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KORT BEGRUNDELSE

Efter næsten et årtis forhandlinger bifalder ordføreren fuldt ud, at Kommissionen forelægger 
dette direktiv. Både forbrugere og små og mellemstore virksomheder hindres i øjeblikket i at 
udøve deres fællesskabsretlige ret til erstatning for skader forårsaget af overtrædelser af 
konkurrencelovgivningen. 

Med hensyn til privat håndhævelse vil ordføreren gerne se repræsentative og kollektive 
søgsmålsordninger. I sin opfølgende erklæring på Europa-Parlamentets beslutning 
(P6_TA(2009)0187) er Kommissionen enig i, at der bør være en integreret strategi for 
kollektive søgsmål med henblik på at sikre en ensartet behandling af erstatningskrav på 
området for Unionens konkurrenceregler. Der findes stadig ikke bindende horisontale 
foranstaltninger for kollektive søgsmål. Kollektive søgsmål ville gøre det muligt for reelle og 
kvalificerede enheder, såsom forbrugerorganisationer eller brancheorganisationer at indbringe 
sager på vegne af individuelle sagsøgere. Ordføreren opfordrer imidlertid til, at kun en klart 
identificeret gruppe mennesker kan handle som repræsentant og tage del i klagen. Denne 
identifikation skal være fuldstændig, når klagen indgives, og ordføreren foreslår en "opt-in-
ordning".  I betragtning af at kun 25 % af kartelsagerne fører til erstatningssøgsmål inden for 
Den Europæiske Union, skal der gøres mere for at opfordre forbrugerne til at gøre deres 
rettigheder gældende. 

Ordføreren erkender, at bødenedsættelsesordningen spiller en stor rolle for afsløringen af 
karteller, og derved skaber mulighed for erstatningssøgsmål. Ordføreren er ikke enig i 
Kommissionens forslag om at indføre en grå liste over grænser for fremlæggelse af beviser, 
efter at konkurrencemyndigheden har afsluttet sin behandling. Alle beviser fra ansøgere om 
bødenedsættelse bør omfattes af reglerne i artikel 6, stk. 1, uanset om de blev indgivet med 
ansøgningen om bødenedsættelse eller på anmodning af konkurrencemyndigheden. 

Selv om konkurrencesager nogle gange gøres mulige gennem en informant, er der ikke nogen 
specifik henvisning til dette i det foreslåede direktiv. Beskyttelse af informanter vedrører kun 
informantens identitet og ikke de leverede oplysninger. Identiteten har ikke nogen betydning 
for skaden eller skadens værdi. Informanternes identitet beskyttes i dag under 
medlemsstaternes lovgivning. For at sikre forudsigelighed og sammenhængende afgørelser 
bør direktivet omfatte personoplysninger. 

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag om, at bevisbyrden skal påhvile den sagsøgte. 
Dette gør det lettere for sagsøgere at fastsætte deres krav. Mangler i bevisførelsen vil være til 
fordel for den skadelidte og vil være en klar fordel for direkte aftagere. I overensstemmelse 
med Domstolens retspraksis er indirekte aftagere ligeledes berettigede til at anlægge sag. De 
foreslåede regler omfatter dog både formodningen om fravær og formodningen om 
eksistensen af overvæltning af overpriser på indirekte aftagere. Dette vil sandsynligvis føre til 
krav fra både direkte og indirekte sagsøgere. Ordføreren går ikke ind for et sådant dobbelt 
system og foreslår, at bevisbyrden ligger hos den indirekte aftager, når der ikke er 
tilstrækkelige beviser for overvæltning.  Der skabes derved et system med en søjle, der giver 
de nationale domstole klare retningslinjer. 

Der skal kompenseres for den skade, der er lidt. Dette er af afgørende betydning, hvis 
kartellerne skal føle den reelle skade, de har påført markeder og kunder. Med henblik på at 
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sikre den skadelidte part mod overtrædelse af konkurrencereglerne er det vigtigt at sikre, at 
denne har en stærk stemme i retssager. Derfor foreslår ordføreren, at den skadelidte part bør 
have en stærk position i vurderingen, og ønsker derfor, at vurderingen baseres på den 
skadelidte parts vurdering. Desuden hindrer dette yderligere karteldeltagelse, fordi 
lovovertræderne får mindre indflydelse på retssagen.

