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BEKNOPTE MOTIVERING

Na bijna 10 jaar van beraadslagingen, is de rapporteur zeer verheugd dat de Commissie nu 
deze richtlijn presenteert. Zowel consumenten als kleine en middelgrote ondernemingen 
worden momenteel belemmerd als zij hun Gemeenschapsrecht op schadevergoeding willen 
uitoefenen voor schade die zij als gevolg van inbreuken op het mededingingsrecht hebben 
geleden. 

Wat betreft de civiele handhaving is de rapporteur voorstander van representatieve en 
collectieve verhaalmechanismen. In haar verklaring in antwoord op de resolutie van het 
Europees Parlement (P6_TA (2009) 0187), erkent de Commissie dat er een geïntegreerde 
benadering moet zijn van collectief verhaal om een consistente behandeling van schadeclaims 
op het gebied van mededingingsrecht van de Unie te verzekeren. Bindende horizontale 
maatregelen voor collectief verhaal zijn nog steeds niet gerealiseerd. Collectieve acties 
zouden de mogelijkheid scheppen voor echte en gekwalificeerde organisaties, zoals 
consumentenbonden of vakbondsorganisaties, om namens individuele eisers een procedure 
aan te spannen. De rapporteur verlangt echter dat alleen een duidelijk aanwijsbare groep mag 
optreden als vertegenwoordiger en aan een schadeactie deelnemen. Die identificatie moet 
afgerond zijn wanneer de vordering wordt ingesteld, en de rapporteur stelt een 'opt-in'-model 
voor. Aangezien slechts 25% van kartelzaken tot vorderingen inzake schadevergoeding 
binnen de Europese Unie leidt moet er meer worden gedaan om consumenten te stimuleren 
hun rechten op te eisen. 

De rapporteur bevestigt dat het programma voor clementieverzoekers zeer belangrijk is in het 
onthullen van kartels en allereerst de mogelijkheid schept voor vorderingen inzake 
schadevergoeding. De rapporteur is het niet eens met het voorstel van de Commissie om een 
grijze lijst in te voeren van beperkingen op de openbaarmaking van bewijsmateriaal nadat een 
mededingingsautoriteit de procedure heeft afgesloten. Al het bewijsmateriaal van 
clementieverzoekers moet vallen onder de bepalingen van artikel 6, lid 1, ongeacht of dit is 
verkregen in het kader van het clementieverzoek of na een verzoek van de 
mededingingsautoriteit. 

Zelfs al zijn sommige mededingingszaken pas mogelijk gemaakt door het bestaan van slechts 
één klokkenluider toch wordt er niet over klokkenluiders gerept in de voorgestelde richtlijn. 
De bescherming van klokkenluiders heeft alleen betrekking op de identiteit van de 
klokkenluider, en niet op de verstrekte informatie. De identiteit is van geen belang om voor de 
geleden schade of de waarde van de schade. Nu is de identiteit van klokkenluiders beschermd 
krachtens het nationaal recht. Om voorspelbaarheid en equivalente vonniswijzing te 
garanderen moeten persoonsgegevens moet worden toegevoegd aan de richtlijn. 

De rapporteur schaart zich achter het voorstel van de Commissie dat de bewijslast bij de 
verweerder moet liggen. Dit maakt het makkelijker voor eisers hun vorderingen vast te 
stellen. Hiaten in het bewijs zullen ten gunste van de eiser uitwerken en een duidelijk 
voordeel zijn voor de directe afnemers. In lijn met de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
moeten ook indirecte afnemers het recht hebben een procedure in te stellen. Echter, de 
voorgestelde regels houden een vermoeden in van zowel afwezigheid als het bestaan van 
doorberekening van prijsverhogingen aan indirecte afnemers. Dit zal hoogstwaarschijnlijk 
leiden tot vorderingen van zowel directe als indirecte eisers. De rapporteur is geen 
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voorstander van een dergelijk duaal systeem en stelt voor dat wanneer er niet genoeg bewijs is 
voor doorberekening, de bewijslast bij de indirecte afnemers komt te liggen. Zo wordt een 
één-pijler-systeem gecreëerd dat duidelijke richtsnoeren geeft aan de nationale gerechtelijke 
instanties. 

