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Advies inzake de in het vrijhandelsgebied te treffen regelingen voor de mededinging
1•
In haar advies inzake fundamentele aspecten van de
instelling van een vrijhandelsgebied d.d. 9 april 1958 heeft
de commissie als haar mening te kennen gegeven, dat de n~ ge
streefde samenwerking tussen de E.E.G.-landen en de overige
landen van de O.E.E.S. zich niet zal kunnen beperken tot de
instelling van een vrijhandelsgebied in de zin van artikel
XXIV van het G.A.T.T. Een doeltreffende samenwerking vereist, da t de afbraak van de onderlinge belemmeringen van
het goederen- en dienstenverkeer gepaard gaat met andere
voorzieningen, welke waarborgen, dat de gestelde doeleinden ook in feite worden bereikt.
In het onderhavige advies heeft zij uitvoenng gegeven a an haar in het advies inzake fundamentele aspecten van
de instelling va n een vrijhandelsgebied vermelde voornemen
h et vra agstuk van het concurrentieregime in de vrijhandelszone nader te onderzoeken. Het terrein van onderzoek omvat
zowel de vra ngstukken, welke worden opgeworpen door ondernemersovereenkomsten, economische machtsposities en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, als de vraagstukken
van dumping resp. andere vormen van prijsdifferentiatie en
overheidssubsidies. Het onderhavige advies beperkt zich tot
de eerstgenoemde groep van vraagstukken. De commissie stelt
zich voor aan de tweede groep vraagstukken een afzonderlijk
a dvies te wijden. De commissie heeft tot deze beperking besloten, omdat zij ten aanzien van de gedragingen van het
bedrijfsleven ter beperking van de mededinging kon beschikken over de voorstellen, welke door de desbetreffende werkgroep') aan de Intergouvernementele Commissie
voor de Vrijhandelszone zijn gedaan. Hoewel deze
t) In het vervolg aan te duiden als Werkgroep Melander.

Aan Hunne Excellenties de Ministers
va n Buitenlandse Zaken en
van Economische Zaken.
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voorstellen in beginsel door de Intergouvernementele Commissie zijn aanvaard, heeft de commissie gemeend haar inzichten
aangaande het concurrentieregime en de daaromtrent door de
Werkgroep Melander gedane voorstellen toch kenbaar te moeten
maken, aangezien haar is g ebleken, dat de procedure, we lke
voor nadere uitwerking van deze voorstellen za~ worden ge volgd, voldoende ruimte laat voor het aanbreng3n van wenselijk geachte wijzigingen en preciseringen.

2.
De commissie heeft zich er allereerst over beraden of
tot de complementaire voorzieningen, welke naast de afbraak
van invoerrechten en kwantitatieve restricties bij de instelling van een vrijhandelsgebied zullen moeten ~orden getroffen,
ook vo orzieningen met betrekking tot ondernemersovereenkomsten, economische ma~htsposities en onderli~l afgestemde feitelijke gedraginge~ moeten worden gerekend
•
Met de instelling van een vrijhandelsgeoied wordt beoogd de door de l id-staten met behulp van invoerrechten en
kwantitatiev e ~estricties aangelegde beperkingen aan het
internationaa: handelsverkeer en overeenkomstige beperkingen van het dienstenverkeer weg te nemen, voor wat het onderlinge v2rkeer van de lid-stat en betreft, teneinde zodoende tot ee~ uitbreiding van dit verkeer en daardoor tot een
toeneming van de internation~le arbeidsverdeling en een grotere welva art te geraken, Dit doel wordt niet bereikt, indien de door de opheffing van de genoemde belemmeringen mogelijk gewo rden vergroting van de internationale arbeidsverdeling in fe ite niet ~ordt verwezenlijkt, als gevolg van ondernemersovereenkomsten, welke in de plaats treden van invoerrechten, kwantitatie,-e restricties, uitvoerbelemmeringen en
beperkingen van het dienstenverkeer.
