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Ändringsförslag 1
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. För att stärka såväl rättssäkerheten som 
konsumentskyddet uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att 
överväga möjligheten att lägga fram ett 
förslag om gemensamma regler och 
mekanismer för att garantera full ersättning 
åt individer som drabbas av brott mot 
konkurrenslagstiftningen.

1. För att stärka såväl rättssäkerheten som 
konsumentskyddet uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att 
överväga möjligheten att lägga fram ett 
förslag till direktiv om gemensamma regler 
och mekanismer för att garantera full 
ersättning åt individer som drabbas av brott 
mot konkurrenslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. För att stärka såväl rättssäkerheten som 
konsumentskyddet uppmanar
Europaparlamentet kommissionen att 
överväga möjligheten att lägga fram ett 
förslag om gemensamma regler och 
mekanismer för att garantera full 
ersättning åt individer som drabbas av brott 
mot konkurrenslagstiftningen.

1. För att stärka såväl rättssäkerheten som 
konsumentskyddet stöder
Europaparlamentet kommissionens tanke
att föra fram en lämplig kombination av 
lagstiftningsförslag och förslag till andra 
åtgärder som skulle säkra full ersättning åt 
individer som drabbas av brott mot 
konkurrenslagstiftningen.

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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. För att stärka såväl rättssäkerheten som 
konsumentskyddet uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att 
överväga möjligheten att lägga fram ett 
förslag om gemensamma regler och 
mekanismer för att garantera full 
ersättning åt individer som drabbas av
brott mot konkurrenslagstiftningen.

1. För att stärka såväl rättssäkerheten som 
konsumentskyddet uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att noga 
bedöma möjligheten att införa
gemensamma regler och mekanismer för 
att garantera rättsäkerheten inom långt 
fler områden än de som omfattar brott 
mot konkurrenslagstiftningen och på så 
sätt främja ett konsekvent 
tillvägagångssätt.

Or. en

Ändringsförslag 4
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. För att stärka såväl rättssäkerheten som 
konsumentskyddet uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att 
överväga möjligheten att lägga fram ett 
förslag om gemensamma regler och 
mekanismer för att garantera full ersättning 
åt individer som drabbas av brott mot 
konkurrenslagstiftningen.

1. För att stärka såväl rättssäkerheten som 
konsumentskyddet uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att lägga 
fram ett förslag om gemensamma regler 
och mekanismer för att garantera full 
ersättning åt individer som drabbas av brott 
mot konkurrenslagstiftningen.

Or. el

Ändringsförslag 5
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betraktar grupptalan 
som väcks av behöriga parter som en 
nödvändig mekanism för att säkra att 
ersättning utgår till alla som visat att de har 
lidit skada, särskilt i fall som rör många 
personer med små fordringar.

2. Europaparlamentet betraktar grupptalan 
som väcks av godkända inrättningar
såsom konsumentorganisationer, statliga 
organ eller branschorganisationer som en 
nödvändig mekanism för att säkra att 
ersättning utgår till alla som visat att de har 
lidit skada, särskilt i fall som rör många 
personer med små fordringar.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betraktar grupptalan 
som väcks av behöriga parter som en 
nödvändig mekanism för att säkra att 
ersättning utgår till alla som visat att de har 
lidit skada, särskilt i fall som rör många 
personer med små fordringar.

2. Europaparlamentet betraktar grupptalan 
som väcks av behöriga parter som en 
användbar mekanism för att säkra att 
ersättning utgår till alla som visat att de har 
lidit skada, särskilt i fall som rör många 
personer med små fordringar.

Or. en

Ändringsförslag 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betraktar grupptalan 
som väcks av behöriga parter som en 
nödvändig mekanism för att säkra att 
ersättning utgår till alla som visat att de har 
lidit skada, särskilt i fall som rör många 

2. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens kombination av förslag 
om grupptalan som väcks av behöriga 
parter som tillsammans med möjligheten 
till kollektiv talan på frivillig grund bör 
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personer med små fordringar. bidra till att säkra att ersättning utgår till 
merparten av dem som visat att de har lidit 
skada. Samtidigt anser dock parlamentet 
att man bör ge större uppmärksamhet åt 
kollektiva talan på frivillig grund eftersom 
dessa har fördelen att ge slutgiltigt besked 
åt svaranden och därmed minska 
osäkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 8
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betraktar grupptalan 
som väcks av behöriga parter som en 
nödvändig mekanism för att säkra att 
ersättning utgår till alla som visat att de har 
lidit skada, särskilt i fall som rör många 
personer med små fordringar.

2. Europaparlamentet betraktar grupptalan 
som väcks av behöriga parter som en 
nödvändig mekanism för att säkra att 
ersättning utgår till alla som visat att de har 
lidit skada, särskilt i fall som rör många 
personer med små fordringar, samtidigt 
som rätten till enskild talan inte ska 
uteslutas.

