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Amendement 1
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie, met het oog op 
een grotere rechtszekerheid en een hoger
niveau van consumentenbescherming, een 
voorstel in overweging te nemen voor de 
instelling van gemeenschappelijke regels 
en mechanismen voor het waarborgen van 
de toegang tot volledige compensatie voor 
eenieder die schade lijdt als gevolg van de 
schending van de communautaire 
mededingingsregels;

1. verzoekt de Commissie, met het oog op 
een grotere rechtszekerheid en een hoger 
niveau van consumentenbescherming, een 
voorstel in overweging te nemen voor een 
richtlijn inzake de instelling van 
gemeenschappelijke regels en 
mechanismen voor het waarborgen van de 
toegang tot volledige compensatie voor 
eenieder die schade lijdt als gevolg van de 
schending van de communautaire 
mededingingsregels;

Or. en

Amendement 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie, met het oog op 
een grotere rechtszekerheid en een hoger 
niveau van consumentenbescherming, een 
voorstel in overweging te nemen voor de 
instelling van gemeenschappelijke regels 
en mechanismen voor het waarborgen 
van de toegang tot volledige compensatie 
voor eenieder die schade lijdt als gevolg 
van de schending van de communautaire 
mededingingsregels;

1. steunt het idee van de Commissie, met 
het oog op een grotere rechtszekerheid en 
een hoger niveau van 
consumentenbescherming, van een 
geëigende mix van wetgevings- en niet-
wetgevingsvoorstellen voor de toegang tot 
volledige compensatie voor eenieder die 
schade lijdt als gevolg van de schending 
van de communautaire 
mededingingsregels;

Or. en
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Amendement 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie, met het oog op 
een grotere rechtszekerheid en een hoger 
niveau van consumentenbescherming, een 
voorstel in overweging te nemen voor de 
instelling van gemeenschappelijke regels 
en mechanismen voor het waarborgen van 
de toegang tot volledige compensatie voor 
eenieder die schade lijdt als gevolg van de 
schending van de communautaire 
mededingingsregels;

1. verzoekt de Commissie, met het oog op 
een grotere rechtszekerheid en een hoger 
niveau van consumentenbescherming, 
serieus te kijken naar de instelling van 
gemeenschappelijke regels en 
mechanismen voor het waarborgen van de 
toegang tot rechtbanken op gebieden die 
veel verder gaan dan schendingen van de 
communautaire mededingingsregels
teneinde tot een consistente aanpak te 
komen;

Or. en

Amendement 4
Maria Matsouka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie, met het oog op 
een grotere rechtszekerheid en een hoger 
niveau van consumentenbescherming, een 
voorstel in overweging te nemen voor de 
instelling van gemeenschappelijke regels 
en mechanismen voor het waarborgen van 
de toegang tot volledige compensatie voor 
eenieder die schade lijdt als gevolg van de 
schending van de communautaire 
mededingingsregels;

1. verzoekt de Commissie, met het oog op 
een grotere rechtszekerheid en een hoger 
niveau van consumentenbescherming, 
gemeenschappelijke regels en 
mechanismen vast te stellen voor het 
waarborgen van de toegang tot volledige 
compensatie voor eenieder die schade lijdt 
als gevolg van de schending van de 
communautaire mededingingsregels;

Or. el
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Amendement 5
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het instellen van 
schadeacties door bevoegde entiteiten een 
noodzakelijk mechanisme is, met name in 
gevallen waarbij er sprake is van een groot 
aantal personen met kleine individuele 
claims, om compensatie van alle 
identificeerbare slachtoffers mogelijk te 
maken;

2. is van mening dat het instellen van 
schadeacties door bevoegde entiteiten, 
zoals consumentenorganisaties, 
overheidsorganen of bedrijfschappen, een 
noodzakelijk mechanisme is, met name in 
gevallen waarbij er sprake is van een groot 
aantal personen met kleine individuele 
claims, om compensatie van alle 
identificeerbare slachtoffers mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het instellen van 
schadeacties door bevoegde entiteiten een 
noodzakelijk mechanisme is, met name in 
gevallen waarbij er sprake is van een groot 
aantal personen met kleine individuele 
claims, om compensatie van alle 
identificeerbare slachtoffers mogelijk te 
maken;

