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Ändringsförslag 14
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medlemsstaterna bör, oavsett deras 
befogenhet att inrätta olika system för 
kollektiv prövning, uppmuntras att i 
samband med inrättandet av dessa system 
införa ett ”opt-in-system” och inte tillåta 
tillämpningen av resultatberoende 
advokatarvoden, finansiering från tredje 
part och möjligheten att utdöma 
skadestånd.

Or. en

Motivering

Flera olika förfaranden för kollektiv prövning finns tillgängliga i 15 medlemsstater och 
antalet stiger. Många nationella system har ett begränsat tillämpningsområde eller är inte 
lättillgängliga för konsumenterna. Detta visar att det behövs tydliga regler och ett 
gränsöverskridande system. Alla EU-konsumenter och inte bara vissa bör ha tillgång till 
kollektiv prövning.

Ändringsförslag 15
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Om konsumenterna och företagen på 
ett effektivt sätt kan erhålla skadestånd 
kommer detta att avskräcka företag från 
att begå överträdelser och garantera 
bättre överensstämmelse med unionens 
konkurrensregler. I syfte att stärka den 
offentliga tillämpningen av 
konkurrensreglerna i unionen bör man 
därför uppmuntra en kostnadseffektiv och 
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effektiv ersättning i tid till skadelidande 
för överträdelser av dessa regler. 
Ersättning till skadelidande till följd av en 
process för tvistlösning genom uppgörelse 
i godo bör därför av 
konkurrensmyndigheterna betraktas som 
en förmildrande omständighet i samband 
med fastställandet av böter. Det faktum att 
man främjar att ersättning till 
skadelidande sker genom uppgörelse i 
godo bör inte påverka behovet av att 
harmonisera reglerna i medlemsstaterna 
för skadeståndstalan vid överträdelse av 
nationella konkurrensregler eller 
unionens konkurrensregler.

Or. en

Motivering

I konsumenternas och företagens intresse måste ersättning av skador vara kostnadseffektiva, 
ske i tid och vara effektiva. Därför bör man uppmuntra tvistlösning genom uppgörelse i godo 
i ett tidigt skede genom att ge ett incitament kopplat till de böter som fastställs av 
konkurrensmyndigheten för att garantera en sådan kostnadseffektiv och effektiv ersättning 
som ges i tid.

Ändringsförslag 16
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) I enlighet med Europaparlamentets 
resolutioner nyligen om kommissionens 
årliga konkurrensrapporter bör de böter 
som fastställts av kommissionen, 
inbegripet avseende företag som får 
förmånlig behandling, beakta all 
ersättning som redan betalats ut till 
skadelidande, och parterna bör 
uppmuntras att lösa tvisterna utanför 
domstol innan ett slutligt beslut om böter 
fattas.
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Or. en

Motivering

I konsumenternas och företagens intresse måste ersättning av skador vara kostnadseffektiva, 
ske i tid och vara effektiva. Därför bör man uppmuntra tvistlösning genom uppgörelse i godo 
i ett tidigt skede genom att ge ett incitament kopplat till de böter som fastställs av 
konkurrensmyndigheten för att garantera en sådan kostnadseffektiv och effektiv ersättning 
som ges i tid.

Ändringsförslag 17
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Detta direktiv bekräftar gemenskapens 
regelverk vad gäller rätten enligt 
unionslagstiftningen till ersättning för 
skada som orsakats av överträdelser av 
unionens konkurrensregler, särskilt talerätt 
och definitionen av skada, såsom 
Europeiska unionens domstol slagit fast i 
sin rättspraxis, och föregriper inte en 
eventuell vidareutveckling av denna. Var 
och en som har lidit skada som orsakats av 
en överträdelse kan kräva ersättning för 
faktisk skada (damnum emergens) och för 
intäktsförlust (utebliven vinst eller lucrum 
cessans) samt ränta från den tidpunkt då 
skadan uppstod till dess att ersättning 
utbetalas. Denna rätt tillkommer alla 
fysiska eller juridiska personer – såväl 
konsumenter, företag som offentliga 
myndigheter – oavsett om det föreligger ett 
direkt avtalsförhållande med det företag 
som har begått överträdelsen och oavsett 
om en konkurrensmyndighet har fastställt 
att det föreligger en tidigare överträdelse. 
Detta direktiv bör inte ålägga 
medlemsstaterna att införa mekanismer 
för kollektiv prövning för tillämpning av 
artiklarna 101 och 102 i fördraget.

(11) Detta direktiv bekräftar gemenskapens 
regelverk vad gäller rätten enligt 
unionslagstiftningen till ersättning för 
skada som orsakats av överträdelser av 
unionens konkurrensregler, särskilt talerätt 
och definitionen av skada, såsom 
Europeiska unionens domstol slagit fast i 
sin rättspraxis, och föregriper inte en 
eventuell vidareutveckling av denna. Var 
och en som har lidit skada som orsakats av 
en överträdelse kan kräva ersättning för 
faktisk skada (damnum emergens) och för 
intäktsförlust (utebliven vinst eller lucrum 
cessans) samt ränta från den tidpunkt då 
skadan uppstod till dess att ersättning 
utbetalas. Denna rätt tillkommer alla 
fysiska eller juridiska personer – såväl 
konsumenter, företag som offentliga 
myndigheter – oavsett om det föreligger ett 
direkt avtalsförhållande med det företag 
som har begått överträdelsen och oavsett 
om en konkurrensmyndighet har fastställt 
att det föreligger en tidigare överträdelse.
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Or. en

Motivering

I februari 2012 antog Europaparlamentet resolutionen ”En enhetlig EU-strategi för kollektiv 
prövning”, i vilken parlamentet begärde att varje förslag avseende kollektiv prövning ska ta 
formen av en övergripande ram med gemensamma principer som ger enhetlig tillgång till 
rättvisa genom kollektiv prövning inom unionen, som tar upp överträdelser av 
konsumenternas rättigheter. En mekanism för kollektiv prövning skulle i hög grad stärka 
tillämpningen av konkurrensreglerna och förbättra konsumentskyddet.

Ändringsförslag 18
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Detta direktiv bekräftar gemenskapens 
regelverk vad gäller rätten enligt 
unionslagstiftningen till ersättning för 
skada som orsakats av överträdelser av 
unionens konkurrensregler, särskilt talerätt 
och definitionen av skada, såsom 
Europeiska unionens domstol slagit fast i 
sin rättspraxis, och föregriper inte en 
eventuell vidareutveckling av denna. Var 
och en som har lidit skada som orsakats av 
en överträdelse kan kräva ersättning för 
faktisk skada (damnum emergens) och för 
intäktsförlust (utebliven vinst eller lucrum 
cessans) samt ränta från den tidpunkt då 
skadan uppstod till dess att ersättning 
utbetalas. Denna rätt tillkommer alla 
fysiska eller juridiska personer – såväl 
konsumenter, företag som offentliga 
myndigheter – oavsett om det föreligger ett 
direkt avtalsförhållande med det företag 
som har begått överträdelsen och oavsett 
om en konkurrensmyndighet har fastställt 
att det föreligger en tidigare överträdelse. 
Detta direktiv bör inte ålägga 
medlemsstaterna att införa mekanismer 
för kollektiv prövning för tillämpning av 
artiklarna 101 och 102 i fördraget.

(11) Detta direktiv bekräftar gemenskapens 
regelverk vad gäller rätten enligt 
unionslagstiftningen till ersättning för 
skada som orsakats av överträdelser av 
unionens konkurrensregler, särskilt talerätt 
och definitionen av skada, såsom 
Europeiska unionens domstol slagit fast i 
sin rättspraxis, och föregriper inte en 
eventuell vidareutveckling av denna. Var 
och en som har lidit skada som orsakats av 
en överträdelse kan kräva ersättning för 
faktisk skada (damnum emergens) och för
intäktsförlust (utebliven vinst eller lucrum 
cessans) samt ränta från den tidpunkt då 
skadan uppstod till dess att ersättning 
utbetalas, utan att detta påverkar den 
ränta som erkänts i nationell lagstiftning. 
Denna rätt tillkommer alla fysiska eller 
juridiska personer – såväl konsumenter, 
företag som offentliga myndigheter –
oavsett om det föreligger ett direkt 
avtalsförhållande med det företag som har 
begått överträdelsen och oavsett om en 
konkurrensmyndighet har fastställt att det 
föreligger en tidigare överträdelse.
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Or. en

Ändringsförslag 19
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den korrekta tillämpningen av 
konkurrensreglerna och företagens och 
konsumenternas faktiska utövande av 
rätten till ersättning är tätt 
sammankopplade och en avgörande 
förutsättning för att uppnå 
konkurrenskraftig tillväxt. En europeisk 
rättighet till kollektiv prövning kommer i 
detta avseende att bidra till fullbordandet 
av den inre marknaden och utvecklingen 
av ett verkligt område med frihet, säkerhet 
och rättvisa.

Or. en

Motivering

I februari 2012 antog Europaparlamentet resolutionen ”En enhetlig EU-strategi för kollektiv 
prövning”, i vilken parlamentet begärde att varje förslag avseende kollektiv prövning ska ta 
formen av en övergripande ram med gemensamma principer som ger enhetlig tillgång till 
rättvisa genom kollektiv prövning inom unionen, som tar upp överträdelser av 
konsumenternas rättigheter. En mekanism för kollektiv prövning skulle stärka tillämpningen 
av konkurrensreglerna och förbättra konsumentskyddet.

Ändringsförslag 20
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Bevisningen är ett viktigt inslag i 
väckandet av skadeståndstalan för 
överträdelse av nationella konkurrensregler 

(13) Bevisningen är ett viktigt inslag i 
väckandet av skadeståndstalan för 
överträdelse av nationella konkurrensregler 
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eller unionens konkurrensregler. Eftersom 
konkurrensskademål kännetecknas av 
informationsasymmetri bör dock 
skadelidande parter garanteras rätt att få 
tillgång till sådan bevisning som är 
relevant för deras anspråk, utan att det 
behöver preciseras vilka delar av 
bevismaterialet det rör sig om. För att 
parterna ska ha en jämlik ställning i rätten 
bör dessa medel också vara tillgängliga för 
svaranden i skadeståndsmål så att dessa 
kan begära att de skadelidande parterna 
lämnar ut bevisning. Nationella domstolar 
kan också förelägga tredje parter att lämna 
ut bevisning. Om en nationell domstol 
ämnar begära att kommissionen lämnar ut 
bevisning gäller principen om lojalt 
samarbete mellan Europeiska unionen och 
medlemsstaterna (artikel 4.3 i EU-
fördraget) och artikel 15.1 i förordning nr 
1/2003 när det gäller begäran om 
upplysningar.

eller unionens konkurrensregler. Eftersom 
konkurrensskademål kännetecknas av 
informationsasymmetri bör dock 
skadelidande parter garanteras rätt att få 
tillgång till sådan bevisning som är 
relevant för deras anspråk. För att parterna 
ska ha en jämlik ställning i rätten bör dessa 
medel också vara tillgängliga för svaranden 
i skadeståndsmål så att dessa kan begära att 
de skadelidande parterna lämnar ut 
bevisning. Nationella domstolar kan också 
förelägga tredje parter att lämna ut 
bevisning. Om en nationell domstol ämnar 
begära att kommissionen lämnar ut 
bevisning gäller principen om lojalt 
samarbete mellan Europeiska unionen och 
medlemsstaterna (artikel 4.3 i EU-
fördraget) och artikel 15.1 i förordning nr 
1/2003 när det gäller begäran om 
upplysningar.

Or. en

Motivering

Bevisningen måste preciseras så exakt och snävt som möjligt för att förhindra ospecificerade 
eftersökningar, som i hög grad kan skada den inre marknadens effektiva och rättvisa 
funktionssätt.

