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Ændringsforslag 1
Gabriela Creţu

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til med henblik 
på større juridisk sikkerhed og øget 
forbrugerbeskyttelse at overveje at foreslå 
en indførelse af fælles regler og 
mekanismer, der sikrer adgang til fuld 
erstatning til enhver, der lider skade som 
følge af en overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen;

1. opfordrer Kommissionen til med henblik 
på større juridisk sikkerhed og øget 
forbrugerbeskyttelse at overveje at foreslå 
et direktiv om indførelse af fælles regler og 
mekanismer, der sikrer adgang til fuld 
erstatning til enhver, der lider skade som 
følge af en overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen;

Or. en

Ændringsforslag 2
Diana Wallis og Karin Riis-Jørgensen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til med 
henblik på større juridisk sikkerhed og øget 
forbrugerbeskyttelse at overveje at foreslå 
en indførelse af fælles regler og 
mekanismer, der sikrer adgang til fuld 
erstatning til enhver, der lider skade som 
følge af en overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen;

1. støtter, at Kommissionen med henblik 
på større juridisk sikkerhed og øget 
forbrugerbeskyttelse overvejer den bedst 
egnede kombination af 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige forslag, der kan sikre 
adgang til fuld erstatning til enhver, der 
lider skade som følge af en overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen;

Or. en

Ændringsforslag 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab og Charlotte Cederschiöld

Udkast til udtalelse
Punkt 1
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til med henblik 
på større juridisk sikkerhed og øget 
forbrugerbeskyttelse at overveje at foreslå
en indførelse af fælles regler og 
mekanismer, der sikrer adgang til fuld 
erstatning til enhver, der lider skade som 
følge af en overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen;

1. opfordrer Kommissionen til med henblik 
på større juridisk sikkerhed og øget 
forbrugerbeskyttelse nøje at vurdere en 
indførelse af fælles regler og mekanismer, 
der sikrer adgang til klage og 
domstolsprøvelse på områder, som rækker 
langt ud over overtrædelser af 
konkurrencelovgivningen, således at man 
fremmer en konsistent tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 4
Maria Matsouka

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. opfordrer Kommissionen til med henblik 
på større juridisk sikkerhed og øget 
forbrugerbeskyttelse at overveje at foreslå
en indførelse af fælles regler og 
mekanismer, der sikrer adgang til fuld 
erstatning til enhver, der lider skade som 
følge af en overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen;

1. opfordrer Kommissionen til med henblik 
på større juridisk sikkerhed og øget 
forbrugerbeskyttelse at skride til en 
indførelse af fælles regler og mekanismer, 
der sikrer adgang til fuld erstatning til 
enhver, der lider skade som følge af en 
overtrædelse af konkurrencelovgivningen;

Or. el

Ændringsforslag 5
Gabriela Creţu

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. betragter repræsentative søgsmål anlagt 
af kvalificerede enheder som en nødvendig 

2. betragter repræsentative søgsmål anlagt 
af kvalificerede enheder, såsom 
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mekanisme, særligt i forbindelse med 
mange personer med krav af mindre værdi, 
til at sikre erstatning til alle identificerbare 
ofre;

forbrugerorganisationer, statslige organer 
eller brancheorganisationer, som en 
nødvendig mekanisme, særligt i 
forbindelse med mange personer med krav 
af mindre værdi, til at sikre erstatning til 
alle identificerbare ofre;

Or. en

Ændringsforslag 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab og Charlotte Cederschiöld

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. betragter repræsentative søgsmål anlagt 
af kvalificerede enheder som en nødvendig
mekanisme, særligt i forbindelse med 
mange personer med krav af mindre værdi, 
til at sikre erstatning til alle identificerbare
ofre;

2. betragter repræsentative søgsmål anlagt 
af kvalificerede enheder som en nyttig
mekanisme, særligt i forbindelse med 
mange personer med krav af mindre værdi, 
til at sikre erstatning til alle identificerede
ofre;

