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Amendement 1
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat banken de hun verstrekte staatssteun 
terugbetalen zodra de financiële sector zich 
heeft hersteld, zodat eerlijke concurrentie 
binnen de interne markt kan worden 
gegarandeerd;

2. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat banken de hun verstrekte staatssteun 
terugbetalen zodra de financiële sector zich 
heeft hersteld, zodat eerlijke concurrentie 
binnen de interne markt kan worden 
gegarandeerd alsmede een gelijk speelveld 
met betrekking tot de exitvoorwaarden;

Or. en

Amendement 2
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat banken de hun verstrekte staatssteun 
terugbetalen zodra de financiële sector zich 
heeft hersteld, zodat eerlijke concurrentie 
binnen de interne markt kan worden 
gegarandeerd;

2. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat banken de hun verstrekte staatssteun 
terugbetalen zodra de financiële sector zich 
heeft hersteld, zodat eerlijke concurrentie 
binnen de interne markt kan worden 
gegarandeerd; onderstreept dat op lange 
termijn alle tijdelijke bepalingen inzake 
overheidssteun, in het bijzonder in de 
auto-industrie, volledig moeten worden 
afgeschaft;

Or. de

Amendement 3
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie het effect 
van gedragsbeïnvloedende maatregelen op 
de concurrentie en de gevolgen van die 
maatregelen voor klanten en 
consumenten te evalueren;

Or. en

Amendement 4
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat rekening moet 
worden gehouden met alle vormen van 
directe en indirecte steunverlening die 
potentieel een verstorend effect hebben, 
maar momenteel niet als staatssteun 
worden aangemerkt;

Or. en

Amendement 5
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie in haar 
jaarverslag over het mededingingsbeleid 
sterker de nadruk te leggen op de 
voordelen van concurrentie voor de 
consument;

Or. de
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Amendement 6
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat ontwikkeling van 
synergieën tussen mededingings- en 
consumentenbeschermingsbeleid 
noodzakelijk is, waaronder de instelling 
van een Europese vorm van collectief 
beroep voor individuele gedupeerden van 
schendingen van de 
mededingingswetgeving;

3. onderstreept dat ontwikkeling van 
synergieën tussen mededingings- en 
consumentenbeschermingsbeleid 
noodzakelijk is, waarbij ook moet worden 
onderzocht hoe een Europese vorm van 
collectief beroep voor individuele 
gedupeerden van schendingen van de 
mededingingswetgeving in de bestaande 
nationale rechtsordes kan worden 
ingepast;

Or. de

Amendement 7
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat ontwikkeling van 
synergieën tussen mededingings- en 
consumentenbeschermingsbeleid 
noodzakelijk is, waaronder de instelling 
van een Europese vorm van collectief 
beroep voor individuele gedupeerden van 
schendingen van de 
mededingingswetgeving;

3. onderstreept dat ontwikkeling van 
synergieën tussen mededingings- en 
consumentenbeschermingsbeleid 
noodzakelijk is, waaronder, met 
inachtneming van de in de resolutie van 
het Europees Parlement van 26 maart 
2009 genoemde criteria (met name dat 
alleen de daadwerkelijk geleden schade 
wordt vergoed aan de geïdentificeerde 
personen of hun gevolmachtigde), de 
instelling van een Europese vorm van 
collectief beroep voor individuele 
gedupeerden van schendingen van de 
mededingingswetgeving;

Or. de
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Amendement 8
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat ontwikkeling van 
synergieën tussen mededingings- en 
consumentenbeschermingsbeleid 
noodzakelijk is, waaronder de instelling 
van een Europese vorm van collectief 
beroep voor individuele gedupeerden van 
schendingen van de 
mededingingswetgeving;

3. onderstreept dat ontwikkeling van 
synergieën tussen mededingings- en 
consumentenbeschermingsbeleid 
noodzakelijk is, waaronder de instelling 
van een Europese vorm van collectief 
beroep op basis van het opt-in-beginsel 
voor individuele gedupeerden van 
schendingen van de 
mededingingswetgeving;

Or. en

Amendement 9
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de verticale 
groepsvrijstellingsverordening, aangezien 
deze voor een evenwicht zorgt tussen 
fabrikanten en verdelers; wijst er evenwel 
op dat het misachten van het tijdelijke 
karakter van mededingingsclausules in de 
praktijk zeker niet ongebruikelijk is, en 
verzoekt de Commissie haar bijzondere 
aandacht op dergelijke oneigenlijke 
praktijken te richten;