Zo is het denkbaar, dat bij het ontbreken van regelen
ten aanzien van de mededinging in het vrijhandelsgebied door
karte_afspraken, welke de invoer van goederen en diensten
, ) Waar in het vervolg van het advies gesproken wordt van
ondernemersovereenkomsten of kartels worden - tenzij
he~ tegendeel uitdrukkelijk blijkt - daaronder mede verpt,qan de overige hierboven genoemde gedragingen.

SOCIAAL-ECONOMISCHE
RAAD

- 3 -

belemmeren, de nationale markten ten aanzi e n van bepaal d e
go ederen of diensten in dezelfde mate beschermd blijven als
vóór de afbraak van de invoerrechten, kwantitatieve restricties en dergelijke, Evenmin is het uitgesloten, dat door i nternationale kartels
de aanpassing van het
patroon van het onderlinge handels- en dien s tenverke er aan
de nieuwe situatie wordt verhinderd of belemmerd.
Het valt niet te verwachten, dat bij het ontbreken van
regelen voor de mededinging in het vrijhandelsgebied de nationale autoriteiten der gelijke gedragingen in voldoende mate zouden kunnen of willen weren.
Voor wat betreft de mo gelijkheden te dezen aanzien van
de E. E.G" die voo r de onderhavig e materie als een eenheid
moet worden beschouwd, diene het volgende.
Tegen kartelafspraken, welke de handel tussen de lids taten ongunstig kunnen belnvloeden en de mededinging binn e n d e gemeenschappelijke markt verhinderen, beperken of
vervalsen, zal in E,E,G.-verband kunnen worden opgetreden.
Een vo ldo ende afwe ermiddel tegen pogingen om door kartela fs pr ak en het e ffect van de vrijmaking van het hande lsverk e er in h et vrijhand els gebied "p de E,E.G.-markt te verhinderen, geven de b epaling en omtrent het regime van de E.E.G.
echter niet. Effectief optreden zal immers veelal slechts
mog elijk zijn te gen kartels van binnen de E.E.G. gevestigde
ondern em ing en, Als de schadelijke werking op de E.E.G.markt uit ga at van kartels, die mede of uitsluitend ondernemi ngen omvatt en, die buiten de gemeenschappelijke markt zijn
ge vestigd, zullen dergeli j ke overeenkomsten wel binnen de
E.E,G. onverbindend zijn, ma ar d e feitelijke werking zal in
"'.'ele ge vallen niet kunnen vlOrden verhinderd.
Het is voorts twijfelachtig, of de regelen voor de med ed inging in de E,E,G. st ee ds zullen toelaten op te treden
tegen kartelaf spraken VDn binnen de E.E,G, gevestigde ondernemingen, welke op de markten van de ov e rig e zoneland en betrekking hebbe n. In geen ge val echt e r zal de E.E.G. zich kun nen verwe r en t egen nationale ka rt elafs praken in andere zon9landen , we l ke beoge n de bescherming van d e nationale markt
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te handhaven.
De mogelijkheden van de a nde re zonelanden zul len i n ve le gevallen nog geringer zijn . Vele van hen zull en niet kunnen optreden tegen internationale kartels, welk e be ogen de
gevolgen van de instelling van d e vrijhandelsz one op hun nationale markten ongedaan te maken, doordat zij ge en kart elwet geving kennen of doo rdat hun kartelwetgeving niet toelaat,
dat terzake van gedra g inge n van ond erneminge n in het buitenl a nd wordt opgetreden.
Evenmin is gewaarborgd, dat do ~ r de nationale · autoriteiten van de andere zonela nden 7..:1 1 worden opgetreden tegen
nati onale kartels, welke de be~ ch e rming van de natio nale
markt beo g en te handhaven. De mo ~e l ijkh eid hie rtoe zal bij
he t ontb re ken van ee n kartelw8 t geving niet aanwezig zijn;
i n d e gevalle n, dat de nationale autoriteiten de bevoegdheid tot ingrijpen hebben, mag er niet op worden vertrouwd,
dat zij da arva n ook da a d"V',r erkelijk gebruik zullen maken.