Or. en

Ændringsforslag 7
Diana Wallis og Karin Riis-Jørgensen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. betragter repræsentative søgsmål anlagt 
af kvalificerede enheder som en nødvendig 
mekanisme, særligt i forbindelse med 
mange personer med krav af mindre 
værdi, til at sikre erstatning til alle 
identificerbare ofre;

2. bifalder Kommissionens kombination 
af forslag, for så vidt angår repræsentative 
søgsmål anlagt af kvalificerede enheder,
sammen med muligheden for kollektive 
søgsmål med opt-in-mulighed, som bør 
hjælpe med til at sikre en større del af 
ofrene erstatning; mener imidlertid, at 
kollektive søgsmål med opt-in-mulighed 
bør overvejes yderligere, fordi de kan 
sikre en "en gang for alle"-afgørelse for 
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de sagsøgte og dermed mindske 
usikkerheden;

Or. en

Ændringsforslag 8
Maria Matsouka

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. betragter repræsentative søgsmål anlagt 
af kvalificerede enheder som en nødvendig 
mekanisme, særligt i forbindelse med 
mange personer med krav af mindre værdi, 
til at sikre erstatning til alle identificerbare 
ofre;

2. betragter repræsentative søgsmål anlagt 
af kvalificerede enheder som en nødvendig 
mekanisme, særligt i forbindelse med 
mange personer med krav af mindre værdi, 
til at sikre erstatning til alle identificerbare 
ofre uden dog at udelukke retten til en 
individuel erstatningsretssag;

Or. el

Ændringsforslag 9
Jan Cremers

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. støtter det synspunkt, at 
repræsentative søgsmål og kollektive 
søgsmål med opt-in-mulighed bør 
supplere hinanden på en sådan måde, at
man opnår en klar balance mellem at 
beskytte den enkelte forbruger og grupper 
af forbrugere;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Jan Cremers

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. støtter anvendelsen af kollektive 
søgsmål med opt-in-mulighed, men 
understreger behovet for at sikre, at det 
altid er forbrugerens frie valg, om han 
eller hun vælger til eller fra, uden uønsket 
indblanding udefra i den beslutning;

Or. en

Ændringsforslag 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab og Charlotte Cederschiöld

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at opstille 
yderligere retningslinjer på fællesskabsplan 
for kvantificering af skadeserstatning;

3. opfordrer Kommissionen til at opstille 
yderligere retningslinjer på fællesskabsplan 
for kvantificering af skadeserstatning, 
forudsat at de tilkendte skadeserstatninger 
ikke er højere end de skader, der faktisk 
er lidt, og at de i sidste ende kompenserer 
den skade, som en præcist defineret kreds 
af enkeltofre har lidt;

Or. en

Ændringsforslag 12
Diana Wallis og Karin Riis-Jørgensen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at opstille 3. opfordrer Kommissionen til at opstille 
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yderligere retningslinjer på fællesskabsplan 
for kvantificering af skadeserstatning;

yderligere retningslinjer på fællesskabsplan 
for kvantificering af skadeserstatning; 
insisterer på, at sådanne retningslinjer 
klart afviser såkaldte punitive damages 
eller andre mekanismer, som kunne føre 
til skadeserstatninger, der er ude af 
proportion med den skade, som ofret 
faktisk har lidt;

Or. en

Ændringsforslag 13
Diana Wallis og Karin Riis-Jørgensen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. mener, at der med hensyn til kollektive 
søgsmål bør være to klare betingelser, der 
er opfyldt, førend disse søgsmål kan 
indledes:

(a) der bør anlægges en eller anden form 
for vurdering eller bedømmelse af 
fordelene af et egnet nationalt 
godkendende organ, som kunne være en 
national dommer, ombudsmand eller 
lignende;