De geleden schade moet worden gecompenseerd. Dit is van essentieel belang om kartels de 
werkelijke schade te laten voelen die ze voor markten en klanten hebben veroorzaakt. Om de 
benadeelde partij die schade heeft geleden door een inbreuk op het mededingingsrecht beter te 
beschermen is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze sterk staat in een gerechtelijke 
procedure. Daarom stelt de rapporteur voor dat de benadeelde partij de belangrijkste inbreng 
heeft in het begroten van de schade, en dus dat de begroting wordt gebaseerd op de ramingen 
van de benadeelde partij. Daarnaast wordt karteldeelname hierdoor ontmoedigd omdat de 
inbreukmakers minder invloed krijgen in een gerechtelijke procedure.

Voor een consument, consumentenorganisatie of een klein bedrijf kan het risico dat ze de 
gerechtelijke kosten moeten betalen als zij de zaak verliezen een belangrijke drijfveer zijn om 
geen vordering in te stellen. Om de mogelijkheid voor het instellen van een vordering te 
verbeteren stelt de rapporteur voor een fonds te creëren met behulp van boetes die betaald zijn 
in het kader van zaken betreffende een inbreuk op het mededingingsrecht. Met dit fonds zou 
een eerste indicatieve uitspraak in een potentiële zaak op basis van door een potentiële eiser 
geleverd bewijs gefinancierd kunnen worden. Dit zou de drempel verlagen om 
schadevergoeding te eisen en onnodige vorderingen bij rechtbanken verminderen. Daarbij zij 
erop gewezen dat het principe van 'de verliezer betaalt' wordt gehandhaafd.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Civiele handhaving is een 
belangrijk mechanisme voor de effectieve 
handhaving van het mededingingsrecht. 
Louter individuele acties zullen echter 
niet bevredigend zijn en daarom is het 
noodzakelijk om in deze richtlijn te 
voorzien in collectieve acties.

Or. en
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Motivering

Er moet een geïntegreerde benadering zijn van collectief verhaal om een consequente 
behandeling van de schadeloosstellingen te verzekeren, zoals wetgeving inzake 
consumentenbescherming. Aangezien dergelijke horizontale maatregelen nog steeds niet 
gerealiseerd zijn, wil de rapporteur deze introduceren in deze richtlijn. Gezien het lage aantal 
vorderingen tot schadevergoeding moet er meer worden gedaan om consumenten te 
stimuleren hun rechten op te eisen. Collectieve acties zullen de drempel verlagen voor de 
consument om een beroep te doen op de nationale gerechtelijke instanties.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het is van belang dat de 
informatie die clementieverzoekers 
verstrekken wordt beschermd, daar dit 
karteldeelnemers meer zal stimuleren zich 
te melden en deel te nemen aan 
clementieregelingen. Daarom moet de 
beperking op de openbaarmaking van 
bewijsmateriaal van een 
mededingingsautoriteit worden uitgebreid 
tot alle informatie die is verstrekt door de 
clementieverzoeker, ongeacht of de 
informatie op eigen initiatief van de 
karteldeelnemer is gegeven of na een 
verzoek van een mededingingsautoriteit.

Or. en

Motivering

Programma's voor clementieverzoekers leveren een belangrijke bijdrage aan de onthulling 
van kartels, waardoor allereerst al particuliere vervolging mogelijk wordt. Al het 
bewijsmateriaal van clementieverzoekers moet vallen onder de bepalingen van artikel 6, lid 1, 
ongeacht of dit is verkregen in het kader van het clementieverzoek of na een verzoek van de 
mededingingsautoriteit.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Zelfs als de rol van individuele 
klokkenluiders tot dusver klein is geweest, 
toch moet de bescherming van natuurlijke 
personen die zich melden met informatie 
expliciet in de richtlijn worden 
opgenomen. Alleen persoonlijke gegevens 
en informatie gekoppeld aan 
persoonsgegevens moet worden 
opgenomen in het soort informatie ten 
aanzien waarvan een nationale rechtbank 
op geen enkel moment een van de partijen 
of derden kan gelasten deze te openbaren.

