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KORTFATTAD MOTIVERING

Efter nästan ett årtionde av förhandlingar välkomnar föredraganden fullt ut kommissionens 
direktiv. Både konsumenter samt små och medelstora företag förhindras för närvarande att 
utnyttja sin rättighet enligt gemenskapslagstiftningen till ersättning för skada som orsakats av 
överträdelser av konkurrensreglerna. 

När det gäller privat tillämpning skulle föredraganden vilja se mekanismer för representativ 
och kollektiv prövning. I sitt uttalande för att följa upp Europaparlamentets resolution 
(P6_TA(2009)0187) instämmer kommissionen med att det bör finnas ett integrerat 
tillvägagångssätt när det gäller kollektiv prövning för att garantera enhetlig behandling av 
skadeståndstalan på området för unionens konkurrenslagstiftning. Det finns fortfarande inga 
bindande övergripande åtgärder för kollektiv prövning. Kollektiva åtgärder skulle göra det 
möjligt för genuina och kvalificerade enheter, såsom konsumentorganisationer eller 
handelsorganisationer, att väcka talan för de enskilda kärandenas räkning. Föredraganden 
kräver emellertid att endast en tydligt definierad personkrets ska kunna agera som företrädare 
och delta i att väcka talan. Denna definition måste vara fullständig när talan väcks, och 
föredraganden föreslår en modell där man kan välja att delta. Med tanke på att endast 
25 procent av kartellärendena leder till att skadeståndstalan väcks inom Europeiska unionen 
måste det göras mer för att uppmuntra konsumenterna att hävda sina rättigheter. 

Föredraganden inser att programmet för förmånlig behandling i betydande grad bidrar till att 
avslöja karteller och möjliggör därmed att väcka talan. Föredraganden instämmer inte med 
kommissionens förslag att man ska införa en grå lista avseende begränsningar för utlämnande 
av bevis efter det att en konkurrensmyndighet har avslutat sitt förfarande. Alla bevis från dem 
som ansöker om förmånlig behandling bör omfattas av reglerna i artikel 6 första stycket, 
oavsett om de lämnades in i ansökan om förmånlig behandling eller på en 
konkurrensmyndighets begäran. 

Även om konkurrensärenden ibland blir möjliga genom uppgiftslämnare görs det ingen 
särskild hänvisning till detta i det föreslagna direktivet. Skyddet av uppgiftslämnare avser 
endast uppgiftslämnarens identitet och inte den tillhandahållna informationen. Identiteten har 
ingen betydelse för skadan eller det värde som skadan avser. Uppgiftslämnares identitet 
skyddas idag av medlemsstaternas lagstiftning. För att säkerställa förutsägbarhet och 
likvärdiga domar bör direktivet även omfatta personuppgifter.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att svaranden bör ha bevisbördan. Detta 
gör det lättare för kärandena att fastställa sina anspråk. Informationsluckor kommer att gynna 
käranden och utgöra en tydlig fördel för direkta köpare. I enlighet med domstolens rättspraxis 
måste indirekta köpare också ha rätt att väcka talan. De föreslagna reglerna omfattar 
emellertid både en presumtion om avsaknad och en presumtion om förekomst av övervältring 
av kostnaderna för överprissättning på indirekta köpare. Detta kommer troligtvis att leda till 
anspråk både från de direkta och indirekta kärandena. Föredraganden stöder inte ett sådant 
dubbelt system och föreslår att bevisbördan, om man inte kan bevisa övervältring, ska ligga 
hos den indirekta köparen. På detta sätt införs ett system med en pelare som ger de nationella 
domstolarna tydliga riktlinjer.
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Den lidna skadan måste kompenseras. Detta är nödvändigt för att kartellerna ska känna av den 
verkliga skada som de orsakat marknaderna och konsumenterna. För att i högre grad skydda 
den skadelidande parten vid överträdelser av konkurrensreglerna är det viktigt att se till att 
denne har en stark röst i domstolsförfaranden. Föredragande föreslår därför att den 
skadelidande parten bör ha övertaget vid bedömningen, och önskar därför att bedömningen 
ska baseras på den skadelidande partens uppskattning. Dessutom avskräcker detta ytterligare 
från att delta i karteller eftersom de som överträder reglerna får mindre inflytande i 
domstolsförfaranden.

