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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A katsoo, että kuluttajilla ja yrityksillä, jotka ovat kärsineet vahinkoa kilpailuoikeuden 
rikkomisesta, on oikeus korvauksiin,

B ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioissa kilpailulainsäädännön soveltamista valvotaan 
ennen kaikkea julkisoikeudellisesti,

C ottaa huomioon, että komissio on perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaan 
vastuussa kilpailulainsäädännön soveltamisesta sisämarkkinoilla ja että komissiolla ei ole 
toimivaltaa puuttua jäsenvaltioiden prosessioikeuteen,

D ottaa huomioon, että komission kaikissa ehdotuksissa on noudatettava toissijaisuuden ja 
oikeasuhteisuuden periaatetta,

E ottaa huomioon, että tapauksessa Corage vastaan Créhan1, Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin määräsi, että EY:n perustamissopimuksen 81 artikla edellyttää, että 
rikkojalta/rikkojilta on voitava vaatia korvausta kartellisopimuksesta aiheutuneesta 
vahingosta,

1. katsoo, että kuluttajilla ja yrityksillä, joille on aiheutunut vahinkoa kilpailuoikeuden 
rikkomisesta, on oltava mahdollisuus vaatia korvausta menetyksistään, jos 
kilpailuviranomainen on virallisesti todennut rikkomisen ja jos vahinkoa kärsineen 
osapuolten edut ovat suoraan kyseessä;

2. katsoo siten, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä on oltava säädöksiä 
siviilioikeudellisista menettelyistä, joiden avulla voidaan vaatia korvausta todetuista 
kilpailuoikeuden rikkomisista aiheutuneista vahingoista;

3. katsoo kuitenkin, että Euroopan unionilla ei ole oikeusperustaa, jonka perusteella 
voitaisiin puuttua jäsenvaltioiden prosessioikeuteen;

4. kehottaa siten komissiota antamaan niille jäsenvaltioille, joiden kansalaisilla ja yrityksillä 
ei vielä ole kyseistä oikeutta vahingonkorvauskanteiden esittämiseen, suosituksen 
siviiliprosessioikeutensa mukauttamisesta vastaavasti;

5. ehdottaa, että kyseisessä suosituksessa olisi määrättävä, että korvausvaatimukseen 
sovellettava kanneaika kilpailuoikeuden rikkomistapauksessa päättyy ajankohtana, jolloin 
komissio tai kilpailuviranomainen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa käynnistää 
rikkomista koskevan tutkinnan;

6. katsoo lisäksi, että kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuvien vahinkojen korvaamista 
koskevat kanteet eivät edellytä erityistuomioistuimia, ellei asiasta säädetä jäsenvaltioiden 

  
1 Tuomio 20. syyskuuta 2001, asia C-453/99, [2002] ECR I-6297.



PE 380.769v01-00 4/4 PA\637426FI.doc

FI

oikeusmenettelyissä, ottaen huomioon, että kilpailuviranomainen itse on todennut 
rikkomisen ja että siviilituomioistuinten on sovellettavaa oikeutta määritellessään 
päätettävä ainoastaan siitä, ovatko vahinkoa kärsineen osapuolen edut olleet suoraan 
kyseessä;

7. katsoo siten, että toteennäyttöä koskevia kansallisen prosessioikeuden sääntöjä ei tarvitse 
muuttaa;

8. toteaa, että kun on kyse kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneista rajat ylittävistä 
vahingoista, sovellettavan lainsäädännön määrittelemisessä käytetään kansainvälisen 
yksityisoikeuden tavanomaisia sääntöjä.