Or. en

Motivering

Zelfs al zijn er sommige mededingingszaken die mogelijk zijn gemaakt omdat er één 
klokkenluider was, toch wordt er niet over gerept in de voorgestelde richtlijn. De 
bescherming van klokkenluiders heeft alleen betrekking op de identiteit van de klokkenluider, 
en niet op de verstrekte informatie. Om voorspelbaarheid en equivalente vonniswijzing te 
garanderen moeten persoonsgegevens moet worden toegevoegd aan de richtlijn. Nu is de 
identiteit van klokkenluiders beschermd krachtens het nationaal recht.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Consumenten of ondernemingen aan 
wie het reële verlies is doorberekend, 
hebben schade geleden die door een 
inbreuk op het nationale 
mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie is 
veroorzaakt. Hoewel die schade door de 
inbreukmakende onderneming moet 
worden vergoed, kan het voor 
consumenten of ondernemingen die zelf 
geen aankopen bij de inbreukmakende 
onderneming hebben gedaan, bijzonder 
moeilijk zijn om de omvang van die 

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

onderneming moet de mogelijkheid krijgen 
bewijs te leveren waarmee wordt 
aangetoond dat het reële verlies niet of niet 
volledig is doorberekend.

Or. en

Motivering

De voorgestelde regels houden een vermoeden in van zowel afwezigheid als het bestaan van 
doorberekening van prijsverhogingen aan indirecte afnemers. Dit zal hoogstwaarschijnlijk 
leiden tot vorderingen van zowel directe als indirecte eisers. Een dergelijk duaal systeem kan 
beter vermeden worden. Het is beter dat bij onvoldoende bewijs van doorberekening de 
bewijslast bij de indirecte afnemers komt te liggen. Zo wordt een één-pijler-systeem gecreëerd 
dat duidelijk houvast geeft aan de nationale gerechtelijke instanties.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Een benadeelde partij die heeft 
bewezen dat zij door een inbreuk op het 
mededingingsrecht schade heeft geleden, 
moet nog steeds de omvang van de schade 
aantonen om een schadevergoeding te 
kunnen krijgen. Bij het begroten van 
schade in mededingingszaken spelen feiten 
een belangrijke rol en moeten complexe 
economische modellen worden toegepast. 
Hierbij kunnen de kosten vaak hoog 
oplopen en kan het voor benadeelde 
partijen moeilijk zijn om alle noodzakelijke
gegevens te verkrijgen om hun vorderingen 
te staven. Het begroten van schade in 
mededingingszaken kan als zodanig voor 
benadeelde partijen een belangrijke 
hinderpaal vormen om voor geleden schade 
een vergoeding te krijgen.

(34) Een benadeelde partij die heeft 
bewezen dat zij door een inbreuk op het 
mededingingsrecht schade heeft geleden, 
moet nog steeds de omvang van de schade 
aantonen om een schadevergoeding te 
kunnen krijgen. Bij het begroten van 
schade in mededingingszaken spelen feiten 
een belangrijke rol en moeten complexe 
economische modellen worden toegepast. 
Hierbij kunnen de kosten vaak hoog 
oplopen en kan het voor benadeelde 
partijen moeilijk zijn om alle noodzakelijke 
gegevens te verkrijgen om hun vorderingen 
te staven. Het begroten van schade in
mededingingszaken kan als zodanig voor 
benadeelde partijen een belangrijke 
hinderpaal vormen om voor geleden schade 
een vergoeding te krijgen. Ook kan de 
wijze van begroten van de schade variëren 
tussen de verschillende nationale 
jurisdicties. Om duidelijke regels en 
voorspelbaarheid te garanderen moet de 
Commissie zorgen voor nadere 
communautaire richtsnoeren met 
betrekking tot het begroten van de schade.