Op g rond van bov enstöande overwegingen is de commissie
.
- ----- -- - - - - - - - - van oord ee l, dat het voor het bereiken van de doelstellin-- ... ----_._--.-...

---- --_ . _ ~ -_

..

gen van d e vri jhand elsz one no odzakelijk Js ,__d_a~_j~~~~E voor- het
con currentieregime in het verdrag worden opgenomen.
3.
Me t betrekking tot de inhoud van de regelen ten aanzien
va n kartels heeft de commissie het volgende overwogen,
Het uit ganp,spunt van de in het vrijhandelsgebied te
treffen voorzieningen ten a anzien van kartels zal dienen te
zijn, dat r ege ling van de mededinging door ondernemersovere enk omsten op zich zelf niet verwerpelijk is, maar dat het
oordeel dient te "\'l Orden bepa ald door de doeleinden, die in
con creto door mi d del van kart elafspraken worden nagestreefd
en door de middelen, die hiervoor worden aangewend. Aan dit
u i tgangs punt, dat kartels een nutti ge functie ter regulering va n de mededinging kunnen uitoefenen, zal mede moeten
worden vast gehoud en, omd at na de instelling va n de vrijhandelszone hi e r op wellicht i n enigszins grotere mate dan thans
het geva l i s zal moet e n worden g esteund ter voorkoming van
een desast r eu ze con currentie. De mog elijkh eid van beh ee rsing van de nati ona le markt door overheidsmaatregelen zal
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vr aag en aanbod het instrument van overheidsmaatregelen
aan de grens niet meer kan worden gebruikt. Voor ts moet
de kans op een gezamenlijk optre den van de nationale
overheden ter verwezenlijking van een ordening van het
economisch verkeer voorshands niet groot worden geacht.
Voorzover de economische situatie een ordening van het
economisch verkeer - en dit niet nationaal, maar in het
kader van het vrijhandelsgebied in zijn geheel - gewenst
doet zijn, zal derhalve van andere instrumenten gebruik
moeten worden gemaakt. Internationale kartels kunnen
hiertoe dienstig zijn.
Uit het bovenstaande volgt, dat ter verwezenlijking van de doelstellingen van de instelling van een
vrijhandelsgebied een algemeen kartel verbod niet nodig,
ja bepaald ongewenst is. Volstaan dient te worden met
voorschriften, we lke een effectief optreden tegen misbruiken mogelijk maken, waarbij als misbruiken zijn aan
te merken gedragingen, welke de doelstellingen van de
vrijhandelszone frustreren.
Het komt de commissie voor, dat aan het door
de Werkgroep Me lander voorgestelde artikel .1 dezelfde
ge dachte ten grondslag ligt. De da ar genoemde gedragingen wo rden krachtens dit artikel immers slechts geacht onve renigbaar te zijn met het vrijhandelszoneverdrag, "if they are likely to result in the frustration
of th e bene fits of the conditions of free competition,
which might be expected from the agreed removal or absence of duties and quantimtive restrietions or from
other rules of the Free Trade Area". Wel acht de commissie het een be zwaar va n het hierbov en geciteerde
deel van a rtikel 1, dat daaruit zou kunnen worden afgeleid, dat de vrije concurrentie steeds een gunstige
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zou dan de maatstaf kunnen worden voor de toelaatbaarheid
van kartelpraktijken. Een dergelijke gedachtengang zou de
commissie niet kunnen onderschrijven. Naar haar oordeel
dient de toelaatbaarheid van de kartelafspreken rechtstreeks te worden getoetst aan de invloed, welke zij uitoefenen op een gezonde ontwikkeling van het onderling handels- en dienstenverkeer tussen de lid-staten.