For en forbruger, en forbrugerorganisation eller en lille virksomhed, kan risikoen for at skulle 
betale sagsomkostninger, hvis sagen tabes, i høj grad afskrække dem fra at gøre krav 
gældende. For at styrke muligheden for at gøre krav gældende, forslår ordføreren, at der 
oprettes en fond, der finansieres af de bøder, der betales i sager om overtrædelse af 
konkurrencereglerne. Denne fond ville finansiere den første vejledende dom i en potentiel sag 
baseret på beviser tilvejebragt af en potentiel sagsøger. Dette ville gøre det lettere at rejse 
erstatningskrav og reducere antallet af unødvendige krav, der indbringes for en domstol. Det 
bør påpeges, at reglen om at omkostninger betales af den, der taber sagen, bibeholdes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Privat håndhævelse er en afgørende 
ordning for effektiv håndhævelse af 
konkurrencereglerne. Individuelle 
søgsmål vil imidlertid ikke være 
tilstrækkelige, og det er derfor nødvendigt 
at tillade kollektive søgsmål i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en integreret strategi for kollektive søgsmål med henblik på at sikre konsekvent 
behandling af skader, såsom lovgivning om forbrugerbeskyttelse. Sådanne horisontale 
foranstaltninger findes endnu ikke, og ordføreren ønsker at indføre dem med dette direktiv. I 
betragtning af det lave antal erstatningssøgsmål, bør der gøres mere for at opfordre 
forbrugerne til at gøre deres rettigheder gældende. Kollektive søgsmål vil gøre de nationale 
domstole mere tilgængelige for forbrugerne.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det er vigtigt, at oplysninger fra 
ansøgere om bødefritagelse beskyttes, da 
dette vil styrke incitamentet for 
karteldeltagere til at stå frem og deltage i 
bødenedsættelsesordningerne.  Derfor bør 
begrænsningen i fremlæggelsen af beviser 
fra en konkurrencemyndighed udvides til 
at omfatte alle oplysninger fra ansøgeren 
om bødenedsættelse, uanset om 
oplysningerne blev afgivet på 
kartelmedlemmets eget initiativ eller på 
anmodning af konkurrencemyndigheden.

Or. en

Begrundelse

Ansøgninger om deltagelse i bødenedsættelsesordninger spiller en stor rolle for afsløringen 
af karteller og muliggør derved private søgsmål.  Alle beviser fra ansøgere om 
bødenedsættelse bør omfattes af reglerne i artikel 6, stk. 1, uanset om de blev indgivet i 
forbindelse med de erklæringer, der afgives med henblik på at opnå bødenedsættelse, eller på 
anmodning af konkurrencemyndigheden.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Selv hvis den enkelte informants 
rolle hidtil har været begrænset, skal 
beskyttelse af enkeltpersoner, der står 
frem med oplysninger, være udtrykkeligt 
omfattet af direktivet. Kun 
personoplysninger og andre oplysninger, 
der vedrører personoplysninger, bør indgå 
i de oplysninger, som de nationale 
domstole ikke kan tilpligte en part eller en 
tredjepart til at afgive. 
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Or. en

Begrundelse

Selv om nogle konkurrencesager udelukkende har været mulige gennem en informant, er der 
ikke nogen specifik henvisning til dette i det foreslåede direktiv. Beskyttelse af informanter 
vedrører kun informantens identitet og ikke de leverede oplysninger. For at sikre 
forudsigelighed og konsekvente domme bør direktivet omfatte personoplysninger. I dag 
beskyttes informanternes identitet under medlemsstaternes lovgivning.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(31) Forbrugere og virksomheder, hvorpå 
et tab er blevet overvæltet, har derved lidt 
skade, som er forvoldt ved overtrædelse af 
nationale konkurrenceregler eller EU's 
konkurrenceregler. Med hensyn til 
kvantificeringen af overvæltningen bør den 
nationale domstol have beføjelse til at 
ansætte, hvilken andel af denne overpris 
der er blevet overvæltet på indirekte 
aftagere i den sag, den skal behandle. Den 
virksomhed, der har begået overtrædelsen, 
bør have mulighed for at føre bevis for, at 
det faktiske tab ikke er blevet overvæltet 
eller ikke er blevet overvæltet fuldt ud.
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nationale domstol have beføjelse til at 
ansætte, hvilken andel af denne overpris 
der er blevet overvæltet på indirekte 
aftagere i den sag, den skal behandle. Den 
virksomhed, der har begået overtrædelsen, 
bør have mulighed for at føre bevis for, at 
det faktiske tab ikke er blevet overvæltet 
eller ikke er blevet overvæltet fuldt ud.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede regler omfatter både en formodning om fravær og en formodning om 
eksistensen af overvæltning af overpriser på indirekte aftagere. Dette vil sandsynligvis føre til 
krav fra både direkte og indirekte sagsøgere. Et sådant dobbelt system er ikke gunstigt. Hvis 
der ikke er tilstrækkelige beviser på, at der forekommer overvæltning, bør bevisbyrden i 
stedet ligge hos den indirekte aftager. Der skabes derved et system med en søjle, der giver de 
nationale domstole klare retningslinjer.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) En skadelidt, der har ført bevis at have 
lidt skade som følge af overtrædelser af 
konkurrencereglerne, skal stadig bevise 
skadens omfang for at opnå erstatning. Det 
kræver mange faktuelle oplysninger og kan 
nødvendiggøre anvendelse af komplekse 
økonomiske modeller at opgøre tab 
forvoldt ved overtrædelser af kartel- og 
monopolregler. Dette er ofte meget 
bekosteligt og skaber vanskeligheder for 
den skadelidte med hensyn til at fremskaffe 
de nødvendige oplysninger til støtte for 
deres påstande. En opgørelse af skader 
forvoldt ved en overtrædelse af kartel- og 
monopolreglerne kan således udgøre en 
væsentlig hindring for, at skadelidte kan 
opnå skadeserstatning for den lidte skade.

