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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

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;

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;

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

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;

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;

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;

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.
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