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Amendement 66
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De artikelen 101 en 102 van het 
Verdrag brengen rechtstreekse gevolgen 
teweeg in de betrekkingen tussen 
particulieren en doen voor de betrokken 
particulieren rechten en verplichtingen 
ontstaan die de nationale rechters moeten 
handhaven. De nationale rechterlijke 
instanties vervullen bij de toepassing van 
de mededingingsregels een even 
belangrijke taak (civiele handhaving). Zij 
beschermen de uit het Unierecht 
voortvloeiende subjectieve rechten door 
geschillen tussen particulieren te 
beslechten, bijvoorbeeld door aan de 
slachtoffers van inbreuken 
schadevergoeding toe te kennen. De volle 
werking van de artikelen 101 en 102 van 
het Verdrag, in het bijzonder het nuttige 
effect van het daarin neergelegde verbod, 
vereist dat eenieder – zowel individuen, 
met inbegrip van consumenten en 
ondernemingen, als overheidsinstanties – 
voor de nationale rechter vergoeding kan 
vorderen voor schade die hem door een 
inbreuk op die bepalingen is berokkend. 
Dit Unierecht op schadevergoeding is 
eveneens van toepassing op inbreuken op 
de artikelen 101 en 102 door openbare 
bedrijven of ondernemingen waaraan de 
lidstaten bijzondere of uitsluitende rechten 
verlenen in de zin van artikel 106 van het 
Verdrag.

(3) De artikelen 101 en 102 van het 
Verdrag brengen rechtstreekse gevolgen 
teweeg in de betrekkingen tussen 
particulieren en doen voor de betrokken 
particulieren rechten en verplichtingen 
ontstaan die de nationale rechters moeten 
handhaven. De nationale rechterlijke 
instanties vervullen bij de toepassing van 
de mededingingsregels een even 
belangrijke taak (civiele handhaving). Zij 
beschermen de uit het Unierecht 
voortvloeiende subjectieve rechten door 
geschillen tussen particulieren te 
beslechten, bijvoorbeeld door aan de 
slachtoffers van inbreuken 
schadevergoeding toe te kennen. De volle 
werking van de artikelen 101 en 102 van 
het Verdrag, in het bijzonder het nuttige 
effect van het daarin neergelegde verbod, 
vereist dat eenieder – zowel individuen, 
met inbegrip van consumenten en 
ondernemingen, als overheidsinstanties – 
voor de nationale rechter vergoeding kan 
vorderen voor schade die hem door een 
inbreuk op die bepalingen is berokkend, 
hetzij in een directe vordering, hetzij in 
een vervolgvordering. Dit Unierecht op 
schadevergoeding is eveneens van 
toepassing op inbreuken op de 
artikelen 101 en 102 door openbare 
bedrijven of ondernemingen waaraan de 
lidstaten bijzondere of uitsluitende rechten 
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verlenen in de zin van artikel 106 van het 
Verdrag.

Or. en

Amendement 67
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Schadevorderingen zijn slechts één 
onderdeel van een effectief systeem van 
civiele handhaving bij inbreuken op het 
mededingingsrecht, dat verder bestaat uit 
niet-gerechtelijke verhaalmogelijkheden, 
zoals procedures voor consensuele 
geschillenbeslechting of besluiten tot 
publieke handhaving om partijen ertoe 
aan te zetten een schadevergoeding aan te 
bieden.

Or. en

Amendement 68
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Afhankelijk van het voorrecht van 
de lidstaten om verschillende regelingen 
voor collectief verhaal in te voeren, 
dienen de lidstaten bij het opzetten van 
een dergelijke regeling te worden 
aangemoedigd een opt-in-systeem in te 
voeren en af te zien van het gebruik van 
resultaatafhankelijke beloningen, 
financiering door derde partijen en de 
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mogelijkheid om punitieve 
schadevergoedingen toe te kennen.

Or. en

Motivering

In 15 lidstaten zijn er verschillende procedures voor collectief verhaal beschikbaar en dit 
aantal is aan het toenemen. Veel nationale systemen hebben een beperkte reikwijdte of zijn 
voor consumenten niet gemakkelijk toegankelijk. Dit toont aan dat er duidelijke regelgeving 
en een grensoverschrijdend systeem nodig zijn. Collectief verhaal dient voor alle 
consumenten in de EU toegankelijk te zijn, niet slechts voor een aantal.

Amendement 69
Elena Băsescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om effectieve publieke en civiele 
handhaving van de mededingingsregels te 
garanderen, is het noodzakelijk om de 
coördinatie tussen beide te regelen, 
bijvoorbeeld wat betreft de procedures om 
toegang te krijgen tot documenten die in 
het bezit van de mededingingsautoriteiten 
zijn. Door een dergelijke coördinatie op 
Unieniveau zal ook worden vermeden dat 
er verschillen zijn tussen de toepasselijke 
regels, wat de goede werking van de 
interne markt in gevaar zou kunnen 
brengen.

(5) Om effectieve publieke en civiele 
handhaving van de mededingingsregels te 
garanderen, is het noodzakelijk om de 
coördinatie tussen beide op consistente 
wijze te regelen, bijvoorbeeld wat betreft 
de procedures om toegang te krijgen tot 
documenten die in het bezit van de 
mededingingsautoriteiten zijn. Door een 
dergelijke coördinatie op Unieniveau zal 
ook worden vermeden dat er verschillen 
zijn tussen de toepasselijke regels, wat de 
goede werking van de interne markt in 
gevaar zou kunnen brengen.

Or. en

Amendement 70
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om effectieve publieke en civiele 
handhaving van de mededingingsregels te 
garanderen, is het noodzakelijk om de 
coördinatie tussen beide te regelen, 
bijvoorbeeld wat betreft de procedures om 
toegang te krijgen tot documenten die in 
het bezit van de mededingingsautoriteiten 
zijn. Door een dergelijke coördinatie op 
Unieniveau zal ook worden vermeden dat 
er verschillen zijn tussen de toepasselijke 
regels, wat de goede werking van de 
interne markt in gevaar zou kunnen 
brengen.

(5) Om effectieve civiele vorderingen ter 
handhaving van het burgerlijk recht en 
effectieve publieke handhaving door 
mededingingsautoriteiten te waarborgen, 
moet er een wisselwerking tussen beide 
instrumenten zijn om de effectiviteit van 
de mededingingsregels zoveel mogelijk te 
garanderen. Het is noodzakelijk om de 
coördinatie tussen beide te regelen, 
bijvoorbeeld wat betreft de procedures om 
toegang te krijgen tot documenten die in 
het bezit van de mededingingsautoriteiten 
zijn. Door een dergelijke coördinatie op 
Unieniveau zal ook worden vermeden dat 
er verschillen zijn tussen de toepasselijke 
regels, wat de goede werking van de 
interne markt in gevaar zou kunnen 
brengen.

Or. en

Amendement 71
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Effectieve instrumenten voor 
consumenten en ondernemingen om een 
schadevergoeding te kunnen krijgen 
zorgen voor een betere naleving van de 
mededingingsregels van de Unie. 
Dienovereenkomstig moet, met het oog op 
een betere handhaving van de 
mededingingsregels in de Unie, een 
kosteneffectieve, tijdige en efficiënte 
schadeloosstelling van de slachtoffers van 
inbreuken op die regels worden 
aangemoedigd. Daarom dient de 
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schadeloosstelling van slachtoffers in het 
kader van een consensuele 
geschillenbeslechtingsprocedure door de 
mededingingsautoriteiten te worden 
beschouwd als een verzachtende factor bij 
de vaststelling van geldboeten. De 
bevordering van een consensuele 
schadevergoeding voor slachtoffers mag 
geen afbreuk doen aan de noodzaak van 
geharmoniseerde regels in de lidstaten 
betreffende schadevorderingen wegens 
inbreuken op het mededingingsrecht van 
de lidstaten of van de Unie.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt ter verduidelijking amendement 1 (ontwerpverslag).

Amendement 72
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Met betrekking tot het 
mededingingsrecht van de EU komen 
massale en verbrokkelde schade, 
asymmetrische informatie en andere 
problemen die optreden bij 
rechtsvorderingen tot schadevergoeding, 
voor. Om deze problemen te verminderen 
moeten onrechtmatige daden omtrent 
mededinging zoveel mogelijk 
overeenkomstig andere onrechtmatige 
daden worden behandeld, met 
inachtneming van de specifieke 
complexiteiten en moeilijkheden die met 
de handhaving van het 
mededingingsrecht gepaard gaan, met 
name wat betreft op zichzelf staande 
schadevorderingen. Bovendien passen de 
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bepalingen inzake toegang van Richtlijn 
2004/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 betreffende 
de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en de tweede resolutie 
van Venetië van de Europese 
octrooirechters, aangenomen op 4 
november 2006, goed bij de eisen voor 
mededingingsvorderingen. In het belang 
van individuen en kmo’s dient 
procedurele complexiteit te worden 
vermeden.

Or. en

Motivering

Er worden al vergelijkbare procedures uitgevoerd bij de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten en bijgevolg moet rekening worden gehouden met deze gelijkenis, alsmede 
met het feit dat de bepalingen inzake toegang als opgenomen in de genoemde wetgeving 
toereikend zijn op dit gebied.

Amendement 73
Elena Băsescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, van 
het Verdrag omvat de interne markt een 
ruimte zonder binnengrenzen waarin het 
vrije verkeer van goederen, personen, 
diensten en kapitaal is gewaarborgd. Er 
zijn opvallende verschillen tussen de regels 
die in de lidstaten gelden voor 
schadevorderingen wegens inbreuken op 
het nationale mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie. Die 
verschillen doen onzekerheid ontstaan over 
de voorwaarden waarop benadeelde 
partijen hun uit het Verdrag voortvloeiende 
recht op schadevergoeding kunnen 
uitoefenen en hebben een negatieve 

(6) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, van 
het Verdrag omvat de interne markt een 
ruimte zonder binnengrenzen waarin het 
vrije verkeer van goederen, personen, 
diensten en kapitaal is gewaarborgd. Er 
zijn opvallende verschillen tussen de regels 
die in de lidstaten gelden voor 
schadevorderingen wegens inbreuken op 
het nationale mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie. Die 
verschillen doen onzekerheid ontstaan over 
de voorwaarden waarop benadeelde 
partijen hun uit het Verdrag voortvloeiende 
recht op schadevergoeding kunnen 
uitoefenen en hebben een negatieve 
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invloed op de materiële doeltreffendheid 
van dit recht. Aangezien benadeelde 
partijen eerder het gerecht in hun lidstaat 
van vestiging kiezen om een vergoeding te 
vorderen, kunnen de verschillen tussen de 
nationale regels leiden tot een ongelijk 
speelveld wat betreft schadevorderingen, 
wat de mededinging op de markten waarop 
die benadeelde partijen en de 
inbreukmakende ondernemingen actief 
zijn, ongunstig kan beïnvloeden.

invloed op de materiële doeltreffendheid 
van dit recht, alsook op collectief verhaal. 
Aangezien benadeelde partijen eerder het 
gerecht in hun lidstaat van vestiging kiezen 
om een vergoeding te vorderen, kunnen de 
verschillen tussen de nationale regels 
leiden tot een ongelijk speelveld wat 
betreft schadevorderingen, wat de 
mededinging op de markten waarop die 
benadeelde partijen en de inbreukmakende 
ondernemingen actief zijn, ongunstig kan 
beïnvloeden.

Or. en

Amendement 74
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, van 
het Verdrag omvat de interne markt een 
ruimte zonder binnengrenzen waarin het 
vrije verkeer van goederen, personen, 
diensten en kapitaal is gewaarborgd. Er 
zijn opvallende verschillen tussen de regels 
die in de lidstaten gelden voor 
schadevorderingen wegens inbreuken op 
het nationale mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie. Die 
verschillen doen onzekerheid ontstaan over 
de voorwaarden waarop benadeelde 
partijen hun uit het Verdrag voortvloeiende 
recht op schadevergoeding kunnen 
uitoefenen en hebben een negatieve 
invloed op de materiële doeltreffendheid 
van dit recht. Aangezien benadeelde 
partijen eerder het gerecht in hun lidstaat 
van vestiging kiezen om een vergoeding te 
vorderen, kunnen de verschillen tussen de 
nationale regels leiden tot een ongelijk 

(6) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, van 
het Verdrag omvat de interne markt een 
ruimte zonder binnengrenzen waarin het 
vrije verkeer van goederen, personen, 
diensten en kapitaal is gewaarborgd. Er 
zijn opvallende verschillen tussen de regels 
die in de lidstaten gelden voor 
schadevorderingen wegens inbreuken op 
het nationale mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie. Die 
verschillen doen onzekerheid ontstaan over 
de daadwerkelijke gevolgen van 
inbreuken op het mededingingsrecht voor 
de getroffen bedrijfssector en de 
voorwaarden waarop benadeelde partijen 
hun uit het Verdrag voortvloeiende recht 
op schadevergoeding kunnen uitoefenen en 
hebben een negatieve invloed op de 
materiële doeltreffendheid van deze 
rechten. Daarnaast zorgen de 
informatieasymmetrie en moeilijkheden in 
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speelveld wat betreft schadevorderingen, 
wat de mededinging op de markten waarop 
die benadeelde partijen en de 
inbreukmakende ondernemingen actief 
zijn, ongunstig kan beïnvloeden.

verband met het begroten van de schade 
in mededingingszaken ervoor dat 
benadeelde partijen eerder het gerecht in 
hun lidstaat van vestiging kiezen om een 
vergoeding te vorderen, en de verschillen 
tussen de nationale regels leiden tot een 
ongelijk speelveld, verstoring van de 
mededinging en vermindering van het 
consumentenvertrouwen wat betreft 
schadevorderingen, wat de mededinging op 
de markten waarop die benadeelde partijen 
en de inbreukmakende ondernemingen 
actief zijn, ongunstig kan beïnvloeden. Het 
ontbreken van gemeenschappelijke 
uniforme en horizontale juridische 
beginselen voor verhaalmogelijkheden om 
te waarborgen dat de bedrijven die het 
mededingingsrecht worden getroffen, en 
profijt hebben van dergelijke activiteiten 
ten koste van legaal functionerende 
bedrijven, zijn niet diegenen die blijven 
profiteren van het gebrek aan juridische 
consistentie binnen de Unie.

Or. en

Amendement 75
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is daarom noodzakelijk om een 
gelijker speelveld te garanderen voor 
ondernemingen die op de interne markt 
actief zijn en de voorwaarden te verbeteren 
waarop consumenten hun uit de interne 
markt voortvloeiende rechten kunnen 
uitoefenen. Het is ook aangewezen dat de 
rechtszekerheid wordt vergroot en de 
verschillen tussen de lidstaten worden 
verkleind wat betreft de nationale regels 

(8) Het is daarom noodzakelijk om een 
gelijker speelveld te garanderen voor 
ondernemingen die op de interne markt 
actief zijn en de voorwaarden te verbeteren 
waarop consumenten hun uit de interne 
markt voortvloeiende rechten kunnen 
uitoefenen. Het is ook aangewezen dat de 
rechtszekerheid wordt vergroot en de 
verschillen tussen de lidstaten worden 
verkleind wat betreft de nationale regels 



AM\1006388NL.doc 11/107 PE521.623v01-00

NL

voor schadevorderingen wegens inbreuk op 
het Europese mededingingsrecht en, indien 
dit parallel van toepassing is, op het 
nationale mededingingsrecht. Het 
onderling afstemmen van deze regels zal 
ook helpen te voorkomen dat grotere 
verschillen ontstaan tussen de regels van de 
lidstaten inzake schadevorderingen wegens 
inbreuk op de mededingingsregels.

voor schadevorderingen wegens inbreuk op 
het Europese mededingingsrecht en, indien 
dit parallel van toepassing is, op het 
nationale mededingingsrecht. Het 
onderling afstemmen van deze regels zal 
ook helpen te voorkomen dat grotere 
verschillen ontstaan tussen de regels van de 
lidstaten inzake schadevorderingen wegens 
inbreuk op de mededingingsregels om het 
toenemende gebrek aan 
consumentenvertrouwen vanwege de 
huidige moeilijkheden bij het verkrijgen 
van een vergoeding voor de geleden 
schade te voorkomen.

Or. en

Amendement 76
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is daarom noodzakelijk om een 
gelijker speelveld te garanderen voor 
ondernemingen die op de interne markt 
actief zijn en de voorwaarden te verbeteren 
waarop consumenten hun uit de interne 
markt voortvloeiende rechten kunnen 
uitoefenen. Het is ook aangewezen dat de 
rechtszekerheid wordt vergroot en de 
verschillen tussen de lidstaten worden 
verkleind wat betreft de nationale regels 
voor schadevorderingen wegens inbreuk op 
het Europese mededingingsrecht en, indien 
dit parallel van toepassing is, op het 
nationale mededingingsrecht. Het 
onderling afstemmen van deze regels zal 
ook helpen te voorkomen dat grotere 
verschillen ontstaan tussen de regels van de 
lidstaten inzake schadevorderingen wegens 
inbreuk op de mededingingsregels.