Ändringsförslag 21
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Program för förmånlig behandling och 
förlikningsförfaranden är viktiga verktyg 
vid offentlig tillämpning av unionens 
konkurrensregler, eftersom de bidrar till att 
de mest allvarliga överträdelserna av 
konkurrensreglerna kan upptäckas, lagföras 
effektivt och sanktioneras. Företag kan 

(19) Program för förmånlig behandling och 
förlikningsförfaranden är viktiga verktyg 
vid offentlig tillämpning av unionens 
konkurrensregler, eftersom de bidrar till att 
de mest allvarliga överträdelserna av 
konkurrensreglerna kan upptäckas, lagföras 
effektivt och sanktioneras. Företag kan 
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avskräckas från att samarbeta i detta 
sammanhang om utlämnandet av 
handlingar som de tar fram enbart i detta 
syfte utsätter dem för skadeståndsansvar på 
sämre villkor än övriga företag som begått 
samma överträdelse och inte samarbetar 
med konkurrensmyndigheterna. För att 
säkerställa att företagen är villiga att avge 
frivilliga uttalanden där de för en 
konkurrensmyndighet medger att de 
deltagit i en överträdelse av unionens 
konkurrensregler eller nationella 
konkurrensregler inom ramen för ett 
program för förmånlig behandling eller ett 
förlikningsförfarande, bör dessa uttalanden 
undantas från utlämnandet av bevis.

avskräckas från att samarbeta i detta 
sammanhang om utlämnandet av 
handlingar som de tar fram enbart i detta 
syfte utsätter dem för skadeståndsansvar på 
sämre villkor än övriga företag som begått 
samma överträdelse och inte samarbetar 
med konkurrensmyndigheterna. För att 
säkerställa att företagen är villiga att avge 
frivilliga uttalanden där de för en 
konkurrensmyndighet medger att de 
deltagit i en överträdelse av unionens 
konkurrensregler eller nationella 
konkurrensregler inom ramen för ett 
program för förmånlig behandling eller ett 
förlikningsförfarande, bör uttalanden och 
handlingar som inbegriper bevisning som 
är avsedd för ansökningar till 
programmet för förmånlig behandling 
och som utlämnats av den sökande och 
som kan vara till nackdel för denna, i 
princip skyddas från utlämnandet av bevis.

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. 
Handlingar som överlämnas av den sökande måste därmed skyddas samtidigt som ett skydd i 
sig är oförenligt med primärrätten (Donau Chemie).

Ändringsförslag 22
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Program för förmånlig behandling och 
förlikningsförfaranden är viktiga verktyg 
vid offentlig tillämpning av unionens 
konkurrensregler, eftersom de bidrar till att 

(19) Program för förmånlig behandling är 
viktiga verktyg vid offentlig tillämpning av 
unionens konkurrensregler, eftersom de 
bidrar till att de mest allvarliga 
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de mest allvarliga överträdelserna av 
konkurrensreglerna kan upptäckas, lagföras 
effektivt och sanktioneras. Företag kan 
avskräckas från att samarbeta i detta 
sammanhang om utlämnandet av 
handlingar som de tar fram enbart i detta 
syfte utsätter dem för skadeståndsansvar på 
sämre villkor än övriga företag som begått 
samma överträdelse och inte samarbetar 
med konkurrensmyndigheterna. För att 
säkerställa att företagen är villiga att avge 
frivilliga uttalanden där de för en 
konkurrensmyndighet medger att de 
deltagit i en överträdelse av unionens 
konkurrensregler eller nationella 
konkurrensregler inom ramen för ett 
program för förmånlig behandling eller ett 
förlikningsförfarande, bör dessa 
uttalanden undantas från utlämnandet av 
bevis.

överträdelserna av konkurrensreglerna kan 
upptäckas, lagföras effektivt och 
sanktioneras. Företag kan avskräckas från 
att samarbeta i detta sammanhang om 
utlämnandet av handlingar som de tar fram 
enbart i detta syfte utsätter dem för 
skadeståndsansvar på sämre villkor än 
övriga företag som begått samma 
överträdelse och inte samarbetar med 
konkurrensmyndigheterna. För att 
säkerställa att företagen är villiga att avge 
frivilliga uttalanden där de för en 
konkurrensmyndighet medger att de 
deltagit i en överträdelse av unionens 
konkurrensregler eller nationella 
konkurrensregler inom ramen för ett 
program för förmånlig behandling, bör 
företagsredogörelser för förmånlig 
behandling undantas från utlämnandet av 
bevis.

Or. en

Motivering

Förlikningsinlagor är visserligen viktiga för den effektiva offentliga tillämpningen av 
konkurrensreglerna men de är långt ifrån lika viktiga som företagsredogörelser för förmånlig 
behandling. Det finns en grundläggande skillnad i deras karaktär och kvalitet, eftersom 
förlikningsinlagor – till skillnad från företagsredogörelser för förmånlig behandling – inte är 
oundgängliga för att man verkligen ska kunna upptäcka överträdelser. De bör följaktligen 
inte garanteras ett fullständigt skydd och därför inte tas med på svarta listan.

Ändringsförslag 23
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Vidare bör undantag från 
skyldigheten att utlämna bevis gälla för 
varje utlämnande som skulle inverka 
negativt på en pågående utredning som 
genomförs av en konkurrensmyndighet 
avseende en överträdelse av nationella 

utgår
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konkurrensregler eller unionens 
konkurrensregler. Information som 
utarbetats av en konkurrensmyndighet i 
samband med dess tillämpning av 
nationella konkurrensregler eller 
unionens konkurrensregler (till exempel 
ett meddelande om invändningar) eller av 
en part i dessa förfaranden (till exempel 
svar på en konkurrensmyndighets 
begäran om upplysningar) bör därför 
vara utlämningsbar i skadeståndsmål 
först efter det att konkurrensmyndigheten 
har konstaterat en överträdelse av 
nationella konkurrensregler eller 
unionens konkurrensregler eller i övrigt 
har avslutat sitt förfarande.

Or. en

Motivering

Utgår till följd av ändringarna i artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag 24
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Förutom det bevismaterial som avses 
i skälen 19 och 20 bör nationella 
domstolar i samband med skadeståndsmål 
kunna förelägga utlämnande av 
bevismaterial som finns oberoende av en 
konkurrensmyndighets förfaranden 
(befintlig information).

utgår

Or. en

Motivering

Utgår till följd av ändringarna i artiklarna 5 och 6.
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Ändringsförslag 25
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Den användning som avses i det 
föregående skälet får dock inte oskäligt 
påverka en konkurrensmyndighets 
möjligheter att effektivt tillämpa 
konkurrensreglerna. Den begränsning av
utlämnande som avses i skälen 19 och 20
bör således även gälla användningen av 
bevismaterial som erhålls enbart genom 
tillgång till en konkurrensmyndighets 
ärendeakt. Dessutom bör bevismaterial 
som erhålls från en konkurrensmyndighet i 
samband med utövandet av rätten till 
försvar inte bli föremål för handel. 
Möjligheten att använda bevismaterial som 
erhållits enbart genom tillgång till en 
konkurrensmyndighets ärendeakt bör 
därför begränsas till den fysiska eller 
juridiska person som utövat sin rätt till 
försvar och dennes rättsliga efterträdare, 
såsom nämns i det föregående skälet. 
Denna begränsning hindrar dock inte en 
nationell domstol från att förelägga 
utlämnande av bevismaterial på de villkor 
som anges i detta direktiv.

(23) Den användning som avses i det 
föregående skälet får dock inte oskäligt 
påverka en konkurrensmyndighets 
möjligheter att effektivt tillämpa 
konkurrensreglerna. Skydd mot
utlämnande bör således även gälla 
användningen av bevismaterial som erhålls 
enbart genom tillgång till en 
konkurrensmyndighets ärendeakt. 
Dessutom bör bevismaterial som erhålls 
från en konkurrensmyndighet i samband 
med utövandet av rätten till försvar inte bli 
föremål för handel. Möjligheten att 
använda bevismaterial som erhållits enbart 
genom tillgång till en 
konkurrensmyndighets ärendeakt bör 
därför begränsas till den fysiska eller 
juridiska person som utövat sin rätt till 
försvar och dennes rättsliga efterträdare, 
såsom nämns i det föregående skälet. 
Denna begränsning hindrar dock inte en 
nationell domstol från att förelägga 
utlämnande av bevismaterial på de villkor 
som anges i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Anpassning till följd av ändringarna i artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag 26
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 24



AM\1007105SV.doc 13/57 PE521.778v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När skadeståndstalan väcks eller en 
konkurrensmyndighet inleder en utredning
finns det risk för att de berörda företagen 
kan förstöra eller gömma bevismaterial 
som skulle vara användbart för att styrka 
en skadelidande parts skadeståndsanspråk. 
För att förhindra att relevant bevismaterial 
förstörs och säkerställa att 
domstolsförelägganden om utlämnande av 
bevis följs bör domstolarna kunna ålägga 
påföljder med tillräckligt avskräckande 
verkan. Vad beträffar parter i målet kan 
den påföljd som består i att det dras 
slutsatser som belastar dem vara särskilt 
effektiv och leda till att förseningar 
undviks. Påföljder bör också kunna åläggas 
när skyldigheter att skydda konfidentiell 
information inte fullgörs och när 
information som erhållits genom 
utlämnande missbrukas. På samma sätt bör 
påföljder kunna åläggas om information 
som erhållits genom tillgång till en 
konkurrensmyndighets ärendeakt vid 
utövandet av rätten till försvar med 
avseende på den konkurrensmyndighetens 
utredningar missbrukas i skadeståndsmål.

(24) När skadeståndstalan väcks eller en 
konkurrensmyndighet inleder en utredning 
finns det risk för att de berörda företagen 
kan förstöra eller gömma bevismaterial 
som skulle vara användbart för att styrka 
en skadelidande parts skadeståndsanspråk. 
För att förhindra att relevant bevismaterial 
förstörs och säkerställa att 
domstolsförelägganden om utlämnande av 
bevis följs bör domstolarna ålägga 
påföljder med tillräckligt och effektivt 
avskräckande verkan. Vad beträffar parter i 
målet kan den påföljd som består i att det 
dras slutsatser som belastar dem vara 
särskilt effektiv och leda till att förseningar 
undviks. Påföljder bör också kunna åläggas 
när skyldigheter att skydda konfidentiell 
information inte fullgörs och när 
information som erhållits genom 
utlämnande missbrukas. På samma sätt bör 
påföljder kunna åläggas om information 
som erhållits genom tillgång till en 
konkurrensmyndighets ärendeakt vid 
utövandet av rätten till försvar med 
avseende på den konkurrensmyndighetens 
utredningar missbrukas i skadeståndsmål.

