat 
deze laatste wordt beschouwd als diegene 
die het bewijs heeft geleverd dat de door 
die directe afnemer betaalde 
prijsverhoging werd doorberekend aan 
zijn niveau, wanneer hij met een begin 
van bewijs deze doorberekening 
aannemelijk maakt. Voorts moet worden 
gedefinieerd onder welke voorwaarden de
indirecte afnemer moet worden geacht 
een dergelijk begin van bewijs te hebben 
geleverd. Wat betreft het begroten van de 
doorberekening moet de nationale rechter 
de bevoegdheid hebben om in een bij hem 
aanhangig geschil in te schatten welk deel 
van de prijsverhoging aan het niveau van 
de indirecte afnemers is doorberekend. De 
inbreukmakende onderneming moet de 
mogelijkheid krijgen bewijs te leveren 
waarmee wordt aangetoond dat het reële 
verlies niet of niet volledig is 
doorberekend.

(31) Consumenten of ondernemingen aan 
wie het reële verlies is doorberekend, 
hebben schade geleden die door een 
inbreuk op het nationale 
mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie is 
veroorzaakt. Hoewel die schade door de 
inbreukmakende onderneming moet 
worden vergoed, kan het voor 
consumenten of ondernemingen die zelf 
geen aankopen bij de inbreukmakende 
onderneming hebben gedaan, bijzonder 
moeilijk zijn om de omvang van die schade 
aan te tonen. Om het bestaan van een 
doorberekening te bewijzen, moet de 
indirecte afnemer ten minste aantonen dat 
de verweerder een inbreuk op het 
mededingingsrecht heeft gepleegd, dat de 
inbreuk heeft geleid tot een prijsverhoging 
voor de directe afnemer van de 
verweerder, dat de indirecte afnemer de 
goederen of diensten waarop de inbreuk 
betrekking had dan wel goederen of 
diensten die hiervan werden afgeleid of 
waarin dergelijke goederen of diensten 
werden verwerkt, heeft afgenomen, en dat 
de indirecte afnemer deze goederen of 
diensten heeft afgenomen van de directe 
afnemer of een andere indirecte afnemer 
die via de toeleveringsketen rechtstreeks 
met de verweerder is verbonden. Wat 
betreft het begroten van de doorberekening 
moet de nationale rechter de bevoegdheid 
hebben om in een bij hem aanhangig 
geschil in te schatten welk deel van de 
prijsverhoging aan het niveau van de 
indirecte afnemers is doorberekend.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Om het probleem van de
informatieasymmetrie en sommige 
moeilijkheden in verband met het begroten 
van schade in mededingingszaken op te 
lossen en om de doeltreffendheid van 
schadevorderingen te garanderen, moet in 
het geval van een kartelinbreuk het 
vermoeden bestaan dat de inbreuk schade 
heeft veroorzaakt, met name omdat die 
gevolgen had voor de prijzen. Afhankelijk 
van de feiten van de zaak betekent dit dat 
het kartel een prijsstijging heeft 
veroorzaakt, dan wel heeft verhinderd dat 
de prijzen werden verlaagd, wat zonder de 
inbreuk wel het geval zou zijn geweest. De 
inbreukmakende onderneming moet 
dergelijk vermoeden kunnen weerleggen. 
Het is aangewezen om dit weerlegbaar 
vermoeden tot kartels te beperken, omdat 
door de geheime aard van een kartel de 
bovenvermelde informatieasymmetrie 
vergroot en het voor de benadeelde partij 
moeilijker wordt om het nodige 
bewijsmateriaal te verkrijgen om de 
schade aan te tonen.

(35) Om sommige moeilijkheden in 
verband met het begroten van schade in 
mededingingszaken op te lossen, moeten 
de nationale rechters de bevoegdheid 
krijgen om de schade vast te stellen en de 
omvang ervan te begroten met 
inachtneming van het door de partijen 
geleverde bewijsmateriaal.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om consensuele schikkingen te 
stimuleren, mag een inbreukmakende 
onderneming die via consensuele 
geschillenbeslechting een 

(40) Om consensuele schikkingen te 
stimuleren, mag een inbreukmakende 
onderneming die via consensuele 
geschillenbeslechting een 
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schadevergoeding betaalt, niet in een 
minder gunstige positie komen ten opzichte 
van de overige inbreukmakers dan zonder 
de consensuele schikking. Dit zou het 
geval zijn indien een bij de schikking 
betrokken inbreukmaker ook na de 
consensuele schikking volledig 
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
blijft voor de door de inbreuk veroorzaakte 
schade. Derhalve hoeft een bij een 
schikking betrokken inbreukmaker in 
beginsel niet bij te dragen aan de overige, 
niet bij een schikking betrokken 
inbreukmakers, wanneer deze laatsten een 
schadevergoeding hebben betaald aan de 
benadeelde partij met wie de 
eerstgenoemde inbreukmaker vroeger een 
schikking had getroffen. Het corollarium 
van deze niet-bijdrageregel is dat de claim 
van de benadeelde partij wordt verminderd 
met het aandeel van de bij de schikking 
betrokken inbreukmaker in de veroorzaakte 
schade. Dit aandeel moet worden bepaald 
volgens dezelfde regels als voor de 
bijdragen onder inbreukmakende 
ondernemingen (overweging 27). Zonder 
deze vermindering zouden de niet bij de 
schikking betrokken inbreukmakers 
onrechtmatig de gevolgen dragen van de 
schikking waarbij zij geen partij waren. De 
bij de schikking betrokken inbreukmaker 
zal nog steeds een schadevergoeding 
moeten betalen wanneer dit voor de 
benadeelde partij de enige mogelijkheid is 
om volledige vergoeding te krijgen.

schadevergoeding betaalt, niet in een 
minder gunstige positie komen ten opzichte 
van de overige inbreukmakers dan zonder 
de consensuele schikking. Dit zou het 
geval zijn indien een bij de schikking 
betrokken inbreukmaker ook na de 
consensuele schikking volledig 
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
blijft voor de door de inbreuk veroorzaakte 
schade. Derhalve hoeft een bij een 
schikking betrokken inbreukmaker in 
beginsel niet bij te dragen aan de overige, 
niet bij een schikking betrokken 
inbreukmakers, wanneer deze laatsten een 
schadevergoeding hebben betaald aan de 
benadeelde partij met wie de 
eerstgenoemde inbreukmaker vroeger een 
schikking had getroffen. Het corollarium 
van deze niet-bijdrageregel is dat de claim 
van de benadeelde partij wordt verminderd 
met het aandeel van de bij de schikking 
betrokken inbreukmaker in de veroorzaakte 
schade. Dit aandeel moet worden bepaald 
volgens dezelfde regels als voor de 
bijdragen onder inbreukmakende 
ondernemingen (overweging 27). Zonder 
deze vermindering zouden de niet bij de 
schikking betrokken inbreukmakers 
onrechtmatig de gevolgen dragen van de 
schikking waarbij zij geen partij waren.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eenieder die schade heeft geleden door 1. Eenieder die schade heeft geleden door 
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een inbreuk op de mededingingswetgeving 
van de Unie of de nationale 
mededingingswetgeving kan volledige 
vergoeding van die schade vorderen.

een inbreuk op de mededingingswetgeving 
van de Unie of de nationale 
mededingingswetgeving kan volledige 
vergoeding van die schade vorderen, 
onverminderd nationale vereisten voor de 
vaststelling van aansprakelijkheid.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een volledige vergoeding brengt 
eenieder die schade heeft geleden in de 
positie waarin die persoon zich zou hebben 
bevonden indien de inbreuk niet was 
gepleegd. Zij omvat dan ook vergoeding 
voor het reële verlies en voor de gederfde 
winst, alsmede rente vanaf het tijdstip 
waarop de schade zich heeft voorgedaan 
tot wanneer de vergoeding van die schade 
effectief is betaald.