(8) Het is daarom noodzakelijk om een 
gelijker speelveld te garanderen voor 
ondernemingen die op de interne markt 
actief zijn en de voorwaarden te verbeteren 
waarop consumenten hun uit de interne 
markt voortvloeiende rechten kunnen 
uitoefenen. Het is ook aangewezen dat de 
rechtszekerheid wordt vergroot en de 
verschillen tussen de lidstaten worden 
verkleind wat betreft de nationale regels 
voor schadevorderingen wegens inbreuk op 
het Europese mededingingsrecht en, indien 
dit parallel van toepassing is, op het 
nationale mededingingsrecht. Het 
onderling afstemmen van deze regels en 
het voor de lidstaten verplicht stellen van 
de invoering van mechanismen voor 
collectief verhaal gebaseerd op 
vastgelegde gemeenschappelijke 
beginselen zal ook helpen te voorkomen 
dat grotere verschillen ontstaan tussen de 
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regels van de lidstaten inzake 
schadevorderingen wegens inbreuk op de 
mededingingsregels.

Or. en

Amendement 77
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij gebrek aan Unierecht vallen 
schadevorderingen onder de nationale 
regels en procedures van de lidstaten. Alle 
nationale regels betreffende de uitoefening 
van het recht op vergoeding voor door een 
inbreuk op artikel 101 of 102 van het 
Verdrag veroorzaakte schade, daaronder 
begrepen de regels betreffende aspecten die 
niet in deze richtlijn worden behandeld, 
zoals het bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen de inbreuk en de schade, 
moeten de beginselen van doeltreffendheid 
en gelijkwaardigheid in acht nemen. Dit 
betekent dat zij niet mogen worden 
geformuleerd of toegepast op een wijze die 
het buitensporig moeilijk of praktisch 
onmogelijk maakt om het door het Verdrag 
gegarandeerde recht op schadevergoeding 
uit te oefenen. Evenmin mogen die regels 
worden geformuleerd of toegepast op een 
wijze die minder gunstig is dan de regels 
die voor vergelijkbare nationale 
schadevorderingen gelden.

(10) Bij gebrek aan Unierecht vallen 
schadevorderingen onder de nationale 
regels en procedures van de lidstaten. Alle 
nationale regels betreffende de uitoefening 
van het recht op vergoeding voor door een 
inbreuk op artikel 101 of 102 van het 
Verdrag veroorzaakte schade, daaronder 
begrepen de regels betreffende aspecten die 
niet in deze richtlijn worden behandeld, 
zoals het bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen de inbreuk en de schade, 
moeten de beginselen van doeltreffendheid 
en gelijkwaardigheid in acht nemen. Dit 
betekent dat zij niet mogen worden 
geformuleerd of toegepast op een wijze die 
het buitensporig moeilijk, kostbaar of 
praktisch onmogelijk maakt om het door 
het Verdrag gegarandeerde recht op 
schadevergoeding uit te oefenen. Evenmin 
mogen die regels worden geformuleerd of 
toegepast op een wijze die minder gunstig 
is dan de regels die voor vergelijkbare 
nationale schadevorderingen gelden.

Or. en

Amendement 78
Olle Schmidt
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip “schade” volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente vanaf het tijdstip waarop 
de schade zich heeft voorgedaan tot 
wanneer deze is vergoed. Dit recht wordt 
erkend voor iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, zowel consumenten, 
ondernemingen als overheidsinstanties, 
ongeacht of er een directe contractuele 
verhouding met de inbreukmakende 
onderneming bestaat, en ongeacht of er 
vooraf door een mededingingsautoriteit een 
inbreuk is vastgesteld. Deze richtlijn houdt 
geen verplichting in voor de lidstaten om 
mechanismen voor collectief verhaal in te 
voeren voor de handhaving van de 
artikelen 101 en 102 van het Verdrag.

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip “schade” volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente vanaf het tijdstip waarop 
de schade zich heeft voorgedaan tot 
wanneer deze is vergoed. Dit recht wordt 
erkend voor iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, zowel consumenten, 
ondernemingen als overheidsinstanties, 
ongeacht of er een directe contractuele 
verhouding met de inbreukmakende 
onderneming bestaat, en ongeacht of er 
vooraf door een mededingingsautoriteit een 
inbreuk is vastgesteld.

Or. en

Motivering

In februari 2012 nam het Europees Parlement de resolutie “Op weg naar een samenhangende 
Europese aanpak van collectieve verhaalmechanismen” aan, waarin het om een voorstel 
verzocht op het gebied van collectief verhaal met daarin een reeks gemeenschappelijke 
beginselen om binnen de Unie te zorgen voor uniforme toegang tot de rechter middels 
collectief verhaal wat betreft inbreuken op consumentenrechten. Een mechanisme voor 
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collectief verhaal zou de effectiviteit van de handhaving van het mededingingsrecht 
aanzienlijk verhogen en de bescherming van consumenten verbeteren.

Amendement 79
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip “schade” volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente vanaf het tijdstip waarop 
de schade zich heeft voorgedaan tot 
wanneer deze is vergoed. Dit recht wordt 
erkend voor iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, zowel consumenten, 
ondernemingen als overheidsinstanties, 
ongeacht of er een directe contractuele 
verhouding met de inbreukmakende 
onderneming bestaat, en ongeacht of er 
vooraf door een mededingingsautoriteit een 
inbreuk is vastgesteld. Deze richtlijn houdt 
geen verplichting in voor de lidstaten om 
mechanismen voor collectief verhaal in te 
voeren voor de handhaving van de 
artikelen 101 en 102 van het Verdrag.

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip “schade” volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente vanaf het tijdstip waarop 
de schade zich heeft voorgedaan tot 
wanneer deze is vergoed. Dit recht wordt 
erkend voor iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, zowel consumenten, 
ondernemingen als overheidsinstanties, 
ongeacht of er een directe contractuele 
verhouding met de inbreukmakende 
onderneming bestaat, en ongeacht of er 
vooraf door een mededingingsautoriteit een 
inbreuk is vastgesteld.

Or. en
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Amendement 80
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip “schade” volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente vanaf het tijdstip waarop 
de schade zich heeft voorgedaan tot 
wanneer deze is vergoed. Dit recht wordt 
erkend voor iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, zowel consumenten, 
ondernemingen als overheidsinstanties, 
ongeacht of er een directe contractuele 
verhouding met de inbreukmakende 
onderneming bestaat, en ongeacht of er 
vooraf door een mededingingsautoriteit een 
inbreuk is vastgesteld. Deze richtlijn houdt 
geen verplichting in voor de lidstaten om 
mechanismen voor collectief verhaal in te 
voeren voor de handhaving van de 
artikelen 101 en 102 van het Verdrag.

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip “schade” volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente vanaf het tijdstip waarop 
de schade zich heeft voorgedaan tot 
wanneer deze is vergoed. Dit recht wordt 
erkend voor iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, zowel consumenten, 
ondernemingen als overheidsinstanties, 
ongeacht of er een directe contractuele 
verhouding met de inbreukmakende 
onderneming bestaat, en ongeacht of er 
vooraf door een mededingingsautoriteit een 
inbreuk is vastgesteld. Deze richtlijn 
verplicht de lidstaten om op basis van 
vastgelegde gemeenschappelijke 
beginselen, zoals opgenomen in 
Aanbeveling 2013/396/EU van de 
Commissie, mechanismen voor collectief 
verhaal in te voeren voor de handhaving 
van de artikelen 101 en 102 van het 
Verdrag.

Or. en
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Amendement 81
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip “schade” volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente vanaf het tijdstip waarop 
de schade zich heeft voorgedaan tot 
wanneer deze is vergoed. Dit recht wordt 
erkend voor iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, zowel consumenten, 
ondernemingen als overheidsinstanties, 
ongeacht of er een directe contractuele 
verhouding met de inbreukmakende 
onderneming bestaat, en ongeacht of er 
vooraf door een mededingingsautoriteit een 
inbreuk is vastgesteld. Deze richtlijn houdt 
geen verplichting in voor de lidstaten om 
mechanismen voor collectief verhaal in te 
voeren voor de handhaving van de 
artikelen 101 en 102 van het Verdrag.

(11) In deze richtlijn wordt het acquis 
communautaire betreffende het Unierecht 
op vergoeding van door een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie 
veroorzaakte schade nog eens bevestigd, in 
het bijzonder wat betreft de hoedanigheid 
om een schadevordering in te stellen en de 
definitie van het begrip “schade” volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, en wordt niet 
vooruitgelopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Eenieder die door een 
inbreuk schade heeft geleden, kan een 
vergoeding eisen voor het reële verlies 
(damnum emergens), voor de gederfde 
winst (lucrum cessans), alsmede de 
betaling van rente vanaf het tijdstip waarop 
de schade zich heeft voorgedaan tot 
wanneer deze is vergoed. Dit recht wordt 
erkend voor iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, zowel consumenten, 
ondernemingen als overheidsinstanties, 
ongeacht of er een directe contractuele 
verhouding met de inbreukmakende 
onderneming bestaat, en ongeacht of er 
vooraf door een mededingingsautoriteit een 
inbreuk is vastgesteld. Punitieve 
schadevergoedingen of andere typen 
schadevergoedingen en sancties die leiden 
tot overcompensatie, worden hiervan 
uitgesloten. Vergoeding van het verlies 
van een kans zal niet worden beschouwd 
als een schadevergoeding die leidt tot 
overcompensatie. Deze richtlijn houdt 
geen verplichting in voor de lidstaten om 
mechanismen voor collectief verhaal in te 
voeren voor de handhaving van de 
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artikelen 101 en 102 van het Verdrag.

Or. en

Motivering

Deze verordening heeft als doel volledige vergoeding te waarborgen. De doelstelling van 
afschrikking behoort bij de publieke handhaving. Bijgevolg moeten punitieve 
schadevergoedingen of andere typen schadevergoedingen die leiden tot overcompensatie 
hiervan worden uitgesloten.

Amendement 82
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het is voor verweerders wenselijk 
een ‘voor-eens-en-altijd’-schikking te 
treffen met het oog op het terugdringen 
van de onzekerheid en buitensporige 
economische gevolgen die hun weerslag 
kunnen hebben op medewerkers, 
leveranciers, onderaannemers en andere 
onschuldige partijen.

Or. en

Amendement 83
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Kmo’s en consumenten 
ondervinden schade vanwege de 
juridische ineffectiviteit ten gevolge van 
een gebrek aan kosteneffectieve 
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handhaving van de artikelen 101 en 102 
van het Verdrag. Dit gebrek aan 
evenwicht biedt grote bedrijven de 
mogelijkheid om hun omvang en 
financiële positie op de interne markt ten 
opzichte van kmo’s uit te buiten. De 
procedures voor collectief verhaal gericht 
op toegang tot de rechter, zijn met name 
voor kmo’s en consumenten van cruciaal 
belang bij de handhaving van juridische 
rechten. De doelstellingen van de 
voorgestelde richtlijn kunnen wellicht niet 
volledig worden behaald, indien kmo’s en 
consumenten niet de beschikking hebben 
over collectief verhaal om in geval van 
inbreuk op het mededingingsrecht een 
juridische procedure voor 
schadevergoeding in gang te zetten; de 
Commissie zal een studie uitvoeren om te 
beoordelen hoe de lidstaten de procedures 
voor collectief verhaal toepassen op 
civiele schadevorderingen met het oog op 
het optreden tegen inbreuken op de 
artikelen 101 en 102 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 84
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Correcte handhaving van het 
mededingingsrecht en doeltreffende 
uitoefening door zowel bedrijven als 
consumenten van hun recht op 
schadevergoeding zijn nauw met elkaar 
verweven en cruciaal voor het bereiken 
van competitieve groei. Een Europees 
recht op collectief verhaal zal in dit licht 
bijdragen tot het voltooien van de interne 
markt en het ontwikkelen van een gebied 
met daadwerkelijke vrijheid, veiligheid en 
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rechtvaardigheid.

Or. en

Motivering

In februari 2012 nam het Europees Parlement de resolutie “Op weg naar een samenhangende 
Europese aanpak van collectieve verhaalmechanismen” aan, waarin het om een voorstel 
verzocht op het gebied van collectief verhaal met daarin een reeks gemeenschappelijke 
beginselen om binnen de Unie te zorgen voor uniforme toegang tot de rechter middels 
collectief verhaal wat betreft inbreuken op consumentenrechten. Een mechanisme voor 
collectief verhaal zou de effectiviteit van de handhaving van het mededingingsrecht 
aanzienlijk verhogen en de bescherming van consumenten verbeteren.

Amendement 85
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Tot relevant bewijsmateriaal moet 
toegang worden verleend op bevel van de 
rechter en onder strikte rechterlijke 
toetsing, met name ten aanzien van de 
noodzaak en de evenredigheid van de 
toegangsmaatregel. Uit het 
evenredigheidsbeginsel volgt dat het 
verzoek om toegang pas kan worden 
gehonoreerd wanneer een benadeelde partij 
op basis van redelijkerwijs beschikbaar 
feitenmateriaal heeft aangetoond dat zij 
schade heeft geleden die door de 
verweerder werd veroorzaakt. Het verzoek 
om toegang moet betrekking hebben op 
categorieën bewijsmateriaal die zo 
nauwkeurig en eng mogelijk zijn 
omschreven als op basis van redelijkerwijs 
beschikbaar feitenmateriaal mogelijk is.

(14) Tot relevant bewijsmateriaal moet 
toegang worden verleend op bevel van de 
rechter en onder strikte rechterlijke 
toetsing, met name ten aanzien van de 
noodzaak en de evenredigheid van de 
toegangsmaatregel. Uit het 
evenredigheidsbeginsel volgt dat het 
verzoek om toegang pas kan worden 
gehonoreerd wanneer een benadeelde partij 
op basis van redelijkerwijs beschikbaar 
feitenmateriaal met redenen heeft 
gemotiveerd dat zij schade heeft geleden 
die door de verweerder werd veroorzaakt. 
Het verzoek om toegang moet betrekking 
hebben op bewijsmateriaal dat zo 
nauwkeurig en eng mogelijk is omschreven 
als op basis van redelijkerwijs beschikbaar 
feitenmateriaal mogelijk is.

Or. en
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Amendement 86
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Hoewel relevant bewijsmateriaal dat 
bedrijfsgeheimen of anderszins 
vertrouwelijke informatie bevat in beginsel 
voor schadevorderingen beschikbaar moet 
zijn, moet deze vertrouwelijke informatie 
op passende wijze beschermd worden. De 
nationale rechter moet daarom een beroep 
kunnen doen op een scala aan maatregelen 
om te voorkomen dat die vertrouwelijke 
informatie tijdens de procedure openbaar 
wordt gemaakt. Daarbij kan het gaan om 
besloten zittingen, waardoor de groep 
personen die van het bewijsmateriaal 
kennis kan nemen beperkt wordt, en de 
opdracht aan deskundigen om 
samenvattingen van de informatie te maken 
met samenvoeging van individuele 
gegevens of in anderszins niet-
vertrouwelijke vorm. Maatregelen ter 
bescherming van bedrijfsgeheimen en 
andere vertrouwelijke informatie mogen de 
uitoefening van het recht op 
schadevergoeding in de praktijk niet 
belemmeren.

(17) Hoewel relevant bewijsmateriaal dat 
bedrijfsgeheimen of anderszins 
vertrouwelijke informatie bevat in beginsel 
voor schadevorderingen beschikbaar moet 
zijn, moet deze vertrouwelijke informatie 
op passende wijze beschermd worden. De 
nationale rechter moet daarom een beroep 
kunnen doen op een scala aan maatregelen 
om te voorkomen dat die vertrouwelijke 
informatie tijdens de procedure openbaar 
wordt gemaakt. Daarbij kan het gaan om 
besloten zittingen, waarbij die 
vertrouwelijke informatie geanonimiseerd 
wordt, en waardoor de groep personen die 
van het bewijsmateriaal kennis kan nemen 
beperkt wordt, en de opdracht aan 
deskundigen om samenvattingen van de 
informatie te maken met samenvoeging 
van individuele gegevens of in anderszins 
niet-vertrouwelijke vorm. Maatregelen ter 
bescherming van bedrijfsgeheimen en 
andere vertrouwelijke informatie mogen de 
uitoefening van het recht op 
schadevergoeding in de praktijk niet 
belemmeren.

Or. en

Motivering

Tegenwoordig wordt anonimiseren vaak toegepast.

Amendement 87
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Clementieregelingen en 
schikkingsprocedures zijn belangrijke 
instrumenten voor de publieke 
handhaving van het mededingingsrecht 
van de Unie omdat deze bijdragen aan het 
opsporen, efficiënt vervolgen en 
bestraffen van de ernstigste inbreuken op 
het mededingingsrecht. Ondernemingen 
kunnen in deze context afgeschrikt 
worden om mee te werken indien zij door 
de toegang tot documenten die zij enkel 
voor dit doel hebben verstrekt, civiel 
aansprakelijk kunnen worden gesteld 
onder slechtere voorwaarden dan de 
overige inbreukmakers die niet met de 
mededingingsautoriteiten meewerken. Om 
ervoor te zorgen dat ondernemingen 
bereid zijn vrijwillig verklaringen af te 
leggen waarin zij, in het kader van een 
clementieregeling of een 
schikkingsprocedure, tegenover een 
mededingingsautoriteit hun 
betrokkenheid bij een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie of het 
nationale mededingingsrecht erkennen, 
moeten dergelijke verklaringen worden 
uitgesloten van de toegang tot 
bewijsmateriaal.