Or. en

Ändringsförslag 27
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I artikel 16.1 i förordning nr 1/2003 
föreskrivs att när nationella domstolar 
fäller avgöranden om sådana avtal, beslut 
eller förfaranden enligt artikel 101 eller 
artikel 102 i fördraget som redan är 
föremål för ett beslut av kommissionen får 

(25) I artikel 16.1 i förordning nr 1/2003 
föreskrivs att när nationella domstolar 
fäller avgöranden om sådana avtal, beslut 
eller förfaranden enligt artikel 101 eller 
artikel 102 i fördraget som redan är 
föremål för ett beslut av kommissionen får 
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de inte fatta beslut som strider mot det 
beslut som kommissionen har fattat. För att 
förbättra den rättsliga förutsebarheten, 
undvika inkonsekvens vid tillämpningen av 
dessa fördragsbestämmelser, åstadkomma 
ökad effektivitet och smidigare förfaranden 
vid skadeståndstalan och främja den inre 
marknadens funktion för företag och 
konsumenter bör det inte heller vara 
möjligt att ifrågasätta ett slutligt beslut som 
fattats av en nationell 
konkurrensmyndighet eller ett 
konstaterande av en överprövningsinstans
att en överträdelse av artikel 101 eller 102 i 
fördraget begåtts, vid skadeståndstalan som 
avser samma överträdelse, oavsett om 
talan väckts i myndighetens eller 
överprövningsinstansens medlemsstat. 
Detsamma bör gälla ett beslut i vilket det 
har slagits fast att nationella 
konkurrensregler överträds i fall där 
nationella konkurrensregler och unionens 
konkurrensregler tillämpas parallellt i 
samma mål. Denna effekt av beslut och 
avgöranden som fattas av nationella 
konkurrensmyndigheter och 
överprövningsinstanser, där de konstaterar 
överträdelse av konkurrensreglerna, bör 
även gälla den operativa delen av beslutet 
och tillhörande skäl. Denna skyldighet 
påverkar inte nationella domstolars 
rättigheter och skyldigheter enligt artikel 
267 i fördraget.

de inte fatta beslut som strider mot det 
beslut som kommissionen har fattat. För att 
förbättra den rättsliga förutsebarheten, 
undvika inkonsekvens vid tillämpningen av 
dessa fördragsbestämmelser, åstadkomma 
ökad effektivitet och smidigare förfaranden 
vid skadeståndstalan och främja den inre 
marknadens funktion för företag och 
konsumenter bör det inte heller vara 
möjligt att ifrågasätta ett slutligt beslut som 
fattats av en nationell 
konkurrensmyndighet eller av en 
konkurrensdomstol, i vilket det 
konstaterats, eller i vilket man stöder ett 
konstaterande, att en överträdelse eller 
ingen överträdelse av artikel 101 eller 102 
i fördraget begåtts, vid skadeståndstalan 
som avser samma mål, oavsett om talan 
väckts i den nationella 
konkurrensmyndighetens eller 
konkurrensdomstolens medlemsstat. 
Detsamma bör gälla ett beslut i vilket det 
har slagits fast att nationella 
konkurrensregler överträds i fall där 
nationella konkurrensregler och unionens 
konkurrensregler tillämpas parallellt i 
samma mål. Denna effekt av beslut och 
avgöranden som fattas av nationella 
konkurrensmyndigheter och 
konkurrensdomstolar, där de konstaterar 
överträdelse av konkurrensreglerna, bör 
även gälla den operativa delen av beslutet 
och tillhörande skäl. Denna skyldighet 
påverkar inte nationella domstolars 
rättigheter och skyldigheter enligt artikel 
267 i fördraget, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och en opartisk domstol och 
rätten till försvar, i enlighet med 
artiklarna 47 och 48 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, och rätten till en rättvis 
rättegång, i enlighet med artikel 6 i 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Beslut fattade av nationella 
konkurrensmyndigheter och 
konkurrensdomstolar ska sålunda vara 
bindande, förutsatt att inga uppenbara fel 
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konstaterats i samband med 
undersökningen och att rätten till försvar 
respekterats.

Or. en

Motivering

För att garantera rätten till försvar för konsumenter och företag ska den bindande effekten 
inte gälla om denna rätt inte har respekterats. Den bindande effekten ska också gälla om en 
nationell konkurrensmyndighet konstaterar att ingen överträdelse har begåtts. Detta skulle 
stärka rättssäkerheten för företag på den inre marknaden.

Ändringsförslag 28
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Företag som samarbetar med 
konkurrensmyndigheterna inom ramen för 
ett program för förmånlig behandling 
spelar en nyckelroll när det gäller att 
upptäcka hemliga kartellöverträdelser och 
få dem att upphöra och lindrar därigenom 
den skada som skulle ha uppstått om 
överträdelsen hade fortsatt. Därför bör det 
föreskrivas att företag som har beviljats 
befrielse från böter av en 
konkurrensmyndighet inom ramen för ett 
program för förmånlig behandling ska 
skyddas från oskälig exponering för 
skadeståndsanspråk, med hänsyn till att 
konkurrensmyndighetens beslut där den 
konstaterar att överträdelsen ägt rum kan 
bli slutligt för den som beviljats 
bötesbefrielse innan det blir slutligt för 
andra företag som inte har beviljats sådan 
befrielse. Därför bör det bötesbefriade 
företaget i princip befrias från solidariskt 
ansvar för hela skadan och dess andel inte 
överstiga det belopp av skada som vållats 
det företagets egna direkta eller indirekta 
kunder eller, i fråga om en inköpskartell, 

(28) Företag som samarbetar med 
konkurrensmyndigheterna inom ramen för 
ett program för förmånlig behandling 
spelar en nyckelroll när det gäller att 
upptäcka konkurrensbegränsande avtal, 
beslut eller metoder och få dessa 
överträdelser att upphöra, och lindrar
därigenom den skada som skulle ha 
uppstått om överträdelsen hade fortsatt. 
Därför bör det föreskrivas att företag som 
har beviljats befrielse från böter av en 
konkurrensmyndighet inom ramen för ett 
program för förmånlig behandling ska 
skyddas från oskälig exponering för 
skadeståndsanspråk, med hänsyn till att 
konkurrensmyndighetens beslut där den 
konstaterar att överträdelsen ägt rum kan 
bli slutligt för den som beviljats 
bötesbefrielse innan det blir slutligt för 
andra företag som inte har beviljats sådan
befrielse. Därför bör det bötesbefriade 
företaget i princip befrias från solidariskt 
ansvar för hela skadan och dess andel inte 
överstiga det belopp av skada som vållats 
det företagets egna direkta eller indirekta 
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hans eller hennes direkta eller indirekta 
leverantörer. I den mån en kartell har 
orsakat skada endast för andra än 
kunder/leverantörer till de företag som 
begått överträdelsen bör det bötesbefriade 
företagets andel inte överstiga dess relativa 
ansvar för den skada som kartellen orsakat. 
Denna andel bör fastställas enligt samma 
regler som används för att fastställa 
bidragen mellan överträdande företag (se 
skäl 27). Det bötesbefriade företaget bör 
vara fullt ansvarigt gentemot övriga 
skadelidande parter utöver sina egna 
direkta eller indirekta köpare eller 
leverantörer endast om de inte kan få full 
ersättning från övriga företag som är 
delaktiga i överträdelsen.

kunder eller, i fråga om en inköpskartell, 
hans eller hennes direkta eller indirekta 
leverantörer. I den mån en kartell har 
orsakat skada endast för andra än 
kunder/leverantörer till de företag som 
begått överträdelsen bör det bötesbefriade 
företagets andel inte överstiga dess relativa 
ansvar för den skada som kartellen orsakat. 
Denna andel bör fastställas enligt samma 
regler som används för att fastställa 
bidragen mellan överträdande företag (se 
skäl 27). Det bötesbefriade företaget bör 
vara fullt ansvarigt gentemot övriga 
skadelidande parter utöver sina egna 
direkta eller indirekta köpare eller 
leverantörer endast om de inte kan få full 
ersättning från övriga företag som är 
delaktiga i överträdelsen.

Or. en

Motivering

Den valda termen är alltför snäv och skulle inte beakta det faktiska läget på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 29
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I en situation där kostnaderna för 
överprissättningen övervältrats på 
personer för vilka det är rättsligt omöjligt 
att yrka ersättning bör dock det företag 
som begått överträdelsen inte tillåtas 
åberopa argumentet om övervältring, 
eftersom företaget då skulle befrias från 
ansvar för den skada som det har vållat. 
Den domstol vid vilken talan har väckts 
bör därför, när argumentet om 
övervältring har åberopats i ett visst mål, 
bedöma om de personer som kostnaderna

utgår
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för överprissättningen påstås ha 
övervältrats på har rättsliga möjligheter 
att yrka ersättning. Även om indirekta 
köpare har rätt att yrka ersättning kan 
nationella kausalitetsregler (inklusive 
regler om förutsebarhet och långa 
avstånd) tillämpade enligt principerna i 
unionslagstiftningen innebära att vissa 
personer (till exempel i ett sådant led i 
försörjningskedjan som ligger långt från 
överträdelsen) kanske inte har rättslig 
möjlighet att yrka ersättning i ett visst fall. 
Endast om domstolen slår fast att den 
person som kostnaderna för 
överprissättningen påstås ha övervältrats 
på har rättslig möjlighet att yrka 
ersättning kommer den att bedöma om 
argumentet om övervältring är 
välgrundat.

Or. en

Motivering

Utgår till följd av artikel 12.2.

Ändringsförslag 30
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Konsumenter eller företag som en 
faktisk skada har övervältrats på har lidit 
skada som orsakats av en överträdelse av 
nationella konkurrensregler eller unionens 
konkurrensregler. Även om denna skada 
bör ersättas av det företag som begått 
överträdelsen kan det vara mycket svårt för 
de konsumenter eller företag som inte 
själva har köpt från det företag som har 
begått överträdelsen att bevisa skadans 
omfattning. Därför bör det, om 
förekomsten av ett skadeståndsanspråk 

(31) Konsumenter eller företag som en 
faktisk skada har övervältrats på har lidit 
skada som orsakats av en överträdelse av 
nationella konkurrensregler eller unionens 
konkurrensregler. Även om denna skada 
bör ersättas av det företag som begått 
överträdelsen kan det vara mycket svårt för 
de konsumenter eller företag som inte 
själva har köpt från det företag som har 
begått överträdelsen att bevisa skadans 
omfattning. Man bör definiera på vilka 
villkor den indirekta köparen ska anses ha 
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eller det belopp som ska tillerkännas är 
beroende av om eller i vilken grad ett 
överpris som betalats av den direkta 
köparen till det företag som begått 
överträdelsen har övervältrats på den 
indirekta köparen, föreskrivas att denna 
direkta köpare ska anses ha lagt fram 
bevis för att ett överpris som betalats av 
denne har övervältrats på hans eller 
hennes nivå, om han eller hon kan visa 
prima facie att en sådan övervältring har 
skett. Vidare bör man definiera på vilka 
villkor den indirekta köparen ska anses ha 
lagt fram sådana prima facie-bevis. Vad 
gäller beräkningen av övervältring bör den 
nationella domstolen ha befogenheter att 
uppskatta vilken andel av kostnaderna för 
överprissättningen som har övervältrats på 
den indirekta köparnivån i den aktuella 
tvisten. Det företag som begått 
överträdelsen bör ges möjlighet att lägga 
fram bevis som visar att den faktiska 
skadan inte har övervältrats, eller inte har 
övervältrats helt och hållet.

lagt fram sådana prima facie-bevis. Vad 
gäller beräkningen av övervältring bör den 
nationella domstolen ha befogenheter att 
uppskatta vilken andel av kostnaderna för 
överprissättningen som har övervältrats på 
den indirekta köparnivån i den aktuella 
tvisten. Det företag som begått 
överträdelsen bör ges möjlighet att lägga 
fram bevis som visar att den faktiska 
skadan inte har övervältrats, eller inte har 
övervältrats helt och hållet.

