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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj z namenom doseči višjo stopnjo pravne varnosti in večje varstvo 
potrošnikov predlaga sprejetje skupnih pravil in mehanizmov, ki bodo vsem 
posameznikom zagotavljali dostop do polne odškodnine za škodo, ki je posledica kršitev 
konkurenčne zakonodaje;

2. meni, da so reprezentativne tožbe, ki jih vložijo kvalificirani subjekti, potreben 
mehanizem, zlasti v primeru več posameznih oseb z majhnimi zahtevki, da se zagotovi, 
da bodo odškodnino prejele vse določljive žrtve;

3. poziva Komisijo, naj na ravni Skupnosti zagotovi nadaljnje smernice za ovrednotenje 
škode;

4. podpira stališče, da stroški pravnih postopkov ne bi smeli odvračati tožnikov od vlaganja 
utemeljenih tožb, zato poziva države članice, naj sprejmejo primerne ukrepe, kot so 
omogočanje izjem ali omejitve sodnih taks, da bi zmanjšale stroške, povezane z 
odškodninskimi tožbami zaradi kršitev protimonopolnih pravil;

5. podpira predlog za uvedbo obrnjenega dokaznega bremena v korist posrednim kupcem ob 
predpostavki, da nosijo vse povečane stroške, ki so posledica zadevnih nezakonitih praks;

6. meni, da zahteva za dokazovanje krivde, potem ko je bila dokazana kršitev členov 81 ali 
82 Pogodbe ES, povzroča žrtvam težave in jim onemogoča, da bi dosegle odškodnino za 
škodo, ki so jo utrpele;

7. poziva Komisijo, naj zavzame dosleden pristop med pravili o skupinskih pravnih 
sredstvih v zvezi s konkurenčnim pravom in pravili, predvidenimi v splošnem okviru 
varstva potrošnikov.
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