Schrappen

Or. en

Amendement 88
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Clementieregelingen en 
schikkingsprocedures zijn belangrijke 
instrumenten voor de publieke 

Schrappen
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handhaving van het mededingingsrecht 
van de Unie omdat deze bijdragen aan het 
opsporen, efficiënt vervolgen en 
bestraffen van de ernstigste inbreuken op 
het mededingingsrecht. Ondernemingen 
kunnen in deze context afgeschrikt 
worden om mee te werken indien zij door 
de toegang tot documenten die zij enkel 
voor dit doel hebben verstrekt, civiel 
aansprakelijk kunnen worden gesteld 
onder slechtere voorwaarden dan de 
overige inbreukmakers die niet met de 
mededingingsautoriteiten meewerken. Om 
ervoor te zorgen dat ondernemingen 
bereid zijn vrijwillig verklaringen af te 
leggen waarin zij, in het kader van een 
clementieregeling of een 
schikkingsprocedure, tegenover een 
mededingingsautoriteit hun 
betrokkenheid bij een inbreuk op het 
mededingingsrecht van de Unie of het 
nationale mededingingsrecht erkennen, 
moeten dergelijke verklaringen worden 
uitgesloten van de toegang tot 
bewijsmateriaal.

Or. en

Amendement 89
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Daarnaast moet ten aanzien van de 
toegang een uitzondering gelden voor elke 
toegangsmaatregel die een lopend 
onderzoek van een mededingingsautoriteit 
betreffende een inbreuk op het nationale 
mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie te sterk 
zou doorkruisen. Tot informatie die was 
voorbereid door een 
mededingingsautoriteit in de loop van haar 

(20) Clementieregelingen en 
schikkingsprocedures zijn belangrijke 
instrumenten voor de publieke 
handhaving van het mededingingsrecht 
van de Unie omdat deze bijdragen aan het 
opsporen, efficiënt vervolgen en 
bestraffen van de ernstigste inbreuken op 
het mededingingsrecht. Ondernemingen 
kunnen in deze context afgeschrikt 
worden om mee te werken indien zij door 
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procedure voor de handhaving van het 
nationale mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie (zoals een 
mededeling van punten van bezwaar) of 
door een bij die procedure betrokken partij 
(zoals antwoorden op verzoeken om 
informatie van de mededingingsautoriteit) 
zou enkel toegang mogen worden verleend 
in schadevorderingen nadat de 
mededingingsautoriteit een inbreuk op de 
nationale mededingingsregels of de 
mededingingsregels van de Unie heeft 
vastgesteld of anders haar procedure heeft 
beëindigd.

de toegang tot documenten die zij enkel 
voor dit doel hebben verstrekt, civiel 
aansprakelijk kunnen worden gesteld 
onder slechtere voorwaarden dan de 
overige inbreukmakers die niet met de 
mededingingsautoriteiten meewerken. Om 
te waarborgen dat ondernemingen bereid 
zijn in het kader van een 
clementieregeling of een 
schikkingsprocedure samen te werken met 
een mededingingsautoriteit moet ten 
aanzien van de toegang een uitzondering 
gelden voor elke toegangsmaatregel die 
een lopend onderzoek van een 
mededingingsautoriteit betreffende een 
inbreuk op het nationale 
mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie te sterk 
zou doorkruisen. Tot informatie die was 
voorbereid door een 
mededingingsautoriteit in de loop van haar 
procedure voor de handhaving van het 
nationale mededingingsrecht of het 
mededingingsrecht van de Unie (zoals een 
mededeling van punten van bezwaar) of 
door een bij die procedure betrokken partij 
(zoals antwoorden op verzoeken om 
informatie van de mededingingsautoriteit) 
zou enkel toegang mogen worden verleend 
in schadevorderingen nadat de 
mededingingsautoriteit een inbreuk op de 
nationale mededingingsregels of de 
mededingingsregels van de Unie heeft 
vastgesteld of anders haar procedure heeft 
beëindigd.

Or. en

Amendement 90
Olle Schmidt

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

(21 bis) Om te waarborgen dat individuen 
worden aangezet om zich bij 
mededingingsautoriteiten te melden om te 
helpen bij diens werkzaamheden tegen 
kartels, moet de bescherming van 
individuen die zich melden om informatie 
te verstrekken, expliciet in de richtlijn 
worden opgenomen. Echter, alleen 
persoonsgegevens en informatie 
gekoppeld aan persoonsgegevens moeten 
worden opgenomen in het soort 
informatie ten aanzien waarvan een 
nationale rechtbank op geen enkel 
moment een van de partijen of derden kan 
gelasten hiertoe toegang te verlenen.

Or. en

Motivering

Er zijn weliswaar mededingingszaken die mogelijk zijn gemaakt omdat er één klokkenluider 
was, toch wordt er in de voorgestelde richtlijn niet over gerept. 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 worden toegevoegd aan de richtlijn. Nu is de identiteit van 
klokkenluiders beschermd krachtens het nationaal recht.

Amendement 91
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Wanneer een eiser voor hem 
redelijk beschikbare feiten en 
bewijsmateriaal heeft gepresenteerd die 
op aannemelijke wijze zijn bewering 
ondersteunen dat hij schade heeft geleden 
ten gevolge van de door de verweerder 
gepleegde inbreuk op de regelgeving 
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inzake mededinging, en waarbij de 
clementieverklaring of ieder ander 
document waartoe met het oog op 
deelname aan een clementieregeling of 
aan een schikkingsprocedure door de 
aanvrager van clementie toegang is 
verleend en dat is ingediend bij een 
mededingingsautoriteit of door de 
mededingingsautoriteit is opgesteld tijdens 
de procedure, onontbeerlijk is voor het 
staven van hun bewering en 
bewijsmateriaal bevat dat op geen enkele 
andere manier kan worden verkregen, 
kan de nationale rechter de verweerder of 
een derde partij gelasten toegang te 
verlenen tot bewijsmateriaal, ongeacht of 
dit bewijsmateriaal wel of niet eveneens in 
het dossier van de mededingingsautoriteit 
is opgenomen. Hiervoor dient aan een 
reeks voorwaarden te worden voldaan.

Or. en

Motivering

Deze overweging weerspiegelt de toegangsregeling als opgenomen in het ontwerpverslag.

Amendement 92
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 kunnen 
nationale rechterlijke instanties, wanneer 
zij artikel 101 of 102 van het Verdrag 
toepassen op overeenkomsten, besluiten of 
gedragingen die reeds het voorwerp 
uitmaken van een besluit van de 
Commissie, geen beslissingen nemen die in 
strijd zijn met het door de Commissie 
vastgestelde besluit. Om de 

(25) Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 kunnen 
nationale rechterlijke instanties, wanneer 
zij artikel 101 of 102 van het Verdrag 
toepassen op overeenkomsten, besluiten of 
gedragingen die reeds het voorwerp 
uitmaken van een besluit van de 
Commissie, geen beslissingen nemen die in 
strijd zijn met het door de Commissie 
vastgestelde besluit. Om de 
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rechtszekerheid te vergroten, incoherentie 
bij de toepassing van die 
Verdragsbepalingen te vermijden, de 
doeltreffendheid en de proceseconomie bij 
schadevorderingen te verhogen en de 
werking van de interne markt voor 
ondernemingen en consumenten te 
bevorderen, mag een inbreuk op artikel 101 
of 102 van het Verdrag die in een definitief 
besluit van een nationale 
mededingingsautoriteit of een 
beroepsinstantie bewezen werd verklaard, 
evenmin ter discussie worden gesteld in 
schadevorderingen ten aanzien van 
dezelfde inbreuk, ongeacht of de vordering 
wordt ingesteld in de lidstaat van de 
betrokken mededingingsautoriteit of 
beroepsinstantie. Dit is eveneens van 
toepassing op een besluit waarin werd 
geconcludeerd dat inbreuk is gemaakt op 
bepalingen van het nationale 
mededingingsrecht in gevallen waarbij het 
nationale mededingingsrecht en het 
mededingingsrecht van de Unie in dezelfde 
zaak en parallel worden toegepast. Dit 
effect van besluiten van nationale 
mededingingsautoriteiten en 
beroepsinstanties waarbij een inbreuk op 
de mededingingsregels wordt vastgesteld, 
is van toepassing op het dispositief van het 
besluit en de daaraan ten grondslag 
liggende overwegingen. Dit laat de rechten 
en verplichtingen die voor de nationale 
rechter voortvloeien uit artikel 267 van het 
Verdrag onverlet.

rechtszekerheid te vergroten, incoherentie 
bij de toepassing van die 
Verdragsbepalingen te vermijden, de 
doeltreffendheid en de proceseconomie bij 
schadevorderingen te verhogen en de 
werking van de interne markt voor 
ondernemingen en consumenten te 
bevorderen, mag een inbreuk op artikel 101 
of 102 van het Verdrag die in een definitief 
besluit van een nationale 
mededingingsautoriteit of een 
beroepsinstantie bewezen werd verklaard, 
evenmin ter discussie worden gesteld in 
schadevorderingen ten aanzien van 
dezelfde inbreuk, ongeacht of de vordering 
wordt ingesteld in de lidstaat van de 
betrokken mededingingsautoriteit of 
beroepsinstantie. Dit is eveneens van 
toepassing op een besluit waarin werd 
geconcludeerd dat inbreuk is gemaakt op 
bepalingen van het nationale 
mededingingsrecht in gevallen waarbij het 
nationale mededingingsrecht en het 
mededingingsrecht van de Unie in dezelfde 
zaak en parallel worden toegepast. Dit 
effect van besluiten van nationale 
mededingingsautoriteiten en 
beroepsinstanties waarbij een inbreuk op 
de mededingingsregels wordt vastgesteld, 
is van toepassing op het dispositief van het 
besluit en de daaraan ten grondslag 
liggende overwegingen. Hiertoe zorgt de 
Europese Commissie ervoor dat het EU-
mededingingsrecht consistent wordt 
toegepast door op transparante wijze 
binnen het kader van het Europees 
mededingingsnetwerk (ECN) strikte 
begeleiding te verlenen aan de nationale 
mededingingsautoriteiten wat betreft hun 
besluiten. Dit laat de rechten en 
verplichtingen die voor de nationale rechter 
voortvloeien uit artikel 267 van het 
Verdrag onverlet.

Or. en
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Amendement 93
Sharon Bowles

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 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 

(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 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, waarbij in acht 
wordt genomen dat het doorberekenen 
van prijsverhogingen aan een volgend 
onderdeel van de toeleveringsketen een 
normale bedrijfspraktijk is. 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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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

Door de indirecte afnemer te belasten met het aantonen van de doorberekening moet hij 
mogelijk op zoek naar onvindbare informatie over de prijsstrategieën van directe afnemers. 
Het aan een volgend onderdeel van de toeleveringsketen doorberekenen van prijsverhogingen 
is een normale bedrijfspraktijk en hiermee dient rekening te worden gehouden.

Amendement 94
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

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 

(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 
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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.

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 van de 
schade door de benadeelde partij.

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.

Amendement 95
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

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 

(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 
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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.

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. De lidstaten zorgen ervoor dat 
de nationale mededingingsautoriteiten op 
verzoek begeleiding verlenen bij het 
begroten van de schade.

Or. en

Amendement 96
Elena Băsescu

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 

(37) Benadeelde partijen en 
inbreukmakende ondernemingen moeten 
worden gestimuleerd om een vergoeding 
van de door een inbreuk op het 
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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.

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, en 
mogen er in geen geval toe leiden dat de 
partijen ontmoedigd raken om tot een 
schikking te komen.

Or. en

Amendement 97
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De kosten van juridische 
procedures mogen eisers er niet van 
weerhouden een gegronde vordering 
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 biedt bij 
het verkrijgen van een indicatieve 
uitspraak over de vordering tot 
schadevergoeding.

Or. en
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Motivering

Een consument, consumentenorganisatie of een kleine onderneming kan door het risico van 
het betalen van de proceskosten in geval van verlies grote bedenkingen krijgen om een 
schadeclaim in te dienen. Er kan een fonds worden opgezet dat wordt gefinancierd uit boetes 
die zijn betaald in zaken met betrekking tot inbreuken 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. Daarbij zij erop gewezen dat het principe 
van “de verliezer betaalt” wordt gehandhaafd.

Amendement 98
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Aangezien veel lidstaten vanwege 
de richtlijn aanzienlijke wijzigingen 
moeten aanbrengen in hun wetgeving 
inzake civiele geschillen, met name op het 
gebied van de toegang tot bewijsmateriaal, 
moet er een passende overgangsregeling 
worden ingesteld gericht op geschillen die 
reeds in gang zijn gezet voordat de 
richtlijn in werking is getreden. 
Wetgeving van de lidstaten die is 
goedgekeurd ter implementatie van de 
richtlijn moet bijgevolg alleen van 
toepassing zijn op geschillen die na de 
datum van inwerkingtreding van 
onderhavige richtlijn bij een nationale 
rechter zijn ingesteld.

Or. en

Amendement 99
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn stelt bepaalde regels vast 
die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen 
dat eenieder die schade heeft geleden ten 
gevolge van een inbreuk op artikel 101 of 
102 van het Verdrag of op het nationale 
mededingingsrecht effectief het recht op 
volledige vergoeding van die schade kan 
uitoefenen. Zij stelt eveneens regels vast 
die een onvervalste mededinging op de 
interne markt bevorderen en de 
belemmeringen voor de goede werking 
ervan wegnemen door in de hele Unie een 
gelijkwaardige bescherming te garanderen 
voor eenieder die dergelijke schade heeft 
geleden.

1. Deze richtlijn stelt bepaalde regels vast 
die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen 
dat eenieder die schade heeft geleden ten 
gevolge van een inbreuk op artikel 101 of 
102 van het Verdrag of op het nationale 
mededingingsrecht door een onderneming 
of groep ondernemingen effectief het recht 
op vordering tot volledige vergoeding van 
die schade door die inbreukmakende 
partijen kan uitoefenen. Zij stelt eveneens 
regels vast die een onvervalste 
mededinging op de interne markt 
bevorderen en de belemmeringen voor de 
goede werking ervan wegnemen door in de 
hele Unie een gelijkwaardige bescherming 
te garanderen voor eenieder die dergelijke 
schade heeft geleden.

Or. en

Amendement 100
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eenieder die schade heeft geleden door 
een inbreuk op de mededingingswetgeving 
van de Unie of de nationale 
mededingingswetgeving kan volledige 
vergoeding van die schade vorderen.

1. Eenieder die schade heeft geleden door 
een inbreuk op de mededingingswetgeving 
van de Unie of de nationale 
mededingingswetgeving kan volledige 
vergoeding van die schade vorderen van de 
inbreukmakende partijen middels een 
directe vordering of een vervolgvordering.

Or. en

Amendement 101
Antolín Sánchez Presedo
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Eenieder die schade heeft geleden door 
een inbreuk op de mededingingswetgeving 
van de Unie of de nationale 
mededingingswetgeving kan volledige 
vergoeding van die schade vorderen.

1. Eenieder die schade heeft geleden door 
een inbreuk op de mededingingswetgeving 
van de Unie of de nationale 
mededingingswetgeving kan volledige 
vergoeding van die schade vorderen en 
verkrijgen.

Or. en

Amendement 102
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een volledige vergoeding brengt 
eenieder die schade heeft geleden in de 
positie waarin die persoon zich zou hebben 
bevonden indien de inbreuk niet was 
gepleegd. Zij omvat dan ook vergoeding 
voor het reële verlies en voor de gederfde 
winst, alsmede rente vanaf het tijdstip 
waarop de schade zich heeft voorgedaan 
tot wanneer de vergoeding van die schade 
effectief is betaald.

2. Een volledige vergoeding brengt 
eenieder die schade heeft geleden in de 
positie waarin die persoon zich zou hebben 
bevonden indien de inbreuk niet was 
gepleegd. Zij omvat dan ook vergoeding 
voor het reële verlies, voor de gederfde 
winst, en voor rente vanaf het tijdstip 
waarop de schade zich heeft voorgedaan 
tot wanneer de vergoeding van die schade 
effectief is voldaan.

Or. en

Amendement 103
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een volledige vergoeding brengt 
eenieder die schade heeft geleden in de 
positie waarin die persoon zich zou hebben 
bevonden indien de inbreuk niet was 
gepleegd. Zij omvat dan ook vergoeding 
voor het reële verlies en voor de gederfde 
winst, alsmede rente vanaf het tijdstip 
waarop de schade zich heeft voorgedaan 
tot wanneer de vergoeding van die schade 
effectief is betaald.

2. Een volledige vergoeding brengt 
eenieder die schade heeft geleden in de 
positie waarin die persoon zich zou hebben 
bevonden indien de inbreuk niet was 
gepleegd. Zij omvat dan ook vergoeding 
voor het reële verlies en voor de gederfde 
winst, en betaling van rente met 
betrekking tot die schade die effectief is 
betaald.