2. Een volledige vergoeding brengt 
eenieder die schade heeft geleden in de 
positie waarin die persoon zich zou hebben 
bevonden indien de inbreuk niet was 
gepleegd. Zij omvat dan ook vergoeding 
voor het reële verlies en voor de gederfde 
winst en, in voorkomend geval, rente met 
betrekking tot de geleden schade.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. "beroepsinstantie": een nationale 
rechterlijke instantie die bevoegd is kennis 
te nemen van beroepen tegen besluiten van 
een nationale mededingingsautoriteit, 
hetgeen de bevoegdheid kan inhouden om
een inbreuk op artikel 101 of 102 van het 
Verdrag vast te stellen;

9. "mededingingsrechter": een nationale 
rechter die bevoegd is kennis te nemen van 
beroepen tegen besluiten van een nationale 
mededingingsautoriteit of een inbreuk op 
artikel 101 of 102 van het Verdrag vast te 
stellen;
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Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "inbreukbesluit": een besluit van een 
mededingingsautoriteit of een
beroepsinstantie waarin een inbreuk op het 
mededingingsrecht wordt vastgesteld;

10. "inbreukbesluit": een besluit van een 
mededingingsautoriteit of 
mededingingrechter waarin een inbreuk op 
het mededingingsrecht wordt vastgesteld;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. "in kracht van gewijsde gegaan 
inbreukbesluit": een inbreukbesluit van een 
mededingingsautoriteit of een
beroepsinstantie waartegen geen beroep 
meer mogelijk is;

11. "in kracht van gewijsde gegaan 
inbreukbesluit": een inbreukbesluit van een 
mededingingsautoriteit of 
mededingingsrechter waartegen geen 
beroep meer mogelijk is;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. "clementieregeling": een regeling op 
basis waarvan een deelnemer aan een 
geheim kartel onafhankelijk van de andere 
bij het kartel betrokken ondernemingen 
meewerkt aan het onderzoek van de 

13. "clementieregeling": een regeling op 
basis waarvan een deelnemer aan een 
mededingingsbeperkend(e) overeenkomst, 
besluit of praktijk onafhankelijk van de 
andere bij die overeenkomst, dat besluit of 
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mededingingsautoriteit door vrijwillig 
informatie te verschaffen over zijn kennis 
van het kartel en de rol die hij daarin 
speelt, in ruil voor immuniteit tegen of een 
vermindering van geldboeten die aan het 
kartel worden opgelegd;

die praktijk betrokken ondernemingen 
meewerkt aan het onderzoek van de 
mededingingsautoriteit door vrijwillig 
informatie te verschaffen over zijn kennis 
van de overeenkomst, het besluit of de 
praktijk en de rol die hij daarin speelt, in 
ruil voor immuniteit tegen of een 
vermindering van geldboeten die aan de 
overeenkomst, het besluit of de praktijk
worden opgelegd;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. "ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie": een mondelinge 
of schriftelijke verklaring ten overstaan van 
een mededingingsautoriteit, vrijwillig 
afgelegd door of namens een onderneming, 
waarin de onderneming meedeelt wat zij 
weet over een geheim kartel en wat haar 
rol daarin was, en die speciaal is opgesteld 
voor die autoriteit met het oog op het 
krijgen van immuniteit tegen of een 
vermindering van geldboeten in het kader 
van een clementieregeling in verband met 
de toepassing van artikel 101 van het 
Verdrag of de overeenkomstige bepaling 
van nationaal recht; hiertoe behoren geen 
documenten of informatie die los van de 
procedure van een mededingingsautoriteit 
bestaan ("reeds bestaande informatie");

14. "clementieverklaring": een mondelinge 
of schriftelijke verklaring ten overstaan van 
een mededingingsautoriteit, vrijwillig 
afgelegd door of namens een onderneming 
in de loop van de procedure, waarin de 
onderneming meedeelt wat zij weet over 
een mededingingsbeperkend(e) 
overeenkomst, besluit of praktijk en wat 
haar rol daarin was, en die is opgesteld 
voor die autoriteit met het oog op het 
krijgen van immuniteit tegen of een 
vermindering van geldboeten in het kader 
van een clementieregeling in verband met 
de toepassing van artikel 101 van het 
Verdrag of de overeenkomstige bepaling 
van nationaal recht, met inbegrip van 
bijlagen bij een dergelijke verklaring; 
hiertoe behoren geen documenten of 
informatie die los van de procedure van 
een mededingingsautoriteit bestaan ("reeds 
bestaande informatie");

Or. en
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Motivering

De voorgestelde definitie van "ondernemersverklaring met betrekking tot clementie" omvat 
niet alle documenten waarin de clementieverzoeker bezwarend bewijsmateriaal over zichzelf 
levert. Het beperken van de bescherming van door de clementieverzoeker ingediende 
documenten tot uitsluitend de "ondernemingsverklaring met betrekking tot clementie" en de 
"verklaring met het oog op een schikking", zoals gedefinieerd in het wetgevingsvoorstel, 
draagt niet bij tot het beoogde doel om de efficiëntie en de doeltreffendheid van clementie- en 
schikkingsprocedures te handhaven.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. "consensuele schikking": een 
overeenkomst waarbij na consensuele 
geschillenbeslechting een 
schadevergoeding wordt betaald.

17. "consensuele schikking": een 
overeenkomst waarbij na consensuele 
geschillenbeslechting een 
schadevergoeding wordt betaald, met 
inbegrip van een overeenkomst uit hoofde 
waarvan een onderneming zich ertoe 
verbindt uit een beveiligd 
compensatiefonds een schadevergoeding 
te betalen aan de slachtoffers van 
inbreuken op de mededingingsregels;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. "directe afnemer": een directe 
klant van een onderneming die een 
inbreuk op het mededingingsrecht heeft 
gepleegd;