Op grond van dezelfde overwegingen is de commissie
van oordeel, dat - althans voorshands - ervan moet worden
a fgezien bij voorbaa t bepaalde gedragingen of typen kartelovereenkomsten als strijdig met de doeleinden van het vrijhandelsgebied aan te merken. Zij vreest, dat het niet wel
mogelijk zal zijn tot een zo nauwkeurige omschrijving te
geraken, dat s~chts gedragingen en overeenkomsten, welke
inderdaad de doe leinden van het vrijhandelsgebied frustreren, daaronder zouden vallen. In beginsel zal dan ook naar
haar mening het uitgangspunt van het te voeren kartelbeleid
ge l egen moeten zijn in een toetsing van de individuele kartels aan de algemeen omschr even strijdigheid met de doeleinden van het vrijhandelsgebied.
Het toezicht op de naleving van de gestelde bepal ingen zal naar het oordeel van de commissie door een orgaan
van het vrijhandelsgebied dienen te geschieden. Zij meent,
dat een daadwerkelijke waarborg t e gen misbruiken niet zal
worden verkregen, indi en de effectuering van de bepalingen
aan de nationale autoriteiten wordt overgelaten, ongeacht
of voorzien zou zijn in de mogelijkheid, dat vanwege een
orgaan van de vrijhandelszone terzake aanbevelingen aan
de betrokken lid-st aten zouden worden gegeven.
Een eerste bezwaar tegen hantering van de kartelbeperkingen door de na tionale autoriteiten is hierin gelegen, dat niet alle lid-staten over adequate bevoegdheden beschikken om t egen overtredingen van de ze bepalingen op te
treden
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- 7 Een aantal landen van de vrijhandelszone kent geen kartelwetgeving; zij zouden bij een nationale effectuering derhalve een dergelijke wetgeving in h et lev en moeten roep en ,
teneinde, hetzij uit eigen initiatief, hetzij op aanbeveling van het orgaan van de vrijhandelszone tegen mis_ruiken
te kunnen optreden. Bovendien kan e en aantal landen volgens
de bestaande kartelwetgeving geen maatregelen nemen tegen
in het eigen land ge vestigde ondernemingen, welker gedragingen in het buitenland strijdig zijn met het in de vrijhandelszone betamelijke gedrag, terwijl de mogelijkheid
hiertoe noodzakelijk is om een e~fectief optreden tegen
misbruiken te verkrijgen. Tenslotte kan, wat het aspect van
de wetgeving betreft, ~rop worden gewezen, dat in een aantal landen het kartelbeleid in handen is van een onafhankelijk orgaan, hetgeen de vo or een juiste rechtsb~deli~g
welke immers gelijkheid van behandeling eist - vereiste coordinatie van het kartelbeleid ten zeerste zal belemmeren,
zo niet onm~gelijk maken. Effectuering van de kartelbeperkingen door de lid-staten zelf zou derhalve slechts kunnen
ges chieden, indien de wetgevingen zodanig geharmoniseerd
zouden worden, dat de nationale autoriteiten zouden beschikken over gelijke bevoegdheden om tegen misbruiken op te treden. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de lid-staten bereid zullen zijn tot een derge lijke aanpassing van hun wetgevingen over te gaan.
Doch zelfs indien zulk een aanpassing zou kunnen worden bere ikt, vreest de commi ssie , dat bij effectuering door
de nationale autori.teiten ge en doe ltreffend beleid en geen
juiste rechtsbedeling zullen wornen verkreeen . Dat van de
eventuele ter beschikking staande bevoegdheden door de nationale autoriteit~n steeds op de vereiste wijze gebruik zal
worden gemaa kt, is aan g erede twijf e l onderhevig, met name
a l s het betreft gedragingen in het buitenland van in eigen
land ge vestigde ondernemingen. Bovendien zal in deze opzet
het optreden tegen internationale kartels tot een zeer omslacht i ge procedure leiden, omdat dan de verschillende landen , waarin de deelnemers gevestigd zijn, overeenstemming
J'
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zullen moeten krijgen, zowel over de vra?g, of er van misbruik sprake is, als over de daartegen te nemen maatregelen.