Or. en

Motivering

Om een efficiënte en geharmoniseerde vonniswijzing door de nationale rechters te verzekeren 
bij schadevorderingen in verband met inbreuken op het mededingingsrecht moet de 
Commissie nadere communautaire richtsnoeren opstellen voor het begroten van de schade. 
Dit zou het moeilijke proces van het schatten van de schade die veroorzaakt is door een 
inbreuk op het mededingingsrecht vereenvoudigen en de voorspelbaarheid en harmonisatie 
van het proces verbeteren.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Zonder Unieregels inzake de 
begroting van schade veroorzaakt door een 
inbreuk op de mededingingswetgeving 
moet op basis van het nationale 
rechtssysteem van elke lidstaat en door de 
nationale rechters worden vastgesteld aan 
welke voorwaarden een benadeelde partij 
moet voldoen wanneer zij de omvang van 
de geleden schade aantoont, hoe de 
omvang precies moet worden aangetoond, 
welke methoden kunnen worden gebruikt 
om de omvang te begroten en welke de 
gevolgen zijn wanneer niet volledig aan de 
gestelde eisen kan worden voldaan. Deze 
nationale eisen mogen echter niet minder 
gunstig zijn dan de eisen voor 
vergelijkbare nationale vorderingen 
(beginsel van gelijkwaardigheid), en 
mogen het evenmin praktisch onmogelijk 
of buitensporig moeilijk maken om het 
Unierecht op schadevergoeding uit te 
oefenen (beginsel van doeltreffendheid). In 
dit verband moet rekening worden 
gehouden met de mogelijke 
informatieasymmetrie tussen de partijen en 
met het feit dat voor de begroting van de 
schade moet worden beoordeeld hoe de 
markt in kwestie zonder de inbreuk zou 
zijn geëvolueerd. Die beoordeling houdt 
een vergelijking in met een situatie die per 
definitie hypothetisch is, en kan derhalve 
nooit exact worden verricht. Het is daarom 
aangewezen de nationale rechters de 
bevoegdheid te geven om de omvang van 
de door de inbreuk op het 
mededingingsrecht veroorzaakte schade te 
begroten.

(36) Zonder Unieregels inzake de 
begroting van schade veroorzaakt door een 
inbreuk op de mededingingswetgeving 
moet op basis van het nationale 
rechtssysteem van elke lidstaat en door de 
nationale rechters worden vastgesteld aan 
welke voorwaarden een benadeelde partij 
moet voldoen wanneer zij de omvang van 
de geleden schade aantoont, hoe de 
omvang precies moet worden aangetoond, 
welke methoden kunnen worden gebruikt 
om de omvang te begroten en welke de 
gevolgen zijn wanneer niet volledig aan de 
gestelde eisen kan worden voldaan. Deze 
nationale eisen mogen echter niet minder 
gunstig zijn dan de eisen voor 
vergelijkbare nationale vorderingen 
(beginsel van gelijkwaardigheid), en 
mogen het evenmin praktisch onmogelijk 
of buitensporig moeilijk maken om het 
Unierecht op schadevergoeding uit te 
oefenen (beginsel van doeltreffendheid). In 
dit verband moet rekening worden 
gehouden met de mogelijke 
informatieasymmetrie tussen de partijen en 
met het feit dat voor de begroting van de 
schade moet worden beoordeeld hoe de 
markt in kwestie zonder de inbreuk zou 
zijn geëvolueerd. Die beoordeling houdt 
een vergelijking in met een situatie die per 
definitie hypothetisch is, en kan derhalve 
nooit exact worden verricht. Het is daarom 
aangewezen de nationale rechters de 
bevoegdheid te geven om de omvang van 
de door de inbreuk op het 
mededingingsrecht veroorzaakte schade te 
begroten. In deze begroting ligt het 
zwaartepunt bij de begroting door de 
benadeelde partij van de geleden schade.

Or. en

Motivering

Om de benadeelde partij die schade heeft geleden door een inbreuk op het mededingingsrecht 
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beter te beschermen is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze sterk staat in een gerechtelijke 
procedure. Door het zwaartepunt te leggen bij begroting van de schade door de benadeelde 
partij wordt ervoor gezorgd dat de zwakkere partij wordt beschermd. Daarnaast wordt 
karteldeelname hierdoor ontmoedigd omdat de inbreukmakers minder macht krijgen in een 
gerechtelijke procedure.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Benadeelde partijen en 
inbreukmakende ondernemingen moeten
worden gestimuleerd om een vergoeding 
van de door een inbreuk op het 
mededingingsrecht veroorzaakte schade 
overeen te komen via systemen voor 
consensuele geschillenbeslechting zoals 
minnelijke schikkingen, arbitrage en 
bemiddeling/mediation. Indien mogelijk 
zouden zoveel mogelijk benadeelde 
partijen en inbreukmakende 
ondernemingen van dergelijke consensuele 
geschillenbeslechting gebruik moeten 
maken. De bepalingen van deze richtlijn 
inzake consensuele geschillenbeslechting 
hebben tot doel het gebruik van dergelijke 
mechanismen te vereenvoudigen en de 
doeltreffendheid ervan te verhogen.