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – punt 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 ter. "indirecte afnemer": een afnemer 
van producten of diensten van een 
onderneming die een inbreuk op het 
mededingingsrecht heeft gepleegd, die 
deze producten niet rechtstreeks van de 
inbreukmakende onderneming heeft 
afgenomen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Toegang tot bewijsmateriaal
1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een eiser alle feiten en bewijsmateriaal 
heeft gepresenteerd die redelijkerwijs voor 
hem beschikbaar zijn en daaruit blijkt dat 
er aannemelijke redenen zijn om te 
vermoeden dat hij, of diegenen die hij 
vertegenwoordigt, schade heeft (of 
hebben) geleden als gevolg van een door 
de verweerder gemaakte inbreuk op het 
mededingingsrecht, de nationale rechter 
de verweerder of een derde kan gelasten 
toegang te verlenen tot bewijsmateriaal, 
ongeacht of dit bewijsmateriaal ook is 
opgenomen in het dossier van een 
mededingingsautoriteit, op de in dit 
hoofdstuk beschreven voorwaarden. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de rechter op 
verzoek van de verweerder ook de eiser of 
een derde kan gelasten toegang te 
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verlenen tot bewijsmateriaal.
Deze bepaling laat de rechten en 
verplichtingen die voor de nationale 
rechter voortvloeien uit Verordening (EG) 
nr. 1206/2001 van de Raad onverlet.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter het in lid 1 bedoelde 
verlenen van toegang tot bewijsmateriaal 
gelast wanneer de partij die om toegang 
verzoekt:
(a) heeft aangetoond dat voor de staving 
van haar vordering of verweer relevant 
bewijsmateriaal in het bezit van de 
tegenpartij of een derde is; and
(b) zo nauwkeurig en eng als op basis van 
de redelijkerwijs beschikbare feiten 
mogelijk is, heeft gespecificeerd om welke 
bewijsstukken dan wel categorieën 
bewijsmateriaal het gaat.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter het verlenen van 
toegang tot bewijsmateriaal beperkt tot 
wat evenredig is. Bij de beoordeling van 
de vraag of een toegang waar een partij 
om verzoekt evenredig is, houdt de 
nationale rechter rekening met de 
rechtmatige belangen van alle betrokken 
partijen en derden. Met name houdt hij 
rekening met de volgende elementen:
(a) de waarschijnlijkheid dat de 
vermeende inbreuk op het 
mededingingsrecht zich heeft voorgedaan;
(b) de omvang en de kosten van toegang, 
in het bijzonder voor betrokken derden;
(c) of het bewijsmateriaal waartoe 
toegang moet worden verleend al dan niet 
vertrouwelijke informatie bevat, in het 
bijzonder over derden, en de regelingen 
tot bescherming van dergelijke 
vertrouwelijke informatie; en 
(d) wanneer de inbreuk onderzocht wordt 
of is door een mededingingsautoriteit, of 
het verzoek specifiek is geformuleerd met 
betrekking tot de aard, het onderwerp of 
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de inhoud van de documenten, en geen 
niet-specifiek verzoek is met betrekking tot 
aan een mededingingsautoriteit verstrekte 
of zich in het dossier van een 
mededingingsautoriteit bevindende 
documenten. 
4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter over doeltreffende 
maatregelen beschikt om vertrouwelijke 
informatie in de ruimst mogelijk mate te 
beschermen tegen oneigenlijk gebruik, 
maar zorgen er tegelijk voor dat relevant 
bewijsmateriaal dat dergelijke informatie 
bevat, voor de schadevordering 
beschikbaar is.
5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om volle werking te verlenen 
aan verschoningsrechten en andere 
rechten om zich aan het gedwongen 
verlenen van toegang tot bewijsmateriaal 
te onttrekken.
6. De lidstaten zorgen ervoor dat, voor 
zover hun rechters de bevoegdheid hebben 
om het verlenen van toegang te gelasten 
zonder de persoon te horen die toegang 
moet verlenen, de adressaat van een 
dergelijk bevel geen sanctie voor niet-
nakoming van dit verzoek kan worden 
opgelegd zolang hij niet door de rechter 
werd gehoord.
7. Het bewijsmateriaal waartoe toegang 
moet worden verleend, omvat alle soorten 
bewijsmateriaal dat voor de behandelende 
nationale rechter toelaatbaar is, met name 
documenten en alle overige 
informatiedragers, ongeacht het medium 
waarop de informatie is opgeslagen.
8. Onverminderd de verplichting uit 
hoofde van lid 4 en de beperkingen uit 
hoofde van artikel 6, belet dit artikel de 
lidstaten niet regels te handhaven of in te 
voeren die tot een ruimere toegang tot 
bewijsmateriaal zouden leiden.

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen op de toegang tot 
bewijsmateriaal in het dossier van een 
mededingingsautoriteit

Toegang tot bewijsmateriaal

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen op geen enkel moment
een partij of een derde het verlenen van 
toegang tot de volgende categorieën 
bewijsmateriaal kan gelasten:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen een partij of een derde 
in principe niet kan gelasten tot het 
verlenen van toegang tot 
clementieverklaringen of andere 
documenten die bewijsmateriaal bevatten 
dat door de clementieverzoeker is geleverd 
en bezwarend is voor hemzelf. Wanneer 
een eiser echter alle feiten en 
bewijsmateriaal heeft gepresenteerd die 
redelijkerwijs voor hem beschikbaar zijn 
en daaruit blijkt dat er aannemelijke 
redenen zijn om te vermoeden dat hij, of 
diegenen die hij vertegenwoordigt, schade 
heeft (of hebben) geleden als gevolg van 
een door de verweerder gemaakte inbreuk 
op de mededingingsregels, en dat de 
clementieverklaring of een ander 
document dat bewijsmateriaal bevat dat 
door de clementieverzoeker is geleverd en 
dat bezwarend is voor hemzelf onmisbaar 
is om zijn of hun vordering te schragen en 
bewijsmateriaal bevat dat op geen enkele 
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andere manier kan worden verstrekt, kan 
de nationale rechter de verweerder of een 
derde gelasten toegang te verlenen tot 
bewijsmateriaal, ongeacht of dit 
bewijsmateriaal ook is opgenomen in het 
dossier van een mededingingsautoriteit, 
onder de in dit hoofdstuk beschreven 
voorwaarden. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de nationale rechter op verzoek van de 
verweerder ook de eiser of een derde kan 
gelasten toegang te verlenen tot 
bewijsmateriaal.
Deze bepaling laat de rechten en 
verplichtingen die voor de nationale 
rechter voortvloeien uit Verordening (EG) 
nr. 1206/2001 van de Raad onverlet.

Or. en

Motivering

Volgens arresten van het EHJ (zaak-Pfleiderer en zaak-Donau Chemie) is de bescherming 
van bepaalde documenten als zodanig onverenigbaar met het primair recht, aangezien dit een 
schending zou inhouden van het beginsel van doeltreffendheid inzake het recht op 
schadevergoeding. De invoering van een dergelijke bescherming als zodanig zou bijgevolg 
een te verreikend beschermingniveau doen ontstaan dat waarschijnlijk niet zou worden 
geëerbiedigd en dus voor rechtsonzekerheid zou zorgen. Voorts behelst de formulering van 
artikel 6 het risico dat er a contrario kan worden aangevoerd dat toegang moet worden 
verleend tot alle niet in artikel 6, leden 1 en 2, genoemde documenten.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie; en

Schrappen

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verklaringen met het oog op een 
schikking.

Schrappen

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen het verlenen van 
toegang tot de volgende categorieën
bewijsmateriaal enkel kan gelasten nadat 
een mededingingsautoriteit haar 
procedure heeft beëindigd of een in 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1/2003 
of hoofdstuk III van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 vermeld besluit heeft 
vastgesteld:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter het in lid 1 bedoelde
verlenen van toegang tot bewijsmateriaal 
gelast wanneer de partij die om toegang 
verzoekt:

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) informatie die specifiek voor de 
procedure van een mededingingsautoriteit 
door een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon is voorbereid;

(a) bewijsmateriaal heeft gespecificeerd 
dat in het bezit van de tegenpartij of een 
derde is en voor de staving van haar 
vordering of verweer relevant is; 
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Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie die door een 
mededingingsautoriteit in de loop van 
haar procedure is opgesteld.