Dat een dergelijk overleg tot een effectief beleid zal voe ren, kan naar het oo rdeel van de commissie niet worden verwacht.
Het gevo l g van een dergelijke onvoldoende effectuering
zal zijn, dat aan het treffen van afweermaatregelen tegen
inbreuken op de kartelbepalingen een relatief grote plaats
zal moeten wo rd en inge ruimd. Het is ook in het bijzonder met
het oog op deze consequentie, dat de commissie tegen effectuering van de kartelbepalingen door de nationale autoriteiten grote bezwaren heeft. Het schept een mogelijkheid met
een beroep op inbr euk op de kartelbepalingen de vrijheid
van het handels - en dienstenverkeer uit te hollen en zodoende de doelstell ingen van de samenwerking in het vrijhandelsg ebied te doorkrui sen .
Op grond van bovensta a nde overwegingen ontmoeten de
voor s tellen van de Werkgroep Me lander betreffende de waarbo r ging van rip n~lQving van de kartelbepalingen bij de commissie bezwaren . Deze voorstellen komen hierop neer, dat de
lid-staten bij de organisatie een klacht kunnen indienen
wegens overtreding van de bepalingen, en dat het competente
orgaan van de organisatie, indien het na onderzoek tot een
inbreuk op het verdrag concludeert, aan de .betrokken lidstaten een aanbeveling kan doen om maatregelen te nemen tegen de ontoe l aatbaar geachte praktijken (artt. 2 en 3). Indien deze maatrege len achterwege blijven kan, op voorstel
van de klagende staat , t oes temming worden verleend tot het
treffen van afweermaatregelen, terwijl de klagende staat
gerechtigd is zelfstandig dergelijke maatregelen te nemen,
indien niet b i nnen twee maand en na de ontvangst van het
vo orstel, daarover is beslist (art. 4). Voorts bepaalt artik e l 4, dat de staat, wel ke afweermaatregelen heeft genomen, deze intrekt of wijzigt, overeenkomstig een eventueel
te nemen beslissing van de organisatie in deze zin.
Weliswaar berust in deze procedure de beslissing of
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mededinging bij een orgaan van de organisatie, maar de effectuering van de daartegen te nemen ma atregelen wordt geheel a8n de nationale autoriteiten overgelaten. De hierboven genoemde bezwaren tegen effectuering door de nationale
autoriteiten zullen zich bij deze procedure dan ook ten volle doen gelden. In het bijzonder spruit uit deze voorstellen voort, dat voor wat de sanctie betreft aan de afweermaatregelen een grote plaats wordt toegekend, met alle nadelige gevolgen, die hieruit kunnen voortvloeien. De commissie acht het voorts onbevredigend, dat de l,Jerkgroep TJlelander zich heeft onthouden van een nadere aanduiding van het
karakter van het orgaan, dat met het kartelbeleid van de
vrijhandelszone zal worden belast.
De zienswijze van de çommissie t·,a.v. •....de t~ volgen methode om aan kartels, welke in .strijd zijn
met h~t verdrag,
.
een einde te maken, kan als volgt worden weergegeven.
,

In overeenstemming met de voorstellen van de Werkgroep
Melander is de commissie van oordeel, dat de beslissing,
of een bepaald kartel in strijd is met het verdrag, dient
te berusten bij een orgaan van de organisatie.
De commissie meent, dat deze taak moet berusten bij
het relfstandig orgaan waarop in het advies van de commissie inzake de fundamentele aspecten van de instelling van
een vrijhandelsgebied wordt gedoeld '). Dit orgaan heeft
in het algemeen tot taak de besluitvorming van de Raad van
Ministers voor te bereiden. Het zal, teneinde het een zo
sterk mogelijke positie te geven, zelfstandig contact dienen te onderhouden zowel met een parlementair orgaan als
met een vertegenwoordigend lichaam van het bedrijfsleven.