(37) Nationale gerechtelijke instanties zijn 
vaak overbelast en vorderingen tot 
schadevergoeding kunnen een tijdrovend 
proces zijn. Daarom moeten benadeelde
partijen en inbreukmakende 
ondernemingen worden gestimuleerd om 
een vergoeding van de door een inbreuk op 
het mededingingsrecht veroorzaakte schade 
overeen te komen via systemen voor 
consensuele geschillenbeslechting zoals 
minnelijke schikkingen, arbitrage en 
bemiddeling/mediation. Indien mogelijk 
zouden zoveel mogelijk benadeelde 
partijen en inbreukmakende 
ondernemingen van dergelijke consensuele 
geschillenbeslechting gebruik moeten 
maken. Aangezien uitsluitend individuele 
acties niet bevredigend zullen zijn, moeten 
collectieve vorderingen door echte en 
gekwalificeerde organisaties, zoals 
consumentenbonden of vakorganisaties 
die namens individuele eisers optreden, 
expliciet worden opgenomen in deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Collectieve acties zouden de mogelijkheid scheppen voor echte en gekwalificeerde 
organisaties, zoals consumentenbonden of vakbondsorganisaties, om namens individuele 
eisers een procedure aan te spannen. Alleen een duidelijk identificeerbare groep mag echter 
optreden als vertegenwoordiger en aan een schadeactie deelnemen. Die identificatie moet 
afgerond zijn wanneer de vordering wordt ingesteld, en de rapporteur stelt een 'opt-in'-model 
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voor.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(41 bis) De kosten van juridische 
procedures mogen eisers er niet van 
weerhouden een gegronde zaak 
aanhangig te maken bij de nationale 
rechter. Daarom moeten de lidstaten 
passende maatregelen nemen om ervoor 
te zorgen dat benadeelde partijen toegang 
hebben tot financiële middelen voor het 
indienen van een schadeclaim. Dit kan 
door middel van een fonds, gefinancierd 
uit boetes betaald door overtreders, dat 
eisers financiële ondersteuning geeft bij 
het verkrijgen van een indicatieve 
uitspraak over de vordering tot 
schadevergoeding.

Or. en

Motivering

Voor een consument, consumentenorganisatie of een klein bedrijf kan het risico dat ze de 
gerechtelijke kosten moeten betalen een belangrijke drijfveer zijn om geen vordering in te 
stellen. Een fonds dat wordt gefinancierd met de boetes die betaald zijn in het kader van 
zaken betreffende een inbreuk op het mededingingsrecht, vergroot de mogelijkheden om een 
vordering in te stellen. Met dit fonds zou een eerste indicatieve uitspraak in een potentiële 
zaak op basis van door een potentiële eiser geleverd bewijs gefinancierd kunnen worden. 
Daarbij zij erop gewezen dat het principe van 'de verliezer betaalt' wordt gehandhaafd.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "schadevordering": een vordering 
volgens nationaal recht waarbij een 
benadeelde partij een schadeclaim voor een 
nationale rechter brengt; wanneer het 
nationale recht in deze mogelijkheid 
voorziet, kan dit ook vorderingen omvatten 
waarbij een persoon die namens één of 
meerdere benadeelde partijen handelt, een 
schadeclaim voor een nationale rechter 
brengt;

3. "schadevordering": een vordering 
volgens nationaal recht waarbij een 
benadeelde partij een schadeclaim voor een 
nationale rechter brengt; dit kan ook 
vorderingen omvatten waarbij een persoon 
die namens één of meerdere benadeelde 
partijen handelt, een schadeclaim voor een 
nationale rechter brengt;
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Or. en