Or. en

Ändringsförslag 31
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Konsumenter eller företag som en 
faktisk skada har övervältrats på har lidit 
skada som orsakats av en överträdelse av 
nationella konkurrensregler eller unionens 
konkurrensregler. Även om denna skada 
bör ersättas av det företag som begått 
överträdelsen kan det vara mycket svårt för 
de konsumenter eller företag som inte 
själva har köpt från det företag som har 
begått överträdelsen att bevisa skadans 
omfattning. Därför bör det, om 

(31) Konsumenter eller företag som en 
faktisk skada har övervältrats på har lidit 
skada som orsakats av en överträdelse av 
nationella konkurrensregler eller unionens 
konkurrensregler. Även om denna skada 
bör ersättas av det företag som begått 
överträdelsen kan det vara mycket svårt för 
de konsumenter eller företag som inte 
själva har köpt från det företag som har 
begått överträdelsen att bevisa skadans 
omfattning. I syfte att bevisa att 
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förekomsten av ett skadeståndsanspråk 
eller det belopp som ska tillerkännas är 
beroende av om eller i vilken grad ett 
överpris som betalats av den direkta
köparen till det företag som begått 
överträdelsen har övervältrats på den 
indirekta köparen, föreskrivas att denna 
direkta köpare ska anses ha lagt fram 
bevis för att ett överpris som betalats av 
denne har övervältrats på hans eller 
hennes nivå, om han eller hon kan visa 
prima facie att en sådan övervältring har 
skett. Vidare bör man definiera på vilka 
villkor den indirekta köparen ska anses 
ha lagt fram sådana prima facie-bevis. 
Vad gäller beräkningen av övervältring bör 
den nationella domstolen ha befogenheter 
att uppskatta vilken andel av kostnaderna 
för överprissättningen som har övervältrats 
på den indirekta köparnivån i den aktuella 
tvisten. Det företag som begått 
överträdelsen bör ges möjlighet att lägga 
fram bevis som visar att den faktiska 
skadan inte har övervältrats, eller inte har 
övervältrats helt och hållet.

övervältring ägt rum bör den indirekta 
köparen därför åtminstone visa att 
svaranden har begått en överträdelse av 
konkurrenslagsstiftningen, att 
överträdelsen ledde till ett överpris för 
svarandens direkta köpare, att den 
indirekta köparen köpte de varor eller 
tjänster som berördes av överträdelsen, 
eller köpte de varor eller tjänster som 
härrör från eller innehåller de varor och 
tjänster som berördes av överträdelsen, att 
den indirekta köparen köpte dessa varor 
eller tjänster av den direkta köparen eller 
av en annan indirekt köpare som är direkt 
kopplad till svaranden genom 
försörjningskedjan och att vederbörande 
köpte dessa varor eller tjänster till ett 
överpris. Vad gäller beräkningen av 
övervältring bör den nationella domstolen 
ha befogenheter att uppskatta vilken andel 
av kostnaderna för överprissättningen som 
har övervältrats på den indirekta 
köparnivån i den aktuella tvisten.

Or. en

Motivering

Anpassning till följd av ändringarna i artikel 13.

Ändringsförslag 32
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att råda bot på 
informationsasymmetrin och en del av de 
svårigheter som beräkningen av 
konkurrensskada är förknippad med och 
för att säkerställa effektiva 
skadeståndsanspråk är det vid 

(35) För att råda bot på 
informationsasymmetrin och en del av de 
svårigheter som beräkningen av 
konkurrensskada är förknippad med och 
för att säkerställa effektiva 
skadeståndsanspråk bör nationella 
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kartellöverträdelser lämpligt att
presumera att överträdelsen har orsakat 
skada, särskilt genom en priseffekt.
Beroende på sakförhållandena i målet 
innebär detta att kartellen har orsakat en 
prishöjning, eller hindrat en prissänkning 
som skulle ha inträffat om inte 
överträdelsen hade begåtts. Det företag 
som begått överträdelsen bör ges 
möjlighet att motbevisa en sådan 
presumtion. Denna motbevisbara 
presumtion bör begränsas till karteller på 
grund av deras hemliga karaktär, vilket 
ökar nämnda informationsassymetri och 
gör det svårare för den skadelidande 
parten att skaffa sig det nödvändiga 
underlaget för att kunna bevisa skadan.

domstolar ges befogenhet att konstatera 
en skada och uppskatta skadebeloppet på 
basis av de bevis som parterna lägger 
fram.

Or. en

Motivering

Anpassning till följd av ändringarna i artikel 16.

Ändringsförslag 33
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För att råda bot på 
informationsasymmetrin och en del av de 
svårigheter som beräkningen av 
konkurrensskada är förknippad med och 
för att säkerställa effektiva 
skadeståndsanspråk är det vid 
kartellöverträdelser lämpligt att presumera 
att överträdelsen har orsakat skada, särskilt 
genom en priseffekt. Beroende på 
sakförhållandena i målet innebär detta att 
kartellen har orsakat en prishöjning, eller 
hindrat en prissänkning som skulle ha 
inträffat om inte överträdelsen hade 
begåtts. Det företag som begått 

(35) För att råda bot på 
informationsasymmetrin och en del av de 
svårigheter som beräkningen av 
konkurrensskada är förknippad med och 
för att säkerställa effektiva 
skadeståndsanspråk är det vid 
kartellöverträdelser eller andra allvarliga 
överträdelser genom syfte lämpligt att 
presumera att överträdelsen har orsakat 
skada, särskilt genom en priseffekt. 
Beroende på sakförhållandena i målet 
innebär detta att den allvarliga 
överträdelsen har orsakat en prishöjning, 
eller hindrat en prissänkning som skulle ha 
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överträdelsen bör ges möjlighet att 
motbevisa en sådan presumtion. Denna 
motbevisbara presumtion bör begränsas 
till karteller på grund av deras hemliga 
karaktär, vilket ökar nämnda 
informationsassymetri och gör det svårare 
för den skadelidande parten att skaffa sig 
det nödvändiga underlaget för att kunna 
bevisa skadan.

inträffat om inte överträdelsen hade 
begåtts. Det företag som begått 
överträdelsen bör ges möjlighet att 
motbevisa en sådan presumtion.

Or. en

Motivering

Erfarenheterna visar att inte bara karteller utan även allvarliga överträdelser genom syfte i 
allmänhet i de allra flesta fall skadar konkurrenterna, kunderna och konsumenterna. 
Eftersom den införda presumtionen fortfarande kan frångås anses det lämpligt att det företag 
som gör överträdelsen ska ha bevisbördan när det gäller att visa att ingen skada uppstod i det 
enskilda fallet.

Ändringsförslag 34
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I avsaknad av unionsregler om 
beräkning av skada som orsakats av en 
överträdelse av konkurrensreglerna 
ankommer det på det inhemska 
rättssystemet i varje medlemsstat och de 
nationella domstolarna att avgöra vilka 
krav den skadelidande parten måste 
uppfylla för att kunna bevisa beloppet av 
den lidna skadan, hur exakt detta belopp 
ska bevisas, vilka metoder som kan 
användas för att beräkna beloppet och 
konsekvenserna av att inte kunna uppfylla 
de fastställda kraven. Dessa inhemska krav 
bör emellertid inte vara mindre 
fördelaktiga än de som gäller för liknande 
nationella mål (likvärdighetsprincipen), 
och de bör inte heller göra det praktiskt 
omöjligt eller alltför svårt att utöva rätten 

(36) I avsaknad av unionsregler om 
beräkning av skada som orsakats av en 
överträdelse av konkurrensreglerna 
ankommer det på det inhemska 
rättssystemet i varje medlemsstat och de 
nationella domstolarna att avgöra vilka 
krav den skadelidande parten måste 
uppfylla för att kunna bevisa beloppet av 
den lidna skadan, hur exakt detta belopp 
ska bevisas, vilka metoder som kan 
användas för att beräkna beloppet och 
konsekvenserna av att inte kunna uppfylla 
de fastställda kraven. Dessa inhemska krav 
bör emellertid inte vara mindre 
fördelaktiga än de som gäller för liknande 
nationella mål (likvärdighetsprincipen), 
och de bör inte heller göra det praktiskt 
omöjligt eller alltför svårt att utöva rätten 
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till skadestånd enligt unionslagstiftningen 
(effektivitetsprincipen). Hänsyn bör tas till 
eventuell informationsasymmetri mellan 
parterna och det faktum att beräkning av 
skada innebär en bedömning av hur den 
berörda marknaden skulle ha utvecklats om 
överträdelsen inte hade begåtts. Denna 
bedömning innebär en jämförelse med en 
situation som per definition är hypotetisk 
och således aldrig kan göras med 
fullständig exakthet. Därför bör nationella 
domstolar ges befogenhet att göra en 
uppskattning av beloppet av den skada som 
överträdelsen av konkurrensreglerna 
orsakat.

till skadestånd enligt unionslagstiftningen 
(effektivitetsprincipen). Hänsyn bör tas till 
eventuell informationsasymmetri mellan 
parterna och det faktum att beräkning av 
skada innebär en bedömning av hur den 
berörda marknaden skulle ha utvecklats om 
överträdelsen inte hade begåtts. Denna 
bedömning innebär en jämförelse med en 
situation som per definition är hypotetisk 
och således aldrig kan göras med 
fullständig exakthet. Därför bör nationella 
domstolar ges befogenhet att göra en 
uppskattning av beloppet av den skada som 
överträdelsen av konkurrensreglerna 
orsakat. När domstolarna utför denna 
relativt komplexa uppgift bör de ha stöd i 
tydliga, enkla, begripliga, lättillämpliga 
och tillräckligt uppdaterade riktlinjer som 
utfärdas av kommissionen.

Or. en

Motivering

Med tanke på att kommissionens styrdokument inte är bindande bör man betona dels dessa 
dokuments betydelse för att de nationella domstolarna ska kunna göra en effektiv beräkning 
av skada, dels vikten av otvetydiga formuleringar.

Ändringsförslag 35
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Skadelidande parter och företag som 
begått en överträdelse bör uppmuntras att 
komma överens om ersättning för en skada 
som orsakats av en överträdelse av 
konkurrensreglerna genom mekanismer för 
tvistlösning genom uppgörelse i godo, till 
exempel genom tvistlösning utanför 
domstol, skiljedom eller medling. Om 
möjligt bör sådan uppgörelse i godo 
omfatta så många skadelidande parter och 

(37) Skadelidande parter och företag som 
begått en överträdelse bör uppmuntras att 
komma överens om ersättning för en skada 
som orsakats av en överträdelse av 
konkurrensreglerna genom mekanismer för 
tvistlösning genom uppgörelse i godo, till 
exempel genom tvistlösning utanför 
domstol, skiljedom eller medling. Om 
möjligt bör sådan uppgörelse i godo 
omfatta så många skadelidande parter och 
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överträdande företag som möjligt. 
Bestämmelserna om uppgörelse i godo i 
detta direktiv har därför till syfte att 
underlätta användningen av sådana 
mekanismer och göra dem effektivare.

överträdande företag som möjligt. 
Bestämmelserna om kollektiv prövning 
bör gälla i fråga om mekanismer för 
kollektiv alternativ tvistlösning. 
Bestämmelserna om uppgörelse i godo i 
detta direktiv har därför till syfte att 
underlätta användningen av sådana 
mekanismer och göra dem effektivare.

Or. en

Motivering

För att mekanismer för tvistlösning genom uppgörelse i godo verkligen ska kunna fungera 
effektivt måste kollektiv prövning tillämpas även när det gäller alternativ tvistlösning, på 
samma sätt som vid rättsliga förfaranden. På detta sätt sparar alla parter tid och pengar 
eftersom förfarandet blir effektivare samtidigt som de nationella domstolarnas börda blir 
betydligt mindre och konsumenternas ställning betydligt starkare.

