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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os consumidores e as empresas que sofreram danos devido à violação 
das regras no domínio antitrust têm direito a uma indemnização,

B. Considerando que, nos Estados-Membros da União, o direito da concorrência se aplica
sobretudo através do direito público,

C. Considerando que a Comissão, nos termos dos artigos 81° e 82° do Tratado, é responsável 
pela aplicação do direito da concorrência no mercado interno, mas não tem poder de 
intervenção no direito processual dos Estados-Membros,  

D. Considerando que todas as propostas da Comissão devem satisfazer os critérios de 
subsidiariedade e de proporcionalidade,

E. Considerando que, no processo Courage vs. Créhan1, o Tribunal de Justiça determinou 
que o artigo 81° do Tratado CE implica a existência da possibilidade de obter reparação da 
parte do(s) infractor(es) pelos danos resultantes de um acordo de cartel, 

1. Considera que os cidadãos ou as empresas que sofreram danos devido a uma infracção ao 
direito da concorrência devem poder exigir reparação por esse dano, desde que a infracção 
tenha sido formalmente constatada por uma autoridade de defesa da concorrência e as 
vítimas tenham sido directamente lesadas nos seus interesses;

2. Entende, por isso, que os sistemas jurídicos dos Estados-Membros devem prever 
procedimentos de direito civil, através dos quais seja possível exigir a reparação por danos 
devidos a uma infracção constatada ao direito da concorrência;

3. Assinala, todavia, que a União Europeia não dispõe de uma base jurídica para intervir no 
direito processual dos Estados-Membros por meio de legislação;

4. Exorta, por isso, a Comissão a instar, através de uma recomendação, aqueles Estados-
Membros a cujos cidadãos ainda não assiste o direito de exigir reparação a adaptarem em 
conformidade o seu respectivo direito de processo civil;

5. Sugere que essa recomendação preveja que o prazo de prescrição aplicável ao direito de 
exigir reparação em caso de infracção ao direito da concorrência seja suspenso a partir do 
momento em que a Comissão ou a autoridade da concorrência de um ou mais Estados-
Membros dê início a uma investigação sobre essa infracção; 

6. Entende, além disso, que os pedidos de reparação por prejuízos resultantes de uma 
infracção ao direito da concorrência não requerem um tribunal especial, a menos que os 
processos judiciais dos Estados-Membros disponham em contrário, atendendo a que é a 

  
1 Acórdão de 20 de Setembro de 2001 no Processo C-453/99, Col. 2001, p. I-6297.
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própria autoridade em matéria de concorrência quem constata essa infracção, e que ao 
tribunal civil, na determinação do direito de reparação, apenas cabe decidir se a vítima foi
directamente lesada nos seus interesses;

7. Considera, por isso, que não é necessário adaptar as normas nacionais de direito 
processual no que diz respeito ao ónus da prova; 

8. Assinala que, para determinar o direito aplicável em caso de danos transfronteiriços 
resultantes de infracção às regras de defesa da concorrência, são aplicáveis as regras
habituais do direito privado internacional.