(b) heeft aangetoond dat zij het verzoek 
om toegang tot bewijsmateriaal indient in 
verband met een schadevordering die voor 
een nationale rechter in de Unie werd 
ingesteld; en

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) voor de nationale rechter bij wie 
het verzoek is ingediend afdoende heeft 
aangetoond dat het beoogde 
bewijsmateriaal door de partij die om 
toegang verzoekt of door een gelieerde 
partij niet zal worden gebruikt in andere 
procedures en niet ter beschikking wordt 
gesteld aan derden, tenzij de nationale 
rechter die bevoegd is voor de betrokken 
schadevordering hiervoor uitdrukkelijk 
toestemming heeft verleend.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het verlenen van toegang tot 
bewijsmateriaal in het dossier van een 
mededingingsautoriteit dat niet tot één 
van de in lid 1 of 2 van dit artikel 
vermelde categorieën behoort, mag te 
allen tijde voor schadevorderingen 
worden gelast.

3. De lidstaten waarborgen dat nationale 
rechters kunnen gelasten dat toegang 
moet worden verleend tot gespecificeerde 
gedeelten of categorieën van dat 
bewijsmateriaal, waarbij deze zo 
nauwkeurig en eng als op basis van de 
redelijkerwijs beschikbare feiten mogelijk 
is worden omschreven.

Or. en

Motivering

Bovendien is het zo dat, zoals de Commissie in de toelichting bij haar wetgevingsvoorstel 
aangeeft, algemene verzoeken om toegang tot documenten in principe moeten worden 
aangemerkt als onevenredig en niet in overeenstemming met de plicht van de partij die om 
toegang verzoekt om (de categorieën van) bewijsmateriaal zo nauwkeurig en eng mogelijk te 
specificeren. Om te voorkomen dat er wordt "gevist" naar informatie, moet de eiser het 
bewijsmateriaal of de categorieën bewijsmateriaal zo nauwkeurig en eng mogelijk 
specificeren.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
verlenen van toegang tot bewijsmateriaal 
door de nationale rechter evenredig blijft 
en beperkt wordt tot materiaal dat 
verband houdt met een schadevordering 
in de Unie. Bij de beoordeling van de 
vraag of de toegang waar een partij om 
verzoekt evenredig is, houdt de nationale 
rechter rekening met de publieke 
belangen ter zake en met de rechtmatige 
belangen van alle betrokken private 
partijen. Met name houdt hij rekening 
met de volgende elementen:
(a) de noodzaak om de effectiviteit van de 
publieke handhaving van het 
mededingingsrecht te vrijwaren, met 
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name wat betreft de risico's die het 
verlenen van toegang tot documenten 
inhoudt voor:
i) door de mededingingsautoriteiten 
beheerde clementieregelingen;
ii) door de mededingingsautoriteiten 
beheerde schikkingsprocedures;
iii) de interne besluitvormingsprocedures 
binnen een mededingingsautoriteit en 
binnen het European Competition 
Network;
(b) de waarschijnlijkheid dat de 
vermeende inbreuk op het 
mededingingsrecht zich heeft voorgedaan;
(c) de omvang en de kosten van toegang, 
in het bijzonder voor betrokken derden;
(d) of het bewijsmateriaal waartoe 
toegang moet worden verleend al dan niet 
vertrouwelijke informatie bevat, in het 
bijzonder over derden, en de regelingen 
tot bescherming van dergelijke 
vertrouwelijke informatie; 
(e) wanneer de inbreuk onderzocht wordt 
of is door een mededingingsautoriteit, of 
het verzoek specifiek is geformuleerd met 
betrekking tot de aard, het onderwerp of 
de inhoud van de documenten, en geen 
niet-specifiek verzoek is met betrekking tot 
aan een mededingingsautoriteit verstrekte 
of zich in het dossier van een 
mededingingsautoriteit bevindende 
documenten; en
(f) de noodzaak om misbruik van de 
rechten met betrekking tot de toegang tot 
bewijsmateriaal waarin dit hoofdstuk 
voorziet en van de uit hoofde daarvan 
verkregen bewijzen en informatie te 
vermijden.

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter over doeltreffende 
maatregelen beschikt om vertrouwelijke 
informatie in de ruimst mogelijk mate te 
beschermen tegen oneigenlijk gebruik, 
maar zorgen er tegelijk voor dat relevant 
bewijsmateriaal dat dergelijke informatie 
bevat, voor de schadevordering 
beschikbaar is binnen de Unie. Het 
belang voor ondernemingen om na een 
inbreuk schadevorderingen te vermijden, 
vormt geen commercieel belang dat 
bescherming verdient.

Or. en

Motivering

Artikel 5 zegt niets over verzoeken om toegang tot bewijsmateriaal van buiten de EU. 
Bewijzen van een mededingingsbeperkende overeenkomst of regeling binnen de EU mogen 
evenwel niet als surrogaat worden gebruikt in het kader van (collectieve) schadevorderingen 
buiten het rechtsgebied van de EU. De amendementen op artikel 6, leden 2 en 3, zijn bedoeld 
om op deze kwestie in te gaan en dergelijke gevolgen te vermijden.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om volle werking te verlenen 
aan verschoningsrechten en andere 
rechten die bepaald bewijsmateriaal 
beschermen tegen het verlenen van 
toegang.

Or. en
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de mededingingsautoriteiten worden 
gehoord voordat een nationale rechter op 
grond van dit artikel gelast dat toegang 
moet worden verleend tot informatie die 
afkomstig is uit de dossiers van de 
mededingingsautoriteit, ongeacht of deze 
informatie in het bezit van de 
mededingingsautoriteit dan wel van een 
derde is.

Or. en

Motivering

Vaak wordt de informatie uit een dossier van een mededingingsautoriteit ook overgemaakt 
aan andere autoriteiten, bijv. openbare aanklagers. Ook in dergelijke gevallen moeten de 
mededingingsautoriteit aan de rechter kunnen uitleggen waarom zij tegen het verlenen van 
toegang gekant is.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. De lidstaten zorgen ervoor dat 
belanghebbenden die in het bezit zijn van 
een clementieverklaring of een ander 
document dat door de clementieverzoeker 
is ingediend en voor hemzelf bezwarend 
bewijsmateriaal bevat, worden gehoord 
voordat een nationale rechter op grond 
van dit artikel gelast dat toegang moet 
worden verleend tot informatie die 
afkomstig is uit de gespecificeerde 
documenten.
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Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 septies. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
voor zover hun nationale rechters de 
bevoegdheid hebben om het verlenen van 
toegang te gelasten zonder de persoon te 
horen die toegang moet verlenen, de 
adressaat van een dergelijk bevel geen 
sanctie voor niet-nakoming van dit 
verzoek wordt opgelegd zolang hij niet 
door de nationale rechter werd gehoord.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 octies. De lidstaten zorgen ervoor dat 
een natuurlijke persoon, een 
rechtspersoon of een autoriteit die op 
grond van dit artikel het voorwerp is van 
een bevel van een nationale rechter, de 
mogelijkheid heeft dit besluit, inclusief 
voorlopige sancties, aan te vechten. 
Mededingingsautoriteiten moeten 
hetzelfde recht hebben na een hoorzitting 
als beschreven in artikel 6, lid 3 sexies.