Risken att behöva betala domstolsavgifter vid en förlorad rättegång kan avskräcka en 
konsument, en konsumentorganisation eller ett litet företag från att väcka talan. För att 
förbättra möjligheten att väcka talan föreslår föredraganden att man skulle kunna inrätta en 
fond som finansieras med böter från dem som överträder konkurrensreglerna. Denna fond 
skulle finansiera en första vägledande dom för potentiella fall utifrån bevis som tillhandahålls 
av en potentiell kärande. Detta skulle sänka tröskeln för att väcka skadeståndstalan och se till 
att onödiga fall inte hamnar inför domstol. Det bör betonas att regeln om att förlorarna betalar 
ska behållas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Privat tillämpning är en 
grundläggande mekanism för en effektiv 
tillämpning av konkurrensreglerna. 
Enskilda åtgärder kommer dock inte att 
vara tillfredsställande och därför bör 
kollektiva åtgärder möjliggöras i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett integrerat tillvägagångssätt när det gäller kollektiv prövning för att 
garantera enhetlig behandling av skadestånd, såsom konsumentskyddslagar. Eftersom det 
fortfarande inte finns några sådana övergripande åtgärder skulle föredraganden vilja införa 
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dem i detta direktiv. Med tanke på det låga antalet fall med skadeståndstalan måste man göra 
mer för att uppmuntra konsumenterna att hävda sina rättigheter. Kollektiva åtgärder kommer 
att sänka tröskeln för konsumenterna att gå till nationella domstolar.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det är viktigt att information som 
lämnas av dem som ansöker om 
förmånlig behandling skyddas eftersom 
detta kommer att öka incitamenten för 
kartelldeltagarna att stiga fram och delta i 
program för förmånlig behandling. 
Konkurrensmyndigheternas möjlighet att 
begränsa utlämnandet av bevis bör därför 
utökas till att omfatta all information som 
lämnas av dem som ansöker om 
förmånlig behandling, oavsett om 
informationen lämnades på 
kartelldeltagarens eget initiativ eller på en 
konkurrensmyndighets begäran.

Or. en

Motivering

Ansökningar som inkommer till programmen för förmånlig behandling bidrar i hög grad till 
att avslöja karteller, vilket möjliggör för enskilda att väcka talan. Alla bevis från dem som 
ansöker om förmånlig behandling bör omfattas av reglerna i artikel 6 första stycket, oavsett 
om de lämnades in i ansökan om förmånlig behandling eller på en konkurrensmyndighets 
begäran.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Även om enskilda uppgiftslämnare 
hittills har haft en begränsad roll måste 
direktivet tydligt skydda enskilda som 
lämnar information. Endast 
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personuppgifter och information som 
avser personuppgifter bör ingå i den 
information som nationella domstolar inte 
någonsin kan ålägga en part eller tredje 
part att lämna ut.

Or. en

Motivering

Trots att vissa konkurrensärenden endast har varit möjliga tack vare uppgiftslämnare finns 
det ingen särskild hänvisning till detta i det föreslagna direktivet. Skyddet av uppgiftslämnare 
avser endast uppgiftslämnarens identitet och inte den tillhandahållna informationen. För att 
säkerställa förutsägbarhet och likvärdiga domar bör direktivet även omfatta personuppgifter. 
Uppgiftslämnares identitet skyddas idag av medlemsstaternas lagstiftning.

Ändringsförslag 4

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 
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 

(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. 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.
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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.

Or. en

Motivering

De föreslagna reglerna omfattar både en presumtion om avsaknad och en presumtion om 
förekomst av övervältring av kostnaderna för överprissättning på indirekta köpare. Detta 
kommer troligtvis att leda till anspråk både från de direkta och indirekta kärandena. Ett 
sådant dubbelt system är inte gynnsamt. Om det inte finns tillräckliga bevis för att det 
förekommer övervältring ska bevisbördan istället ska ligga hos den indirekta köparen. På 
detta sätt införs ett system med en pelare som ger de nationella domstolarna tydliga riktlinjer.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) En skadelidande part som har bevisat 
att den lidit skada till följd av en 
överträdelse av konkurrensreglerna måste 
dessutom bevisa skadans omfattning för att 
kunna få skadestånd. Att beräkna 
konkurrensskada är en mycket 
faktaintensiv process och kan kräva 
tillämpning av komplicerade ekonomiska 
modeller. Detta är ofta mycket kostsamt 
och gör det svårt för skadelidande parter att 
skaffa fram de uppgifter de behöver för att 
kunna styrka sin anspråk. Beräkningen av 
konkurrensskada kan i sig vara ett stort
hinder för skadelidande parter att få 
kompenserande skadestånd för den skada 
de lidit.