2. is van mening dat het instellen van 
schadeacties door bevoegde entiteiten een 
nuttig mechanisme is, met name in 
gevallen waarbij er sprake is van een groot 
aantal personen met kleine individuele 
claims, om compensatie van alle 
geïdentificeerde slachtoffers mogelijk te 
maken;

Or. en
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Amendement 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het instellen van 
schadeacties door bevoegde entiteiten een 
noodzakelijk mechanisme is, met name in 
gevallen waarbij er sprake is van een 
groot aantal personen met kleine 
individuele claims, om compensatie van 
alle identificeerbare slachtoffers mogelijk 
te maken;

2. is verheugd over de mix van voorstellen 
van de Commissie betreffende het instellen 
van schadeacties door bevoegde entiteiten
naast de mogelijkheid van opt-in 
collectieve schadeacties, hetgeen zal 
bijdragen aan het waarborgen van 
compensatie van de meeste slachtoffers; is 
overigens van mening dat nader moet 
worden gekeken naar opt-out collectieve 
schadeacties, die de pré hebben dat ze in 
een "once and for all"-regeling voor 
gedaagden resulteren en derhalve de 
onzekerheid verminderen;

Or. en

Amendement 8
Maria Matsouka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat het instellen van 
schadeacties door bevoegde entiteiten een 
noodzakelijk mechanisme is, met name in 
gevallen waarbij er sprake is van een groot 
aantal personen met kleine individuele
claims, om compensatie van alle 
identificeerbare slachtoffers mogelijk te 
maken;

2. is van mening dat het instellen van 
schadeacties door bevoegde entiteiten een 
noodzakelijk mechanisme is, met name in 
gevallen waarbij er sprake is van een groot 
aantal personen met kleine individuele 
claims, om compensatie van alle 
identificeerbare slachtoffers mogelijk te 
maken, zonder evenwel de mogelijkheid te 
blokkeren van het indienen van 
individuele claims;

Or. el
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Amendement 9
Jan Cremers

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat schadeacties en 
opt-in collectieve schadeacties elkaar op 
zodanige wijze moeten aanvullen dat er 
een goed evenwicht wordt bereikt tussen 
het beschermen van de belangen van 
individuele consumenten en van groepen 
consumenten;

Or. en

Amendement 10
Jan Cremers

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. steunt het gebruik van opt-in 
collectieve schadeacties, maar benadrukt 
dat ervoor moet worden gezorgd dat het 
altijd de vrije keus van de consument is 
om al dan niet van de opt-in-mogelijkheid 
gebruik te maken, zonder ongewenste 
externe bemoeienis;

Or. en

Amendement 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om meer 3. verzoekt de Commissie om meer 
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aanwijzingen op communautair niveau te 
geven voor het begroten van de schade;

aanwijzingen op communautair niveau te 
geven voor het begroten van de schade, op 
voorwaarde dat de toegekende 
schadevergoeding niet hoger is dan de 
feitelijke schade, en dat de 
schadevergoeding de schade vergoedt van 
een nauwkeurig gedefinieerde groep van 
individuele slachtoffers;

Or. en

Amendement 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om meer 
aanwijzingen op communautair niveau te 
geven voor het begroten van de schade;

3. verzoekt de Commissie om meer 
aanwijzingen op communautair niveau te 
geven voor het begroten van de schade;
wijst er met klem op dat zulke 
aanwijzingen strafschadevergoedingen of 
enig ander mechanisme dat kan leiden tot 
schadevergoedingen die niet in 
verhouding staan tot de daadwerkelijk 
gelden schade, ondubbelzinnig moeten 
afwijzen;

Or. en

Amendement 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat collectieve acties 
pas gestart moeten kunnen worden 
wanneer aan de volgende twee 
voorwaarden is voldaan:
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(a) uitvoering van een meritebeoordeling 
of -test door een geëigend nationaal 
toelatingsorgaan, zoals een nationale 
rechter of ombudsman;
(b) poging van of aanbeveling aan de 
partijen om via een alternatieve 
geschillenregeling (ADR) tot een 
oplossing te komen;
is van oordeel dat pogingen om aan deze 
voorwaarden te voldoen de procedures 
niet onrechtmatig mogen vertragen of de 
partijen mogen benadelen;

