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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A der henviser til, at forbrugere og virksomheder, der har lidt skade som følge af en 
overtrædelse af kartel- og monopolreglerne, har krav på erstatning,

B der henviser til, at konkurrenceretten i Unionens medlemsstater fortrinsvis håndhæves ad 
offentligretlig vej,

C der henviser til, at Kommissionen i henhold til traktatens artikel 81 og 82 er ansvarlig for 
håndhævelsen af konkurrenceretten i det indre marked, men at Kommissionen ikke har 
beføjelse til at gribe ind i medlemsstaternes procesret,

D der henviser til, at ethvert forslag fra Kommissionen skal opfylde kriterierne om 
subsidiaritet og proportionalitet,

E der henviser til, at Domstolen i sagen Courage mod Créhan1 fastslog, at EF-traktatens 
artikel 81 indebærer, at der skal være mulighed for at kræve erstatning for skade, der er 
lidt som følge af kartelaftaler, af lovovertræderen/lovovertræderne,

1. finder, at borgere og virksomheder, der lider skade som følge af en tilsidesættelse af 
konkurrenceretten, skal have mulighed for at få skadeserstatning, i det omfang en 
konkurrencemyndighed formelt har fastslået en overtrædelse af kartelretten, og de 
skadelidtes egne interesser er direkte påvirket;

2. er derfor af den opfattelse, at medlemsstaternes retsorden bør indeholde civilretlige 
procedurer, i henhold til hvilke skade som følge af den fastslåede overtrædelse kan gøres 
gældende,

3. bemærker imidlertid, at Den Europæiske Union ikke har noget retsgrundlag for at gribe 
ind i medlemsstaternes procesret ved hjælp af lovgivning;

4. anmoder derfor Kommissionen om ved hjælp af en henstilling at opfordre de 
medlemsstater, hvor borgere og virksomheder endnu ikke råder over en sådan mulighed 
for skadeserstatning, til at tilpasse deres civile procesret i så henseende;

5. foreslår i den forbindelse, at det i en sådan henstilling anføres, at forældelsesfristen for 
retten til skadeserstatning ved overtrædelse af kartelretten suspenderes i det øjeblik, 
Kommissionen eller konkurrencemyndigheden i en eller flere medlemsstater indleder en 
undersøgelse af denne overtrædelse;

6. finder endvidere, at det ikke er nødvendigt at behandle krav om erstatning for skade som 
følge af tilsidesættelse af kartelretten ved en særlig domstol, såfremt en sådan ikke er en 
del af de retlige procedurer i medlemsstaten, da det altid er kartelmyndighederne selv, der 
fastslår lovovertrædelsen, og de civile domstole ved tilkendelse af skadeserstatning kun 

  
1 Dom af 22. september 2001 i sag C-453/99, Sml.  I, s. 6297.
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skal træffe afgørelse om, hvorvidt skadelidtes egne interesser er direkte påvirket;

7. finder endvidere, at der derfor heller ikke er behov for at tilpasse nationale 
procesbestemmelser om bevisførelse; 

8. bemærker, at hvad angår lovvalget ved grænseoverskridende skade som følge af 
tilsidesættelse af kartel- og monopolregler, finder gældende international privatret
anvendelse.