(34) En skadelidande part som har bevisat 
att den lidit skada till följd av en 
överträdelse av konkurrensreglerna måste 
dessutom bevisa skadans omfattning för att 
kunna få skadestånd. Att beräkna 
konkurrensskada är en mycket 
faktaintensiv process och kan kräva 
tillämpning av komplicerade ekonomiska 
modeller. Detta är ofta mycket kostsamt 
och gör det svårt för skadelidande parter att 
skaffa fram de uppgifter de behöver för att 
kunna styrka sin anspråk. Beräkningen av 
konkurrensskada kan i sig vara ett stort 
hinder för skadelidande parter att få 
kompenserande skadestånd för den skada 
de lidit. Processen för beräkning av skada 
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kan skilja sig åt mellan olika nationella 
jurisdiktioner. Kommissionen bör, i syfte 
att garantera tydliga regler och 
förutsägbarhet, ge ytterligare vägledning 
på gemenskapsnivå.

Or. en

Motivering

För att se till att nationella domstolar kan avkunna effektiva och harmoniserade domar vid 
skadeståndstalan på grund av överträdelser av konkurrenslagstiftningen bör kommissionen 
ge ytterligare vägledning på gemenskapsnivå när det gäller beräkning av skada. Detta skulle 
underlätta den svåra processen med att uppskatta skadan som orsakats av en överträdelse av 
konkurrensreglerna och stärka processens förutsägbarhet och harmonisering.

Ändringsförslag 6

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 
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 

(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 
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 



PA\1005038SV.doc 9/14 PE519.553v01-00

SV

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.

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. Denna uppskattning ska fokusera 
på den skadelidande partens uppskattning 
av skadan.

Or. en

Motivering

För att i högre grad skydda den skadelidande parten vid överträdelser av konkurrensreglerna 
är det viktigt att se till att denne har en stark röst i domstolsförfaranden. Genom att fokusera 
på den skadelidande partens uppskattning av skadan garanterar man att den svagare parten 
skyddas. Dessutom avskräcker detta ytterligare från att delta i karteller eftersom de som 
överträder reglerna får mindre inflytande i domstolsförfaranden.

Ändringsförslag 7

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 
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.

(37) Europaparlamentet påpekar att 
nationella domstolar ofta är överbelastade 
och att skadeståndstalan kan vara en 
tidskrävande process. Skadelidande parter 
och företag som begått en överträdelse bör 
därför 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 överträdande 
företag som möjligt. Eftersom enskilda 
åtgärder kan vara otillräckliga bör 
kollektiva åtgärder som bedrivs av 
genuina och kvalificerade enheter, såsom 
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konsumentorganisationer eller 
handelsorganisationer som agerar på de 
enskilda kärandenas vägnar, uttryckligen
tas med i direktivet.

Or. en

Motivering

Kollektiva åtgärder skulle göra det möjligt för genuina och kvalificerade enheter, såsom 
konsumentorganisationer eller handelsorganisationer, att väcka talan för de enskilda 
kärandenas räkning. Endast en tydligt definierad personkrets ska emellertid kunna agera som 
företrädare och delta i att väcka talan. Denna definition måste vara fullständig när talan 
väcks, och föredraganden föreslår en modell där man kan välja att delta.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Kostnaderna för rättsliga 
förfaranden bör inte avskräcka käranden 
från att väcka talan vid domstol i väl 
motiverade fall. Medlemsstaterna bör 
vidta lämpliga åtgärder för att ge 
skadelidande parter tillgång till 
finansiering för att väcka 
skadeståndstalan. Detta kan göras genom 
en fond som finansieras med böter från 
dem som överträder konkurrensreglerna.