Or. en
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 nonies. Het bewijsmateriaal waartoe 
toegang moet worden verleend, omvat alle 
soorten bewijsmateriaal dat voor de 
bevoegde nationale rechter toelaatbaar is, 
met name documenten en alle overige 
informatiedragers, ongeacht het medium 
waarop de informatie is opgeslagen.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat tot één van de in 
artikel 6, lid 1, vermelde categorieën 
behoort en dat door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon enkel via 
toegang tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van 
nationaal recht, niet toelaatbaar is in
schadevorderingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping als gevolg van de schrapping van artikel 6.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat tot één van de in 
artikel 6, lid 2, vermelde categorieën 
behoort en dat door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon enkel via 
toegang tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van 
nationaal recht, niet toelaatbaar is in 
schadevorderingen totdat die 
mededingingsautoriteit haar procedure 
heeft beëindigd of een in artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
hoofdstuk III van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 vermeld besluit heeft 
vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping als gevolg van de schrapping van artikel 6.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon enkel via toegang 
tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon enkel via toegang 
tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 
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Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, en dat overeenkomstig de leden 1 en 
2 van dit artikel niet toelaatbaar is, in 
schadevorderingen enkel kan worden 
gebruikt door die persoon of door de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
zijn rechtsopvolger is, met inbegrip van de 
persoon die zijn vordering heeft 
verworven.

Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, in schadevorderingen enkel kan 
worden gebruikt door die persoon of door 
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
zijn rechtsopvolger is, met inbegrip van de 
persoon die zijn vordering heeft 
verworven.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de vernietigende partij wist, of 
redelijkerwijs had moeten weten, dat bij de 
nationale rechter een schadevordering was 
ingesteld en dat het bewijsmateriaal van 
belang was om de schadevordering of het 
verweer ertegen te staven; of

ii) de vernietigende partij wist dat bij de 
nationale rechter een schadevordering was 
ingesteld en dat het bewijsmateriaal van 
belang was om de schadevordering of het 
verweer ertegen te staven; of

Or. en

Motivering

Onachtzaamheid mag niet resulteren in sancties.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) misbruik van de rechten met betrekking 
tot de toegang tot bewijsmateriaal waarin 
dit hoofdstuk voorziet, en van de uit 
hoofde daarvan verkregen bewijzen en 
informatie.

(d) misbruik van de rechten met betrekking 
tot de toegang tot bewijsmateriaal waarin 
dit hoofdstuk voorziet, en van de uit 
hoofde daarvan verkregen bewijzen en 
informatie, met name wanneer door 
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toegang verkregen informatie in strijd met
artikel 6, lid 2, onder b bis), wordt 
doorgegeven aan derden of gebruikt in 
andere procedures.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de 
nationale rechter in schadevorderingen 
artikel 101 of 102 van het Verdrag of het 
nationaal mededingingsrecht toepast op 
overeenkomsten, besluiten of feitelijke 
gedragingen waarover al een in kracht van 
gewijsde gegaan inbreukbesluit van een 
nationale mededingingsautoriteit of 
beroepsinstantie is vastgesteld, hij geen 
beslissingen kan nemen die met dergelijke 
inbreukbesluiten in strijd zijn. Deze 
verplichting laat de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van artikel 267 
van het Verdrag onverlet.

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de 
nationale rechter in schadevorderingen 
artikel 101 of 102 van het Verdrag of het 
nationaal mededingingsrecht toepast op 
overeenkomsten, besluiten of feitelijke 
gedragingen waarover al een in kracht van 
gewijsde gegaan inbreukbesluit van een 
nationale mededingingsautoriteit of 
mededingingsrechter is vastgesteld, hij 
geen beslissingen kan nemen die met 
dergelijke inbreukbesluiten in strijd zijn. 
Deze verplichting doet geen afbreuk aan
de rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit artikel 267 van het 
Verdrag, het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte, op een onpartijdig 
gerecht en op verdediging uit hoofde van 
de artikelen 47 en 48 van het Handvest 
van de grondrechten, en het recht op een 
eerlijk proces uit hoofde van artikel 6 van 
het EVRM. Dienovereenkomstig zijn 
besluiten van nationale 
mededingingsautoriteiten en 
mededingingsrechters bindend op 
voorwaarde dat het onderzoek zonder 
manifeste fouten is verlopen en dat de 
rechten van de verdediging werden 
geëerbiedigd.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig de beginselen van de rechtsstaat is de bindende werking niet van toepassing 
indien tijdens het onderzoek van de feiten fouten zijn gemaakt of indien de rechten van de 
verdediging tijdens de procedure voor de nationale mededingingsautoriteit of 
mededingingsrechter niet terdege zijn geëerbiedigd.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de kwalificatie van dit gedrag als een 
inbreuk op het mededingingsrecht van de 
Unie of het nationale mededingingsrecht;

ii) feiten uit hoofde waarvan dit gedrag als 
een inbreuk op het mededingingsrecht van 
de Unie of het nationale mededingingsrecht 
wordt gekwalificeerd;

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn om een schadevordering 
in te stellen ten minste vijf jaar bedraagt.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn om een schadevordering 
in te stellen ten minste drie jaar bedraagt.

Or. en

Motivering

Een termijn van drie jaar lijkt voldoende. Ten eerste zullen de eisers hun schadevordering hoe 
dan ook zo snel mogelijk na een juridisch bindend besluit van een mededingingsautoriteit 
willen instellen. Ten tweede biedt een periode van drie jaar eisers voldoende tijd om hun zaak 
voor te bereiden.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn wordt geschorst wanneer 
een mededingingsautoriteit een handeling 
verricht tot onderzoek of vervolging van 
een inbreuk waarop de schadevordering 
betrekking heeft. De schorsing eindigt ten 
vroegste één jaar nadat het inbreukbesluit 
in kracht van gewijsde is gegaan of de 
procedure op andere wijze is beëindigd.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn wordt geschorst wanneer 
een mededingingsautoriteit een handeling 
verricht tot onderzoek of vervolging van 
een inbreuk waarop de schadevordering 
betrekking heeft. De schorsing eindigt zes 
maanden na de dag waarop het 
inbreukbesluit in kracht van gewijsde is 
gegaan of de procedure op andere wijze is 
beëindigd.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In weerwil van de leden 1 tot en met 
5 van dit artikel worden 
schadevorderingen ingesteld binnen tien 
jaar na de gebeurtenissen die eraan ten 
grondslag liggen.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een
onderneming die in het kader van een 
clementieregeling van een 
mededingingsautoriteit immuniteit tegen 
geldboeten heeft gekregen enkel 
aansprakelijk is ten aanzien van andere 

Schrappen
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benadeelde partijen dan haar directe of 
indirecte afnemers of leveranciers indien 
deze benadeelde partijen aantonen dat zij 
geen volledige schadevergoeding kunnen 
krijgen van de andere bij dezelfde inbreuk 
op het mededingingsrecht betrokken 
ondernemingen.