Ändringsförslag 36
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att uppmuntra uppgörelser i godo 
bör ett överträdande företag som betalar 
skadestånd till följd av en sådan uppgörelse 
inte försättas i en sämre situation gentemot 
övriga företag som begått samma 
överträdelse än det skulle befinna sig i om 
uppgörelsen i godo inte hade skett. Detta 
kan inträffa om ett företag som gör upp i 
godo också efter en sådan uppgörelse 
fortsätter att vara fullständigt solidariskt 
ansvarigt för den skada som överträdelsen 
orsakat. Ett överträdande företag som gör 
upp i godo bör därför i princip inte lämna 
något bidrag till övriga företag i samma 
överträdelse som inte gör upp i godo, om 
de sistnämnda företagen har betalat 
skadestånd till den skadelidande part som 
det förstnämnda företaget tidigare hade 
gjort upp med i godo. Korrelatet till denna 

(40) För att uppmuntra uppgörelser i godo 
bör ett överträdande företag som betalar 
skadestånd till följd av en sådan uppgörelse 
inte försättas i en sämre situation gentemot 
övriga företag som begått samma 
överträdelse än det skulle befinna sig i om 
uppgörelsen i godo inte hade skett. Detta 
kan inträffa om ett företag som gör upp i 
godo också efter en sådan uppgörelse 
fortsätter att vara fullständigt solidariskt 
ansvarigt för den skada som överträdelsen 
orsakat. Ett överträdande företag som gör 
upp i godo bör därför i princip inte lämna 
något bidrag till övriga företag i samma 
överträdelse som inte gör upp i godo, om 
de sistnämnda företagen har betalat 
skadestånd till den skadelidande part som 
det förstnämnda företaget tidigare hade 
gjort upp med i godo. Korrelatet till denna 
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regel om att inget bidrag ska lämnas är att 
den skadelidande partens skadeståndskrav 
minskas med den andel av den vållade 
skadan som det företag som gör upp i godo 
står för. Denna andel bör fastställas enligt 
samma regler som används för att fastställa 
bidragen mellan överträdande företag (se 
skäl 27). Utan en sådan minskning skulle 
de företag som inte gör upp i godo 
påverkas oskäligt av uppgörelsen i godo, 
som de inte deltagit i. Det företag som 
deltagit i överträdelsen och gör upp i godo 
måste betala ändå skadestånd om det är 
det enda möjligheten för den skadelidande 
parten att få full ersättning.

regel om att inget bidrag ska lämnas är att 
den skadelidande partens skadeståndskrav 
minskas med den andel av den vållade 
skadan som det företag som gör upp i godo 
står för. Denna andel bör fastställas enligt 
samma regler som används för att fastställa 
bidragen mellan överträdande företag (se 
skäl 27). Utan en sådan minskning skulle 
de företag som inte gör upp i godo 
påverkas oskäligt av uppgörelsen i godo, 
som de inte deltagit i.

Or. en

Motivering

Textavsnittet utgår till följd av ändringarna i artikel 18.

Ändringsförslag 37
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Var och en som har lidit skada som 
orsakats av en överträdelse av unionens 
konkurrensregler eller nationella 
konkurrensregler ska kunna kräva full 
ersättning för denna skada.

1. Var och en som har lidit skada som 
orsakats av en överträdelse av unionens 
konkurrensregler eller nationella 
konkurrensregler ska kunna kräva full 
ersättning för denna skada, utan att detta 
påverkar tillämpningen av eventuella krav 
enligt nationell lag för fastställande av 
skadeståndsansvar.

Or. en

Motivering

För att kunna kräva kompensation måste kraven enligt nationell lag för fastställandet av 
skadeståndsansvar uppfyllas.
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Ändringsförslag 38
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
överkompensation inte förekommer.

Or. en

Motivering

Överkompensation måste förhindras eftersom det skulle utgöra ett hinder för målet att 
åstadkomma likvärdiga villkor på den inre marknaden.

Ändringsförslag 39
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
skadelidande parter effektivt kan utöva sin 
rätt att yrka skadestånd.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
skadelidande parter effektivt kan utöva sin 
rätt att yrka skadestånd och att de 
verkligen får möjlighet till prövning.

Or. en

Ändringsförslag 40
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. skadeståndstalan: talan enligt nationell 
lagstiftning genom vilken en skadelidande 

3. skadeståndstalan: talan enligt nationell 
lagstiftning genom vilken en skadelidande 
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part väcker talan om skadestånd vid en 
nationell domstol; det kan också gälla fall 
där någon som agerar på en eller flera 
skadelidande parters vägnar väcker talan 
om skadestånd vid en nationell domstol, 
om den nationella lagstiftningen gör det 
möjligt,

part väcker talan om skadestånd vid en 
nationell domstol; det kan också gälla fall 
där någon som agerar på en eller flera 
skadelidande parters vägnar väcker talan 
om skadestånd vid en nationell domstol, 
om den nationella lagstiftningen ska göra
det möjligt i synnerhet när det gäller 
kollektiv prövning,

Or. en

Motivering

I februari 2012 antog Europaparlamentet resolutionen ”En enhetlig EU-strategi för kollektiv 
prövning”, i vilken parlamentet begärde att varje förslag avseende kollektiv prövning ska ta 
formen av en övergripande ram  med gemensamma principer som ger enhetlig tillgång till 
rättvisa genom kollektiv prövning inom unionen, som tar upp överträdelser av 
konsumenternas rättigheter. En mekanism för kollektiv prövning skulle stärka tillämpningen 
av konkurrensregler och förbättra konsumentskyddet.

Ändringsförslag 41
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. skadeståndstalan: talan enligt nationell 
lagstiftning genom vilken en skadelidande 
part väcker talan om skadestånd vid en 
nationell domstol; det kan också gälla fall 
där någon som agerar på en eller flera 
skadelidande parters vägnar väcker talan 
om skadestånd vid en nationell domstol, 
om den nationella lagstiftningen gör det 
möjligt,

3. skadeståndstalan: talan enligt nationell 
lagstiftning genom vilken en skadelidande 
part enskilt eller gemensamt väcker talan 
om skadestånd vid en nationell domstol; 
det gäller också fall där någon som agerar 
på en eller flera skadelidande parters 
vägnar väcker talan om skadestånd vid en 
nationell domstol,

Or. en

Ändringsförslag 42
Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. kollektiv prövning: i) en rättslig 
mekanism som ger möjlighet för två eller 
flera fysiska eller juridiska personer, eller 
för en enhet som har rätt att väcka 
företrädartalan, att ge in en kollektiv 
begäran om att ett olagligt beteende ska 
upphöra (kollektiv prövning av 
ansökningar om förbudsföreläggande), ii) 
en rättslig mekanism som ger möjlighet 
för två eller flera fysiska eller juridiska 
personer som gör gällande att de har lidit 
skada i en masskadesituation eller för en 
enhet som har rätt att väcka 
företrädartalan att ge in en kollektiv 
begäran om ersättning (kollektiv prövning 
av ersättningsanspråk),

Or. en

Motivering

I februari 2012 antog Europaparlamentet resolutionen ”En enhetlig EU-strategi för kollektiv 
prövning”, i vilken parlamentet begärde att varje förslag avseende kollektiv prövning ska ta 
formen av en övergripande ram med gemensamma principer som ger enhetlig tillgång till 
rättvisa genom kollektiv prövning inom unionen, som tar upp överträdelser av 
konsumenternas rättigheter. En mekanism för kollektiv prövning skulle stärka tillämpningen 
av konkurrensreglerna och förbättra konsumentskyddet.

Ändringsförslag 43
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. program för förmånlig behandling: ett 
program på grundval av vilket en deltagare 
i en hemlig kartell, oberoende av övriga 
företag som är inblandade i kartellen, 
samarbetar med konkurrensmyndigheten i 

13. program för förmånlig behandling: ett 
program på grundval av vilket en deltagare 
i ett konkurrensbegränsande avtal, beslut 
eller förfarande, oberoende av övriga 
företag som är inblandade i det avtalet,
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dennes utredning genom att frivilligt 
redovisa sin kännedom om kartellen och 
sin roll i denna, och i utbyte beviljas 
befrielse från eller nedsättning av 
eventuella böter som kan komma att 
åläggas för deltagande i kartellen,

beslutet eller förfarandet, samarbetar med 
konkurrensmyndigheten i dennes utredning 
genom att frivilligt redovisa sin kännedom 
om avtalet, beslutet eller förfarandet och 
sin roll i detta, och i utbyte beviljas 
befrielse från eller nedsättning av 
eventuella böter som kan komma att 
åläggas för deltagande i avtalet, beslutet 
eller förfarandet,

Or. en

Motivering

Den valda termen är alltför snäv och skulle inte beakta det faktiska läget på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 44
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. företagsredogörelse för förmånlig 
behandling: en muntlig eller skriftlig 
redogörelse som ges av ett företag eller för 
ett företags räkning till en 
konkurrensmyndighet med beskrivning av 
företagets kännedom om en hemlig kartell
och dess roll i denna, och som utarbetats 
särskilt för att lämnas in till myndigheten 
för att denna ska bevilja befrielse från eller 
nedsättning av böter inom ramen för ett 
program för förmånlig behandling som 
gäller tillämpningen av artikel 101 i 
fördraget eller motsvarande bestämmelse i 
nationell lagstiftning; detta omfattar inte 
handlingar eller information som finns 
oberoende av en konkurrensmyndighets 
förfaranden (befintlig information),

14. företagsredogörelse för förmånlig 
behandling: en muntlig eller skriftlig 
redogörelse som frivilligt ges av ett företag 
eller för ett företags räkning till en 
konkurrensmyndighet, när som helst 
under förfarandet, med beskrivning av 
företagets kännedom om ett 
konkurrensbegränsande avtal, beslut eller 
förfarande och dess roll i denna, och som 
utarbetats särskilt för att lämnas in till 
myndigheten för att denna ska bevilja 
befrielse från eller nedsättning av böter 
inom ramen för ett program för förmånlig 
behandling som gäller tillämpningen av 
artikel 101 i fördraget eller motsvarande 
bestämmelse i nationell lagstiftning, 
inbegripet alla bilagor till en sådan 
redogörelse; detta omfattar inte handlingar 
eller information som finns oberoende av 
en konkurrensmyndighets förfaranden 
(befintlig information),
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Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. Den 
föreslagna definitionen av företagsredogörelse för förmånlig behandling innehåller inte alla 
handlingar som lämnats av företaget som ansökt om förmånlig behandling och som 
inbegriper bevisning som kan vara till nackdel för detta företag. Med denna begränsning av 
skyddet uppnås därmed inte det önskade syftet att bibehålla effektivitet och ändamålsenlighet 
när det gäller program för förmånlig behandling och förlikningsförfaranden.

Ändringsförslag 45
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. förlikningsinlaga: en frivillig 
redogörelse från ett företag eller för ett 
företags räkning till en 
konkurrensmyndighet, i vilken företaget 
medger sitt deltagande i en överträdelse 
av artikel 101 i fördraget eller en 
motsvarande bestämmelse i nationell 
lagstiftning och sitt ansvar för denna 
överträdelse; sådana redogörelser 
utarbetas särskilt som en del av en formell 
begäran om skyndsam handläggning 
riktad till myndigheten i fråga,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. uppgörelse i godo: ett avtal enligt vilket 
skadestånd betalas efter en tvistlösning i 

17. uppgörelse i godo: ett avtal enligt vilket 
skadestånd betalas efter en tvistlösning i 
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godo. godo, inbegripet ett avtal enligt vilket ett 
företag förbinder sig att betala skadestånd 
från en garanterad kompensationsfond 
till personer som lidit skada till följd av 
överträdelser av konkurrensreglerna.

Or. en

Motivering

Genom möjligheten att skapa en garanterad kompensationsfond ska de skadelidande 
parternas rätt till kompensation stärkas.