(34) En skadelidt, der har ført bevis at have 
lidt skade som følge af overtrædelser af 
konkurrencereglerne, skal stadig bevise 
skadens omfang for at opnå erstatning. Det 
kræver mange faktuelle oplysninger og kan 
nødvendiggøre anvendelse af komplekse 
økonomiske modeller at opgøre tab 
forvoldt ved overtrædelser af kartel- og 
monopolregler. Dette er ofte meget 
bekosteligt og skaber vanskeligheder for 
den skadelidte med hensyn til at fremskaffe 
de nødvendige oplysninger til støtte for 
deres påstande. En opgørelse af skader 
forvoldt ved en overtrædelse af kartel- og 
monopolreglerne kan således udgøre en 
væsentlig hindring for, at skadelidte kan 
opnå skadeserstatning for den lidte skade. 
Processen for tabsopgørelse kan variere 
mellem forskellige nationale 
jurisdiktioner. Kommissionen bør med 
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henblik på at sikre klare regler og 
forudsigelighed yde yderligere vejledning 
på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at de afgørelser, der træffes af de nationale domstole, er effektive og 
harmoniserede for så vidt angår erstatningssøgsmål ved overtrædelse af 
konkurrencereglerne, bør Kommissionen yde yderligere vejledning på EU-plan med hensyn 
til tabsopgørelse. Dette ville forenkle den vanskelige proces med at vurdere den skade, der er 
forvoldt ved overtrædelse af konkurrencereglerne og styrke forudsigeligheden og 
harmoniseringen af processen.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Så længe der ikke er fastsat EU-
bestemmelser om opgørelse af tab som 
følge af overtrædelser af 
konkurrencereglerne, er det op til den 
enkelte medlemsstats retsorden og de 
nationale domstole at afgøre, hvilke krav 
skadelidte skal opfylde for at godtgøre 
omfanget af den skade, de har lidt, hvor 
præcist skadelidte skal bevise dette 
omfang, hvilke metoder der kan anvendes 
til opgørelse af omfanget, og 
konsekvenserne af, at ikke alle kravene kan 
opfyldes. Disse nationale krav bør 
imidlertid ikke være mindre gunstige end 
dem, der gælder for tilsvarende søgsmål på 
grundlag af national ret
(ækvivalensprincippet), og de bør heller 
ikke gøre udøvelsen af den EU-retlige ret 
til erstatning praktisk taget umuligt eller 
urimeligt vanskelig 
(effektivitetsprincippet). Der bør i den 
forbindelse tages hensyn til enhver 
informationsassymetri mellem parterne, og 
til, at en tabsopgørelse indebærer en 
vurdering af, hvordan markedet ville have 