Or. en

Amendement 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. steunt de opvatting dat de kosten van 
gerechtelijke procedures eisers er niet van 
moeten weerhouden om goed gefundeerde 
acties in te stellen en verzoekt de lidstaten 
daarom passende maatregelen te nemen, 
zoals het toestaan van uitzonderingen en 
het invoeren van beperkingen op de hoogte 
van de gerechtskosten, teneinde de kosten 
wegens schending van de 
mededingingsregels te verminderen;

4. steunt de opvatting dat de kosten van 
gerechtelijke procedures eisers er niet van 
moeten weerhouden om goed gefundeerde 
acties in te stellen en verzoekt de lidstaten 
daarom passende maatregelen te nemen, 
zoals het toestaan van uitzonderingen en 
het invoeren van beperkingen op de hoogte 
van de gerechtskosten, teneinde de kosten 
wegens schending van de 
mededingingsregels te verminderen; is 
evenwel van mening dat de Commissie 
nader moet onderzoeken hoe dergelijke 
acties door eisers zouden kunnen worden 
gefinancierd en meerdere 
financieringsmodellen moet analyseren, 
teneinde de toegang tot gerechtelijke 
procedures te garanderen;

Or. en
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Amendement 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. steunt de opvatting dat de kosten van 
gerechtelijke procedures eisers er niet van 
moeten weerhouden om goed gefundeerde 
acties in te stellen en verzoekt de lidstaten 
daarom passende maatregelen te nemen, 
zoals het toestaan van uitzonderingen en 
het invoeren van beperkingen op de 
hoogte van de gerechtskosten, teneinde de 
kosten wegens schending van de 
mededingingsregels te verminderen;

4. steunt de opvatting van de Commissie 
dat er geen specifieke wijzigingen nodig 
zijn van de nationale regels inzake 
procedurekosten ten gunste van eisers;

Or. en

Amendement 16
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat de regels 
betreffende toegang tot bewijs voor eisers 
moeten worden verstevigd, om individuele 
eisers daadwerkelijk toegang te 
garanderen tot dossiers van de 
mededingingsautoriteiten;

Or. en

Amendement 17
Jan Cremers

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont dat de noodzaak om de 
negatieve gevolgen van openbaarmaking 
van bewijs voor mededinging tot een 
minimum te beperken geen a priori 
argument is voor de niet-openbaarmaking 
van bewijs aan consumenten die 
(potentieel) een legitiem belang hebben bij 
het eisen van schadevergoeding;

Or. en

Amendement 18
Maria Matsouka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat de Commissie 
moet werken aan een mechanisme voor 
buitengerechtelijke compromissen, 
teneinde de oplossing van geschillen te 
bespoedigen en de kosten te reduceren;

Or. el

Amendement 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. steunt de voorgestelde omkering van de 
bewijslast ten behoeve van de indirecte 
afnemers op grond van de veronderstelling 
dat alle onrechtmatige prijsverhogingen als 
gevolg van de betrokken onwettige 
praktijken aan hen zijn doorberekend;

5. is van oordeel dat de voorgestelde 
omkering van de bewijslast ten behoeve 
van de indirecte afnemers op grond van de 
veronderstelling dat alle onrechtmatige 
prijsverhogingen als gevolg van de 
betrokken onwettige praktijken aan hen 
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zijn doorberekend, tot meervoudige 
schadevergoedingen zou kunnen leiden;

Or. en

Amendement 20
Corina Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat wanneer een inbreuk 
op artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag is 
vastgesteld, het bewijzen van schuld 
problemen veroorzaakt voor de slachtoffers 
en verhindert dat zij een passende 
vergoeding ontvangen voor de geleden 
schade;

6. is van mening dat wanneer een inbreuk 
op artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag is 
vastgesteld, het bewijzen van schuld 
problemen veroorzaakt voor de slachtoffers 
en verhindert dat zij een passende 
vergoeding ontvangen voor geleden 
schade; steunt derhalve het voorstel om 
definitieve uitspraken van nationale 
mededingingsautoriteiten in de hele EU 
juridisch bindend te verklaren;