Or. el

Ändringsförslag 9
Jan Cremers

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet stöder tanken att 
grupptalan och kollektiv talan på frivillig 
grund bör komplettera varandra på ett 
sådant sätt att man uppnår en tydlig 
balans mellan att skydda individuella 
konsumenters respektive 
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konsumentgruppers intressen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Jan Cremers

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet stöder 
användningen av kollektiv talan på 
frivillig grund men understryker att man 
måste se till att konsumenten alltid har ett 
fritt val att delta eller inte i sådan talan 
samt besparas från oönskad yttre 
inblandning i sitt beslut.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ge ytterligare vägledning 
på gemenskapsnivå om hur skadors värden 
ska fastställas.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ge ytterligare vägledning 
på gemenskapsnivå om hur skadors värden 
ska fastställas, under förutsättning att de 
skadestånd som tilldelas inte överstiger de 
förluster som faktiskt ådragits, och att de i 
slutändan utgör ersättning för de förluster 
som en noga angiven grupp individuella 
offer har lidit.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ge ytterligare vägledning 
på gemenskapsnivå om hur skadors värden 
ska fastställas.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ge ytterligare vägledning 
på gemenskapsnivå om hur skadors värden 
ska fastställas. Parlamentet insisterar på 
att sådan vägledning på ett tydligt sätt bör 
avvisa så kallat straffskadestånd och 
andra mekanismer som skulle kunna ge 
upphov till skadestånd som inte står i 
proportion till den faktiska förlusten. 

Or. en

Ändringsförslag 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Vad gäller kollektiv talan anser 
Europaparlamentet att två tydliga villkor 
bör vara uppfyllda innan sådan talan kan 
inledas: 
a) Någon form av bedömning eller 
rimlighetsprövning bör ha genomförts av 
en lämplig nationell tillståndsmyndighet, 
exempelvis en domare, ombudsman eller 
liknande. 
b) I ett första led bör man ha strävat att 
nå eller uppmuntrat parterna att nå en 
uppgörelse genom alternativ tvistlösning.
Parlamentet anser att inget av dessa 
villkor bör vare sig onödigt försena att 
talan väcks eller vara till skada för 
någondera av parterna.
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Or. en

Ändringsförslag 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet delar uppfattningen 
att kostnaderna för rättsliga förfaranden 
inte bör avskräcka klagande från att dra väl 
underbyggd talan inför rätta, och uppmanar 
därför medlemsstaterna att vidta lämpliga 
åtgärder för att minska kostnaderna för 
skadeståndstalan i antitrustärenden, 
exempelvis genom att tillåta undantag eller 
fastställa tak för rättegångskostnaderna.

4. Europaparlamentet delar uppfattningen 
att kostnaderna för rättsliga förfaranden 
inte bör avskräcka kärande från att dra väl 
underbyggd talan inför rätta, och uppmanar 
därför medlemsstaterna att vidta lämpliga 
åtgärder för att minska kostnaderna för 
skadeståndstalan i antitrustärenden, 
exempelvis genom att tillåta undantag eller 
fastställa tak för rättegångskostnaderna. 
Parlamentet anser dock att kommissionen 
måste arbeta vidare med att i detalj 
granska hur kärande faktiskt ska kunna 
finansiera sådan talan samt undersöka 
olika finansieringsmetoder så att rätten 
att få sin sak prövad garanteras. 

Or. en

Ändringsförslag 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet delar uppfattningen 
att kostnaderna för rättsliga förfaranden 
inte bör avskräcka klagande från att dra 
väl underbyggd talan inför rätta, och 
uppmanar därför medlemsstaterna att 
vidta lämpliga åtgärder för att minska 
kostnaderna för skadeståndstalan i 
antitrustärenden, exempelvis genom att 
tillåta undantag eller fastställa tak för 

4. Europaparlamentet delar kommissionens 
uppfattning att det inte finns anledning 
att föreslå några specifika ändringar till 
kärandes fördel i de nationella 
bestämmelserna om förfarandekostnader.
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rättegångskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 16
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att 
bestämmelserna om kärandes tillgång till 
bevismaterial bör stärkas så att privata 
kärande säkras tillgång till handlingar 
som konkurrensmyndigheten förfogar 
över. 

Or. en

Ändringsförslag 17
Jan Cremers

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker att 
behovet att minska de negativa följderna 
av att bevismaterial i konkurrensmål 
utlämnas inte är att betrakta som a priori 
skäl för att bevismaterial inte utlämnas till 
konsumenter som (eventuellt) har ett 
legitimt intresse i att söka skadestånd. 

Or. en
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Ändringsförslag 18
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att 
kommissionen bör främja mekanismer för 
förlikning utanför domstol för att 
påskynda biläggandet av tvister och 
minska kostnaderna.

Or. el

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet ställer sig bakom
förslaget om omvänd bevisbörda, till fördel 
för de indirekta köparna, utifrån premissen 
att de axlar alla de merkostnader som den 
olagliga verksamheten i fråga ger upphov 
till.

