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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.
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