Or. en

Motivering

De slachtoffers en de overige inbreukmakers worden benadeeld door het voorrecht dat in de 
voorgestelde regeling aan de immuniteitverzoeker wordt toegekend en moeten derhalve 
inspraakrechten krijgen – dit kan zelfs toegang tot de bestanden en/of het recht tot 
aanvechting van het immuniteitsbesluit omvatten. Een dergelijke inspraak lijkt echter niet 
haalbaar, aangezien de identiteit van de slachtoffers vaak onbekend is en hun aantal zeer 
hoog kan uitvallen. Niettemin dient de immuniteitverzoeker te worden bevoordeeld ten 
opzichte van de overige inbreukmakers.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verweerder in een schadevordering als 
verweer tegen een schadevordering kan 
aanvoeren dat de eiser de door de inbreuk 
veroorzaakte prijsverhogingen volledig of 
ten dele heeft doorberekend. De bewijslast 
dat de prijsverhoging is doorberekend, rust 
op de verweerder.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verweerder in een schadevordering als 
verweer tegen een schadevordering kan 
aanvoeren dat de eiser de door de inbreuk 
veroorzaakte prijsverhogingen volledig of 
ten dele heeft doorberekend, indien de 
doorberekening werd veroorzaakt door de 
inbreuk en niet geneutraliseerd werd door 
een winstderving voor de eiser. De 
bewijslast dat de prijsverhoging is 
doorberekend, rust op de verweerder.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter de bevoegdheid heeft om 
te ramen welk deel van de prijsverhoging 
werd doorberekend.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover de prijsverhoging werd 
doorberekend aan personen op het 
volgende niveau van de toeleveringsketen 
voor wie het wettelijk onmogelijk is om 
een schadevergoeding te vorderen, kan de 
verweerder het in het voorgaande lid 
bedoelde verweer niet inroepen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is moeilijk te beoordelen wat "wettelijk onmogelijk" betekent – de term is te vaag als het 
gaat om doorberekening. Daarnaast zouden juridische obstakels die het voor indirecte 
afnemers "wettelijk onmogelijk" maken een vordering voor de door hen geleden schade in te 
stellen, in strijd zijn met de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (zie Courage en 
Crehan; Manfredi), en dus sowieso niet mogen voorkomen. De voorgestelde formulering kan 
resulteren in de toekenning van een schadevergoeding aan eisers die geen schade hebben 
geleden en in overcompensatie.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
situatie wordt de indirecte afnemer geacht 

In de in lid 1 bedoelde situatie toont de 
indirecte afnemer om het bestaan van een 
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het bewijs te hebben geleverd dat er 
doorberekening aan hem heeft 
plaatsgevonden, wanneer hij heeft 
aangetoond dat:

doorberekening te bewijzen ten minste alle 
volgende elementen aan:

Or. en

Motivering

Het bewijsmateriaal dat een indirecte afnemer moet leveren om te staven dat een 
doorberekening heeft plaatsgevonden is ontoereikend. Het louter verwijzen naar a) het 
bestaan van een inbreuk, b) een prijsverhoging voor de directe afnemer ten gevolge van deze 
inbreuk en c) het feit dat goederen of diensten waarop de inbreuk betrekking had of die 
hiervan werden afgeleid, werden afgenomen, volstaat niet om een doorberekening aan de 
indirecte afnemer te bewijzen.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) hij de goederen of diensten waarop de 
inbreuk betrekking had, heeft afgenomen, 
dan wel goederen of diensten heeft 
afgenomen die van goederen of diensten 
waarop de inbreuk betrekking had, zijn 
afgeleid of waarin dergelijke goederen of 
diensten zijn verwerkt.

(c) hij de goederen of diensten waarop de 
inbreuk betrekking had, heeft afgenomen, 
dan wel goederen of diensten heeft 
afgenomen die van goederen of diensten 
waarop de inbreuk betrekking had, zijn 
afgeleid of waarin dergelijke goederen of 
diensten zijn verwerkt; en

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) hij de goederen of diensten heeft 
afgenomen van de directe afnemer of van 
een andere indirecte afnemer die via de 
toeleveringsketen rechtstreeks met de 
verweerder is verbonden.
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Or. en

Motivering

De bewijzen die een indirecte afnemer moet presenteren om te staven dat een doorberekening 
heeft plaatsgevonden zijn ontoereikend. Het louter verwijzen naar a) het bestaan van een 
inbreuk, b) een prijsverhoging voor de directe afnemer ten gevolge van deze inbreuk en c) het 
feit dat goederen of diensten waarop de inbreuk betrekking had of die hiervan werden 
afgeleid, werden afgenomen, volstaat niet om een doorberekening aan de indirecte afnemer te 
bewijzen.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in het 
geval van een kartelinbreuk wordt 
vermoed dat de inbreuk schade heeft 
veroorzaakt. De inbreukmakende 
onderneming heeft het recht dit 
vermoeden te weerleggen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat nationale 
rechters de bevoegdheid krijgen om, met 
inachtneming van het door de partijen 
geleverde bewijsmateriaal, het bestaan 
van schade vast te stellen en de omvang 
ervan te begroten.

Or. en

Motivering

Een weerlegbaar vermoeden dat "in het geval van een kartelinbreuk" schade werd 
veroorzaakt is een veralgemening van de werkelijkheid die niet helemaal klopt. Er bestaat 
geen economisch bewijs als zouden alle kartels schade veroorzaken. Voorts kan de Commissie 
geldboeten opleggen voor zeer uiteenlopende mededingingsbeperkende overeenkomsten of 
regelingen: harde prijskartels en lossere vormen van contact tussen concurrenten 
(uitwisseling van informatie over andere elementen dan prijzen). Niet al deze soorten 
afspraken hebben economische gevolgen. Bovendien wordt er niets gezegd over hoe een 
verweerder dit vermoeden kan weerleggen.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de met 
betrekking tot de begroting van de schade 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de met 
betrekking tot de begroting van de schade 
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vastgestelde regels inzake bewijslast, 
omvang van het bewijs en aan te tonen 
feiten het voor de benadeelde partij niet 
praktisch onmogelijk of buitensporig 
moeilijk maken om haar recht op 
schadevergoeding uit te oefenen. De 
lidstaten bepalen dat de rechter de 
bevoegdheid heeft om de omvang van de 
schade te begroten.

vastgestelde regels inzake bewijslast, 
omvang van het bewijs en aan te tonen 
feiten het voor de benadeelde partij niet 
praktisch onmogelijk of buitensporig 
moeilijk maken om haar recht op 
schadevergoeding uit te oefenen.

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
mededingingsautoriteiten die deel 
uitmaken van een netwerk van voor de 
toepassing van de mededingingsregels van 
de Unie bevoegde publieke instanties een 
procedure kunnen schorsen indien de 
partijen bij deze procedure deelnemen aan 
een consensuele 
geschillenbeslechtingsprocedure met 
betrekking tot een schadevordering. De 
schadevergoeding die is of zal worden 
betaald aan slachtoffers uit hoofde van 
dergelijke procedures wordt bij het 
bepalen van het niveau van de geldboete 
beschouwd als een verzachtende factor.

Or. en

Motivering

Met het oog op een snelle en kosteneffectieve oplossing wordt er voorzien in een stelsel voor 
vrijwillige schadeloosstelling binnen de procedure van de mededingingsautoriteiten. Na de 
mededeling van punten van bezwaar (voordat een besluit wordt genomen over de geldboete 
wegens de inbreuk) kan een mededingingsautoriteit een termijn vastleggen waarbinnen de 
inbreukmakers vrijwillig kunnen trachten een schikking met de slachtoffers te treffen. Als de 
mededingingsautoriteit oordeelt dat de betaalde schadevergoeding correct en wettig is, dient 
zij hier vervolgens rekening mee te houden bij het bepalen van de geldboete.
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat na een 
consensuele schikking de claim van de bij 
de schikking betrokken benadeelde partij 
wordt verminderd met het aandeel van de 
bij de schikking betrokken inbreukmaker in 
de schade die de benadeelde partij door de 
inbreuk heeft geleden. Inbreukmakers die 
niet bij de schikking betrokken zijn, 
kunnen voor de resterende claim geen 
bijdrage terugvorderen van de bij de 
schikking betrokken inbreukmaker. Enkel 
indien de niet bij de schikking betrokken 
inbreukmakers de met de resterende claim 
overeenstemmende schade niet kunnen 
betalen, is de bij de schikking betrokken 
inbreukmaker gehouden een 
schadevergoeding te betalen aan de bij de 
schikking betrokken benadeelde partij.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat na een 
consensuele schikking de claim van de bij 
de schikking betrokken benadeelde partij 
wordt verminderd met het aandeel van de 
bij de schikking betrokken inbreukmaker in 
de schade die de benadeelde partij door de 
inbreuk heeft geleden. Inbreukmakers die 
niet bij de schikking betrokken zijn, 
kunnen voor de resterende claim geen 
bijdrage terugvorderen van de bij de 
schikking betrokken inbreukmaker.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid dat, indien inbreukmakers die niet bij de schikking betrokken zijn de met de 
resterende claim overeenstemmende schade niet kunnen betalen, de bij de schikking 
betrokken inbreukmaker ertoe kan worden gehouden een schadevergoeding te betalen aan de 
bij de schikking betrokken benadeelde partij, ook al had hij er eerder een schikking mee 
getroffen, wordt geschrapt, aangezien dit schikkingen ontmoedigt, wat in strijd is met het 
oorspronkelijke doel van de Commissie. Een partij die bereid is tot een schikking krijgt op 
basis van de voorgestelde tekst geen eenduidig antwoord op de vraag of hij uiteindelijk (ook) 
aansprakelijk zal worden gesteld voor het aandeel van de overige inbreukmakende partijen, 
en dit zal haar ervan weerhouden een schikking te treffen.
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TOELICHTING