(36) Så længe der ikke er fastsat EU-
bestemmelser om opgørelse af tab som 
følge af overtrædelser af 
konkurrencereglerne, er det op til den 
enkelte medlemsstats retsorden og de 
nationale domstole at afgøre, hvilke krav 
skadelidte skal opfylde for at godtgøre 
omfanget af den skade, de har lidt, hvor
præcist skadelidte skal bevise dette 
omfang, hvilke metoder der kan anvendes 
til opgørelse af omfanget, og 
konsekvenserne af, at ikke alle kravene kan 
opfyldes. Disse nationale krav bør 
imidlertid ikke være mindre gunstige end 
dem, der gælder for tilsvarende søgsmål på 
grundlag af national ret 
(ækvivalensprincippet), og de bør heller 
ikke gøre udøvelsen af den EU-retlige ret 
til erstatning praktisk taget umuligt eller 
urimeligt vanskelig 
(effektivitetsprincippet). Der bør i den 
forbindelse tages hensyn til enhver 
informationsassymetri mellem parterne, og 
til, at en tabsopgørelse indebærer en 
vurdering af, hvordan markedet ville have 
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udviklet sig, hvis der ikke havde været 
nogen overtrædelse. Denne vurdering 
forudsætter en sammenligning med en 
situation, som pr. definition er hypotetisk 
og således aldrig kan foretages med 
komplet nøjagtighed. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at give de nationale 
domstole beføjelse til at ansætte størrelsen 
af det tab, der er forvoldt ved overtrædelser 
af konkurrencereglerne.

udviklet sig, hvis der ikke havde været 
nogen overtrædelse. Denne vurdering 
forudsætter en sammenligning med en 
situation, som pr. definition er hypotetisk 
og således aldrig kan foretages med 
komplet nøjagtighed. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at give de nationale 
domstole beføjelse til at ansætte størrelsen 
af det tab, der er forvoldt ved overtrædelser 
af konkurrencereglerne. Denne ansættelse 
skal fokusere på den skadelidte parts 
ansættelse af skaden.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at øge beskyttelsen af den skadelidte part mod overtrædelser af 
konkurrencereglerne er det vigtigt at sikre, at denne har en stærk stemme i retssager. Ved at 
fokusere på den skadelidte parts vurdering af skaden sikres det, at den svage part beskyttes. 
Desuden hindrer dette yderligere karteldeltagelse, fordi den lovovertrædende parts 
indflydelse på retssagen reduceres.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Skadelidte og de virksomheder, der 
har begået overtrædelse af reglerne, bør 
tilskyndes til at nå til enighed om 
erstatning for tab som følge af en 
overtrædelse af konkurrencereglerne 
gennem mindelig tvistbilæggelse, såsom 
udenretlige forlig, voldgift og mægling.
Hvor det er muligt, bør en sådan mindelig 
tvistbilæggelse omfatte så mange 
skadelidte og overtrædende virksomheder 
som muligt. Formålet med 
bestemmelserne i dette direktiv om 
mindelig tvistbilæggelse er derfor at 
fremme anvendelsen af sådanne 
ordninger og øge deres effektivitet.

(37) Påpeger, at de nationale domstole 
ofte er overbebyrdede, og at 
erstatningssøgsmål kan være en 
tidskrævende proces. Skadelidte og de 
virksomheder, der har begået overtrædelse 
af reglerne, bør derfor tilskyndes til at nå 
til enighed om erstatning for tab som følge 
af en overtrædelse af konkurrencereglerne 
gennem mindelig tvistbilæggelse, såsom 
udenretlige forlig, voldgift og mægling.
Hvor det er muligt, bør en sådan mindelig 
tvistbilæggelse omfatte så mange 
skadelidte og overtrædende virksomheder 
som muligt. Idet individuelle søgsmål kan 
være utilstrækkelige, bør kollektive 
søgsmål, der indbringes af reelle og 
kvalificerede enheder, såsom 
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forbrugerorganisationer og 
brancheorganisationer, der handler på 
vegne af de enkelte skadelidte, 
udtrykkeligt medtages i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Kollektive søgsmål ville gøre det muligt for reelle og kvalificerede enheder, såsom 
forbrugerorganisationer eller brancheorganisationer, at indbringe sager på vegne af 
individuelle sagsøgere. Dog bør kun en klart identificeret gruppe mennesker kunne handle 
som repræsentant og tage del i søgsmålet. Denne identifikation skal være fuldstændig, når 
klagen indgives, og ordføreren foreslår en "opt-in-ordning". 

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Omkostningerne ved retssager bør 
ikke afskrække sagsøgere fra at indbringe 
begrundede søgsmål for retten.  
Medlemsstaterne bør træffe passende 
foranstaltninger for at give skadelidte 
parter adgang til finansiering af deres 
erstatningssøgsmål. Dette kan ske gennem 
en fond, der finansieres af de bøder, der 
er betalt af lovovertrædere.

