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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

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;

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;

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

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;

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;

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;

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.
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