Or. de

Amendement 10
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat de Commissie, nu 
zij de handelsmarkt onder de loep neemt, 
de activiteiten van internationale 
inkoopgemeenschappen kritisch moet 
bekijken, omdat de prijsvoordelen die zij 
dankzij hun economische macht behalen, 
kennelijk niet aan de consument worden 
doorgegeven in de vorm van lagere 
detailhandelsprijzen; 

Or. de

Amendement 11
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. vraagt de Commissie opnieuw de 
grondslag voor de vaststelling van boetes 
te herzien en in voorkomend geval de 
nieuwe beginselen inzake het opleggen 
van boetes op te nemen in Verordening 
(EG) nr. 1/2003;

Or. de

Amendement 12
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de noodzaak van 
versterkte samenwerking tussen de 
Commissie en de nationale 
mededingingsautoriteiten om een 
gemeenschappelijke benadering te 
ontwikkelen voor 
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mededingingsvraagstukken op de 
levensmiddelenmarkt - die moet berusten 
op een continue informatie-uitwisseling, 
het vroegtijdig onderkennen van 
probleemgebieden en een efficiënte 
taakverdeling tussen de leden van het 
Europese Mededingingsnet -, aangezien 
de levensmiddelenmarkten meestal sterker 
nationaal bepaald zijn en verschillende 
juridische, economische en culturele 
kenmerken hebben;

Or. el

Amendement 13
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat deze versterkte 
samenwerking gericht moet zijn op de 
ontwikkeling van een coherente 
benadering, wat de bescherming, de 
controle en de handhaving van de 
mededingingsregels betreft, zodat zorg 
wordt gedragen voor gelijkwaardige 
concurrentievoorwaarden op de 
levensmiddelenmarkten en een optimaal 
functioneren van de 
levensmiddelenvoorziening ten bate van 
de consument; 

Or. el

Amendement 14
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. herinnert eraan dat een interne markt 
voor energie tot stand gebracht moet 

4. herinnert eraan dat een interne markt 
voor energie tot stand gebracht moet 



AM\837373NL.doc 9/12 PE452.579v01-00

NL

worden, die het consumenten mogelijk 
maakt energie te kopen tegen betaalbare 
prijzen; verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de voordelen van 
marktliberalisering voor consumenten niet 
worden ondermijnd door concentraties; 
wijst erop dat concurrentieverstoringen die 
ontstaan door gereguleerde energietarieven 
dringend moeten worden aangepakt;

worden, die het consumenten mogelijk 
maakt energie te kopen tegen betaalbare 
prijzen, en onderstreept dat consequent 
moet worden doorgegaan met de volledige 
uitvoering van het maatregelenpakket 
voor de interne energiemarkt; verzoekt de 
Commissie erop toe te zien dat de 
voordelen van marktliberalisering voor 
consumenten niet worden ondermijnd door 
concentraties; wijst erop dat 
concurrentieverstoringen die ontstaan door 
gereguleerde energietarieven dringend 
moeten worden aangepakt;

Or. de

Amendement 15
Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie naar 
voltooiing van de interne markt voor het 
vervoer per spoor te streven door middel 
van liberalisering van de nationale 
markten voor het personenvervoer;
verzoekt de Commissie verder voor de 
overgangsperiode een 
wederkerigheidsclausule voor te stellen 
voor de lidstaten die hun eigen markt 
voortijdig openstellen;

Or. en

Amendement 16
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat tot nu toe geen voortgang is 5. betreurt dat tot nu toe geen voortgang is 
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geboekt bij de verbetering van de 
concurrentievoorwaarden in de 
farmaceutische sector; verzoekt de 
Commissie op te treden tegen 
octrooiclusters die er de oorzaak van zijn 
dat generieke geneesmiddelen met 
vertraging op de markt komen en die de 
toegang van patiënten tot betaalbare 
geneesmiddelen beperken; dringt erop aan 
dat de Commissie strafmaatregelen treft 
wanneer sprake is van misleidende 
informatiecampagnes tegen generieke 
geneesmiddelen;