Or. en

Begrundelse

Risikoen for at skulle betale sagsomkostninger kan i høj grad afskrække en forbruger, en 
forbrugerorganisation eller en lille virksomhed fra at gøre krav gældende. En fond, der 
finansiers med bøder, der er betalt i tidligere sager om overtrædelse af konkurrencereglerne, 
ville styrke muligheden for at gøre krav gældende. Fonden ville finansiere den første 
vejledende dom i en potentiel sag baseret på beviser tilvejebragt af en potentiel sagsøger. Det 
bør påpeges, at reglen om at omkostninger betales af den, der taber sagen, bibeholdes.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "erstatningssøgsmål": et søgsmål i 
henhold til national lovgivning, hvorved 
skadelidte fremsætter et erstatningskrav 
ved en national domstol.  Det kan også 
dække skridt, hvorved en person, der 
handler på vegne af en eller flere 
skadelidte, fremsætter et erstatningskrav 
ved en national domstol, såfremt den 
nationale ret tillader denne mulighed

3. "erstatningssøgsmål": et søgsmål i 
henhold til national lovgivning, hvorved 
skadelidte fremsætter et erstatningskrav 
ved en national domstol. Det kan også 
dække skridt, hvorved en person, der
handler på vegne af en eller flere 
skadelidte, fremsætter et erstatningskrav 
ved en national domstol.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes en integreret strategi for repræsentative og kollektive søgsmål for at sikre 
en konsekvent behandling af erstatningskrav på området for Unionens konkurrenceregler og 
på andre områder, såsom lovgivning om forbrugerbeskyttelse. I betragtning af det generelt 
lave antal erstatningssøgsmål i Den Europæiske Union, bør der gøres mere for at opfordre 
forbrugerne til at gøre deres rettigheder gældende. Repræsentative og kollektive søgsmål vil 
gøre de nationale domstole mere tilgængelige for forbrugerne.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) virksomhedserklæringer og a) alle dokumenter, der indgives af en 
ansøger om bødenedsættelse, og

Or. en

Begrundelse

Ansøgninger om deltagelse i bødenedsættelsesordninger spiller en stor rolle for afsløringen 
af karteller og muliggør derved private søgsmål.  Alle beviser fra ansøgere om 
bødenedsættelse bør omfattes af reglerne i artikel 6, stk. 1, uanset om de blev indgivet i 
forbindelse med de erklæringer, der afgives med henblik på at opnå bødenedsættelse, eller på 
anmodning af konkurrencemyndigheden.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Rapportering af uregelmæssigheder

1. Enhver person, der har grund til at tro, 
at en person har begået eller har til 
hensigt at begå en forbrydelse i henhold 
til dette direktiv, kan underrette en 
konkurrencemyndighed om sagens 
detaljer og anmode om, at hans eller 
hendes identitet hemmeligholdes med 
hensyn til rapporteringen.
2. Konkurrencemyndigheden 
hemmeligholder identiteten af den person, 
der underrettede 
konkurrencemyndigheden i henhold til 
artikel 7, stk. 1, og som har opnået 
forsikring om fortrolighed. 

Or. en

Begrundelse

For at tilskynde offentligheden til at give oplysninger til konkurrencemyndigheden bør dette 
direktiv omfatte udtrykkelig beskyttelse af informantens identitet. Selv hvis de afgivne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige som bevis i en kartelsag, vil konkurrencemyndigheden 
kunne indlede en undersøgelse.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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(a) sagsøgte har begået en overtrædelse af 
konkurrencereglerne
(b) overtrædelsen medførte en overpris for 
sagsøgtes direkte aftager, og
(c) han har købt de varer eller 
tjenesteydelser, der var genstand for 
overtrædelsen, eller har købt varer eller 
tjenesteydelser, der hidrører fra eller 
indeholdt de varer eller tjenesteydelser, 
der var genstand for overtrædelsen.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede regler omfatter både en formodning om fravær og en formordning om 
eksistensen af overvæltning af overpriser på indirekte aftagere. Dette vil sandsynligvis føre til 
krav fra både direkte og indirekte sagsøgere. Det vil være de nationale domstoles ansvar at 
undgå inkonsekvente afgørelser i de nationale jurisdiktioner i parallelle sager. Et sådant 
dobbelt system er ikke gunstigt. Hvis der ikke er tilstrækkelige beviser på, at der forekommer 
overvæltning, bør bevisbyrden i stedet ligge hos den indirekte aftager.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at øge beskyttelsen af den skadelidte part mod overtrædelser af 
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konkurrencereglerne er det vigtigt at sikre, at denne har en stærk stemme i retssager. Ved at 
fokusere på den skadelidte parts vurdering af skaden sikres det, at den svage part beskyttes. 
Desuden hindrer dette yderligere karteldeltagelse, fordi den lovovertrædende parts 
indflydelse på retssagen reduceres.