Ändringsförslag 47
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar, om en kärande har lagt fram 
rimligen tillgängliga fakta och bevis som 
ger skälig grund att misstänka att käranden 
eller de som han eller hon företräder har 
lidit skada till följd av svarandens 
överträdelse av konkurrensreglerna, kan 
förelägga svaranden eller en tredje part att 
lämna ut bevis, på de villkor som anges i 
detta kapitel. Medlemsstaterna ska se till 
att domstolarna också kan förelägga 
käranden eller en tredje part att lämna ut 
bevis på svarandens begäran.

Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar vid skadeståndstalan i princip 
inte kan ålägga en part eller en tredje part
att lämna ut redogörelser för förmånlig 
behandling eller andra handlingar som 
inbegriper bevisning som lämnats av den 
som ansökt om förmånlig behandling och 
som inbegriper bevisning som kan vara 
till nackdel för denna part. Om emellertid
en kärande har lagt fram rimligen 
tillgängliga fakta och bevis som ger skälig 
grund att misstänka att käranden, eller de 
som han eller hon företräder, har lidit 
skada till följd av svarandens överträdelse 
av konkurrensreglerna, och redogörelsen 
för förmånlig behandling eller andra 
handlingar som inbegriper bevisning som 
lämnats av den som ansökt om förmånlig 
behandling och som kan vara till nackdel 
för denna part är nödvändiga för att 
styrka deras skadeståndstalan och 
innehåller bevisning som inte kan 
tillhandahållas på annat sätt, kan
nationella domstolar förelägga svaranden 
eller en tredje part att lämna ut bevis, 
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oavsett om detta bevis finns med i 
konkurrensmyndighetens ärendeakt, på 
de villkor som anges i detta kapitel. 
Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella domstolarna också kan 
förelägga käranden eller en tredje part att 
lämna ut bevis på svarandens begäran.

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. 
Handlingar som överlämnas av den sökande måste därmed skyddas samtidigt som ett skydd i 
sig är oförenligt med primärrätten (Donau Chemie).

Ändringsförslag 48
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har styrkt att det bevismaterial som den 
andra parten eller en tredje part 
kontrollerar är ägnat att ligga till grund för 
dess talan eller försvar, och

(a) angett bevisning som den andra parten 
eller en tredje part kontrollerar och som är 
ägnad att ligga till grund för talan eller 
försvaret,

Or. en

Motivering

Såsom kommissionen anger i sin motivering till lagstiftningsförslaget bör allmänna krav på 
utlämnande av information normalt betraktas som oproportionerliga och oförenliga med den
begärande partens skyldighet att avgränsa (kategorier av) bevisningen så snävt och exakt 
som möjligt. För att undvika ospecificerade eftersökningar bör käranden fastställa bevisning 
eller kategorier av bevisning så exakt och snävt avgränsat som möjligt.
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Ändringsförslag 49
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) visat att han eller hon vidhåller 
begäran om utlämnande av bevis för en 
specifik skadeståndstalan som väckts vid 
en nationell domstol i unionen, och

Or. en

Motivering

I artikel 5 ges ingen vägledning vad gäller begäran om utlämnande av bevis från länder 
utanför EU. Bevis på ett konkurrensbegränsande avtal eller arrangemang i EU får emellertid 
inte användas som ett substitut för (grupptalan) utanför EU:s jurisdiktion. 
Ändringen avser att ta itu med detta på lämpligt sätt och undvika en sådan verkan.

Ändringsförslag 50
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) på ett övertygande sätt visat för den 
nationella domstol till vilken begäran 
ställts att de bevis som erhålls inte 
kommer att användas av den begärande 
parten eller annan part med anknytning 
till denna i något annat rättsligt 
förfarande, och att den begärande parten 
eller annan part med anknytning till 
denna inte kommer att utlämna bevisen 
till någon tredje part, såvida inte ett 
uttryckligt tillstånd getts av den nationella 
domstol vid vilken den fastställda 
skadeståndstalan är under behandling.

Or. en
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Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. 
Handlingar som överlämnas av den sökande måste därmed skyddas samtidigt som ett skydd i 
sig är oförenligt med primärrätten (Donau Chemie).

Ändringsförslag 51
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella domstolar kan utfärda ett 
föreläggande om utlämnande av sådan 
bevisning eller kategorier av sådan 
bevisning, avgränsade så exakt och snävt 
som möjligt på grundval av de 
faktauppgifter som rimligen finns 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

Såsom kommissionen anger i sin motivering till lagstiftningsförslaget bör allmänna krav på 
utlämnande av information normalt betraktas som oproportionerliga och oförenliga med den 
begärande partens skyldighet att avgränsa (kategorier av) bevisningen så snävt och exakt 
som möjligt. För att undvika ospecificerade eftersökningar bör käranden fastställa bevisning 
eller kategorier av bevisning så exakt och snävt avgränsat som möjligt.

Ändringsförslag 52
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar begräsar utlämnandet av bevis
till vad som är proportionellt. Vid 
bedömningen av om ett utlämnande som 
begärs av en part är proportionellt ska 
nationella domstolarna ta hänsyn till alla 
parters och berörda tredje parters 
rättmätiga intressen. De ska särskilt ta 
under övervägande

3. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar begränsar utlämnande av 
bevisning till att omfatta det som är 
proportionellt och som hänför sig till en 
skadeståndstalan i unionen. Vid 
bedömningen av om ett utlämnande som 
begärs av en part är proportionellt ska de 
nationella domstolarna ta hänsyn till 
berörda allmänna intressen och alla 
enskilda parters legitima intressen. De ska 
särskilt ta under övervägande

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. 
Handlingar som överlämnas av den sökande måste därmed skyddas samtidigt som ett skydd i 
sig är oförenligt med primärrätten (Donau Chemie).

Ändringsförslag 53
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) behovet att värna om en effektiv 
offentlig tillämpning av 
konkurrenslagstiftningen, särskilt med 
hänsyn till de risker som ett utlämnande 
av handlingar skulle innebära för
(i) konkurrensmyndigheternas program 
för förmånlig behandling,
(ii) konkurrensmyndigheternas 
förlikningsförfaranden,
(iii) interna beslutförfaranden inom en 
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konkurrensmyndighet och inom 
Europeiska konkurrensnätverket,

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. 
Denna betydelse måste de nationella domarna beakta då de utfärdar ett föreläggande om 
utlämnande av bevismaterial.

Ändringsförslag 54
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) behovet av att undvika missbruk av 
rättigheter som avser sådant utlämnande 
av bevis som föreskrivs i detta kapitel, och 
missbruk av det bevismaterial och den 
information som erhållits inom ramen för 
detta.

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. 
Handlingar som överlämnas av den sökande måste därmed skyddas samtidigt som ett skydd i 
sig är oförenligt med primärrätten (Donau Chemie).

Ändringsförslag 55
Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar har tillgång till effektiva 
åtgärder för att kunna skydda konfidentiell 
information från missbruk i största möjliga 
utsträckning samtidigt som de ser till att 
relevant bevismaterial som innehåller 
sådan information finns tillgängligt i 
skadeståndsmålet.

4. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar har tillgång till effektiva 
åtgärder för att kunna skydda konfidentiell 
information från missbruk i största möjliga 
utsträckning samtidigt som de ser till att 
relevant bevismaterial som innehåller 
sådan information finns tillgängligt i 
skadeståndsmålet i unionen. Företagens 
intresse av att undvika skadeståndstalan 
till följd av en överträdelse ska inte utgöra 
ett kommersiellt intresse som är värt att 
skydda.

Or. en

Motivering

Intresset av att undvika skadeståndstalan till följd av en överträdelse av konkurrensregler 
utgör inte ett kommersiellt intresse som är värt att skydda. eftersom det skulle stå i direkt strid 
med en verklig rätt till kompensation (se mål T-437/08, CDC Hydrogen Peroxide mot 
kommissionen).

Ändringsförslag 56
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att 
konkurrensmyndigheterna hörs innan en 
nationell domstol förelägger utlämnande 
av bevis enligt denna artikel avseende 
information som härrör från 
konkurrensmyndighetens ärendeakt, 
oavsett om informationen innehas av 
konkurrensmyndigheten eller en 
tredje part.
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Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas.

Ändringsförslag 57
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Medlemsstaterna ska se till att berörda 
parter som förfogar över redogörelser för 
förmånlig behandling eller andra 
handlingar som inbegriper bevisning som 
utlämnats av den som ansökt om 
förmånlig behandling och som utlämnats 
av denna hörs innan en nationell domstol 
förelägger utlämnande av bevis enligt 
denna artikel avseende information som 
härrör från de specifika handlingarna.

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. 
Handlingar som överlämnas av den sökande måste därmed skyddas samtidigt som ett skydd i 
sig är oförenligt med primärrätten (Donau Chemie).

Ändringsförslag 58
Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska, i den mån deras 
domstolar har befogenhet att förelägga 
utlämnande utan att höra den person som 
uppmanas att göra det, se till att inget straff 
får åläggas för underlåtenhet att följa ett 
sådant föreläggande till dess att den som ett 
sådant föreläggande riktar sig till har hörts 
av domstolen.

6. Medlemsstaterna ska, i den mån deras 
domstolar har befogenhet att förelägga 
utlämnande utan att höra den person som 
uppmanas att göra det, se till att inget straff 
får åläggas för underlåtenhet att följa ett 
sådant föreläggande till dess att den som ett 
sådant föreläggande riktar sig till har hörts 
av den nationella domstolen.

Or. en

Motivering

Begreppet måste specificeras.

Ändringsförslag 59
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska se till att en 
fysisk eller juridisk person eller en 
myndighet som berörs av ett nationellt 
domstolsbeslut enligt denna artikel har 
möjlighet att begära att beslutet prövas, 
vilket även kan inbegripa begäran om 
preliminärt förbudsföreläggande. 
Konkurrensmyndigheterna ska ha samma 
rättighet efter det att den utfrågning som 
avses i artikel 5.5a hållits.

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
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konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. 
Skyddet av handlingar ska garanteras genom möjligheten att begära att beslutet prövas.

Ändringsförslag 60
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utan att det påverkar den skyldighet 
som föreskrivs i punkt 4 och de 
begränsningar som föreskrivs i artikel 6 
ska denna artikel inte hindra 
medlemsstaterna från att behålla eller 
införa regler som möjliggör ett system för 
att lämna ut bevis i större omfattning.

utgår

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. 
Samma skyddnivå måste garanteras för att se till att programmet för förmånlig behandling 
förblir effektivt.

Ändringsförslag 61
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Begränsning av utlämnandet av bevis ur 
en konkurrensmyndighets ärendeakt
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1. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella domstolar vid skadeståndstalan 
inte någonsin kan ålägga en part eller en 
tredje part att lämna ut någon av följande 
kategorier av bevisning:
(a) företagsredogörelser för förmånlig 
behandling, och
(b) förlikningsinlagor.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
nationella domstolar vid skadeståndstalan 
kan utfärda ett föreläggande om 
utlämnande av följande kategorier av 
bevisning först efter det att en 
konkurrensmyndighet har avslutat sitt 
förfarande eller fattat ett beslut som avses 
i artikel 5 eller kapitel III i förordning 
(EG) nr 1/2003.
(a) Information som en fysisk eller 
juridisk person tagit fram särskilt för en 
konkurrensmyndighets handläggning av 
ett ärende.
(b) Information som en 
konkurrensmyndighet tagit fram under 
sin handläggning av ett ärende.
3. Ett föreläggande om utlämnande av 
bevis ur en konkurrensmyndighets 
ärendeakt som inte omfattas av någon av 
de kategorier som förtecknas i punkt 1 
eller 2 i denna artikel kan utfärdas när 
som helst under handläggningen av en 
skadeståndstalan.