Or. en

Amendement 104
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een volledige vergoeding brengt 
eenieder die schade heeft geleden in de 
positie waarin die persoon zich zou hebben 
bevonden indien de inbreuk niet was 
gepleegd. Zij omvat dan ook vergoeding 
voor het reële verlies en voor de gederfde 
winst, alsmede rente vanaf het tijdstip 
waarop de schade zich heeft voorgedaan 
tot wanneer de vergoeding van die schade 
effectief is betaald.

2. Een volledige vergoeding brengt 
eenieder die schade heeft geleden in de 
positie waarin die persoon zich zou hebben 
bevonden indien de inbreuk niet was 
gepleegd. Zij omvat dan ook vergoeding 
voor het reële verlies en voor de gederfde 
winst, en overeenkomstig de nationale 
bepalingen inzake de uitbetaling van 
rente, de uitbetaling van rente met 
betrekking tot die schade.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt ter verduidelijking amendement 18 (ontwerpverslag).

Amendement 105
Andreas Schwab
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Punitieve schadevergoedingen, 
meervoudige schadevergoedingen of 
andere typen schadevergoedingen en 
sancties die leiden tot overcompensatie, 
worden hiervan uitgesloten.

Or. en

Motivering

Deze verordening heeft als doel volledige vergoeding te waarborgen. De doelstelling van 
afschrikking behoort bij de publieke handhaving. Bijgevolg moeten punitieve 
schadevergoedingen of andere typen schadevergoedingen die leiden tot overcompensatie, 
hiervan worden uitgesloten.

Amendement 106
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
benadeelde partijen effectief hun 
schadeclaims geldend kunnen maken.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
benadeelde partijen doeltreffend en 
kosteneffectief hun schadeclaims geldend 
kunnen maken. De lidstaten voeren 
mechanismen voor collectief verhaal in op 
basis van vastgelegde gemeenschappelijke 
beginselen voor de handhaving van de 
artikelen 101 en 102 van het Verdrag, 
zoals opgenomen in Aanbeveling 
2013/396/EU van de Commissie.

Or. en
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Amendement 107
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
benadeelde partijen effectief hun 
schadeclaims geldend kunnen maken.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
benadeelde partijen, hetzij direct, hetzij via 
hun vertegenwoordigers, effectief hun 
schadeclaims geldend kunnen maken, 
maatregelen om inbreuken te staken 
aanmoedigen en hun geschillen 
consensueel beslechten.

Or. en

Amendement 108
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
benadeelde partijen effectief hun 
schadeclaims geldend kunnen maken.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
benadeelde partijen effectief hun 
schadeclaims geldend kunnen maken, en 
dat procedures voor collectief verhaal 
beschikbaar komen voor civiele 
schadevorderingen.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid voor eisers om een procedure voor collectief verhaal in te stellen is cruciaal 
om te waarborgen dat slachtoffers van inbreuken op het mededingingsbeleid, met name 
consumenten en kmo’s, toegang hebben tot de rechter. Gezien de onevenwichtige verdeling 
van de informatie, en de moeilijkheden die gepaard gaan met het instellen van vorderingen, 
zijn individuele vorderingen vaak lastig en niet mogelijk. Collectief verhaal is een essentieel 
onderdeel van onderhavige richtlijn, aangezien eisers hierdoor de mogelijkheid krijgen hun 
hulpmiddelen te bundelen en zodoende te waarborgen dat er actie wordt ondernomen om een 
schadevergoeding voor inbreuken te ontvangen.
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Amendement 109
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten voeren mechanismen 
voor collectief verhaal in op basis van 
vastgelegde gemeenschappelijke 
beginselen voor de handhaving van de 
artikelen 101 en 102 van het Verdrag, 
zoals opgenomen in Aanbeveling 
2013/396/EU van de Commissie.

Or. en

Amendement 110
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het totale bedrag aan te betalen 
boetes en schadevergoedingen mag niet 
worden beïnvloed door het feit of de 
vordering van de mededingingsautoriteit 
volgt op of voorafgaat aan de civiele 
vordering. De mededingingsautoriteiten 
koppelen het totale bedrag aan te betalen 
boetes en schadevergoedingen van beide 
vorderingen, zoals uitstel van een deel van 
de boete, indien er een vervolgzaak wordt 
verwacht. Dit mag echter niet leiden tot 
langdurige onzekerheid over de 
definitieve schikking voor bedrijven noch 
tot aantasting van het recht van personen 
en ondernemingen op vergoeding van 
geleden schade.
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Or. en

Motivering

Consumenten mogen niet slechter af zijn, indien ze een vervolgvordering in plaats van een 
directe vordering instellen. Hoge boetes van de overheid mogen er niet toe leiden dat 
consumenten geen passende vergoeding kunnen vorderen middels een vervolgvordering, in 
tegenstelling tot het vooraf instellen van een directe vordering.

Amendement 111
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. “collectief verhaal”: (i) een wettelijk 
mechanisme dat het mogelijk maakt dat 
twee of meer natuurlijke personen, 
rechtspersonen of instanties die 
gerechtigd zijn om een representatieve 
vordering in te stellen, collectief een 
vordering tot staking van onwettig gedrag 
instellen (collectieve vordering tot 
staking); (ii) een wettelijk mechanisme dat 
het mogelijk maakt dat twee of meer 
natuurlijke personen of rechtspersonen 
die aanvoeren schade te hebben geleden 
in een situatie van massaschade, of 
instanties die gerechtigd zijn om een 
representatieve vordering in te stellen, 
collectief een vordering tot 
schadevergoeding instellen (collectieve 
vordering tot schadevergoeding)

Or. en

Amendement 112
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. “collectief verhaal”: (i) een wettelijk 
mechanisme dat het mogelijk maakt dat 
twee of meer natuurlijke personen, 
rechtspersonen of instanties die 
gerechtigd zijn om een representatieve 
vordering in te stellen, collectief een 
vordering tot staking van onwettig gedrag 
instellen (collectieve vordering tot 
staking); (ii) een wettelijk mechanisme dat 
het mogelijk maakt dat twee of meer 
natuurlijke personen of rechtspersonen 
die aanvoeren schade te hebben geleden 
in een situatie van massaschade, of 
instanties die gerechtigd zijn om een 
representatieve vordering in te stellen, 
collectief een vordering tot 
schadevergoeding instellen (collectieve 
vordering tot schadevergoeding)

Or. en

Amendement 113
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 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 
waarbij een schadeclaim voor een nationale 
rechter wordt gebracht;
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Or. en

Amendement 114
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 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 
waarbij een schadeclaim voor een nationale 
rechter wordt gebracht;

Or. en

Amendement 115
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 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;
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Or. en

Amendement 116
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 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 omvat ook 
vorderingen waarbij een persoon die 
namens één of meerdere benadeelde 
partijen handelt, een schadeclaim voor een 
nationale rechter brengt;

Or. en

Amendement 117
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. “situatie van massaschade”: een 
situatie waarin twee of meer natuurlijke 
personen of rechtspersonen aanvoeren 
schade te hebben geleden die het gevolg is 
van dezelfde illegale activiteit van een of 
meer natuurlijke personen of 
rechtspersonen;

Or. en
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Amendement 118
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. “collectief verhaal”: (i) een wettelijk 
mechanisme dat het mogelijk maakt dat 
twee of meer natuurlijke personen, 
rechtspersonen of instanties die 
gerechtigd zijn om een representatieve 
vordering in te stellen, collectief een 
vordering tot staking van onwettig gedrag 
instellen (collectieve vordering tot 
staking); (ii) een wettelijk mechanisme dat 
het mogelijk maakt dat twee of meer 
natuurlijke personen of rechtspersonen 
die aanvoeren schade te hebben geleden 
in een situatie van massaschade, of 
instanties die gerechtigd zijn om een 
representatieve vordering in te stellen, 
collectief een vordering tot 
schadevergoeding instellen (collectieve 
vordering tot schadevergoeding);

Or. en

Motivering

In februari 2012 nam het Europees Parlement de resolutie “Op weg naar een samenhangende 
Europese aanpak van collectieve verhaalmechanismen” aan, waarin het om een voorstel 
verzocht op het gebied van collectief verhaal met daarin een reeks gemeenschappelijke 
beginselen om binnen de Unie te zorgen voor uniforme toegang tot de rechter middels 
collectief verhaal wat betreft inbreuken op consumentenrechten. Een mechanisme voor 
collectief verhaal zou de effectiviteit van de handhaving van mededingingsrecht aanzienlijk 
verhogen en de bescherming van consumenten verbeteren.

Amendement 119
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. “situatie van kleine en diffuse 
schade”: een situatie van massaschade 
waarbij het aantal natuurlijke personen of 
rechtspersonen dat direct of indirect 
schade heeft geleden, erg hoog is en een 
belangrijk deel van de benadeelde partijen 
vanwege de individuele omvang van de 
schade ontmoedigd raakt om individuele 
claims in te stellen;

Or. en

Amendement 120
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. “grensoverschrijdende 
gevallen”: een situatie van massaschade 
waarbij de gebeurtenis die ten gevolge van 
dezelfde onwettige mededingingsactiviteit 
tot schade leidde, in meer dan één lidstaat 
plaatsvond;

Or. en

Amendement 121
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. “Europese situatie van kleine 
en diffuse schade”: een situatie van 
grensoverschrijdende kleine en diffuse 
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schade waartegen de Commissie optreedt 
op grond van hoofdstuk III van 
Verordening 1/2003;

Or. en

Amendement 122
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. “groepsvordering”: een claim die 
door twee of meer benadeelde partijen of 
hun overeenkomstig de wetgeving 
aangewezen vertegenwoordigers 
gezamenlijk is opgesteld en ingesteld met 
betrekking tot een situatie van 
massaschade;

Or. en

Amendement 123
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. “benadeelde partij”: eenieder die een 
schadeclaim heeft;

5. “benadeelde partij”: eenieder die schade 
heeft geleden ten gevolge van 
mededingingsverstorend gedrag;

Or. en

Amendement 124
Diogo Feio
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. “beroepsinstantie”: een nationale 
rechterlijke instantie die bevoegd is kennis 
te nemen van beroepen tegen besluiten van 
een nationale mededingingsautoriteit, 
hetgeen de bevoegdheid kan inhouden om 
een inbreuk op artikel 101 of 102 van het 
Verdrag vast te stellen;

9. “mededingingsrechter”: een nationale 
rechterlijke instantie die bevoegd is kennis 
te nemen van beroepen tegen besluiten van 
een nationale mededingingsautoriteit, 
hetgeen de bevoegdheid kan inhouden om 
een inbreuk op artikel 101 of 102 van het 
Verdrag vast te stellen;

Or. en

Amendement 125
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. “in kracht van gewijsde gegaan 
inbreukbesluit”: een inbreukbesluit van een 
mededingingsautoriteit of een 
beroepsinstantie waartegen geen beroep 
meer mogelijk is;

11. “in kracht van gewijsde gegaan 
inbreukbesluit”: een inbreukbesluit van een 
mededingingsautoriteit of een 
mededingingsrechter waartegen geen 
beroep meer mogelijk is;

Or. en

Amendement 126
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. “kartel”: een overeenkomst en/of 
onderling afgestemde feitelijke gedraging 
tussen twee of meer concurrenten met als 
doel hun concurrerend handelen op de 

12. “kartel”: twee of meer horizontale 
concurrenten die hun gedrag binnen een 
markt coördineren om meer winst te 
behalen dan onder normale 
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markt te coördineren en/of de relevante 
parameters van mededinging te 
beïnvloeden via praktijken zoals het 
bepalen of coördineren van aan- of 
verkoopprijzen of andere contractuele 
voorwaarden, de toewijzing van productie- 
of verkoopquota, de verdeling van markten 
en klanten (met inbegrip van 
offertevervalsing), het beperken van 
importen of exporten en/of 
mededingingsverstorende maatregelen 
tegen andere concurrenten;

mededingingsomstandigheden mogelijk is, 
of die hun gedrag binnen een markt 
coördineren om ondernemingen die onder 
normale marktomstandigheden 
functioneren, te belemmeren 
marktaandeel te bemachtigen via 
praktijken zoals onder andere het bepalen 
of coördineren van aan- of verkoopprijzen 
of andere contractuele voorwaarden, 
oneerlijke licentiepraktijken, de 
toewijzing van productie- of verkoopquota, 
de verdeling van markten en klanten (met 
inbegrip van offertevervalsing), het 
beperken van importen of exporten en/of 
mededingingsverstorende maatregelen 
tegen andere concurrenten;

Or. en

Amendement 127
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. “clementieregeling”: een regeling op 
basis waarvan een deelnemer aan een 
geheim kartel onafhankelijk van de andere 
bij het kartel betrokken ondernemingen 
meewerkt aan het onderzoek van de 
mededingingsautoriteit door vrijwillig 
informatie te verschaffen over zijn kennis 
van het kartel en de rol die hij daarin 
speelt, in ruil voor immuniteit tegen of een 
vermindering van geldboeten die aan het 
kartel worden opgelegd;

13. “clementieregeling”: een regeling met 
betrekking tot de toepassing van artikel 
101 van het Verdrag of de 
overeenkomende bepaling in nationale 
wetgeving op basis waarvan een deelnemer 
aan een geheim kartel onafhankelijk van de 
andere bij het kartel betrokken 
ondernemingen meewerkt aan het 
onderzoek van de mededingingsautoriteit 
door vrijwillig informatie te verschaffen 
over zijn kennis van het kartel en de rol die 
hij daarin speelt, in ruil voor immuniteit 
tegen of een vermindering van geldboeten 
die aan het kartel worden opgelegd;

Or. en
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Amendement 128
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. “ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie”: een 
mondelinge of schriftelijke verklaring ten 
overstaan van een mededingingsautoriteit, 
vrijwillig afgelegd door of namens een 
onderneming, waarin de onderneming 
meedeelt wat zij weet over een geheim 
kartel en wat haar rol daarin was, en die 
speciaal is opgesteld voor die autoriteit 
met het oog op het krijgen van immuniteit 
tegen of een vermindering van geldboeten 
in het kader van een clementieregeling in 
verband met de toepassing van artikel 101 
van het Verdrag of de overeenkomstige 
bepaling van nationaal recht; hiertoe 
behoren geen documenten of informatie 
die los van de procedure van een 
mededingingsautoriteit bestaan (“reeds 
bestaande informatie”);

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. “ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie”: een mondelinge 
of schriftelijke verklaring ten overstaan 
van een mededingingsautoriteit, vrijwillig 
afgelegd door of namens een onderneming, 
waarin de onderneming meedeelt wat zij 
weet over een geheim kartel en wat haar 
rol daarin was, en die speciaal is opgesteld 

14. “ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie”: een mondelinge, 
schriftelijke of andersoortige verklaring 
ten overstaan van een 
mededingingsautoriteit, vrijwillig afgelegd 
door of namens een onderneming, waarin 
de onderneming meedeelt wat zij weet over 
een geheim kartel en wat haar rol daarin 
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voor die autoriteit met het oog op het 
krijgen van immuniteit tegen of een 
vermindering van geldboeten in het kader 
van een clementieregeling in verband met 
de toepassing van artikel 101 van het 
Verdrag of de overeenkomstige bepaling 
van nationaal recht; hiertoe behoren geen 
documenten of informatie die los van de 
procedure van een mededingingsautoriteit 
bestaan (“reeds bestaande informatie”);

was, en die speciaal is opgesteld voor die 
autoriteit met het oog op het krijgen van 
immuniteit tegen of een vermindering van 
geldboeten in het kader van een 
clementieregeling in verband met de 
toepassing van artikel 101 van het Verdrag 
of de overeenkomstige bepaling van 
nationaal recht; hiertoe behoren geen 
documenten of informatie die los van de 
procedure van een mededingingsautoriteit 
bestaan (“reeds bestaande informatie”);

Or. en

Amendement 130
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. “ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie”: een mondelinge 
of schriftelijke verklaring ten overstaan van 
een mededingingsautoriteit, vrijwillig 
afgelegd door of namens een onderneming, 
waarin de onderneming meedeelt wat zij 
weet over een geheim kartel en wat haar 
rol daarin was, en die speciaal is opgesteld 
voor die autoriteit met het oog op het 
krijgen van immuniteit tegen of een 
vermindering van geldboeten in het kader 
van een clementieregeling in verband met 
de toepassing van artikel 101 van het 
Verdrag of de overeenkomstige bepaling 
van nationaal recht; hiertoe behoren geen 
documenten of informatie die los van de 
procedure van een mededingingsautoriteit 
bestaan (“reeds bestaande informatie”);

14. “ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie”: een mondelinge 
of schriftelijke verklaring ten overstaan van 
een mededingingsautoriteit, vrijwillig 
afgelegd door of namens een onderneming, 
waarin de onderneming meedeelt wat zij 
weet over een geheim kartel en wat haar 
rol daarin was, en die speciaal is opgesteld 
voor die autoriteit met het oog op het 
krijgen van immuniteit tegen of een 
vermindering van geldboeten in het kader 
van een clementieregeling in verband met 
de toepassing van artikel 101 van het 
Verdrag of de overeenkomstige bepaling 
van nationaal recht; hiertoe behoren geen 
documenten of informatie die los van de 
procedure van een mededingingsautoriteit 
bestaan (“reeds bestaande informatie”) of 
informatie die op verzoek van een 
mededingingsautoriteit is verstrekt;

Or. en
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Motivering

Wijziging met het oog op juridische duidelijkheid. Ondernemingsverklaringen met betrekking 
tot clementie worden vrijwillig afgegeven. Informatie die door mededingingsautoriteiten 
wordt opgevraagd, zoals bij RFI’s, behoort niet hiertoe.