(b) der bør gøres et foreløbigt forsøg på 
eller henstilles til parterne om at nå frem 
til en afgørelse gennem ADR;

er af den holdning, at ingen af disse 
betingelser bør forsinke sagsbehandlingen 
urimeligt eller berøre parterne;

Or. en
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Ændringsforslag 14
Diana Wallis og Karin Riis-Jørgensen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. støtter det synspunkt, at omkostninger 
ved retssager ikke bør hindre klagerne i at 
anlægge velunderbyggede søgsmål og
opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
træffe passende foranstaltninger, såsom at 
tillade undtagelser eller indføre lofter for 
retsafgifter, for at reducere omkostningerne 
ved erstatningssøgsmål på 
konkurrenceområdet;

4. støtter det synspunkt, at omkostninger 
ved retssager ikke bør hindre klagerne i at 
anlægge velunderbyggede søgsmål og 
opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
træffe passende foranstaltninger, såsom at 
tillade undtagelser eller indføre lofter for 
retsafgifter, for at reducere omkostningerne 
ved erstatningssøgsmål på 
konkurrenceområdet; mener imidlertid, at 
Kommissionen endnu mangler at 
undersøge, nøjagtigt hvordan disse 
søgsmål kan finansieres af ansøgerne, og 
at undersøge forskellige 
finansieringsmodeller, så adgang til klage 
og domstolsprøvelse sikres;

Or. en

Ændringsforslag 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab og Charlotte Cederschiöld

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. støtter det synspunkt, at omkostninger 
ved retssager ikke bør hindre klagerne i at 
anlægge velunderbyggede søgsmål og 
opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
træffe passende foranstaltninger, såsom 
at tillade undtagelser eller indføre lofter 
for retsafgifter, for at reducere 
omkostningerne ved erstatningssøgsmål 
på konkurrenceområdet;

4. støtter Kommissionens synspunkt om, at 
der ikke er brug for at foreslå specifikke 
ændringer af nationale ordninger for
sagsomkostninger til fordel for 
ansøgerne;

Or. en
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Ændringsforslag 16
Gabriela Creţu

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at reglerne om adgang til 
beviser for ansøgerne bør skærpes for at 
gøre det muligt for private ansøgere at få 
effektiv adgang til dokumenter, som 
konkurrencemyndighederne er i 
besiddelse af;

Or. en

Ændringsforslag 17
Jan Cremers

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger, at behovet for at 
minimere de negative virkninger for 
konkurrencen af afsløringen af beviser 
ikke bør være det eneste argument for 
ikke at afsløre beviser over for forbrugere, 
som kan have en legitim interesse i at 
søge om skadeserstatning;

Or. en

Ændringsforslag 18
Maria Matsouka

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at Kommissionen bør indføre 
mekanismer til udenretlige forlig med 
henblik på at fremskynde løsningen på 
tvister og at formindske udgifterne;

Or. el

Ændringsforslag 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab og Charlotte Cederschiöld

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. støtter den foreslåede vending af 
bevisbyrden til fordel for indirekte aftagere 
på formodningen om, at de bærer alle 
overpriserne, som er genereret af de 
pågældende ulovlige praksisser;

5. mener, at den foreslåede vending af 
bevisbyrden til fordel for indirekte aftagere 
på formodningen om, at de bærer alle 
overpriserne, som er genereret af de 
pågældende ulovlige praksisser, kan føre 
til dobbelterstatning;

Or. en

Ændringsforslag 20
Gabriela Creţu

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at når der er fastslået en 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 
eller 82, skaber kravet om påvisning af 
skyld problemer for ofrene og forhindrer
dem i at opnå behørig kompensation for de 
lidte tab;

6. mener, at når der er fastslået en 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 
eller 82, skaber kravet om påvisning af 
skyld problemer for ofrene og forhindrer 
dem i at opnå behørig kompensation for de 
lidte tab; støtter derfor forslaget om at give 
endelige afgørelser fra nationale 
konkurrencemyndigheder bindende 
virkning i hele EU;
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Or. en