Or. en

Motivering

Det är av största betydelse att man garanterar tillräckliga incitament för programmen för 
förmånlig behandling i syfte att säkerställa likvärdiga villkor på den inre marknaden. 
Programmen för förmånlig behandling är det mest effektiva verktyget för att upptäcka 
konkurrensbegränsande avtal. Om man inte, eller endast i liten utsträckning, upptäcker 
konkurrensbegränsande beteenden finns det slutligen inga skadelidande som ska ersättas. Ett 
särskilt skydd för vissa handlingar skulle kunna äventyra den faktiska rätten till kompensation 
och samtidigt även effektiviteten i programmen för förmånlig behandling.
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Ändringsförslag 62
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar vid skadeståndstalan inte 
någonsin kan ålägga en part eller en tredje 
part att lämna ut någon av följande 
kategorier av bevisning:

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar vid skadeståndstalan inte 
någonsin kan ålägga en part eller en tredje 
part att lämna ut företagsredogörelser för 
förmånlig behandling:

Or. en

Motivering

Förlikningsinlagor är visserligen viktiga för den effektiva offentliga tillämpningen av 
konkurrensreglerna men de är långt ifrån lika viktiga som företagsredogörelser för förmånlig 
behandling. Det finns en grundläggande skillnad i deras karaktär och kvalitet, eftersom 
förlikningsinlagor – till skillnad från företagsredogörelser för förmånlig behandling – inte är 
oundgängliga för att man verkligen ska kunna upptäcka överträdelser. Följaktligen bör de tas 
med på den grå listan i artikel 6.2 och inte på den striktare svarta listan.

Ändringsförslag 63
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) företagsredogörelser för förmånlig 
behandling, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 64
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) företagsredogörelser för förmånlig 
behandling, och

(a) alla nyligen upprättade handlingar 
som inbegriper bevisning som utlämnats 
av den som ansökt om förmånlig 
behandling, och

Or. en

Ändringsförslag 65
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) förlikningsinlagor. utgår

Or. en

Ändringsförslag 66
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att bevis 
som omfattas av någon av de kategorier 
som förtecknas i artikel 6.1 som en fysisk 
eller juridisk person erhåller enbart 
genom tillgång till en 
konkurrensmyndighets ärendeakt vid 
utövandet av sin rätt till försvar enligt 
artikel 27 i förordning (EG) nr 1/2003 
eller motsvarande bestämmelser i 
nationell lagstiftning inte godkänns vid 
skadeståndstalan.

utgår

Or. en
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Motivering

Punkten utgår eftersom artikel 6 utgår.

Ändringsförslag 67
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att bevis 
som omfattas av någon av de kategorier 
som förtecknas i artikel 6.2 som en fysisk 
eller juridisk person erhåller enbart 
genom tillgång till en 
konkurrensmyndighets ärendeakt vid 
utövandet av sin rätt till försvar enligt 
artikel 27 i förordning nr 1/2003 eller 
motsvarande bestämmelser i nationell 
lagstiftning inte godkänns vid 
skadeståndstalan innan den berörda 
konkurrensmyndigheten har avslutat sitt 
förfarande eller fattat ett beslut som avses 
i artikel 5 eller kapitel III i förordning 
(EG) nr 1/2003.

utgår

Or. en

Motivering

Punkten utgår eftersom artikel 6 utgår.

Ändringsförslag 68
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att bevisning 
som en fysisk eller juridisk person erhåller 
enbart genom tillgång till en 

3. Medlemsstaterna ska se till att bevisning 
som en fysisk eller juridisk person erhåller 
enbart genom tillgång till en 
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konkurrensmyndighets ärendeakt vid 
utövande av sin rätt till försvar enligt 
artikel 27 i förordning (EG) nr 1/2003 eller 
motsvarande bestämmelser i nationell 
lagstiftning, och som inte godkänns enligt 
punkt 1 eller 2 i denna artikel, endast kan
användas vid en skadeståndstalan som 
väckts av denna person eller den fysiska 
eller juridiska person som tagit över hans 
eller hennes rättigheter, inklusive den 
person som förvärvat hans eller hennes 
anspråk.

konkurrensmyndighets ärendeakt vid 
utövande av sin rätt till försvar enligt 
artikel 27 i förordning (EG) nr 1/2003 eller 
motsvarande bestämmelser i nationell 
lagstiftning endast kan användas vid en 
skadeståndstalan som väckts av denna 
person eller den fysiska eller juridiska 
person som tagit över hans eller hennes 
rättigheter, inklusive den person som 
förvärvat hans eller hennes anspråk.

Or. en

Motivering

Anpassning till följd av att artikel 6 utgår liksom punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Ändringsförslag 69
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar kan ålägga parter, tredje man 
och deras rättsliga företrädare påföljder om 
de

1. Medlemsstaterna ska se till att nationella 
domstolar kan ålägga parter, tredje man 
och deras rättsliga företrädare effektiva 
påföljder om de

Or. en

Ändringsförslag 70
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) visste att bevisningen var relevant för 
anhängiga eller eventuella framtida 

iii) visste eller rimligen hade kunnat sluta 
sig till att bevisningen var relevant för 
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skadeståndsmål där den förstörande parten 
väckt talan eller där talan väckts mot 
denne,

anhängiga eller eventuella framtida 
skadeståndsmål där den förstörande parten 
väckt talan eller där talan väckts mot 
denne,

Or. en

Ändringsförslag 71
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För sådana fall där nationella domstolar i 
skadeståndsmål har att pröva frågor om 
avtal, beslut eller samordnade förfaranden 
som omfattas av artikel 101 eller 102 i 
fördraget eller nationell 
konkurrenslagstiftning, med avseende på 
vilka en nationell konkurrensmyndighet 
eller överprövningsinstans redan har fattat 
ett slutligt överträdelsebeslut, ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
domstolarna inte kan fatta beslut som 
strider mot ett sådant konstaterande av en 
överträdelse. Denna skyldighet påverkar 
inte utövandet av de rättigheter och 
skyldigheter som avses i artikel 267 i 
fördraget.

För sådana fall där nationella domstolar i 
skadeståndsmål har att pröva frågor om 
avtal, beslut eller samordnade förfaranden 
som omfattas av artikel 101 eller 102 i 
fördraget eller nationell 
konkurrenslagstiftning, med avseende på 
vilka en nationell konkurrensmyndighet 
eller överprövningsinstans redan har fattat 
ett slutligt överträdelsebeslut, ska 
medlemsstaterna säkerställa att
domstolarna inte kan fatta beslut som 
strider mot ett sådant konstaterande av en 
överträdelse. Denna skyldighet påverkar 
inte utövandet av de rättigheter och 
skyldigheter som avses i artikel 267 i 
fördraget, rätten till ett effektivt rättsmedel 
och en opartisk domstol och rätten till 
försvar, i enlighet med artiklarna 47 och 
48 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och rätten 
till en rättvis rättegång, i enlighet med 
artikel 6 i konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. Beslut fattade 
av nationella konkurrensmyndigheter och 
konkurrensdomstolar ska sålunda vara 
bindande, förutsatt att inga uppenbara fel 
konstaterats i samband med 
undersökningen och att rätten till försvar 
respekterats.
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Or. en

Motivering

För att garantera rätten till försvar för konsumenter och företag ska den bindande effekten 
inte gälla om denna rätt inte har respekterats.

Ändringsförslag 72
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) att ett sådant beteende uppfyller 
villkoren för att utgöra en överträdelse av 
unionens konkurrensregler eller nationella 
konkurrensregler,

ii) fakta som påvisar att ett sådant 
beteende uppfyller villkoren för att utgöra 
en överträdelse av unionens 
konkurrensregler eller nationella 
konkurrensregler,

Or. en

Ändringsförslag 73
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
preskriptionsfristen för väckande av 
skadeståndstalan har en löptid på minst 
fem år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
preskriptionsfristen för väckande av 
skadeståndstalan har en löptid på minst 
fem år, och minst tio år när det gäller 
komplexa finansiella produkter.

Or. de

Ändringsförslag 74
Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
preskriptionsfristen för väckande av 
skadeståndstalan har en löptid på minst 
fem år.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
preskriptionsfristen för väckande av 
skadeståndstalan har en löptid på minst tre
år.

Or. en

Motivering

En preskriptionsfrist på tre år förefaller tillräcklig. För det första kommer käranden i vilket 
fall som helst att vilja kräva skadestånd så snart som möjligt efter att ett rättsligt bindande 
beslut fattats av en konkurrensmyndighet. För det andra ger tre år käranden tillräckligt med 
tid för att förbereda målet.

Ändringsförslag 75
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
preskriptionsfristen tillfälligt upphör att
löpa om en konkurrensmyndighet vidtar 
åtgärder inom ramen för en utredning eller 
ett förfarande med avseende på en 
överträdelse som skadeståndstalan avser. 
Det tillfälliga avbrottet i 
preskriptionsfristen ska upphöra tidigast ett 
år efter det att överträdelsebeslutet har 
blivit slutligt eller förfarandet avslutats på 
något annat sätt.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
preskriptionsfristen tillfälligt upphör att 
löpa om en konkurrensmyndighet vidtar 
åtgärder inom ramen för en utredning eller 
ett förfarande med avseende på en 
överträdelse som skadeståndstalan avser. 
Det tillfälliga avbrottet i 
preskriptionsfristen ska upphöra tidigast 
två år efter det att överträdelsebeslutet har 
blivit slutligt eller förfarandet avslutats på 
något annat sätt.

Or. en

Motivering

Med tanke på att skadeståndsanspråk med anledning av konkurrensbegränsande beteenden är 
ekonomiskt invecklade och att de informationsasymmetrier som föreligger för i synnerhet 
konsumenterna innebär att det kan vara svårt att göra sådana skadeståndsanspråk i tid, bör 
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preskriptionsfristen förlängas med ett år så att kärandena verkligen garanteras rätten till full 
kompensation.

Ändringsförslag 76
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
preskriptionsfristen tillfälligt upphör att 
löpa om en konkurrensmyndighet vidtar 
åtgärder inom ramen för en utredning eller 
ett förfarande med avseende på en 
överträdelse som skadeståndstalan avser. 
Det tillfälliga avbrottet i 
preskriptionsfristen ska upphöra tidigast ett 
år efter det att överträdelsebeslutet har
blivit slutligt eller förfarandet avslutats på 
något annat sätt.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
preskriptionsfristen tillfälligt upphör att 
löpa om en konkurrensmyndighet vidtar 
åtgärder inom ramen för en utredning eller 
ett förfarande med avseende på en 
överträdelse som skadeståndstalan avser. 
Det tillfälliga avbrottet i 
preskriptionsfristen ska upphöra tidigast 
sex månader efter den dag då
överträdelsebeslutet har blivit slutligt eller 
förfarandet avslutats på något annat sätt.

Or. en

Motivering

Det måste anges exakt när tidsfristen upphör. Dessutom torde sex månader vara tillräckligt 
för att uppnå det önskade syftet.

Ändringsförslag 77
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1–5 i denna artikel ska 
skadeståndstalan väckas inom tio år från 
den tidpunkt då de händelser som ligger 
till grund för talan inträffade.
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Or. en

Ändringsförslag 78
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att
svaranden i ett skadeståndsmål, som en 
invändning mot ett skadeståndsanspråk, 
kan åberopa det faktum att käranden 
övervältrat hela eller delar av det överpris 
som överträdelsen orsakat. Bevisbördan för 
övervältringen åligger svaranden.

1. Medlemsstaterna får föreskriva ett 
system som grundar sig på rättspraxis och 
genom vilket svaranden i ett 
skadeståndsmål, som en invändning mot ett 
skadeståndsanspråk, kan åberopa det 
faktum att käranden övervältrat hela eller 
delar av det överpris som överträdelsen 
orsakat. Bevisbördan för övervältringen 
ska i detta fall åligga svaranden.