Amendement 131
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. “ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie”: een mondelinge 
of schriftelijke verklaring ten overstaan van 
een mededingingsautoriteit, vrijwillig 
afgelegd door of namens een 
onderneming, waarin de onderneming 
meedeelt wat zij weet over een geheim 
kartel en wat haar rol daarin was, en die 
speciaal is opgesteld voor die autoriteit met 
het oog op het krijgen van immuniteit 
tegen of een vermindering van geldboeten 
in het kader van een clementieregeling in 
verband met de toepassing van artikel 101 
van het Verdrag of de overeenkomstige 
bepaling van nationaal recht; hiertoe 
behoren geen documenten of informatie die 
los van de procedure van een 
mededingingsautoriteit bestaan (“reeds 
bestaande informatie”);

14. “ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie”: een mondelinge 
of schriftelijke verklaring ten overstaan van 
een mededingingsautoriteit, vrijwillig 
afgelegd door of namens een indiener, 
waarin de indiener meedeelt wat hij weet 
over een geheim kartel en wat zijn rol 
daarin was, en die speciaal is opgesteld 
voor die autoriteit met het oog op het 
krijgen van immuniteit tegen of een 
vermindering van geldboeten in het kader 
van een clementieregeling in verband met 
de toepassing van artikel 101 van het 
Verdrag of de overeenkomstige bepaling 
van nationaal recht; hiertoe behoren geen 
documenten of informatie die los van de 
procedure van een mededingingsautoriteit 
bestaan (“reeds bestaande informatie”);

Or. en

Amendement 132
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. “verklaring met het oog op een 
schikking”: een vrijwillige verklaring ten 
overstaan van een mededingingsautoriteit, 
afgelegd door of namens een 
onderneming, waarin de onderneming 
haar deelname aan een inbreuk op 
artikel 101 van het Verdrag of een 
overeenkomstige bepaling van nationaal 
recht en haar aansprakelijkheid voor die 
inbreuk erkent, en die speciaal is 
opgesteld als een formeel verzoek aan die 
autoriteit om een versnelde procedure toe 
te passen;

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. “prijsverhoging”: een positief verschil 
tussen de daadwerkelijk betaalde prijs en 
de prijs die zonder een inbreuk op het 
mededingingsrecht van toepassing was 
geweest;

16. “prijsverhoging”: de hogere prijs die 
betaald is vanwege een inbreuk op het 
mededingingsrecht, die wordt berekend 
door de prijs die zonder een inbreuk op het 
mededingingsrecht van toepassing was 
geweest, af te trekken van de prijs die 
daadwerkelijk betaald is;

Or. en

Amendement 134
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 - lid 1 – punt 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. “consensuele schikking”: een 
overeenkomst waarbij na consensuele 
geschillenbeslechting een 
schadevergoeding wordt betaald.

17. “consensuele schikking”: een 
overeenkomst waarbij na consensuele 
geschillenbeslechting een 
schadevergoeding wordt verleend.

Or. en

Amendement 135
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Bepalingen ter waarborging

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
afgewezen partij in de schadevordering de 
redelijke juridische kosten die voor de 
winnende partij waren ontstaan, vergoedt 
(het beginsel van “de verliezer betaalt”)
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
beloning van de advocaten in een 
schadevordering geen aanzet geeft tot 
geschillen die uit het oogpunt van de 
belangen van elk van de partijen onnodig 
zijn. Met name resultaatafhankelijke 
beloningen, voorwaardelijke beloningen, 
en andere soorten beloningen die worden 
berekend op basis van het bij de 
beslechting tot stand gekomen bedrag of 
de aan de eiser toegekende vergoeding, of 
waarvan uitbetaling afhangt van de 
uitkomst van het geschil, zijn verboden.

Or. en
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Motivering

Er moeten ook waarborgen worden opgenomen om misbruik van procesrecht te vermijden, 
hetgeen geen toegevoegde waarde heeft en zelfs schadelijk kan zijn voor benadeelde partijen. 
Het beginsel van “de verliezer betaalt” moet van toepassing zijn en advocaten mogen geen 
financieel belang hebben bij de uitkomst, aangezien dit kan aanzetten tot onnodige en 
kostbare geschillen.

Amendement 136
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Hoofdstuk I ter - Grensoverschrijdende 

gevallen

Or. en

Amendement 137
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 ter
Eén enkel gerecht

De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een geschil betrekking heeft op 
natuurlijke personen of rechtspersonen 
uit verscheidene lidstaten, nationale 
voorschriften over de ontvankelijkheid of 
over de bevoegdheid van buitenlandse 
eisers of vertegenwoordigers uit andere 
nationale rechtssystemen, één enkel 
gerecht niet verhinderen.
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Or. en

Amendement 138
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 quater
Erkenning van nationale 

vertegenwoordigers
1. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
grensoverschrijdende gevallen iedere 
vertegenwoordiger die van tevoren 
conform de wetgeving van een andere 
lidstaat is aangewezen als bevoegde 
instantie om representatieve vorderingen 
in te stellen, zich moet kunnen wenden tot 
de rechter in de lidstaat die bevoegd is om 
de situatie van massaschade te 
behandelen.

Or. en

Amendement 139
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 quinquies
Hoofdstuk I quater - Groepsvorderingen

Or. en
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Amendement 140
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 sexies
Groepsvorderingen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
overeenkomstig de wetgeving aangewezen 
vertegenwoordiger een vordering tot 
schadevergoeding kan instellen voor 
rekening van twee of meer benadeelde 
partijen.
2. De lidstaten staan toe dat er ten minste 
groepsvorderingen kunnen worden 
ingesteld voor rekening en in naam van 
twee of meer natuurlijke personen of 
rechtspersonen die aanvoeren te zijn 
blootgesteld aan dreigende schade of 
schade te hebben geleden, terwijl deze 
personen geen partijen zijn bij de 
procedure van:
a) een vertegenwoordiger, aangewezen 
door een groep benadeelde partijen, 
samengesteld op basis van het opt-in-
beginsel;
b) een overheidsinstantie die bevoegd is 
vorderingen in te stellen voor rekening 
van de benadeelde partijen in gevallen 
van kleine en diffuse schade.
3. De lidstaten kunnen ook toestaan dat 
vertegenwoordigende instanties 
groepsvorderingen instellen, wanneer aan 
de volgende vereisten wordt voldaan:
a) de instantie heeft geen winstoogmerk,
b) er is een direct verband tussen de 
belangrijkste doelstellingen van de 
instantie en de aan het EU-recht 
ontleende rechten waarvan wordt beweerd 
dat ze zijn geschonden en waarvoor de 
vordering wordt ingesteld, en
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c) de instantie beschikt over voldoende 
capaciteit wat betreft financiële en 
personele middelen en juridische 
expertise om meerdere eisers zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen in hun 
belang te handelen.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
nationale rechters pas uitspraak doen 
over groepsvorderingen, nadat een 
mededingingsautoriteit schending van het 
EU-recht heeft vastgesteld. Dit vormt geen 
belemmering voor de mogelijkheid op 
vorderingen tot staking of consensuele 
schikking van geschillen door de 
vertegenwoordigers van de groep.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat elke 
eiser op ieder moment de eisende partij 
kan verlaten voordat de eindbeslissing is 
gegeven of de zaak anderszins op geldige 
wijze is geschikt, onder dezelfde 
voorwaarden als die gelden voor de 
intrekking van individuele vorderingen, 
zonder de mogelijkheid te verliezen om de 
claims in een andere vorm geldend te 
maken, indien dit geen afbreuk doet aan 
de goede rechtsbedeling.
6. Natuurlijke personen of rechtspersonen 
die aanvoeren in dezelfde situatie van 
massaschade schade te hebben geleden, 
kunnen zich te allen tijde aansluiten bij de 
eisende partij voordat de eindbeslissing is 
gegeven of de zaak anderszins op geldige 
wijze is afgewikkeld, indien dit geen 
afbreuk doet aan de goede rechtsbedeling.
7. De schadevergoeding die wordt 
toegekend aan natuurlijke personen of 
rechtspersonen die in een situatie van 
massaschade zijn benadeeld, is niet hoger 
dan de schadevergoeding die zou zijn 
toegekend indien deze was gevorderd door 
middel van individuele vorderingen. Met 
name punitieve schadevergoedingen of 
andere mechanismen die tot 
overcompensatie leiden van de schade van 
de eisende partij, zijn verboden.
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8. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
beloning van de advocaten en de manier 
waarop deze wordt berekend, geen aanzet 
geeft tot geschillen die vanuit het oogpunt 
van de belangen van elk van de partijen 
onnodig zijn. De lidstaten staan in 
beginsel geen resultaatafhankelijke 
beloning toe die tot een dergelijke aanzet 
kan leiden. Wanneer lidstaten bij wijze 
van uitzondering resultaatafhankelijke 
beloning toestaan, moeten zij voorzien in 
een passende nationale regulering van 
dergelijke beloning in geval van collectief 
verhaal die in het bijzonder rekening 
houdt met het recht van de leden van de 
eisende partij op volledige 
schadeloosstelling.
9. De lidstaten zetten een nationaal 
register van groepsvorderingen op. Het 
nationale register is via elektronische weg 
en anderszins gratis toegankelijk voor 
elke belanghebbende persoon. De websites 
waarop de registers worden gepubliceerd, 
bieden toegang tot volledige en objectieve 
informatie over de beschikbare methoden 
om schadevergoeding te verkrijgen, met 
inbegrip van buitengerechtelijke 
methoden. De Europese Commissie 
ondersteunt de lidstaten in hun streven 
naar coherentie van de informatie die in 
de registers wordt verzameld en naar de 
interoperabiliteit ervan.

Or. en

Amendement 141
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 septies
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Representatieve vorderingen door de 
overheid

De lidstaten zorgen ervoor dat er ten 
minste één overheidsinstantie bevoegd is 
groepsvorderingen in te stellen voor 
rekening van natuurlijke personen of 
rechtspersonen die aanvoeren te zijn 
blootgesteld aan dreigende schade of 
schade te hebben geleden in een situatie 
van kleine en diffuse schade.

Or. en

Amendement 142
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 octies
Europese representatieve vorderingen 

door de overheid
De Commissie kan op eigen initiatief, of 
op verzoek van de Raad, het Europees 
Parlement, het Europees 
mededingingsnetwerk of de betrokken 
lidstaten opdracht geven aan een 
Europese overheidsvertegenwoordiger, die 
op ad-hocbasis kan worden aangewezen, 
om in nauwe samenwerking met de 
betrokken nationale instanties een 
groepsvordering in te stellen bij een enkel 
gerecht in gevallen van 
grensoverschrijdende massaschade en met 
name in situaties van Europese kleine en 
diffuse schade. Dit doet geen afbreuk aan 
en staat los van haar rol binnen de 
publieke handhaving van het 
mededingingsbeleid.

Or. en
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Amendement 143
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een eiser alle feiten en bewijsmateriaal 
heeft gepresenteerd die redelijkerwijs voor 
hem beschikbaar zijn en daaruit blijkt dat 
er aannemelijke redenen zijn om te 
vermoeden dat hij, of diegenen die hij 
vertegenwoordigt, schade heeft (of hebben) 
geleden als gevolg van een door de 
verweerder gemaakte inbreuk op het 
mededingingsrecht, de nationale rechter de 
verweerder of een derde kan gelasten 
toegang te verlenen tot bewijsmateriaal, 
ongeacht of dit bewijsmateriaal ook is 
opgenomen in het dossier van een 
mededingingsautoriteit, op de in dit 
hoofdstuk beschreven voorwaarden. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de rechter op 
verzoek van de verweerder ook de eiser of 
een derde kan gelasten toegang te verlenen 
tot bewijsmateriaal.

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een 
eiser een met redenen gemotiveerde 
verklaring heeft afgegeven met feiten en 
bewijsmateriaal die voor hem beschikbaar 
zijn en waaruit blijkt dat er aannemelijke 
redenen zijn om te vermoeden dat hij, of 
diegenen die hij vertegenwoordigt, schade 
heeft (of hebben) geleden als gevolg van 
een door de verweerder gemaakte inbreuk 
op het mededingingsrecht, de nationale 
rechter de verweerder of een derde kan 
gelasten toegang te verlenen tot 
bewijsmateriaal, ongeacht of dit 
bewijsmateriaal ook is opgenomen in het 
dossier van een mededingingsautoriteit, op 
de in dit hoofdstuk beschreven 
voorwaarden. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de rechter op verzoek van de 
verweerder ook de eiser of een derde kan 
gelasten toegang te verlenen tot 
bewijsmateriaal.

Or. en

Amendement 144
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) heeft aangetoond dat voor de staving 
van haar vordering of verweer relevant 
bewijsmateriaal in het bezit van de 

(a) een met redenen onderbouwde 
verklaring heeft afgegeven, waarin staat 
dat voor de staving van haar vordering of 
verweer relevant bewijsmateriaal in het 



PE521.623v01-00 60/107 AM\1006388NL.doc

NL

tegenpartij of een derde is; en bezit van de tegenpartij of een derde is; en

Or. en

Amendement 145
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zo nauwkeurig en eng als op basis van 
de redelijkerwijs beschikbare feiten 
mogelijk is, heeft gespecificeerd om welke 
bewijsstukken dan wel categorieën 
bewijsmateriaal het gaat.

(b) zo nauwkeurig en eng als op basis van 
de redelijkerwijs beschikbare feiten 
mogelijk is, in de met redenen 
onderbouwde verklaring heeft 
gespecificeerd om welke bewijsstukken 
dan wel categorieën bewijsmateriaal het 
gaat.

Or. en

Amendement 146
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter het verlenen van 
toegang tot bewijsmateriaal beperkt tot 
wat evenredig is. Bij de beoordeling van 
de vraag of een toegang waar een partij 
om verzoekt evenredig is, houdt de 
nationale rechter rekening met de 
rechtmatige belangen van alle betrokken 
partijen en derden. Met name houdt hij 
rekening met de volgende elementen:

Schrappen

(c) de waarschijnlijkheid dat de 
vermeende inbreuk op het 
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mededingingsrecht zich heeft voorgedaan;
(d) de omvang en de kosten van toegang, 
in het bijzonder voor betrokken derden;
(e) of het bewijsmateriaal waartoe 
toegang moet worden verleend al dan niet 
vertrouwelijke informatie bevat, in het 
bijzonder over derden, en de regelingen 
tot bescherming van dergelijke 
vertrouwelijke informatie; en
(f) wanneer de inbreuk onderzocht wordt 
of is door een mededingingsautoriteit, of 
het verzoek specifiek is geformuleerd met 
betrekking tot de aard, het onderwerp of 
de inhoud van de documenten, en geen 
niet-specifiek verzoek is met betrekking tot 
aan een mededingingsautoriteit verstrekte 
of zich in het dossier van een 
mededingingsautoriteit bevindende 
documenten.

Or. en

Motivering

De voorgestelde regeling wijkt niet alleen af van verschillende nationale regelingen voor de 
toegang tot bewijsmateriaal, maar de voorgestelde regeling wijkt ook af van Richtlijn 
2004/48/EG. De proportionaliteitstest moet bijgevolg worden verwijderd.

Amendement 147
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5– lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) of het bewijsmateriaal waartoe toegang 
moet worden verleend al dan niet 
vertrouwelijke informatie bevat, in het 
bijzonder over derden, en de regelingen tot 
bescherming van dergelijke vertrouwelijke 
informatie; en

(e) of het bewijsmateriaal waartoe toegang 
moet worden verleend al dan niet 
vertrouwelijke informatie bevat, in het 
bijzonder over derden, en de regelingen tot 
bescherming van dergelijke vertrouwelijke 
informatie;
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Or. en

Amendement 148
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) wanneer de inbreuk onderzocht wordt 
of is door een mededingingsautoriteit, of 
het verzoek specifiek is geformuleerd met 
betrekking tot de aard, het onderwerp of de 
inhoud van de documenten, en geen niet-
specifiek verzoek is met betrekking tot aan 
een mededingingsautoriteit verstrekte of 
zich in het dossier van een 
mededingingsautoriteit bevindende 
documenten.

(f) wanneer de inbreuk onderzocht wordt 
of is door een mededingingsautoriteit, of 
het verzoek specifiek is geformuleerd met 
betrekking tot de aard, het onderwerp of de 
inhoud van de documenten, en geen niet-
specifiek verzoek is met betrekking tot aan 
een mededingingsautoriteit verstrekte of 
zich in het dossier van een 
mededingingsautoriteit bevindende 
documenten; en

Or. en

Amendement 149
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het bestaan van 
ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie.