Door dit orgaan te belasten met de uitvoering van de
kartelbepalingen kan naar de mening van de commissie een
objectieve belangenafweging worden gewaarborgd. Daarbij
dient het optreden van het orgaan niet afhankelijk te worden gesteld van door lid-staten of zich door een bepaald
'.
f) Advies inzake de fundamentele aspecten van de instelling van een vrijhandelsgebied dd. 9 april 1958,blz.14.
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knrtel
benadeeld genchte ondernemingen ingediende klachten.
Het zal ook zelf het initiatief moeten kunnen nemen voor een
onderzoek naar de verenigbaarheid van bepaalde gedragingen met
de verdragsbepalingen, zij het, dat het onderzoeken van de
feiten in eerste aanleg bij de competente autoriteiten van de
lid-staten dient te berusten.
Evenals in de E.E.G. is geschied, ware dit orgaan bij zijn
beleid te binden aan door de Raad van Ministers op voorstel van
het orgaan, vast te stellen voorschriften en richtlijnen voor
de uitvoering. De voorschriften en richtlijnen zouden b etrekking dienen te hebben op de concretisering van de werkingssfeer van de bepalingen. Zo kan worden gedacht aan aa nwijzing
van bepanlde typen van kartels of van de kartellering in bepaalde bedrijfstakken, welke voor nader onderzoek door het orgaan in aanmerking zouden komen. V00rts kunnen de voorschriften betrekking hebben op de wijze van toepassing van de desbetreffende verdragsbepalingen, zoals de wijze van inschakeling van de nationale autoriteiten bij het onderzoek naar inbreuken en de manier waarop de sancties worden geëffectueerd.
Gegeven de zienswijze van de commissie, dat de verdragsbepalingen niet van het beginsel van een algemeen verbod zullen
dienen uit te gaan, is zij van mening, dat een registratie
van de kartels niet nodig en gezien de positie van de vrijhandelszone tegenover het buitengebied zelfs ongewenst is.
Voor wat de n 9dere vaststelling van de werkingssfeer
van de bepalingen betreft denkt de commissie niet aan regelen, welke bepaalde gedragingen of typen van kartelovereenkomsten als strijdig me t het verdrag aanmerken. Een dergelijk algemeen oordeel is bezwaarlijk in overeenstemming te
brengen met de door de commissie bepleite individuele toetsing . Wel kan het naar haar oordeel opportuun zijn, dat een
richtlijn wordt uitgevaardigd inzake het beleid, waarin een
aanta l - zo concreet mogelijk omschreven - typen kartelovereenkomsten worden opgesomd, welke in het bijzonder de aandacht van het uitvoerend orgaan dienen te hebben, omdat zij
licht tot strijdigheid met de verdrûgs bepalingen kunnen leiden. Het behoeft geen betoog, dat in de opvatting van de
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commissie een derge li jke opscmming niet het karakter mag
hebben van een gene ri eke onve rbindendverklaring, noch ertoe
mag leid en, dat in fe it e he t aantonen van de
.verenigbaarheid van de overeenkomst met de verdragsbepalingen op het
kartel komt te rusten, Ook ten aanzien van dergelijke over eenkomsten zal het begin se l van de individuele toetsing
moeten word en gehandhaafd.
Op de hierboven geschetste wijze wo rdt naar het oorde e l
van de commissie vol do ende r e cht gedaan aan het domineren
van de beleidsaspect en b ij h et bepalen van het algemene kader, waarbinnen de uitvoering zich zal bewegen zonder dat
bij de toetsing van de individuele kartels de objectieve
belangenafweg ing in gevaar komt, terwijl tenslotte een parl ement air orgaan de mogelijkheid behoudt zijn oordeel over
het be l eid te geven,

5.

