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PROJET DE LOI

modifiant la loi du 5 août 1991
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économique

AMENDEMENT

N° 2 DE M. HOTERMANS

Art.30

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

La possibilité pour le Conseil des ministres d'approuver
dans l'intérêt général une concentration qui a été interdite
par le Conseil de la concurrence risque d'introduire une po-
litisation des dossiers et pose des problèmes sur le plan de
la confidentialité; en outre, cela entraîne un risque de re-
cours parallèle et contradictoire, étant donné notamment
que le recours contre une décision du Conseil des ministres
doit être intenté devant le Conseil d'État alors que le re-
cours contre une décision du Conseil de la concurrence doit
être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles.

R. HOTERMANS

Voir:
- 2066 - 98 / 99 :

- N° 1 : Projet transmis par le Sénat.
- N° 2 : Amendement.

(*) Cinquième session de la 49èmo législature
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WETSONTWERP

tot wijziging van de wet van
5 augustus 1991 tot bescherming

van de economische mededinging

AMENDEMENT

Nr. 2 VAN DE HEER HOTERMANS

Art.30

Dit artikel weglaten.

VERANTWOORDING

De mogelijkheid, voor de Ministerraad, om in het alge-
meen belang zijn goedkeuring te hechten aan een concen-
tratie die door de Raad voor de Mededinging verboden werd,
houdt een risico in op een mogelijke politisering van het
dossier en doet een aantal problemen rijzen op het vlak van
de betrouwbaarheid. Bovendien doet zulks een risico op een
gelijklopend en tegensprekelijk beroep rijzen: een beroeps-
procedure tegen een beslissing van de Ministerraad moet
bij de Raad van State, een beroepsprocedure tegen de Raad
voor de Mededinging moet bij het hofvan beroep te Brussel
worden ingeleid.
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- Nr. 2 : Amendement.
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