Or. en

Amendement 150
Derk Jan Eppink



AM\1006388NL.doc 63/107 PE521.623v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter over doeltreffende 
maatregelen beschikt om vertrouwelijke 
informatie in de ruimst mogelijk mate te 
beschermen tegen oneigenlijk gebruik, 
maar zorgen er tegelijk voor dat relevant 
bewijsmateriaal dat dergelijke informatie 
bevat, voor de schadevordering 
beschikbaar is.

Schrappen

Or. en

Motivering

De nationale verschoningsrechten dienen onaangetast te blijven.

Amendement 151
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter over doeltreffende 
maatregelen beschikt om vertrouwelijke 
informatie in de ruimst mogelijk mate te 
beschermen tegen oneigenlijk gebruik, 
maar zorgen er tegelijk voor dat relevant 
bewijsmateriaal dat dergelijke informatie 
bevat, voor de schadevordering 
beschikbaar is.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter over doeltreffende 
maatregelen beschikt om vertrouwelijke 
informatie te beschermen tegen oneigenlijk 
gebruik, maar zorgen er tegelijk voor dat 
relevant bewijsmateriaal dat dergelijke 
informatie bevat, voor de schadevordering 
beschikbaar is.

Or. en

Amendement 152
Sharon Bowles
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om volle werking te verlenen 
aan verschoningsrechten en andere rechten 
om zich aan het gedwongen verlenen van 
toegang tot bewijsmateriaal te onttrekken.

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om werking te verlenen aan 
verschoningsrechten en andere rechten om 
zich aan het gedwongen verlenen van 
toegang tot bewijsmateriaal te onttrekken.

Wanneer een eiser echter voldoende voor 
hem redelijk beschikbare feiten en 
bewijsmateriaal heeft verstrekt die op 
aannemelijke wijze zijn bewering 
ondersteunen dat hij, of de personen die 
hij vertegenwoordigt, schade heeft 
geleden ten gevolge van de door de 
verweerder gepleegde inbreuk op de 
regelgeving inzake mededinging, en dat 
documenten met zelfincriminerende 
informatie onontbeerlijk zijn om zijn 
bewering te staven, en bewijsmateriaal 
bevat dat op geen enkele andere manier 
kan worden verkregen, kan een nationale 
rechter de verweerder of een derde partij 
gelasten toegang te verlenen tot het 
bewijsmateriaal. De lidstaten zorgen 
ervoor dat de nationale rechter op verzoek 
van de verweerder ook de eiser of een 
derde kan gelasten toegang te verlenen tot 
bewijsmateriaal.
Deze bepaling laat de rechten en 
verplichtingen die voor de nationale 
rechter voortvloeien uit Verordening (EG) 
nr. 1206/2001 van de Raad onverlet.

Or. en

Amendement 153
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5



AM\1006388NL.doc 65/107 PE521.623v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om volle werking te verlenen 
aan verschoningsrechten en andere rechten 
om zich aan het gedwongen verlenen van 
toegang tot bewijsmateriaal te onttrekken.

5. De lidstaten verlenen volle werking aan 
beroepsmatige verschoningsrechten 
krachtens nationaal en Europees recht en 
aan andere rechten om zich aan het 
gedwongen verlenen van toegang tot 
bewijsmateriaal te onttrekken.

Or. en

Motivering

De nationale verschoningsrechten dienen onaangetast te blijven.

Amendement 154
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om volle werking te verlenen 
aan verschoningsrechten en andere rechten 
om zich aan het gedwongen verlenen van 
toegang tot bewijsmateriaal te onttrekken.

5. De lidstaten verlenen volle werking aan 
verschoningsrechten en andere rechten om 
zich aan het gedwongen verlenen van 
toegang tot bewijsmateriaal te onttrekken.

Or. en

Amendement 155
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, voor 
zover hun rechters de bevoegdheid hebben 
om het verlenen van toegang te gelasten 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, voor 
zover hun rechters de bevoegdheid hebben 
om het verlenen van toegang te gelasten 
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zonder de persoon te horen die toegang 
moet verlenen, de adressaat van een 
dergelijk bevel geen sanctie voor niet-
nakoming van dit verzoek kan worden 
opgelegd zolang hij niet door de rechter 
werd gehoord.

zonder de persoon te horen die toegang 
moet verlenen, behalve in geval van 
gemotiveerde urgentie de adressaat van 
een dergelijk bevel geen sanctie voor niet-
nakoming van dit verzoek kan worden 
opgelegd zolang hij niet door de rechter 
werd gehoord.

Or. en

Amendement 156
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat ter 
bevordering van minnelijke 
onderhandelingen mogelijke eisers bij de 
mededingingsautoriteit en de verweerder 
bewijsmateriaal betreffende het bedrag 
aan verlies kunnen verkrijgen zonder 
gerechtelijke stappen te hoeven 
ondernemen.

Or. en

Motivering

In deze richtlijn wordt een consensuele schikking van geschillen aangemoedigd. Vanwege de 
onevenwichtige verdeling van de informatie is de eiser echter vaak niet in staat de geleden 
schade of het geleden verlies te begroten, en derhalve is consensuele schikking ingewikkelder. 
De nationale mededingingsautoriteiten, de Europese Commissie of de vermeende 
inbreukmaker moeten voorafgaand aan de vordering toegang verlenen, om te waarborgen dat 
de eiser minstens bij benadering de veroorzaakte schade of het geleden verlies kan vaststellen 
zonder daarvoor naar de rechter te hoeven stappen.

Amendement 157
Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen op geen enkel moment 
een partij of een derde het verlenen van 
toegang tot de volgende categorieën 
bewijsmateriaal kan gelasten:

Schrappen

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie; en
(b) verklaringen met het oog op een 
schikking.

Or. en

Amendement 158
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen op geen enkel moment 
een partij of een derde het verlenen van 
toegang tot de volgende categorieën 
bewijsmateriaal kan gelasten:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen in beginsel een partij of 
een derde niet kan gelasten toegang te 
verlenen tot clementieverklaringen of 
ieder ander document waartoe met het 
oog op deelname aan een 
clementieregeling of aan een 
schikkingsprocedure door de aanvrager 
van clementie toegang is verleend en dat 
bij een mededingingsautoriteit is 
ingediend of door de 
mededingingsautoriteit tijdens de 
procedure is opgesteld. Wanneer een eiser 
echter voor hem redelijk beschikbare 
feiten en bewijsmateriaal heeft 
gepresenteerd die op aannemelijke wijze 
zijn bewering ondersteunen dat hij, of de 
personen die hij vertegenwoordigt, schade 
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heeft geleden ten gevolge van de door de 
verweerder gepleegde inbreuk op de 
regelgeving inzake mededinging, en dat 
de clementieverklaring of ieder ander 
document waartoe met het oog op 
deelname aan een clementieregeling of 
aan een schikkingsprocedure door de 
aanvrager van clementie toegang is 
verleend en dat is ingediend bij een 
mededingingsautoriteit of door de 
mededingingsautoriteit is opgesteld tijdens 
de procedure, onontbeerlijk is voor het 
staven van hun bewering en 
bewijsmateriaal bevat dat op geen enkele 
andere manier kan worden verkregen, 
kan de nationale rechter de verweerder of 
een derde partij gelasten toegang te 
verlenen tot bewijsmateriaal, ongeacht of 
dit bewijsmateriaal wel of niet eveneens in 
het dossier van de mededingingsautoriteit 
is opgenomen, onder de in dit hoofdstuk 
vastgelegde voorwaarden. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de nationale rechter op 
verzoek van de verweerder ook de eiser of 
een derde kan gelasten toegang te 
verlenen tot bewijsmateriaal.
Deze bepaling laat de rechten en 
verplichtingen die voor de nationale 
rechter voortvloeien uit Verordening (EG) 
nr. 1206/2001 van de Raad onverlet.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 29 (ontwerpverslag). Clementieregelingen zijn het 
meest efficiënte instrument om mededingingsbeperkende overeenkomsten op te sporen. Indien 
er geen of nauwelijks mededingingsbeperkend gedrag wordt vastgesteld, zijn er geen of 
weinig slachtoffers om vergoedingen aan te betalen. Bijgevolg moeten de documenten die de 
indiener heeft geopenbaard, worden beschermd om een toereikende stimulans voor de 
clementieregeling te waarborgen, omdat toepassing van algemene bescherming niet 
verenigbaar is met primair recht (DonauChemie).

Amendement 159
Sharon Bowles
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen op geen enkel moment 
een partij of een derde het verlenen van 
toegang tot de volgende categorieën 
bewijsmateriaal kan gelasten:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen niet als algemeen 
vereiste een partij of een derde kan 
gelasten toegang te verlenen tot 
ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie:

Or. en

Amendement 160
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie; en

Schrappen

Or. en

Amendement 161
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie; en

(a) ieder nieuw belastend document dat 
door een aanvrager van clementie is 
ingediend; en

Or. en
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Amendement 162
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie; en

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie; (zonder de 
bijlagen) van de eerste aanvrager van 
clementie; en

Or. en

Motivering

De onevenwichtige verdeling van de informatie tussen eisers van schadevorderingen en de 
toegang tot bewijsmateriaal van verwerende bedrijven kan de doorslag geven bij de keuze of 
de zaak voor de rechter moet worden gebracht. Om dit te bewerkstelligen moet alleen de 
ondernemingsverklaring met betrekking tot clementie van de eerste klokkenluider worden 
beschermd tegen openbaarmaking. Bovendien moeten de bijlagen beschikbaar blijven, 
aangezien deze vaak informatie bevatten omtrent het bedrag aan verlies/schade, en die is 
onontbeerlijk in schadevorderingen. Het amendement is gebaseerd op een voorstel van het 
BEUC.

Amendement 163
Arlene McCarthy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie; en

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie (met uitzondering 
van de bijlagen) van de eerste aanvrager 
van clementie; en

Or. en
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Motivering

Gezien de onevenwichtige verdeling van de informatie tussen eisers van schadevorderingen 
en verwerende/eisende bedrijven, is de toegang tot bewijsmateriaal een cruciale factor bij de 
beslissing of een zaak voor de rechter moet worden gebracht. De toegang tot bewijsmateriaal 
moet derhalve niet buitensporig worden beperkt. Alleen de ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie van de eerste klokkenluider moet worden beschermd. De bijlagen bij 
de verklaring, die vaak informatie bevatten omtrent het bedrag aan verlies/schade, dienen 
openbaar te worden gemaakt.

Amendement 164
Diogo Feio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ondernemingsverklaringen met 
betrekking tot clementie; en

(a) verklaringen van aanvragers van 
clementie; en

Or. en

Amendement 165
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verklaringen met het oog op een 
schikking.

Schrappen

Or. en

Amendement 166
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – onder b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Wanneer een eiser echter voor hem 
redelijk beschikbare feiten en 
bewijsmateriaal heeft gepresenteerd 
waarmee hij op aannemelijke wijze 
aantoont dat bepaalde gegevens of 
informatie met betrekking tot enig 
document van dergelijke categorieën die 
niet anderszins kunnen worden verstrekt, 
onontbeerlijk zijn voor het vaststellen van 
de schade en het staven van zijn claim, 
kan de nationale rechter, wanneer het 
begin van bewijs van de eiser is voorzien 
van een toereikende motivering:
(a) een dergelijk document inzien en 
beoordelen;
(b) de belanghebbende partijen horen die 
het in bezit hebben; en
(c) beperkte toegang gelasten tot de 
relevante gegevens of delen van het 
desbetreffende document die strikt 
noodzakelijk zijn om aan de eiser genoeg 
informatie voor dat doel te verstrekken 
onder passende voorwaarden ter 
bescherming van het algemeen belang en 
vertrouwelijke informatie. 

Or. en

Amendement 167
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen het verlenen van 
toegang tot de volgende categorieën 
bewijsmateriaal enkel kan gelasten nadat 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter met het oog op 
schadevorderingen het verlenen van 
toegang tot het volgende enkel kan 
gelasten nadat een mededingingsautoriteit 
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een mededingingsautoriteit haar procedure 
heeft beëindigd of een in artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
hoofdstuk III van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 vermeld besluit heeft 
vastgesteld:

haar procedure heeft beëindigd of een in 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1/2003 
of hoofdstuk III van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 vermeld besluit heeft 
vastgesteld:

Or. en

Amendement 168
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie die door een 
mededingingsautoriteit in de loop van 
haar procedure is opgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 169
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie die door een 
mededingingsautoriteit in de loop van haar 
procedure is opgesteld.

(b) informatie die door een 
mededingingsautoriteit in de loop van haar 
procedure is opgesteld en opgenomen in 
het dossier van een 
mededingingsautoriteit.

Or. en

Amendement 170
Sharon Bowles
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) verklaringen met het oog op een 
schikking en ingetrokken voorstellen.

Or. en

Amendement 171
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het verlenen van toegang tot 
bewijsmateriaal in het dossier van een 
mededingingsautoriteit dat niet tot één van 
de in lid 1 of 2 van dit artikel vermelde 
categorieën behoort, mag te allen tijde 
voor schadevorderingen worden gelast.

3. Het verlenen van toegang tot 
bewijsmateriaal in het dossier van een 
mededingingsautoriteit waarop lid 1 of 2 
van dit artikel niet van toepassing is, mag 
te allen tijde voor schadevorderingen 
worden gelast, met inbegrip van 
bewijsmateriaal dat los van de procedure 
van een mededingingsautoriteit bestaat.

Or. en

Motivering

Wijziging met het oog op juridische duidelijkheid, om te waarborgen dat reeds bestaande 
informatie niet wordt beschermd.

Amendement 172
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het verlenen van toegang tot 
bewijsmateriaal in het dossier van een 
mededingingsautoriteit dat niet tot één van 
de in lid 1 of 2 van dit artikel vermelde 
categorieën behoort, mag te allen tijde voor 
schadevorderingen worden gelast.

3. Het verlenen van toegang tot 
bewijsmateriaal in het dossier van een 
mededingingsautoriteit dat niet tot één van 
de in lid 2 van dit artikel vermelde 
categorieën behoort, mag te allen tijde voor 
schadevorderingen worden gelast.

Or. en

Amendement 173
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De lidstaten zorgen ervoor dat 
belanghebbende partijen die in het bezit 
zijn van een ondernemingsverklaring met 
betrekking tot clementie of ieder ander 
document waartoe met het oog op 
deelname aan een clementieregeling of 
aan een schikkingsprocedure door de 
aanvrager van clementie toegang is 
verleend en dat is ingediend bij een 
mededingingsautoriteit of door de 
mededingingsautoriteit is opgesteld tijdens 
de procedure, worden gehoord alvorens 
de nationale rechter krachtens dit artikel 
toegang gelast tot informatie afkomstig uit 
de vastgestelde documenten.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 41 (ontwerpverslag). Clementieregelingen zijn het 
meest efficiënte instrument om mededingingsbeperkende overeenkomsten op te sporen. Indien 
er geen of nauwelijks mededingingsbeperkend gedrag wordt vastgesteld, zijn er geen of 
weinig slachtoffers om vergoedingen aan te betalen. Documenten moeten worden beschermd 
om voldoende stimulans voor de clementieregeling te waarborgen. Bijgevolg dienen partijen 
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die hierover beschikken, te worden gehoord alvorens de rechter hiertoe toegang gelast.

Amendement 174
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat tot één van de in 
artikel 6, lid 1, vermelde categorieën 
behoort en dat door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon enkel via 
toegang tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van 
nationaal recht, niet toelaatbaar is in 
schadevorderingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 175
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat tot één van de in 
artikel 6, lid 1, vermelde categorieën 
behoort en dat door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon enkel via toegang 
tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in artikel 
6, lid 1, genoemd bewijsmateriaal dat door 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
enkel via toegang tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, niet toelaatbaar is in 
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overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, niet toelaatbaar is in 
schadevorderingen.

schadevorderingen.

Or. en

Amendement 176
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat tot één van de in 
artikel 6, lid 1, vermelde categorieën 
behoort en dat door een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon enkel via toegang tot het 
dossier van een mededingingsautoriteit 
werd verkregen bij het uitoefenen van zijn 
recht op verdediging op grond van 
artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1/2003 
of overeenkomstige bepalingen van 
nationaal recht, niet toelaatbaar is in 
schadevorderingen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat tot één van de in 
artikel 6, lid 1, vermelde categorieën 
behoort en dat door een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon enkel via toegang tot het 
dossier van een mededingingsautoriteit 
werd verkregen bij het uitoefenen van zijn 
rechten op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, niet toelaatbaar is in 
schadevorderingen.

