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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Konsumenter och företag som har lidit skada i samband med överträdelse av 
antitrustreglerna skall ha rätt att få ersättning. 

B. I medlemsstaterna handläggs konkurrensreglerna huvudsakligen på offentligrättslig väg.

C. Enligt artiklarna 81 och 82 i fördraget ansvarar kommissionen för genomförandet av 
konkurrenslagstiftningen inom den inre marknaden, medan kommissionen däremot inte 
har någon kompetens att intervenera i medlemsstaternas processrättsliga förfaranden.

D. Alla förslag från kommissionen måste uppfylla proportionalitets- och 
subsidiaritetskriterierna.

E. I målet Courage mot Créhan1 fastställde domstolen att artikel 81 i EG-fördraget innebär 
att det måste finnas en möjlighet att begära ersättning från den som har begått en 
överträdelse för skada som uppstått på grund av kartellavtal.

1. Europaparlamentet anser att medborgare eller företag som lidit skada på grund av 
överträdelse av konkurrenslagstiftningen skall ha möjlighet att begära ersättning för sådan 
skada förutsatt att skadan formellt fastställts av en antitrustmyndighet och att den 
skadelidandes egna intressen direkt berörs.

2. Europaparlamentet anser därför att det i medlemsstaternas rättssystem skall föreskrivas 
civilrättsliga förfaranden som ger möjlighet till att begära ersättning för skada som hänför 
sig till påvisade överträdelser mot antitrustlagstiftningen.

3. Europaparlamentet konstaterar emellertid att EU inte har någon rättslig grund för att 
genom lagstiftning intervenera i medlemsstaternas processrättsliga förfaranden.

4. Europaparlamentet anmodar således kommissionen att utfärda en rekommendation till de 
medlemsstater där medborgarna ännu inte har rätt att begära sådan ersättning och 
uppmanar dem till att på lämpligt sätt anpassa sina civilprocessrättsliga regler.

5. Europaparlamentet förslår att en sådan rekommendation skall föreskriva att den 
tidsbegränsning som gäller för tillämpning av rätten att begära ersättning i samband med 
överträdelse av antitrustlagstiftningen skall upphävas från den tidpunkt då kommissionen 
eller en konkurrensmyndighet i en eller flera medlemsstater inleder en utredning om sådan
överträdelse.

6. Europaparlamentet anser dessutom att begäran om ersättning för skada som hänför sig till 
överträdelse av antitrustlagstiftningen inte kräver särskilda domare, såvida detta inte 
föreskrivs i en medlemsstats rättsföreskrifter, eftersom brottet fastställs av själva 
antitrustmyndigheten och de civila domstolarna, när de fastställer rätten att begära 

  
1 Dom av den 20 september 2001 i mål C-453/99, rättsfallssamling 2001, s. I-6297.
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ersättning, enbart skall besluta om den skadelidande partens egna intressen berörs direkt.

7. Europaparlamentet anser därför att det inte finns något behov av att anpassa de nationella 
processrättsliga bestämmelser som avser bevisningen.

8. Europaparlamentet konstaterar att de sedvanerättsliga reglerna inom internationell 
privaträtt som fastställer vilken lagstiftning som skall tillämpas gäller i samband med 
gränsöverskridande skada som hänför sig till överträdelse av antitrustreglerna. 