Or. en

Motivering

Även om användningen av ett försvar med åberopande av ansvarsförskjutning – som är 
möjlig i ett antal av de nationella EU-rättssystemen – är ett förslag i positiv riktning, syftar 
denna ändring till att lösa det problem som uppstår i det att den EU-lagstiftning som föreslås 
i denna artikel oavsiktligt kan gynna antingen de direkta eller de indirekta köparna. Utan 
lagstiftning skulle det förvisso finnas en risk för inkonsekvens, men det skulle eventuellt vara 
bättre att låta medlemsstaterna tillämpa ett försvar med åberopande av ansvarsförskjutning 
genom EU:s rättspraxis.

Ändringsförslag 79
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att den 
nationella domstolen har behörighet att 
uppskatta hur stor andel av överpriset 
som har övervältrats.
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Or. en

Motivering

Det måste klargöras att den nationella domstolen har befogenhet att uppskatta hur stor andel 
av överpriset som har övervältrats, för att åtgärda problem såsom informationsasymetri.

Ändringsförslag 80
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Såtillvida som överpriset har 
övervältrats på personer på nästa nivå i 
försörjningskedjan, för vilka det är 
rättslig omöjligt att kräva ersättning för 
sin skada, ska svaranden inte kunna 
åberopa det försvar som avses i 
föregående stycke.

utgår

Or. en

Motivering

Det är svårt att bedöma vad som skulle vara definitionen av en ”rättslig omöjlighet”. 
Rättsliga hinder som skulle göra det ”rättsligt omöjligt” för indirekta kunder att kräva 
skadestånd för den skada de lidit skulle dessutom strida mot EU-domstolens rättspraxis (jfr. 
Courage och Crehan; Manfredi) och skulle därför överhuvudtaget inte förekomma. Den 
föreslagna ordalydelsen kan leda till att ersättning beviljas käranden som inte lidit någon 
skada och/eller till att överkompensation beviljas.

Ändringsförslag 81
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i den situation som avses i punkt 1 i denna 
artikel ska den indirekta köparen anses ha 
bevisat att en övervältring på honom eller 

I den situation som avses i punkt 1 i denna 
artikel ska den indirekta köparen, i syfte att
påvisa förekomsten av övervältring, 
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henne har ägt rum om han eller hon kan
bevisa att

åtminstone bevisa följande:

Or. en

Motivering

Bevisbördan ska ligga på den indirekta köparen.

Ändringsförslag 82
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) överträdelsen ledde till ett överpris för 
den direkta köparen till svaranden, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 83
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) han eller hon köpte dessa varor eller 
tjänster av den direkta köparen eller av en 
annan indirekt köpare som är direkt 
kopplad till svaranden genom 
försörjningskedjan, och

Or. en

Motivering

De bevis som en indirekt köpare behöver lägga fram för att påvisa en övervältring är inte 
tillräckliga. De knappa villkoren att a) en överträdelse ägt rum, b) att överträdelsen ledde till 
ett överpris för den direkta köparen och c) att den indirekta köparen köpte de varor eller 
tjänster som berördes av överträdelsen, eller köpte de varor eller tjänster som härrör från 
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eller innehåller de varor och tjänster som berördes av överträdelsen, är otillräckliga för att 
påvisa att det förekommit övervältring på den indirekta köparen.

Ändringsförslag 84
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) han eller hon köpte dessa varor eller 
tjänster till ett överpris.

Or. en

Motivering

De bevis som en indirekt köpare behöver lägga fram för att påvisa en övervältring är inte 
tillräckliga. De knappa villkoren att a) en överträdelse ägt rum, b) att överträdelsen ledde till 
ett överpris för den direkta köparen och c) att den indirekta köparen köpte de varor eller 
tjänster som berördes av överträdelsen, eller köpte de varor eller tjänster som härrör från 
eller innehåller de varor och tjänster som berördes av överträdelsen, är otillräckliga för att 
påvisa att det förekommit övervältring på den indirekta köparen. Han eller hon måste bevisa 
att varorna köptes till ett överpris.

Ändringsförslag 85
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att den berörda 
domstolen har behörighet att uppskatta hur 
stor andel av överpriset som övervältrats.

Medlemsstaterna ska se till att den berörda 
domstolen har behörighet att uppskatta hur 
stor andel av överpriset som övervältrats. 
När domstolarna utför denna relativt 
komplexa uppgift bör de ha stöd i tydliga, 
enkla, begripliga, lättillämpliga och 
tillräckligt uppdaterade riktlinjer som 
utfärdas av kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 86
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artiklarna 12 och 13 ska inte hindra 
medlemsstaterna från att införa 
bestämmelser som förebygger dubbla 
utbetalningar av skadestånd när 
kompensationen redan har betalats ut till 
antingen den direkta eller den indirekta 
köparen.

Or. en

Motivering

Överkompensation måste förhindras eftersom det skulle utgöra ett hinder för målet att 
åstadkomma likvärdiga villkor på den inre marknaden.

Ändringsförslag 87
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det vid 
en kartellöverträdelse presumeras att 
överträdelsen orsakat skada. Det företag 
som begått överträdelsen ska ha rätt att 
motbevisa denna presumtion.

utgår

Or. en

Motivering

Det har sedan länge varit en allmän princip i EU att det är kärandens ansvar att bevisa 
skadans omfattning. Kommissionens förslag strider mot denna princip och skulle leda till en 
snedvridning i systemet. Dessutom skulle svaranden behöva betydande ekonomisk bevisning 



PE521.778v01-00 54/57 AM\1007105SV.doc

SV

för att motbevisa en sådan presumtion och det skulle vara mycket svårt att införa en sådan 
presumtion i de fall där köparna kanske finns i flera led (t.ex. en leverantör, en detaljhandlare 
och en konsument).

Ändringsförslag 88
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det vid en 
kartellöverträdelse presumeras att 
överträdelsen orsakat skada. Det företag 
som begått överträdelsen ska ha rätt att 
motbevisa denna presumtion.

1. Medlemsstaterna ska se till att det vid en 
allvarlig överträdelse genom syfte
presumeras att överträdelsen orsakat skada. 
Det företag som begått överträdelsen ska 
ha rätt att motbevisa denna presumtion.

Or. en

Ändringsförslag 89
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det vid en 
kartellöverträdelse presumeras att 
överträdelsen orsakat skada. Det företag 
som begått överträdelsen ska ha rätt att 
motbevisa denna presumtion.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
nationella domstolar ska ges befogenhet 
att konstatera en skada och uppskatta 
skadebeloppet på basis av de bevis som 
parterna lägger fram.

Or. en

Motivering

En motbevisbar presumtion att skada orsakats ”vid en kartellöverträdelse” är en 
generalisering av verkligheten som inte är helt korrekt. Det finns inga ekonomiska bevis för 
att alla karteller skulle orsaka skada. Kommissionen utfärdar böter till följd av många olika 
former av konkurrensbegränsande avtal eller arrangemang: allvarliga priskarteller och 
lösare former av kontakter mellan konkurrenter. Alla dessa typer har inte nödvändigtvis en 
ekonomisk effekt. Dessutom ges ingen vägledning om hur en svarande skulle kunna motbevisa 
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denna presumtion.

Ändringsförslag 90
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bevisbördan och den nivå på bevisstyrka 
och sakframställan som krävs för 
beräkning av skada inte gör det praktiskt 
omöjligt eller överdrivet svårt för den 
skadelidande parten att utöva sin rätt till 
skadestånd. Medlemsstaterna ska se till att 
domstolen har behörighet att uppskatta 
beloppet av skadan.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
bevisbördan och den nivå på bevisstyrka 
och sakframställan som krävs för 
beräkning av skada inte gör det praktiskt 
omöjligt eller överdrivet svårt för den 
skadelidande parten att utöva sin rätt till 
skadestånd.

Or. en

Motivering

Textavsnittet utgår till följd av ändringarna i artikel 16.1.

Ändringsförslag 91
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
konkurrensmyndigheter som ingår i 
nätverket av offentliga myndigheter som 
tillämpar unionens konkurrensregler får 
avbryta förfarandet om parterna i detta 
förfarande deltar i en tvistlösning i godo 
som avser en skadeståndstalan. Den 
ersättning som betalas ut eller ska betalas 
ut till skadelidande till följd av en sådan 
uppgörelse i godo ska betraktas som en 
förmildrande faktor när storleken på 
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påföljderna fastställs.

Or. en

Motivering

I konsumenternas och företagens intresse måste ersättning av skador vara kostnadseffektiva, 
ske i tid och vara effektiva. Därför bör man uppmuntra tvistlösning genom uppgörelse i godo 
i ett tidigt skede genom att ge ett incitament kopplat till de böter som fastställs av 
konkurrensmyndigheten för att garantera en sådan kostnadseffektiv och effektiv ersättning 
som ges i tid. Om konkurrensmyndigheten anser att den ersättning som betalats ut är korrekt 
och laglig bör den följaktligen beakta denna ersättning när böterna fastställs.

Ändringsförslag 92
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att efter en 
uppgörelse i godo det anspråk som 
framställs av den skadelidande part som 
gör upp i godo reduceras med den andel 
som den överträdande part som gör upp i 
godo ansvarar för av den skada som 
överträdelsen har vållat den skadelidande 
parten. Parter som varit delaktiga i samma 
överträdelse men inte gör upp i godo kan 
inte kräva tillbaka ett bidrag från den part 
som gör upp i godo vad gäller det 
återstående anspråket. Endast när de 
överträdande parter som inte gör upp i 
godo inte kan betala ersättning som 
motsvarar det kvarstående anspråket kan 
den överträdande part som gör upp i godo 
åläggas att betala skadestånd till den 
skadelidande part som gör upp i godo.

1. Medlemsstaterna ska se till att efter en 
uppgörelse i godo det anspråk som 
framställs av den skadelidande part som 
gör upp i godo reduceras med den andel 
som den överträdande part som gör upp i 
godo ansvarar för av den skada som 
överträdelsen har vållat den skadelidande 
parten. Parter som varit delaktiga i samma 
överträdelse men inte gör upp i godo kan 
inte kräva tillbaka ett bidrag från den part 
som gör upp i godo vad gäller det 
återstående anspråket.

Or. en

Motivering

En part som gör upp i godo kan, trots att han eller hon redan har betalat efter uppgörelse i 
godo, tvingas betala skadestånd till den skadelidande part som gör upp i godo, i det fall då 
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parter som varit delaktiga i samma överträdelse men inte gör upp i godo inte kan betala den 
skada som den återstående skadeståndstalan motsvarar. Denna möjlighet ska strykas 
eftersom den skulle avskräcka parterna från att göra upp i godo och därmed stå i strid med 
kommissionens ursprungliga mål.

Ändringsförslag 93
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se över detta direktiv 
och rapportera till Europaparlamentet och 
rådet senast den [...] [beräknas som fem år 
efter det datum som anges som tidsfrist för 
införlivande av direktivet].

Kommissionen ska se över detta direktiv 
och rapportera till Europaparlamentet och 
rådet senast den [...] [beräknas som fem år 
efter det datum som anges som tidsfrist för 
införlivande av direktivet].

Rapporten ska kompletteras med en 
följdriktig bedömning som görs efter 
genomförandet och som avser hur väl 
mekanismerna för kollektiv prövning och 
för kollektiv alternativ tvistlösning 
fungerar inom konkurrensområdet och 
med en särskilt utvärdering av innebörden 
av en utvidgad tillämpning av sådana 
mekanismer även på andra områden eller 
av upprättandet av en sådan mekanism på 
EU-nivå, för att säkra ett effektivt 
konsumentskydd och en balanserad inre 
marknad.

Or. en