Or. en

Amendement 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat wanneer een inbreuk 
op artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag is 
vastgesteld, het bewijzen van schuld 
problemen veroorzaakt voor de 
slachtoffers en verhindert dat zij een 
passende vergoeding ontvangen voor de 
geleden schade;

6. is van mening dat wanneer in de loop 
van een publieke handhavingsprocedure 
door een publieke overheid een inbreuk op 
artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag is 
vastgesteld, de eiser moet bewijzen dat de 
gedaagde schuld heeft aan de niet-
toekenning van een schadevergoeding in 
het kader van een individuele 
schadevergoedingsclaim;
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Or. en

Amendement 22
Maria Matsouka

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat wanneer een inbreuk
op artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag is 
vastgesteld, het bewijzen van schuld 
problemen veroorzaakt voor de 
slachtoffers en verhindert dat zij een 
passende vergoeding ontvangen voor de 
geleden schade;

6. stelt de oprichting voor van een systeem 
betreffende objectieve 
verantwoordelijkheid van de dader voor 
inbreuken op artikel 81 of 82 van het EG-
Verdrag, dat in een verplichte 
schadevergoeding voor het slachtoffer 
resulteert zonder dat de schuld van de 
dader hoeft te worden bewezen;

Or. el

Amendement 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat verzoeken om 
clementie in belangrijke mate bijdragen 
aan het blootleggen van inbreuken op de 
kartelwetgeving en aldus op het eerste oog 
de weg vrijmaken voor particuliere 
handhaving, maar dat deze particuliere 
handhaving toch steeds moeilijker wordt, 
omdat de Commissie relevante informatie 
die zij in het kader van haar 
clementieregeling heeft verkregen niet 
openbaar kan maken;

Or. en
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Amendement 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zich consistent 
op te stellen bij het vaststellen van regels 
voor het instellen van collectieve actie in 
het kader van de mededingingswetgeving 
en het vaststellen van de regels die worden 
voorzien in het algemeen kader van de 
consumentenbescherming.

7. verzoekt de Commissie te wachten op 
de resultaten van de gevraagde studies 
alvorens goedkeuring te hechten aan enig 
wetgevingsvoorstel op de gebieden ten 
aanzien waarvan momenteel over vormen 
van collectief verhaal wordt nagedacht.

Or. en

Amendement 25
Jan Cremers

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zich consistent 
op te stellen bij het vaststellen van regels 
voor het instellen van collectieve actie in 
het kader van de mededingingswetgeving 
en het vaststellen van de regels die worden 
voorzien in het algemeen kader van de 
consumentenbescherming.

7. verzoekt de Commissie zich consistent 
op te stellen en voor een horizontale 
benadering te kiezen ten aanzien van 
regels voor het instellen van collectieve 
actie in het kader van de 
mededingingswetgeving en het vaststellen 
van de regels die worden voorzien in het 
algemeen kader van de 
consumentenbescherming.

Or. en

Amendement 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie zich consistent 
op te stellen bij het vaststellen van regels 
voor het instellen van collectieve actie in 
het kader van de mededingingswetgeving 
en het vaststellen van de regels die worden 
voorzien in het algemeen kader van de 
consumentenbescherming.

7. verzoekt de Commissie zich consistent 
op te stellen bij het vaststellen van regels 
voor het instellen van collectieve actie in 
het kader van de mededingingswetgeving 
en het vaststellen van de regels die worden 
voorzien in het algemeen kader van de 
consumentenbescherming; verzoekt de 
Commissie in dit verband ten aanzien van 
beide aspecten na te denken over 
wijzigingen van en aanvullingen op 
Richtlijn 98/27/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 1998 
betreffende het doen staken van 
inbreuken in het raam van de 
bescherming van de 
consumentenbelangen1 die in eerste 
instantie reeds tot verwezenlijking van de 
doelstellingen zouden kunnen leiden, 
zonder in te grijpen in het civiel- en 
procedurerecht van de lidstaten.

Or. en

                                               
1 PB L 166 van 11.6.1998, blz. 51.
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