Or. en

Motivering

Risken att behöva betala domstolsavgifter kan i hög grad avskräcka en konsument, en 
konsumentorganisation eller ett litet företag från att väcka talan. En fond som finansieras 
med böter från dem som tidigare överträtt konkurrensreglerna skulle öka möjligheterna att 
väcka talan. Fonden skulle finansiera en första vägledande dom för potentiella fall utifrån 
bevis som tillhandahålls av en potentiell kärande. Det bör betonas att regeln om att 
förlorarna betalar ska behållas.
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Ändringsförslag 9

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 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,

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett integrerat tillvägagångssätt när det gäller representativ och kollektiv 
prövning för att garantera enhetlig behandling vid skadeståndstalan på området för unionens 
konkurrenslagstiftning och andra områden, såsom konsumentskyddslagar. Med tanke på det 
allmänt låga antalet fall med skadeståndstalan i Europeiska unionen måste man göra mer för 
att uppmuntra konsumenterna att hävda sina rättigheter. Representativa och kollektiva 
åtgärder kommer att sänka tröskeln för konsumenterna att gå till nationella domstolar.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) företagsredogörelser för förmånlig 
behandling, och

(a) alla handlingar som lämnas av den 
som ansöker om förmånlig behandling,
och

Or. en

Motivering

Ansökningar som inkommer till programmen för förmånlig behandling bidrar i hög grad till 
att avslöja karteller, vilket möjliggör för enskilda att väcka talan. Alla bevis från dem som 
ansöker om förmånlig behandling bör omfattas av reglerna i artikel 6 första stycket, oavsett 
om de lämnades in i ansökan om förmånlig behandling eller på en konkurrensmyndighets 
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begäran.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Uppgiftslämnare

1. Personer som har rimliga skäl att anta 
att en person har begått eller avser at 
begå ett brott inom ramen för detta 
direktiv, kan underrätta en 
konkurrensmyndighet om ärendet och 
kräva att hans eller hennes identitet hålls 
hemlig.
2. Konkurrensmyndigheten ska 
hemlighålla identiteten på den person som 
underrättade konkurrensmyndigheten 
enligt artikel 7.1 och som har garanterats 
konfidentialitet.

Or. en

Motivering

För att uppmuntra allmänheten att informera konkurrensmyndigheter bör detta direktiv 
innehålla ett uttryckligt skydd av uppgiftslämnares identitet. Även om den överlämnade 
informationen inte räcker som bevis i ett kartellfall kommer konkurrensmyndigheten att kunna 
inleda en utredning.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

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 henne har ägt rum om han eller hon 
kan bevisa att

utgår
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(a) svaranden har begått en överträdelse 
av konkurrensreglerna,
(b) överträdelsen ledde till ett överpris för 
den direkta köparen till svaranden, och
(c) han eller hon 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.

Or. en

Motivering

De föreslagna reglerna omfattar både en presumtion om avsaknad och en presumtion om 
förekomst av övervältring av kostnaderna för överprissättning på indirekta köpare. Detta 
kommer troligtvis att leda till anspråk både från de direkta och indirekta kärandena. Det 
kommer att vara de nationella domstolarnas ansvar att undvika oenhetliga beslut inom 
nationella jurisdiktioner i parallella mål. Ett sådant dubbelt system är inte gynnsamt. Om det 
inte finns tillräckliga bevis för att det förekommer övervältring ska bevisbördan istället ligga 
hos den indirekta köparen.

Ändringsförslag 13

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. Medlemsstaterna ska se till att 
domstolen har behörighet att uppskatta 
beloppet av skadan utifrån den 
skadelidande partens uppskattning.

Or. en

Motivering

För att i högre grad skydda den skadelidande parten vid överträdelser av konkurrensreglerna 
är det viktigt att se till att denne har en stark röst i domstolsförfaranden. Genom att fokusera 
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på den skadelidande partens uppskattning av skadan garanterar man att den svagare parten 
skyddas. Dessutom avskräcker detta ytterligare från att delta i karteller eftersom de som 
överträder reglerna får mindre inflytande i domstolsförfaranden.