geboekt bij de verbetering van de 
concurrentievoorwaarden in de 
farmaceutische sector, en verzoekt de 
Commissie de voltooiing van de interne 
markt voor geneesmiddelen te stimuleren, 
bijvoorbeeld door bij centraal 
geregistreerde geneesmiddelen een 
grotere rol toe te kennen aan het 
Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMEA); verzoekt de Commissie op te 
treden tegen octrooiclusters die er de 
oorzaak van zijn dat generieke 
geneesmiddelen met vertraging op de 
markt komen en die de toegang van 
patiënten tot betaalbare geneesmiddelen 
beperken; dringt erop aan dat de 
Commissie strafmaatregelen treft wanneer 
sprake is van misleidende 
informatiecampagnes tegen generieke 
geneesmiddelen;

Or. de

Amendement 17
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt dat tot nu toe geen voortgang is 
geboekt bij de verbetering van de 
concurrentievoorwaarden in de 
farmaceutische sector; verzoekt de 
Commissie op te treden tegen 
octrooiclusters die er de oorzaak van zijn 
dat generieke geneesmiddelen met 
vertraging op de markt komen en die de 
toegang van patiënten tot betaalbare 
geneesmiddelen beperken; dringt erop aan 
dat de Commissie strafmaatregelen treft 
wanneer sprake is van misleidende 
informatiecampagnes tegen generieke 
geneesmiddelen;

5. betreurt dat tot nu toe geen voortgang is 
geboekt bij de verbetering van de 
concurrentievoorwaarden in de 
farmaceutische sector; verzoekt de 
Commissie op te treden tegen misbruik dat 
kan voortvloeien uit stelselmatige 
gebruikmaking van octrooiclusters die er 
de oorzaak van zijn dat generieke 
geneesmiddelen met vertraging op de 
markt komen en die de toegang van 
patiënten tot betaalbare geneesmiddelen 
beperken; dringt erop aan dat de 
Commissie strafmaatregelen treft wanneer 
sprake is van misleidende 
informatiecampagnes tegen generieke 



AM\837373NL.doc 11/12 PE452.579v01-00

NL

geneesmiddelen;

Or. en

Amendement 18
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat door concurrentie 
in de zorgsector de kwaliteit van de in de 
gezondheidszorg verleende diensten zou 
kunnen verbeteren voor de Europese 
patiënten; verzoekt de Commissie de 
gezondheidssector in het oog te houden en 
met name de concurrentie tussen 
openbare en particuliere ziekenhuizen; 
verzoekt de Commissie diepgaander 
onderzoek te doen bij klachten van 
particuliere ziekenhuizen over 
kruissubsidies ten gunste van openbare 
ziekenhuizen in landen waar deze sector 
is geliberaliseerd;

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor een Europees octrooi in te 
stellen en een voor heel Europa geldend 
schikkingsmechanisme voor 
octrooigeschillen te ontwikkelen, waarmee 
concurrentiegeschillen die voortvloeien uit 
de huidige octrooibepalingen kunnen 
worden opgelost;

6. is er groot voorstander van een 
Europees octrooi in te stellen en een voor 
heel Europa geldend 
schikkingsmechanisme voor 
octrooigeschillen te ontwikkelen, waarmee 
concurrentiegeschillen die voortvloeien uit 
de huidige octrooibepalingen kunnen 
worden opgelost;
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Or. de

Amendement 20
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor een Europees octrooi in te 
stellen en een voor heel Europa geldend 
schikkingsmechanisme voor 
octrooigeschillen te ontwikkelen, waarmee 
concurrentiegeschillen die voortvloeien uit 
de huidige octrooibepalingen kunnen 
worden opgelost;

6. stelt voor een EU-octrooi in te stellen en 
een voor heel Europa geldend 
schikkingsmechanisme voor 
octrooigeschillen te ontwikkelen, waarmee 
concurrentiegeschillen die voortvloeien uit 
de huidige octrooibepalingen kunnen 
worden opgelost;

Or. en

Amendement 21
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat overtredingen van 
de mededingingswetgeving op de markt 
voor betaalkaarten negatieve gevolgen 
voor de consumenten hebben; steunt de 
Commissie in haar streven naar 
bestrijding van ongebruikelijk hoge 
grensoverschrijdende multilaterale 
interbancaire tarieven, die resulteren in 
hogere productprijzen voor de consument. 

Or. en