1. Achtergrond

Het initiatief van de Commissie bouwt voort op voorbereidend werk, zoals het groenboek uit 
2005, het witboek uit 2008 en de ontwerpbeleidsnota uit 2011 over de begroting van schade. 
Volgens deze en andere studies krijgen slachtoffers van als gevolg van een 
mededingingsbeperkende overeenkomst of regeling te hoge prijzen vaak geen 
schadevergoeding. Het aantal particuliere schadevorderingen is de afgelopen jaren gestegen. 
Het huidige kader moet worden gewijzigd met het oog op a) een meer omvattende benadering 
ten aanzien van schadevergoedingen en b) een betere interactie tussen publieke en civiele 
handhaving. Dit betekent dat enerzijds de algemene handhaving moet worden versterkt en dat 
er anderzijds moet worden voorzien in een doeltreffende schadeloosstelling van slachtoffers 
van inbreuken op de mededingingsregels.

De voorgestelde richtlijn beoogt een harmonisering van de bestaande regels in de lidstaten 
wat betreft schadevorderingen voor nationale rechters. Op basis van het voorstel blijven de 
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten een cruciale rol spelen bij het opsporen 
en onderzoeken van inbreuken op het mededingingsrecht en het beboeten van ondernemingen. 
Afschrikking en bestraffing vormen geen opdrachten voor geschillenbeslechting tussen 
particulieren. Voorts is het de bedoeling dat ook de clementieregeling, die een belangrijk 
instrument vormt om wanpraktijken op te sporen, beschermd wordt.

2. Procedure in the Europees Parlement

ECON is aangewezen als ten principale bevoegde commissie voor de behandeling van het 
voorstel. IMCO heeft besloten een advies uit te brengen, terwijl JURI als 
medeverantwoordelijke commissie zal fungeren in het kader van een procedure voor 
versterkte samenwerking.

3. Ontwerpverslag

De rapporteur steunt de algemene doelstellingen van de voorgestelde richtlijn, met name a) de 
interactie tussen publieke en civiele handhaving van het mededingingsrecht optimaliseren en 
b) waarborgen dat slachtoffers van inbreuken op de mededingingsregels van de EU volledig 
vergoed worden voor de door hen geleden schade. Hij is van mening dat de publieke 
handhaving van de mededingingsregels een fundamenteel onderdeel van de sociale 
markteconomie uitmaakt, aangezien mededingingsbeperkende overeenkomsten en regelingen 
een van de pijlers daarvan, namelijk eerlijke concurrentie, ondermijnen. Het is dan ook zaak 
te voorkomen dat dergelijke overeenkomsten en regelingen tot stand komen. De rapporteur 
vindt dit in de eerste plaats een taak voor de overheden. Indien het echter zo is dat het 
opzetten van dergelijke overeenkomsten en regelingen niet kan worden voorkomen, moeten er 
doeltreffende wijzen van bestraffing en schadeloosstelling worden vastgesteld. Gezien het 
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recht op schadeloosstelling1 dienen particulieren de mogelijkheid te hebben om op grond van 
civiele rechtsprocedures een schadevordering in te stellen voor nationale rechters. De 
rapporteur meent evenwel dat de publieke handhavingsinstrumenten een grote rol in de 
handhaving moeten spelen en daarom beveelt hij aan dat er ook in deze procedures snelle en 
kosteneffectieve mechanismen voor schadevergoeding worden opgenomen. Op die manier 
wordt de stimulans om slachtoffers snel te vergoeden versterkt. 

De rapporteur is van mening dat er, met het oog op de vooropgestelde doelen, bijzondere 
aandacht moet worden geschonken aan de gevoelige structuur van clementieregelingen van de 
Commissie en nationale mededingingsautoriteiten. Clementieregelingen raken immers aan de 
kern van de onderwerpen die deze richtlijn bestrijkt. Zonder clementieregelingen is de kans 
klein dat mededingingsbeperkend gedrag wordt vastgesteld. Zonder vaststelling van 
mededingingsbeperkend gedrag zijn er geen slachtoffers om te vergoeden. 

De rapporteur is ook ingenomen met de aan de lidstaten gerichte aanbeveling van de 
Commissie inzake collectieve vorderingen tot schadevergoeding. Hij onderschrijft het besluit 
dat de Commissie na een publieke raadpleging over een coherente Europese benadering van 
collectief verhaal in 2001 nam om in dezen voor een horizontale aanpak te kiezen, eerder dan 
bepalingen inzake collectieve vorderingen in mededingingszaken in het huidige voorstel op te 
nemen.

Gelet op het bovenstaande toont de rapporteur zich verheugd over het evenwichtige voorstel 
en wil hij graag een aantal onderdelen van de voorgestelde richtlijn versterken door de 
volgende aanpassingen aan te brengen.

3.1. Toegang tot bewijsmateriaal

Academici zijn het erover eens dat clementieregelingen het meest efficiënte instrument zijn 
om kartels en mededingingsbeperkende overeenkomsten of regelingen op te sporen. 
Aangezien de Commissie en de mededingingsautoriteiten bovendien afhankelijk zijn van door 
clementieverzoekers verstrekt bewijsmateriaal, is het noodzakelijk dat dit materiaal 
beschermd wordt om de stimulansen voor de regeling te behouden.

Volgens recente jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie2 zou de bescherming van 
documenten als zodanig echter onverenigbaar zijn met het primair recht, aangezien dit een 
schending kan inhouden van het beginsel van doeltreffendheid inzake het recht op 
schadevergoeding. De invoering van een dergelijke bescherming als zodanig zou bijgevolg 
een te verreikend beschermingniveau doen ontstaan dat waarschijnlijk niet zou worden 
geëerbiedigd en dus voor rechtsonzekerheid zou zorgen. Hoe dan ook moeten de stimulansen 
van de clementieregeling behouden blijven. De rapporteur stelt daarom voor dat door de 
clementieverzoekers ingediende documenten in beginsel weliswaar worden beschermd, maar 
dat nationale rechters deze bescherming onder bepaalde voorwaarden kunnen opheffen. De 
rapporteur wil op deze manier ook voorkomen dat er a contrario wordt aangevoerd dat 

                                               
1 Zie arrest van 22 maart 2001 in zaak C-453/99, Courage/Crehan, Jurispr. 2001, blz. I-6297; Arrest van 13 juli 
2006 in gevoegde zaken C-295/04 en C-298/04, Manfredi, Jurispr. 2006, blz. I-6619; Arrest van 14 juni 2011 in 
zaak C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, Jurispr. 2011, blz. I-5161.
2 Arrest van 6 juni 2013 in zaak C-536/11, Donau Chemie, Jurispr. 2013, paragraaf 31; Arrest van 14 juni 2011 
in zaak C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, Jurispr. 2011, blz. I-5161.
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toegang moet worden verleend tot alle niet in artikel 6, leden 1 en 2, genoemde documenten, 
terwijl deze wel van groot belang kunnen zijn voor de clementieverzoeker.