Or. en

Amendement 177
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat tot één van de in 
artikel 6, lid 2, vermelde categorieën 
behoort en dat door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon enkel via toegang 
tot het dossier van een 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat in artikel 
6, lid 1, genoemd bewijsmateriaal dat door 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
enkel via toegang tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
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mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, niet toelaatbaar is in 
schadevorderingen totdat die 
mededingingsautoriteit haar procedure 
heeft beëindigd of een in artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
hoofdstuk III van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 vermeld besluit heeft 
vastgesteld.

verdediging op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, niet toelaatbaar is in 
schadevorderingen totdat die 
mededingingsautoriteit haar procedure 
heeft beëindigd of een in artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
hoofdstuk III van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 vermeld besluit heeft 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 178
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat tot één van de in 
artikel 6, lid 2, vermelde categorieën 
behoort en dat door een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon enkel via toegang tot het 
dossier van een mededingingsautoriteit 
werd verkregen bij het uitoefenen van zijn 
recht op verdediging op grond van 
artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1/2003 
of overeenkomstige bepalingen van 
nationaal recht, niet toelaatbaar is in 
schadevorderingen totdat die 
mededingingsautoriteit haar procedure 
heeft beëindigd of een in artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
hoofdstuk III van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 vermeld besluit heeft 
vastgesteld.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat tot één van de in 
artikel 6, lid 2, vermelde categorieën 
behoort en dat door een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon enkel via toegang tot het 
dossier van een mededingingsautoriteit 
werd verkregen bij het uitoefenen van zijn 
rechten op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, niet toelaatbaar is in 
schadevorderingen totdat die 
mededingingsautoriteit haar procedure 
heeft beëindigd of een in artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
hoofdstuk III van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 vermeld besluit heeft 
vastgesteld.

Or. en
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Amendement 179
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon enkel via toegang 
tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, en dat overeenkomstig de leden 1 en 
2 van dit artikel niet toelaatbaar is, in 
schadevorderingen enkel kan worden 
gebruikt door die persoon of door de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
zijn rechtsopvolger is, met inbegrip van de 
persoon die zijn vordering heeft 
verworven.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bewijsmateriaal dat door een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon enkel via toegang 
tot het dossier van een 
mededingingsautoriteit werd verkregen bij 
het uitoefenen van zijn recht op 
verdediging op grond van artikel 27 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
overeenkomstige bepalingen van nationaal 
recht, en dat overeenkomstig lid 2 van dit 
artikel niet toelaatbaar is, in 
schadevorderingen enkel kan worden 
gebruikt door die persoon of door de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
zijn rechtsopvolger is, met inbegrip van de 
persoon die zijn vordering heeft 
verworven.

Or. en

Amendement 180
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Bescherming van klokkenluiders

1. Elke persoon die redelijk gegronde 
vermoedens heeft dat een bedrijf een 
strafbaar feit in de zin van dit 
mededingingsrecht van de Unie heeft 
gepleegd of voornemens is te plegen, kan 
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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 elke 
persoon die de mededingingsautoriteit in 
kennis heeft gesteld en aan wie 
geheimhouding is verzekerd door een 
persoon die taken of functies in het 
beheer of de tenuitvoerlegging van het 
EU-mededingingsrecht vervult.

Or. en

Motivering

Er zijn weliswaar mededingingszaken die mogelijk zijn gemaakt omdat er één klokkenluider 
was, toch wordt er in de voorgestelde richtlijn niet over gerept. 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 worden toegevoegd aan de richtlijn. Nu is de identiteit van 
klokkenluiders beschermd krachtens het nationaal recht.

Amendement 181
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
De lidstaten zorgen ervoor dat ter 
bevordering van minnelijke 
onderhandelingen mogelijke eisers bij de 
mededingingsautoriteit en de verweerder 
het bewijsmateriaal betreffende het 
bedrag aan verlies kunnen verkrijgen 
zonder bij de rechter een gerechtelijke 
vordering te hoeven indienen.
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Or. en

Motivering

De doelstelling is om consensuele schikking van geschillen aan te moedigen, maar schikking 
is niet eenvoudig wanneer informatie onevenwichtig verdeeld is. De procedure kan weliswaar 
worden opgestart, maar de inspanning van het moeten doorlopen van een gerechtelijke 
procedure kan een belemmering zijn voor een schikking. Bijgevolg moeten de nationale 
mededingingsautoriteiten, de Europese Commissie of de vermeende inbreukmaker 
voorafgaand aan de vordering toegang verlenen teneinde bij benadering de schade te kunnen 
begroten, en zodoende met minnelijke onderhandelingen te kunnen beginnen. Gebaseerd op 
een voorstel van het BEUC.

Amendement 182
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vernietiging van relevant 
bewijsmateriaal, voor zover op het tijdstip 
van de vernietiging:

(b) de vernietiging van relevant 
bewijsmateriaal;

Or. en

Amendement 183
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de vernietigende partij een partij was of 
was geweest bij de procedure van een 
mededingingsautoriteit met betrekking tot 
het aan de schadevordering ten grondslag 
liggend gedrag; of

Schrappen

(ii) de vernietigende partij wist, of 
redelijkerwijs had moeten weten, dat bij 
de nationale rechter een schadevordering 
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was ingesteld en dat het bewijsmateriaal 
van belang was om de schadevordering of 
het verweer ertegen te staven; of
(iii) de vernietigende partij wist dat het 
bewijsmateriaal van belang was voor door 
of tegen haar ingestelde aanhangige of 
potentiële schadevorderingen;

Or. en

Motivering

Schrapping met het oog op juridische duidelijkheid.

Amendement 184
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de 
nationale rechter in schadevorderingen 
artikel 101 of 102 van het Verdrag of het 
nationaal mededingingsrecht toepast op 
overeenkomsten, besluiten of feitelijke 
gedragingen waarover al een in kracht van 
gewijsde gegaan inbreukbesluit van een 
nationale mededingingsautoriteit of 
beroepsinstantie is vastgesteld, hij geen 
beslissingen kan nemen die met dergelijke 
inbreukbesluiten in strijd zijn. Deze 
verplichting laat de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van artikel 267 
van het Verdrag onverlet.

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de 
nationale rechter in schadevorderingen 
artikel 101 of 102 van het Verdrag of het 
nationaal mededingingsrecht toepast op 
overeenkomsten, besluiten of feitelijke 
gedragingen waarover al een in kracht van 
gewijsde gegaan inbreukbesluit van een 
mededingingsrechter is vastgesteld, hij 
geen beslissingen kan nemen die met 
dergelijke inbreukbesluiten in strijd zijn. 
Indien een inbreukbesluit van een 
nationale mededingingsautoriteit in 
kracht van gewijsde is gegaan, wordt 
aangenomen dat dit inbreukbesluit waar 
is. Deze verplichting doet geen afbreuk 
aan de rechten en verplichtingen uit 
hoofde van artikel 267 van het Verdrag, 
het recht op een doeltreffende voorziening 
in rechte, op een onpartijdig gerecht en op 
verdediging uit hoofde van de artikelen 47 
en 48 van het Handvest van de 
grondrechten, en het recht op een eerlijk 
proces uit hoofde van artikel 6 van het 
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EVRM. Dienovereenkomstig zijn 
besluiten van nationale 
mededingingsautoriteiten en 
mededingingsrechters bindend op 
voorwaarde dat het onderzoek zonder 
manifeste fouten is verlopen en dat de 
rechten van de verdediging zijn 
geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 185
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de 
nationale rechter in schadevorderingen 
artikel 101 of 102 van het Verdrag of het 
nationaal mededingingsrecht toepast op 
overeenkomsten, besluiten of feitelijke 
gedragingen waarover al een in kracht van 
gewijsde gegaan inbreukbesluit van een 
nationale mededingingsautoriteit of 
beroepsinstantie is vastgesteld, hij geen 
beslissingen kan nemen die met dergelijke 
inbreukbesluiten in strijd zijn. Deze 
verplichting laat de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van artikel 267 
van het Verdrag onverlet.

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de 
nationale rechter in schadevorderingen 
artikel 101 of 102 van het Verdrag of het 
nationaal mededingingsrecht toepast op 
overeenkomsten, besluiten of feitelijke 
gedragingen waarover al een in kracht van 
gewijsde gegaan inbreukbesluit van een 
nationale mededingingsautoriteit of 
mededingingsrechter is vastgesteld, hij 
geen beslissingen kan nemen die met 
dergelijke inbreukbesluiten in strijd zijn. 
Deze verplichting laat de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van artikel 267 
van het Verdrag onverlet.

Or. en

Amendement 186
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn niet begint te lopen 
voordat een benadeelde partij weet heeft, 
of redelijkerwijs geacht kan worden weet 
te hebben, van:

Schrappen

(i) het gedrag dat tot de inbreuk leidt;
(ii) de kwalificatie van dit gedrag als een 
inbreuk op het mededingingsrecht van de 
Unie of het nationale mededingingsrecht;
(iii) het feit dat zij door de inbreuk schade 
heeft geleden; en
(iv) de identiteit van de inbreukmaker die 
deze schade heeft veroorzaakt.

Or. en

Motivering

Dit artikel heeft als doelstelling om belemmeringen uit de weg te ruimen met betrekking tot 
verjaringstermijnen voor het verkrijgen van een vergoeding voor schade die consumenten 
hebben geleden, niet om alle Europese verjaringstermijnen met betrekking tot 
mededingingsrecht te harmoniseren. De inhoud van de tekst dient niet verder te gaan dan 
strikt noodzakelijk. De doelstelling is in de andere leden al bereikt.

Amendement 187
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn niet begint te lopen 
voordat een benadeelde partij weet heeft, 
of redelijkerwijs geacht kan worden weet 
te hebben, van:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn begint te lopen op de 
meest recente datum waarop een 
benadeelde partij weet heeft, of 
redelijkerwijs geacht kan worden weet te 
hebben, van:

Or. en
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Amendement 188
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de kwalificatie van dit gedrag als een 
inbreuk op het mededingingsrecht van de 
Unie of het nationale mededingingsrecht;

(ii) de kwalificatie van dit gedrag als een 
inbreuk op het mededingingsrecht van de 
Unie of het nationale mededingingsrecht, 
zoals ten gevolge van een 
overheidsmaatregel;

Or. en

Amendement 189
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Tekst voorgesteld door de Commissie Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn om een schadevordering 
in te stellen ten minste vijf jaar bedraagt.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn om een schadevordering 
in te stellen op niveau van de Unie 
geharmoniseerd wordt op vijf jaar.

Or. fr

Motivering

Er wordt voorgesteld om binnen de interne markt voor dezelfde verjaringstermijn te opteren.

Amendement 190
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4



PE521.623v01-00 86/107 AM\1006388NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn om een schadevordering 
in te stellen ten minste vijf jaar bedraagt.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn om een schadevordering 
in te stellen ten minste zes jaar bedraagt.

Or. en

Amendement 191
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn om een schadevordering 
in te stellen ten minste vijf jaar bedraagt.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn om een schadevordering 
in te stellen ten minste tien jaar bedraagt.

Or. en

Amendement 192
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Niettegenstaande de leden 1 tot en 
met 4 van dit artikel worden 
schadevorderingen ingesteld binnen tien 
jaar na de datum waarop de vordering is 
ingediend.

Or. en
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Motivering

Dit amendement vervangt amendement 54 (ontwerpverslag) om te waarborgen dat de 
absolute verjaringstermijn de schorsing tijdens de procedure van een mededingingsautoriteit 
niet doorkruist. Het beginpunt van deze verjaringstermijn moet overeenkomen met de datum 
waarop de claim werd ingesteld.

Amendement 193
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn wordt geschorst wanneer 
een mededingingsautoriteit een handeling 
verricht tot onderzoek of vervolging van 
een inbreuk waarop de schadevordering 
betrekking heeft. De schorsing eindigt ten 
vroegste één jaar nadat het inbreukbesluit 
in kracht van gewijsde is gegaan of de 
procedure op andere wijze is beëindigd.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn wordt geschorst wanneer 
een mededingingsautoriteit een handeling 
verricht tot onderzoek of vervolging van 
een inbreuk waarop de schadevordering 
betrekking heeft. De schorsing eindigt ten 
vroegste één jaar nadat het inbreukbesluit 
in kracht van gewijsde is gegaan, wanneer 
in een zaak geen bezwaar of beroep meer 
kan worden ingesteld, of de procedure op 
andere wijze is beëindigd.

Or. en

Amendement 194
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn wordt geschorst wanneer 
een mededingingsautoriteit een handeling 
verricht tot onderzoek of vervolging van 
een inbreuk waarop de schadevordering 
betrekking heeft. De schorsing eindigt ten 
vroegste één jaar nadat het inbreukbesluit 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verjaringstermijn wordt geschorst wanneer 
een mededingingsautoriteit een handeling 
verricht tot onderzoek of vervolging van 
een inbreuk waarop de schadevordering 
betrekking heeft. De schorsing eindigt 
uiterlijk één jaar nadat het inbreukbesluit 
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in kracht van gewijsde is gegaan of de 
procedure op andere wijze is beëindigd.

in kracht van gewijsde is gegaan of de 
procedure op andere wijze is beëindigd.

Or. en

Amendement 195
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die door een 
gemeenschappelijk optreden inbreuk 
hebben gemaakt op het mededingingsrecht 
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor de door de inbreuk veroorzaakte 
schade: elk van de inbreukmakende 
ondernemingen is verplicht de schade 
volledig te vergoeden en de benadeelde 
partij mag van elk van hen volledige 
vergoeding eisen totdat zij volledig is 
voorgoed.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die door een 
gemeenschappelijk optreden inbreuk 
hebben gemaakt op het mededingingsrecht 
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor de door de inbreuk veroorzaakte 
schade: elk van de inbreukmakende 
ondernemingen is verplicht de schade 
volledig te vergoeden en de benadeelde 
partij mag van elk van hen volledige 
vergoeding eisen totdat zij volledig is 
voorgoed.

Wanneer de onderneming een kmo is die 
de inbreuk op het mededingingsrecht door 
een andere onderneming niet heeft 
gestuurd of veroorzaakt, en heeft 
aangetoond dat haar onderdeel van de 
totale veroorzaakte schade kleiner is dan 
5 %, zal zij alleen aansprakelijk zijn ten 
aanzien van de door haar benadeelde 
partijen.

Or. en

Amendement 196
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die door een 
gemeenschappelijk optreden inbreuk 
hebben gemaakt op het mededingingsrecht 
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor de door de inbreuk veroorzaakte 
schade: elk van de inbreukmakende 
ondernemingen is verplicht de schade 
volledig te vergoeden en de benadeelde 
partij mag van elk van hen volledige 
vergoeding eisen totdat zij volledig is 
voorgoed.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die door een 
gemeenschappelijk optreden inbreuk 
hebben gemaakt op het mededingingsrecht 
aansprakelijk zijn voor de door de inbreuk 
veroorzaakte schade: elk van de 
inbreukmakende ondernemingen is 
verplicht de schade die zij hun directe en 
indirecte klanten hebben berokkend, 
volledig te vergoeden.

Or. en

Amendement 197
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
onderneming die in het kader van een 
clementieregeling van een 
mededingingsautoriteit immuniteit tegen 
geldboeten heeft gekregen enkel 
aansprakelijk is ten aanzien van andere 
benadeelde partijen dan haar directe of 
indirecte afnemers of leveranciers indien 
deze benadeelde partijen aantonen dat zij 
geen volledige schadevergoeding kunnen 
krijgen van de andere bij dezelfde inbreuk 
op het mededingingsrecht betrokken 
ondernemingen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 198
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
onderneming die in het kader van een 
clementieregeling van een 
mededingingsautoriteit immuniteit tegen 
geldboeten heeft gekregen enkel 
aansprakelijk is ten aanzien van andere 
benadeelde partijen dan haar directe of 
indirecte afnemers of leveranciers indien 
deze benadeelde partijen aantonen dat zij 
geen volledige schadevergoeding kunnen 
krijgen van de andere bij dezelfde inbreuk 
op het mededingingsrecht betrokken 
ondernemingen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
onderneming die in het kader van een 
clementieregeling van een 
mededingingsautoriteit immuniteit tegen 
geldboeten heeft gekregen enkel 
aansprakelijk is ten aanzien van andere 
benadeelde partijen dan haar directe of 
indirecte afnemers of leveranciers indien 
deze benadeelde partijen aantonen dat het 
redelijkerwijs niet mogelijk is een 
passende schadevergoeding te verkrijgen 
van de andere bij dezelfde inbreuk op het 
mededingingsrecht betrokken 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 199
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
onderneming die in het kader van een 
clementieregeling van een 
mededingingsautoriteit immuniteit tegen 
geldboeten heeft gekregen enkel 
aansprakelijk is ten aanzien van andere 
benadeelde partijen dan haar directe of 
indirecte afnemers of leveranciers indien 
deze benadeelde partijen aantonen dat zij 
geen volledige schadevergoeding kunnen 
krijgen van de andere bij dezelfde inbreuk 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
onderneming die in het kader van een 
clementieregeling van een 
mededingingsautoriteit immuniteit tegen 
geldboeten heeft gekregen, aansprakelijk is 
ten aanzien van benadeelde partijen, indien 
deze benadeelde partijen geen volledige 
schadevergoeding kunnen krijgen van bij 
dezelfde inbreuk op het mededingingsrecht 
betrokken ondernemingen.
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op het mededingingsrecht betrokken 
ondernemingen.

Or. en

Amendement 200
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
inbreukmakende onderneming van de 
andere inbreukmakende ondernemingen 
een bijdrage terug kan vorderen, waarvan 
het bedrag wordt bepaald op basis van hun 
relatieve verantwoordelijkheid voor de 
door de inbreuk veroorzaakte schade. De 
bijdrage van een onderneming die in het 
kader van een clementieregeling van een 
mededingingsautoriteit immuniteit tegen 
geldboeten heeft gekregen, mag niet 
groter zijn dan de omvang van de schade 
die zij haar directe of indirecte afnemers 
of leveranciers heeft berokkend.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
inbreukmakende onderneming van de 
andere inbreukmakende ondernemingen 
een bijdrage terug kan vorderen, waarvan 
het bedrag wordt bepaald op basis van hun 
relatieve verantwoordelijkheid voor de 
door de inbreuk veroorzaakte schade.

