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SUGGESTIES

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

A overwegende dat consumenten en ondernemingen die schade hebben geleden als gevolg 
van een schending van antitrustregels recht hebben op compensatie,

B overwegende dat in de lidstaten van de Unie de handhaving van het mededingingsrecht 
primair geschiedt op publiekrechtelijke wijze,

C overwegende dat de Commissie krachtens de artikelen 81 en 82 van het Verdrag 
verantwoordelijk is voor de handhaving van het  mededingingsrecht op de interne markt, 
maar dat de Commissie geen bevoegdheid heeft om in het procesrecht van de lidstaten in 
te grijpen,

D overwegende dat ieder voorstel van de Commissie de toets van subsidiariteit en 
proportionaliteit moet kunnen doorstaan,

E overwegende dat in de zaak Courage vs. Créhan1 het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat 
artikel 81 van het EG-Verdrag impliceert dat de mogelijkheid moet bestaan om geleden 
schade als gevolg van kartelafspraken te verhalen op de overtreder(s),

1. is van mening dat burgers of ondernemingen die schade lijden ten gevolge van een 
schending van het mededingingsrecht de mogelijkheid moeten hebben hun schade te 
verhalen, voorzover de overtreding formeel door een kartelautoriteit is vastgesteld en de 
gelaedeerden rechtstreeks en in hun eigen belang geraakt zijn;

2. is derhalve van mening dat de rechtsordes van de lidstaten zouden moeten voorzien in 
civielrechtelijke procedures, door middel waarvan schade tengevolge van vastgestelde 
overtredingen van het kartelrecht, kan worden verhaald;

3. stelt echter vast dat de Europese Unie geen rechtsgrond heeft op basis waarvan zij door 
middel van wetgeving kan ingrijpen in het procesrecht van de lidstaten;

4. roept daarom de Commissie op om door middel van een aanbeveling de lidstaten, waar 
burgers en ondernemingen nog niet over een dergelijke verhaalsmogelijkheid beschikken, 
op te roepen hun civiele procesrecht in die zin aan te passen;

5. geeft daarbij in overweging om in een dergelijke aanbeveling aan te geven dat de 
verjaringstermijn van het verhaalsrecht op schadevergoeding bij overtreding van het 
kartelrecht wordt opgeschort op het moment dat de Commissie of de 
mededingingsautoriteit in een of meer lidstaten een onderzoek start naar die schending;

6. is voorts van mening dat voor het verhalen van schade ten gevolge van schendingen van 
het kartelrecht geen speciale rechters nodig zijn, voorzover niet voorzien in de 
rechtsprocedures van de lidstaten, aangezien de vaststelling van de overtreding immers 
door de kartelautoriteiten zelf geschiedt , en de burgerlijk rechter voor de toekenning van 
het verhaalsrecht alleen hoeft de oordelen over de vraag of de gelaedeerde rechtstreeks en 

  
1 Arrest van 20 september 2001 in zaak C-453/99, Jur. 2001, blz. I-6297.
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in zijn eigen belang geraakt is;

7. is verder van mening dat daarom de nationale procesregels ten aanzien van de 
bewijsvoering verder ook geen aanpassing zouden behoeven;

8. merkt op dat voor de vaststelling van het toepasbare recht bij grensoverschrijdende schade 
als gevolg van schendingen van antitrustregels de gangbare regels van het internationaal 
privaat recht gelden.
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