Daarnaast moeten ook richtsnoeren worden toegevoegd inzake verzoeken om toegang tot 
bewijsmateriaal van buiten de Europese Unie. De rapporteur is van mening dat de 
clementieverklaring of een ander document dat bewijsmateriaal bevat dat door de 
clementieverzoeker is geleverd en bezwarend is voor hemzelf niet als surrogaat mag worden 
gebruikt in het kader van (collectieve) schadevorderingen buiten het rechtsgebied van de EU.

3.2. Doorwerking van nationale besluiten

De rapporteur ondersteunt de bewijskracht van besluiten van nationale 
mededingingsautoriteiten of mededingingsrechters in daaropvolgende schadevorderingen ten 
volle. Overeenkomstig de beginselen van de rechtsstaat beveelt hij aan dat er een bepaling 
wordt opgenomen die de bindende werking van eerdere besluiten annuleert indien de 
fundamentele procedurele rechten van de betrokken partijen niet zijn geëerbiedigd.

3.3. Verjaringstermijnen

Volgens de rapporteur is een verjaringstermijn van drie jaar een geschikte termijn om 
slachtoffers van een inbreuk op het mededingingsrecht een redelijke kans te bieden om 
schadevorderingen in te stellen, en tegelijk voor alle partijen voldoende rechtszekerheid te 
garanderen. In verschillende lidstaten heeft een dergelijke verjaringstermijn van drie jaar zijn 
nut al bewezen. Ook zijn er nog wijzigingen aangebracht om de rechtszekerheid voor de 
partijen verder te versterken.

3.4. Gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid

Op grond van het voorstel voor een richtlijn zou een succesvolle clementieverzoeker worden 
bevoordeeld wat betreft zijn burgerlijke aansprakelijkheid, dit om de clementieregeling 
aantrekkelijk te houden. De rapporteur stelt voor dat een onderneming die immuniteit tegen of 
een vermindering van geldboeten heeft gekregen uiteindelijk alleen aansprakelijk is ten 
aanzien van zijn directe of indirecte afnemers of leveranciers. Deze aanpassing houdt verband
met bedenkingen over de procedurele haalbaarheid van de voorgestelde regeling inzake 
gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid. Uit de cijfers blijkt dat het aantal 
clementieverzoeken opnieuw stijgt. Bijkomende stimulansen voor de clementieregeling lijken 
daarom niet noodzakelijk.

3.5. Doorberekenen van prijsverhogingen

Een verweerder in een schadevordering kan als verweer aanvoeren dat de eiser de door de 
inbreuk veroorzaakte prijsverhogingen volledig of ten dele heeft doorberekend aan zijn 
afnemers. De rapporteur beveelt aan dat nationale rechters de bevoegdheid krijgen om te 
ramen welk deel van de prijsverhoging werd doorberekend. De "wettelijke onmogelijkheid" 
voor een persoon die zich op een volgend niveau van de toeleveringsketen bevindt om een 
schadevergoeding te vorderen, is geen reden om het aanvoeren van een doorberekening 
onmogelijk te maken. Ten eerste zouden dergelijke juridische obstakels uit hoofde van de 
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bestaande jurisprudentie1 niet mogen voorkomen of worden ingeroepen. Ten tweede kan de 
vage formulering resulteren in de toekenning van een schadevergoeding aan eisers die geen 
schade hebben geleden en in overcompensatie. Tot slot stelt de rapporteur voor dat het 
bewijsmateriaal dat een indirecte afnemer moet leveren om te staven dat een doorberekening 
heeft plaatsgevonden substantiëler moet zijn, teneinde onjuiste schadevergoedingen te 
vermijden.

3.6. Vermoeden van schade

Het voorstel voor een richtlijn voorziet in een weerlegbaar vermoeden met betrekking tot het 
bestaan van schade die door een kartel wordt veroorzaakt. Dit is echter een veralgemening 
van de werkelijkheid die niet helemaal klopt. De Commissie legt geldboeten op voor zeer 
uiteenlopende mededingingsbeperkende overeenkomsten of regelingen: harde prijskartels, 
maar ook lossere vormen van contact tussen concurrenten, die niet allemaal economische 
gevolgen hebben (zie bijv. de zaak T-Mobile Netherlands e.a.). De rapporteur is derhalve van 
mening dat rechters de bevoegdheid moeten hebben om het bestaan van schade vast te stellen.

3.7. Consensuele geschillenbeslechting

De rapporteur is ingenomen met de stimulansen die het voorstel voor een richtlijn biedt om 
partijen hun geschillen in onderling overleg te laten beslechten. Om deze stimulansen te 
handhaven stelt hij voor de clausule te schrappen waarbij, in geval van insolvabiliteit van 
inbreukmakers die niet bij een schikking betrokken zijn, een bij de schikking betrokken 
inbreukmaker ertoe kan worden gehouden een schadevergoeding te betalen aan de bij de 
schikking betrokken benadeelde partij, ook al had hij er eerder een schikking mee getroffen. 

3.8. Stelsel van vrijwillige schadeloosstelling

Een van de hoofddoelstellingen van de voorgestelde richtlijn is dat slachtoffers van inbreuken 
op het mededingingsrecht volledige vergoeding kunnen krijgen voor de geleden schade. Met 
het oog op een snelle en kosteneffectieve oplossing voorziet de rapporteur, zoals gevraagd 
door leden van het Europees Parlement, in een stelsel voor vrijwillige schadeloosstelling 
binnen de procedure van de mededingingsautoriteiten. Na de mededeling van punten van 
bezwaar (dus voordat een besluit wordt genomen over de geldboete wegens de inbreuk op het 
mededingingsrecht) kan een mededingingsautoriteit een termijn vastleggen waarbinnen de 
inbreukmakers vrijwillig kunnen trachten een schikking met de slachtoffers te treffen. Als de 
mededingingsautoriteit oordeelt dat de betaalde schadevergoeding correct en wettig is, dient 
zij hier vervolgens rekening mee te houden bij het bepalen van de geldboete. Deze oplossing 
lijkt ervoor te zorgen dat slachtoffers van inbreuken op het mededingingsrecht op de snelste 
en meest kosteneffectieve manier schadeloosgesteld kunnen worden, terwijl ze de 
mededingingsautoriteit ook de nodige flexibiliteit biedt om de aan slachtoffers betaalde
schadevergoeding te beoordelen.

                                               
1 Zie arrest van 22 maart 2001 in zaak C-453/99, Courage/Crehan, Jurispr. 2001, blz. I-6297; Arrest van 13 juli 
2006 in gevoegde zaken C-295/04 en C-298/04, Manfredi, Jurispr. 2006, blz. I-6619; Arrest van 14 juni 2011 in 
zaak C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, Jurispr. 2011, blz. I-5161.