Or. en

Amendement 201
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat, voor 
zover de inbreuk schade heeft veroorzaakt 
voor andere benadeelde partijen dan de 
directe of indirecte afnemers of 
leveranciers van de inbreukmakende 

Schrappen
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ondernemingen, de grootte van de 
bijdrage van de partij aan wie immuniteit 
is verleend wordt bepaald op basis van 
haar relatieve verantwoordelijkheid voor 
die schade.

Or. en

Amendement 202
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verweerder in een schadevordering als 
verweer tegen een schadevordering kan 
aanvoeren dat de eiser de door de inbreuk 
veroorzaakte prijsverhogingen volledig of 
ten dele heeft doorberekend. De bewijslast 
dat de prijsverhoging is doorberekend, rust 
op de verweerder.

1. De lidstaten kunnen een systeem 
instellen, gebaseerd op rechterlijke 
jurisprudentie, waarbij de verweerder in 
een schadevordering als verweer tegen een 
schadevordering kan aanvoeren dat de eiser 
de door de inbreuk veroorzaakte 
prijsverhogingen volledig of ten dele heeft 
doorberekend, in welk geval de bewijslast 
dat de prijsverhoging is doorberekend, op 
de verweerder rust.

Or. en

Motivering

Het voorstel voor het gebruik van doorberekeningsverweer dat in een aantal nationale 
rechtssystemen binnen de EU beschikbaar is, wordt verwelkomd. Met dit amendement wordt 
echter geprobeerd te voorkomen dat in de wetgeving op EU-niveau, zoals in dit artikel wordt 
voorgesteld, hetzij directe, hetzij indirecte afnemers ongewild worden bevoordeeld. Ofschoon 
er zonder wetgeving kans op inconsistentie bestaat, zou het wellicht beter zijn de lidstaten een 
doorberekeningsverweer te laten implementeren via rechterlijke jurisprudentie van de EU.

Amendement 203
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verweerder in een schadevordering als 
verweer tegen een schadevordering kan 
aanvoeren dat de eiser de door de inbreuk 
veroorzaakte prijsverhogingen volledig of 
ten dele heeft doorberekend. De bewijslast 
dat de prijsverhoging is doorberekend, rust 
op de verweerder.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verweerder in een schadevordering als 
verweer tegen een schadevordering kan 
aanvoeren dat de eiser de door de inbreuk 
veroorzaakte prijsverhogingen volledig of 
ten dele heeft doorberekend. Zonder 
afbreuk te doen aan het commerciële 
vermoeden dat prijsverhogingen worden 
doorberekend aan een volgend onderdeel 
van de toeleveringsketen, rust de 
bewijslast dat de prijsverhoging is 
doorberekend op de verweerder, die 
redelijkerwijs om toegang tot informatie 
mag verzoeken bij de eiser.

Or. en

Amendement 204
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verweerder in een schadevordering als 
verweer tegen een schadevordering kan 
aanvoeren dat de eiser de door de inbreuk 
veroorzaakte prijsverhogingen volledig of 
ten dele heeft doorberekend. De bewijslast 
dat de prijsverhoging is doorberekend, rust 
op de verweerder.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
verweerder in een schadevordering als 
verweer tegen een schadevordering kan 
aanvoeren dat de eiser de door de inbreuk 
veroorzaakte prijsverhogingen volledig of 
ten dele heeft doorberekend. De bewijslast 
dat de prijsverhoging is doorberekend, rust 
op de verweerder, die niet tweemaal voor 
dezelfde schade hoeft te betalen.

Or. en

Amendement 205
Derk Jan Eppink
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, indien in 
een schadevordering het bestaan van een 
schadevordering of het bedrag van de toe 
te kennen vergoeding afhangt van de 
vraag of en in welke mate een 
prijsverhoging aan de eiser werd 
doorberekend, de bewijslast van het 
bestaan en de omvang van die 
doorberekening bij de eiser berust.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat partijen 
die als gevolg van een inbreuk op de 
mededingingsregels schade hebben 
geleden, recht hebben op vergoeding, 
ongeacht of zij directe of indirecte 
afnemers zijn.

Or. en

Motivering

Het huidige artikel is nodeloos ingewikkeld. De algemene regel luidt dat eisers hun claim 
moeten aantonen. Het is niet nodig om het weerlegbaar vermoeden in te stellen voor indirecte 
afnemers, dat een prijsverhoging aan hen is doorberekend, aangezien het niet onmogelijk of 
te ingewikkeld is om aan te tonen dat de prijsverhoging van het kartel aan de indirecte 
afnemer is doorberekend.

Amendement 206
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, indien in 
een schadevordering het bestaan van een 
schadevordering of het bedrag van de toe te 
kennen vergoeding afhangt van de vraag of 
en in welke mate een prijsverhoging aan de 
eiser werd doorberekend, de bewijslast van 
het bestaan en de omvang van die 
doorberekening bij de eiser berust.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, indien in 
een schadevordering het bestaan van een 
schadevordering of het bedrag van de toe te 
kennen vergoeding afhangt van de vraag of 
en in welke mate een prijsverhoging aan de 
eiser werd doorberekend, zonder afbreuk 
te doen aan het commerciële vermoeden 
dat prijsverhogingen worden 
doorberekend aan een volgend onderdeel 
van de toeleveringsketen, de bewijslast 
van het bestaan en de omvang van die 
doorberekening bij de eiser berust, die 
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redelijkerwijs om toegang tot informatie 
mag verzoeken bij de verweerder.

Or. en

Motivering

Door de indirecte afnemer te belasten met het aantonen van de doorberekening moet hij 
mogelijk op zoek naar onvindbare informatie over de prijsstrategieën van directe afnemers. 
Het aan een volgend onderdeel van de toeleveringsketen doorberekenen van prijsverhogingen 
is een normale bedrijfspraktijk en hiermee dient rekening te worden gehouden.

Amendement 207
Derk Jan Eppink

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; en
(c) hij de goederen of diensten waarop de 
inbreuk betrekking had, heeft afgenomen, 
dan wel goederen of diensten heeft 
afgenomen die van goederen of diensten 
waarop de inbreuk betrekking had, zijn 
afgeleid of waarin dergelijke goederen of 
diensten zijn verwerkt.

Or. en
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Motivering

Het huidige artikel is nodeloos ingewikkeld.

Amendement 208
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verweerder een inbreuk op het 
mededingingsrecht heeft gemaakt;

(a) de verweerder een inbreuk op het 
mededingingsrecht heeft veroorzaakt, 
gepland of gemaakt;

Or. en

Amendement 209
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de inbreuk heeft geleid tot een 
prijsverhoging voor de directe afnemer van 
de verweerder; en

(b) de inbreuk heeft geleid tot een 
prijsverhoging of verstoring van de markt 
voor de afnemer of concurrent van de 
verweerder; en

Or. en

Amendement 210
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de inbreuk heeft geleid tot een 
prijsverhoging voor de directe afnemer van 
de verweerder; en

(b) de inbreuk heeft geleid tot een 
prijsverhoging voor een afnemer of 
verstoring voor een concurrent van de 
verweerder; en

Or. en

Amendement 211
Sharon Bowles

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) hij de goederen of diensten waarop de 
inbreuk betrekking had, heeft afgenomen, 
dan wel goederen of diensten heeft 
afgenomen die van goederen of diensten 
waarop de inbreuk betrekking had, zijn 
afgeleid of waarin dergelijke goederen of 
diensten zijn verwerkt.

(c) hij de goederen of diensten waarop de 
inbreuk betrekking had, van een directe 
afnemer heeft afgenomen, dan wel 
goederen of diensten heeft afgenomen die 
van goederen of diensten waarop de 
inbreuk betrekking had, zijn afgeleid of 
waarin dergelijke goederen of diensten zijn 
verwerkt.

Or. en

Amendement 212
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de prijsverhoging in zijn geheel of 
gedeeltelijk aan hem werd doorberekend.

Or. en
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Motivering

De indirecte afnemer moet aantonen dat aan hem een prijsverhoging werd doorberekend. 
Anders zou de richtlijn tot ongewenste overcompensatie kunnen leiden: in geval van twee 
“non liquet”-situaties moet een inbreukmaker zowel de schade vergoeden aan de directe 
afnemer (vanwege het vermoeden van schade) als aan de indirecte afnemer (vanwege het 
weerlegbaar vermoeden in artikel 13). Deze situatie dient te worden vermeden, aangezien 
schadevorderingen volledige schadevergoeding als doel moeten hebben en niet afschrikking.

Amendement 213
Derk Jan Eppink

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat de rechter 
de bevoegdheid heeft om te ramen welk 
deel van de prijsverhoging werd 
doorberekend.

De lidstaten zorgen ervoor dat de rechter 
de bevoegdheid heeft om te ramen welk 
deel van de prijsverhoging werd 
doorberekend aan de indirecte afnemer.

Or. en

Motivering

Het huidige artikel is nodeloos ingewikkeld.

Amendement 214
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid laat het recht van de inbreukmaker 
om aan te tonen dat de prijsverhoging niet 
of niet volledig aan de indirecte afnemer is 
doorberekend, onverlet.

Dit artikel laat het recht van de 
inbreukmaker om aan te tonen dat de 
prijsverhoging niet of niet volledig aan de 
indirecte afnemer is doorberekend, 
onverlet.

Or. en
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Motivering

Het huidige artikel is nodeloos ingewikkeld.

Amendement 215
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in dit hoofdstuk vastgestelde regels 
laten het recht van een benadeelde partij 
om een schadevergoeding voor gederfde 
winst te vorderen, onverlet.

1. De in dit hoofdstuk vastgestelde regels 
laten het recht van een benadeelde partij 
om een schadevergoeding te vorderen voor 
gederfde winst, reëel verlies, en rente 
vanaf het moment dat de schade 
plaatsvond tot en met de uitbetaling van 
de vergoeding voor die schade, onverlet.

Or. en

Amendement 216
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in dit hoofdstuk vastgestelde regels 
laten het recht van een benadeelde partij 
om een schadevergoeding voor gederfde 
winst te vorderen, onverlet.

1. De in dit hoofdstuk vastgestelde regels 
laten het recht van iedere benadeelde partij 
die naar verwachting schade heeft 
geleden, om een schadevergoeding voor 
gederfde winst te vorderen, onverlet.

Or. en

Amendement 217
Krišjānis Kariņš
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter bij wie een 
schadevordering aanhangig wordt gemaakt, 
bij de beoordeling van de vraag of aan de 
uit de toepassing van artikel 13 
voortvloeiende bewijslast is voldaan, naar 
behoren rekening houdt met:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale rechter bij wie een 
schadevordering aanhangig wordt gemaakt, 
bij de beoordeling van de vraag of aan de 
uit de toepassing van artikel 13 
voortvloeiende bewijslast is voldaan, 
rekening kan houden met:

Or. en

Amendement 218
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) iedere relevante uitkomst van 
publieke mededingingszaken die bijdraagt 
aan de naleving van de in artikel 13, lid 2, 
vastgelegde criteria.

Or. en

Amendement 219
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in het 
geval van een kartelinbreuk wordt 
vermoed dat de inbreuk schade heeft 
veroorzaakt. De inbreukmakende 
onderneming heeft het recht dit 

Schrappen



AM\1006388NL.doc 101/107 PE521.623v01-00

NL

vermoeden te weerleggen.

Or. en

Motivering

Het is in de hele EU een oud algemeen juridisch beginsel dat de eisers de 
verantwoordelijkheid hebben om de hoogte van het verlies aan te tonen. Het voorstel van de 
Commissie druist hiertegen in, en de regeling zou hierdoor onevenwichtig worden. Bovendien 
heeft de verweerder dan aanzienlijk economisch bewijsmateriaal nodig om een dergelijk 
vermoeden te kunnen weerleggen, en er zouden aanzienlijke problemen ontstaan bij het 
instellen van een dergelijk vermoeden, wanneer er mogelijk meer dan één niveau van 
afnemers is (bijv. een leverancier, een afnemer en een consument).

Amendement 220
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in het 
geval van een kartelinbreuk wordt vermoed 
dat de inbreuk schade heeft veroorzaakt. 
De inbreukmakende onderneming heeft het 
recht dit vermoeden te weerleggen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in het 
geval van een kartelinbreuk wordt vermoed 
dat de inbreuk binnen de markt schade 
heeft veroorzaakt. De inbreukmakende 
onderneming heeft het recht dit vermoeden 
te weerleggen.

Or. en

Amendement 221
Olle Schmidt

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 

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 
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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.

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.

Amendement 222
Sharon Bowles

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 de omvang van de 
schade te begroten, indien de eiser de 
omvang van de geleden schade niet direct 
kan aantonen.

Or. en
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Amendement 223
Sophia in 't Veld

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 de omvang van de 
schade te begroten. Op verzoek verlenen 
de mededingingsautoriteiten begeleiding 
bij het begroten van de schade.

Or. en

Amendement 224
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer een mededingingsautoriteit de 
schikking voor een vergoeding goedkeurt, 
of rekening houdt met de uitkomst van 
een consensuele geschillenbeslechting, de 
begroting van de schade en de vaststelling 
van de slachtoffers in hun onderzoek 
worden meegenomen.

Or. en
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Motivering

Wanneer een mededingingsautoriteit naar verwachting de uitkomst van de minnelijke 
schikking voor vergoeding zal goedkeuren, heeft deze genoeg informatie voor handen om dit 
te doen. In de meeste gevallen voeren de autoriteiten geen onderzoek uit naar de schade die is 
veroorzaakt door de inbreuk op het mededingingsrecht, noch naar de groepen slachtoffers. 
Dit brengt het risico met zich mee dat oneerlijke schikkingen kunnen worden meegewogen als 
verzachtende omstandigheid bij het vaststellen van de hoogte van de boetes, of het 
bewerkstelligen van een schikking met het inbreukmakende bedrijf. Gebaseerd op een voorstel 
van het BEUC.

Amendement 225
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Consensuele geschillenbeslechting

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
pogingen worden ondernomen om de 
partijen ertoe te bewegen tot een eerlijke 
en vroege schikking te komen middels 
consensuele geschillenbeslechting, 
waarbij een dergelijke poging verplicht is 
in geval van vervolgvorderingen.
Een dergelijke verplichting mag er echter 
niet toe leiden dat het proces onnodig lang 
duurt of dat wordt bevorderd dat 
vorderingen op onbillijke wijze worden 
geschikt.

Or. en

Amendement 226
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De Commissie evalueert deze richtlijn en 
brengt uiterlijk op […] [te rekenen als vijf 
jaar vanaf de in deze richtlijn vastgestelde 
termijn voor omzetting] aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit.

De Commissie evalueert deze richtlijn en 
brengt uiterlijk op […] [te rekenen als twee 
jaar vanaf de in deze richtlijn vastgestelde 
termijn voor omzetting] aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit. In 
voorkomend geval wordt het verslag 
begeleid door een wetgevingsvoorstel 
waarin onder andere wordt overwogen 
vroege vrijwillige schadevergoedingen en 
overeenkomsten om de schade aan 
benadeelde partijen te vergoeden, voordat 
het bestaan van een inbreuk is vastgesteld 
en de mededingingsautoriteit, die een 
procedure overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1/200 volgt, tijdig hiervan in 
kennis is gesteld, te beschouwen als een 
verzachtende omstandigheid bij het 
opleggen van officiële sancties 
overeenkomstig het mededingingsrecht.

Or. en

Amendement 227
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De Commissie evalueert deze richtlijn en 
brengt uiterlijk op […] [te rekenen als vijf 
jaar vanaf de in deze richtlijn vastgestelde 
termijn voor omzetting] aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit.

De Commissie evalueert deze richtlijn en 
brengt uiterlijk op […] [te rekenen als vijf 
jaar vanaf de in deze richtlijn vastgestelde 
termijn voor omzetting] aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit. Het 
verslag zal onder meer een beoordeling na 
de implementatie bevatten van het 
functioneren van mechanismen voor 
collectief verhaal en collectieve 
alternatieve geschillenbeslechting binnen 
de handhaving van het 
mededingingsrecht en vergoeding van 
schade die werd veroorzaakt door 
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inbreuken op het mededingingsrecht. In 
het verslag wordt uitdrukkelijk de 
mogelijkheid onderzocht om de toepassing 
van mechanismen voor collectief verhaal 
en collectieve alternatieve 
geschillenbeslechting uit te breiden naar 
andere sectoren op EU-niveau, om een 
effectieve bescherming van de consument 
en een doeltreffende interne markt te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 228
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Inwerkingtreding Inwerkingtreding en overgangsregeling 
voor lopende zaken

Or. en

Amendement 229
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen die de lidstaten hebben 
goedgekeurd voor het implementeren van 
de richtlijn zijn niet van toepassing op 
schadevorderingen die het voorwerp zijn 
van een lopende zaak die voorafgaand 
aan de inwerkingtreding van de richtlijn 
bij de nationale rechter van een lidstaat 
aanhangig is gemaakt.
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Or. en