5. Europaparlamentet anser att förslaget 
om omvänd bevisbörda, till fördel för de 
indirekta köparna, utifrån premissen att de 
axlar alla de merkostnader som den 
olagliga verksamheten i fråga ger upphov 
till, kan leda till flerfaldig ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 20
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att även 
om det är fastställt att en kränkning av 
artikel 81 eller artikel 82 i EG-fördraget 
har begåtts reser kravet att skuld ska kunna 

6. Europaparlamentet konstaterar att även 
om det är fastställt att en kränkning av 
artikel 81 eller artikel 82 i EG-fördraget 
har begåtts reser kravet att skuld ska kunna 
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bevisas ändå svårigheter för de som 
drabbats och hindrar dem från att erhålla 
skälig ersättning för den skada de lidit.

bevisas ändå svårigheter för de som 
drabbats och hindrar dem från att erhålla 
skälig ersättning för den skada de lidit. 
Parlamentet stöder därför förslaget att 
lagakraftvunna beslut av nationella 
konkurrensmyndigheter ska ha bindande 
verkan inom hela EU. 

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att även 
om det är fastställt att en kränkning av 
artikel 81 eller artikel 82 i EG-fördraget 
har begåtts reser kravet att skuld ska 
kunna bevisas ändå svårigheter för de 
som drabbats och hindrar dem från att 
erhålla skälig ersättning för den skada de 
lidit.

6. Europaparlamentet anser att när en 
offentlig myndighet, som led i den 
offentliga tillämpningen, väl har fastställt 
att en kränkning av artikel 81 eller 
artikel 82 i EG-fördraget har begåtts måste 
käranden kunna bevisa svarandens skuld 
för att kunna beviljas skadestånd i en 
enskild skadeståndstalan.

Or. en

Ändringsförslag 22
Maria Matsouka

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att även 
om det är fastställt att en kränkning av 
artikel 81 eller artikel 82 i EG-fördraget 
har begåtts reser kravet att skuld ska 
kunna bevisas ändå svårigheter för de som 
drabbats och hindrar dem från att erhålla 
skälig ersättning för den skada de lidit.

6. Europaparlamentet föreslår inrättandet 
av ett system för strikt ansvar för den som 
begått en kränkning av artikel 81 eller 
artikel 82 i EG-fördraget, vilket medför en 
skyldighet att ersätta den drabbade utan 
krav att skuld ska kunna bevisas.
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Or. el

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

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påpekar att medan 
ansökningar om eftergift i betydande grad 
bidrar till att upptäcka brott mot 
antitrustreglerna, och därmed banar väg 
för enskilda skadeståndsanspråk, innebär 
det faktum att kommissionen inte kan 
lämna ut uppgifter som inhämtats som led 
i eftergiftsprogrammet att den enskildes 
möjligheter att genomdriva sådana 
skadeståndsanspråk har försvårats 
ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara konsekvent i 
avvägningen av, å ena sidan, 
bestämmelserna om kollektiva 
prövningsmöjligheter i ärenden som rör 
konkurrenslagstiftningen och, å andra 
sidan, de bestämmelser som övervägs 
inom ramen för konsumentskyddet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att avvakta resultaten av de 
beställda undersökningarna innan den 
antar lagstiftningsförslag inom de 
områden där man överväger att tillåta 
någon form av kollektiv talan.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Jan Cremers

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara konsekvent i
avvägningen av, å ena sidan,
bestämmelserna om kollektiva 
prövningsmöjligheter i ärenden som rör 
konkurrenslagstiftningen och, å andra 
sidan, de bestämmelser som övervägs 
inom ramen för konsumentskyddet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara konsekvent och 
horisontell i sitt förhållningssätt till 
bestämmelserna om kollektiva 
prövningsmöjligheter i ärenden som rör 
konkurrenslagstiftningen och de 
bestämmelser som övervägs inom ramen 
för konsumentskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara konsekvent i 
avvägningen av, å ena sidan, 
bestämmelserna om kollektiva 
prövningsmöjligheter i ärenden som rör 
konkurrenslagstiftningen och, å andra 
sidan, de bestämmelser som övervägs inom 
ramen för konsumentskyddet.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara konsekvent i 
avvägningen av, å ena sidan, 
bestämmelserna om kollektiva 
prövningsmöjligheter i ärenden som rör 
konkurrenslagstiftningen och, å andra 
sidan, de bestämmelser som övervägs inom 
ramen för konsumentskyddet. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att beakta båda dessa 
områden i förslag till ändring och 
utvidgning av direktiv 98/27/EG om 
förbudsförläggande för att skydda 
konsumenternas intressen1 som i första 
rummet kan komma att uppfylla de 
uppställda målen utan att detta inverkar 
på medlemsstaternas civila och 

                                               
1 EGT L 166, 11.6.1998, s. 51.
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processrättsliga lagstiftning.

Or. en
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