Motivering

Er moet een geïntegreerde benadering zijn van collectief verhaal waarbij andere partijen of 
individuen worden vertegenwoordigd, om een consequente behandeling van 
schadeloosstellingen te verzekeren op het gebied van het mededingingsrecht van de Unie en 
op andere gebieden, zoals wetgeving inzake consumentenbescherming. Gezien het lage aantal 
vorderingen tot schadevergoedingen de Europese Unie moet er meer worden gedaan om 
consumenten te stimuleren hun rechten op te eisen. Collectieve acties waarbij andere partijen 
of individuen worden vertegenwoordigd, zullen de drempel verlagen voor de consument om 
een beroep te doen op de nationale gerechtelijke instanties.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie; en

(a) alle documenten die door een 
clementieverzoeker zijn overlegd, en

Or. en

Motivering

Programma voor clementieverzoekers leveren een belangrijke bijdrage aan de onthulling van 
kartels, waardoor allereerst al particuliere vervolging mogelijk wordt. Al het bewijsmateriaal 
van clementieverzoekers moet vallen onder de bepalingen van artikel 6, lid 1, ongeacht of dit 
is verkregen in het kader van het clementieverzoek of na een verzoek van de 
mededingingsautoriteit.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Klokkenluiders

1. Elke persoon die redelijk gegronde 
vermoedens heeft dat een persoon een 
strafbaar feit in de zin van deze richtlijn 
heeft gepleegd of voornemens is te plegen, 
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kan een mededingingsautoriteit in kennis 
stellen van de bijzonderheden en kan 
verzoeken dat zijn of haar identiteit met 
betrekking tot deze aangifte niet wordt 
onthuld.
2. De mededingingsautoriteit zorgt voor 
geheimhouding van de identiteit van een 
persoon die de mededingingsautoriteit 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, in kennis 
heeft gesteld en aan wie geheimhouding is 
gewaarborgd door een persoon die taken 
of functies in het beheer of de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
vervult.

Or. en

Motivering

Om het publiek aan te moedigen informatie te verstrekken aan mededingingsautoriteiten moet 
deze richtlijn in expliciete bescherming van de identiteit van de klokkenluider voorzien. Zelfs 
al is de informatie onvoldoende als bewijs in een kartelzaak, de mededingingsautoriteiten kan 
wel op grond hiervan een onderzoek starten.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
situatie wordt de indirecte afnemer geacht 
het bewijs te hebben geleverd dat er 
doorberekening aan hem heeft 
plaatsgevonden, wanneer hij heeft 
aangetoond dat:

Schrappen

(a) de verweerder een inbreuk op het 
mededingingsrecht heeft gemaakt;
(b) de inbreuk heeft geleid tot een 
prijsverhoging voor de directe afnemer 
van de verweerder; and
(c) hij de goederen of diensten waarop de 
inbreuk betrekking had, heeft afgenomen, 
dan wel goederen of diensten heeft 



PA\1005038NL.doc 15/16 PE519.553v02-00

NL

afgenomen die van goederen of diensten 
waarop de inbreuk betrekking had, zijn 
afgeleid of waarin dergelijke goederen of 
diensten zijn verwerkt.

Or. en

Motivering

De voorgestelde regels houden een vermoeden in van zowel afwezigheid als het bestaan van 
doorberekening van prijsverhogingen aan indirecte afnemers. Dit zal hoogstwaarschijnlijk 
leiden tot vorderingen van zowel directe als indirecte eisers. De verantwoordelijkheid voor 
het vermijden van tegenstrijdige beslissingen van de nationale jurisdicties in parallelle zaken 
ligt bij de nationale rechter. Een dergelijk duaal systeem kan beter vermeden worden. Het is 
beter dat wanneer er niet genoeg bewijs is van doorberekening, de bewijslast bij de indirecte 
afnemers komt te liggen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de benadeelde partij die schade heeft geleden door een inbreuk op het mededingingsrecht 
beter te beschermen is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze sterk staat in een gerechtelijke 
procedure. Door het zwaartepunt te leggen bij begroting van de schade door de benadeelde 
partij wordt ervoor gezorgd dat de zwakkere partij wordt beschermd. Daarnaast wordt 
karteldeelname hierdoor ontmoedigd omdat de inbreukmakers minder macht krijgen in een 
gerechtelijke procedure.
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