Het onderzoek van het orgaan zal kunnen resulteren in
een uitspraak, dat de betrokken gedraging in strijd is met
de ka rtelbepalingen van het vrijhandelszoneverdrag. Voor de
doeltre ff endheid van het kartelbeleid is het van de grootste
betekenis, we l ke sancties aa n een beslissing in deze zin
van het orgaan worden v erbonden.
Zoals in para graa f 4 ,,,,erd uite engezet vreest de commissie , dat indien deze besli~singen van het ~rgaan geen rechtstreekse gevo l ge n hebben en zij slechts het karakter hebben
van aanbevelingen aan de na tionale autoriteiten om tegen de
betrokken ge dra g ing o p te treden, een effectief kartelbeleid niet kan worden verwacht. De in paragraaf 4 hiertegen
opge somde bezwaren kunnen na ar haar oordeel slechts worden
ondervange n, indien de beslissing van het orgaan, dat strijdigheid met de kartelbepalingen aanwezig is, onverbindendheid van de rechtsband, waarop de desbetreffende gedraging
be rust, met zich brengt en op voortzetting van de praktijk
doeltreffende sancties worde n gesteld, waarbij met name kan
worden gedacht aan het oplegge n van boeten en dwangsommen
aan ondernemingen, di e zich ni et naar de be slissing van het
')rgaan gedragen.
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De vraag rijst of het stellen en opleggen van s ancties
kan worden overgelaten aan de lid-staten. De co mmis s ie staat
hiertegenover zeer sceptisch, op grond van de ove rwegingen ,
die reeds in paragraaf 4 zijn ontvouwd.
De meest dooltreffende oplossing zou worden verkregen,
indien het orgaan zelf tot toepassing van sancties zou kunnen overgaan. De commissie acht het dan ook gewenst, dat
naar deze oplossing wordt gestreefd, waarbij er in het bijzonder op ware te wijzen, dat bij deze wijze voor effectuering van de kartelbepalingen aan afweermaatregelen geen behoefte bestaat en derhalve de daaraan verbonden gevaren van
doorkruising van de doeleinden van de vrijhandelszone zich
niet zullen voordoen.
De commissie realiseert zich echter, dat betwijfeld kan
worden of over een dergelijke wijze van effectuering - die
alleen te verwezenlijken is, wanneer de institutionele opzet
een sterk boven-nationaal karakter zou hebben - overeenstemming zal kunnen worden verkregen. Een weliswaar minder doeltreffende, maar toch aanvaardbare oplossing zou wellicht
kunnen worden verkregen, indien in het verdrag zou worden
bepaald, dat voortzetting van een door het orgaan met het
verdrag strijdig verklaarde g~draging als een onrechtmatige daad wordt aangemerkt, waarvan de benadeelde partij
of het benadeelde land middels een civiele actie, in te
stellen bij de nationale rechter, beëindiging kan eisen.
Deze procedure heeft het voordeel boven effectuering door
de nationale kartelautoriteiten, dat zij geen harmonisatie
van de kartelwetgevingen noodzakelijk maakt. Indien het
verdrag rechtstreeks bindend is voor de burgers van de
staten, zal ook overigens harmonisatie van de wetgevingen niet nodig zijn. Wel moet worden bedacht, dat de actie moet kunnen worden ingesteld zonder 'dat vermogensrechtelijke schade behoeft te worden aangetoond. Er zijn
kartelsoorten, die typisch wel de doelstellingen van de
vrijhandelszone kunnen doorkruisen, maar op grond van welke r optreden moeilijk zal kunnen worden aangetoond, dat en zo
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ja, welke schade is geleden (nationale exclusief verkeersregelingen, marktverdelingsafspraken, produktiebeperkingsafspraken). Aan de rechter moet dan een verbod op verbeurte
van een dwangsom kunnen worden gevraagd. Voorts lijkt het
bij de keuze van de onderhavige procedure aan te bevelen in
het verdrag op te nemen, dat de actie, behalve in het land,
waar de in overtreding zijnde onderneming of het desbetreffende kartel is gevestigd, tevens kan worden ingesteld in
het land, waar de eiser woont of gevestigd is, en dat het
aldus verkregen vonnis in het land, waar de onderneming of
het kartel is gevestigd, ten uitvoer kan worden gelegd.