Ændringsforslag 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab og Charlotte Cederschiöld

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at når der er fastslået en 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 
eller 82, skaber kravet om påvisning af 
skyld problemer for ofrene og forhindrer 
dem i at opnå behørig kompensation for 
de lidte tab;

6. mener, at når en offentlig myndighed i 
forbindelse med håndhævelse af loven har
fastslået en overtrædelse af EF-traktatens 
artikel 81 eller 82, bør ansøgeren være 
forpligtet til at bevise sagsøgtes fejl for at 
opnå skadeserstatning gennem et privat 
krav om skadeserstatning;

Or. en

Ændringsforslag 22
Maria Matsouka

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at når der er fastslået en 
overtrædelse af EF-traktatens artikel 81 
eller 82, skaber kravet om påvisning af 
skyld problemer for ofrene og forhindrer 
dem i at opnå behørig kompensation for 
de lidte tab;

6. foreslår indførelsen af objektivt ansvar 
for overtræderen af EF-traktatens artikel 
81 eller 82, der medfører en 
erstatningspligt til ofret, uden at hans 
skyld nødvendigvis skal bevises;

Or. el

Ændringsforslag 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab og Charlotte Cederschiöld

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)



AM\747880DA.doc 13/14 PE414.324v01-00

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. påpeger, at ansøgninger om 
bødenedsættelse bidrager betydeligt til 
afsløringen af overtrædelser af 
kartellovgivningen og baner dermed vej 
for privat håndhævelse i første omgang, 
men at privat håndhævelse således bliver 
endnu mere vanskelig, da Kommissionen 
ikke kan frigive relevant information, der 
er modtaget i forbindelse med dens 
bødenedsættelsesordninger; 

Or. en

Ændringsforslag 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab og Charlotte Cederschiöld

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at indføre 
en konsistent tilgang til reglerne om 
kollektive klager i forbindelse med 
konkurrencelovgivningen og påtænkte 
regler inden for de generelle rammer for 
forbrugerbeskyttelse.

7. opfordrer Kommissionen til at afvente 
resultaterne af de bestilte undersøgelser, 
før den vedtager nogen lovgivningsforslag 
på de områder, hvor forskellige former for 
kollektive klagemuligheder er under 
overvejelse.

Or. en

Ændringsforslag 25
Jan Cremers

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at indføre en 
konsistent tilgang til reglerne om kollektive 
klager i forbindelse med 

7. opfordrer Kommissionen til at indføre en 
konsistent og horisontal tilgang med 
hensyn til reglerne om kollektive klager i 
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konkurrencelovgivningen og påtænkte 
regler inden for de generelle rammer for 
forbrugerbeskyttelse.

forbindelse med konkurrencelovgivningen 
og påtænkte regler inden for de generelle 
rammer for forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 26
Diana Wallis og Karin Riis-Jørgensen

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at indføre en 
konsistent tilgang til reglerne om kollektive 
klager i forbindelse med 
konkurrencelovgivningen og påtænkte 
regler inden for de generelle rammer for 
forbrugerbeskyttelse.

7. opfordrer Kommissionen til at indføre en 
konsistent tilgang til reglerne om kollektive 
klager i forbindelse med 
konkurrencelovgivningen og påtænkte 
regler inden for de generelle rammer for 
forbrugerbeskyttelse; beder i den 
forbindelse om, at Kommissionen på 
begge områder gøre sig overvejelser om 
ændringer og udvidelser af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF 
af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand 
om forbud på området beskyttelse af 
forbrugernes interesser1, som måske i 
første omgang kunne sikre de ønskede 
resultater uden at gribe ind i 
medlemsstaternes nationale civil- og 
procesret.

Or. en

                                               
1 EFT L 166, 11.6.1998, s. 51.
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