Indien aan het orgaan de bevoegdheid wordt verleend
sancties toe te passen, acht de commissie het wenselijk,
dat de mogelijkheid van beroep bij een rechterlijke instantie van de zone wordt geopend. Dit beroep dient zich niet
uit te strekken tot de vraag, of de betrokken gedraging in
strijd is met het verdrag. Een beroep te dien aanzien op
een rechterlijk college acht zij ongewenst, gelet op het
domineren van beleidsaspecten bij de uitvoering van de
desbetreffende bepalingen. Een beroep tegen een vaststelling van strijdigheid met het verdrag zou in feite het beleid in handen leggen van de rechter. Wel acht zij beroep
gewenst ten aanzien van de strafmaat en ten aanzien van de
vraag, of de getroffen onderneming zich inderdaad aan
voortzetting van het gewraakte optreden heeft schuldig
gemaakt.

6.

Wat de verhouding van de kartelbepalingen in het vrijhandelsgebied en in de E.E.G. betreft, werd in het advies
inzake de fundamentele aspecten van de vaststelling van een
vrijhandelsgebied reeds door de commissie opgemerkt?), dat
in ieder geval zal moeten worden voorkomen, dat zodanige
verschillen bestaan tussen het concurrentieregime van de
E.E.G. en dat van de vrijhandelszone, dat het bedrijfsle,) zie pag.11 ad c van bedoeld· advies.
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ven in een deel van de. zone in een ongunstige positie wordt
geplaatst. Dit hield naar het oordeel van de commissie in,
dat de concurrentieregelen van E.E.G. en vrijhandelsgebied
zoveel mogelijk gelijkwaardig zouden dienen te zijn. Nu
staat nog niet vast op welke wijze het concurrentie regime
in h et vrijhandelsgebied zal worden opgezet. In de voorafgaande paragrafen heeft de commissie haar opvattingen omtrent de h.i. meest wenselijke opzet gegeven. In het verdrag van de E.E.G. zijn wel reeds bepalingen inzake de
mededinging opgenomen. Deze bepalingen zijn evenwel van
een zodanig globaal karak ter, dat zij hun feitelijke inhoud nog door nadere uitwerking zullen moeten verkrijgen.
Onder deze omstandigheden blijft naar de commissie meent
een onderling op elkaar afstemmen van de mededingingsregelingen in E.E.G. 2n vrijhandelsgebied mogelijk ook in
deze zin, dat bij de nadere uitwerking van de bepalingen
in het E.E.G.-verdrag wordt gegaan in de richting VDn Gen
regime zoals, blijkens het advies, door de commissie voor
het vrijhandelsgebied wordt aanbevolen. Dit behoeft niet
te betekenen, dat de bepalingen inzake de mededinging,
welke te zijner tijd voor de E.E.G. c.q. voor het vrijhandelsgebiedvan kracht zullen zijn, volledig gelijkluidend moeten zijn. Ook al wordt ten principale in beide
"gemeenschappen" een zelfde standpunt t.a.v.kartels ingenomen ,
hetgeen
de commissie bepleit - dan kan de uitwerking van het regime
nog wel verschillend zijn. Dat hier verschillen zullen bestaan met name ten aanzien van de wijze, waarop tegen kartels kan worden opgetreden, is zelfs zeer waarschijnlijk.
Voor zover er zich verschillen in de kartelbepalingen van
de E.E.G. en van het vrijhandelsgebied zullen voordoen,
acht de commissie het vanzelfsprekend, dat de vrijheid om
voor het E.E.G.9gebied de eigen bepalingen toe te passen,
onaangeta st blijft.
w.g. '(prof.dr.G.M.Verrijn Stuart)
Voorzitter.
w.gQ (drs.E.A.V.Vermaas)
Secretaris.
RJVa

