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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. A mivel a fogyasztók és a vállalkozások, amelyek a trösztellenes szabályok 
megsértéséből fakadóan kárt szenvedtek, kártérítésre jogosultak,

B. mivel az Európai Unió tagállamaiban a versenyjog érvényesítése elsődlegesen közjogi 
jogérvényesítés útján történik,

C. mivel a Szerződés 81. és 82. cikkével összhangban a versenyjog belső piacon történő 
érvényesítése a Bizottság hatáskörébe tartozik, ez azonban nem terjed ki arra, hogy a 
Bizottság a tagállamok polgári eljárásjogába beavatkozzon,

D. mivel a Bizottság  minden javaslatának ki kell állnia a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének próbáját,

E. mivel a Bíróság Courage kontra Créhan ügyben1 hozott ítélete szerint az EK-Szerződés 
81. cikke  maga után vonja, hogy biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a 
kartellmegállapodások következményeként elszenvedett károkat a szabálysértő(kö)n 
lehessen behajtani,

1. úgy véli, hogy a versenyjog megsértése következtében kárt szenvedő polgároknak, illetve 
vállalkozásoknak kártérítési lehetőséget kell kapniuk, amennyiben a jogsértést egy 
kartellhatóság hivatalosan megállapította, és a sértett felek közvetlenül és saját 
érdekeikben sérültek;

2. ezért úgy véli, hogy a tagállamok jogrendszerét a polgári jogi eljárásokban olyan 
eszközökkel kell ellátni, amelyek alapján a kartelljog megsértéséből fakadóan 
megállapított károkért kártérítést lehet kapni;   

3. megállapítja, hogy az Európai Uniónak nincs jogalapja,  arra, hogy jogalkotási 
eszközökkel beavatkozhasson a tagállamok polgári eljárásjogába;

4. kéri ezért a Bizottságot, hogy ajánlás révén hívja fel azokat a tagállamokat, amelyekben a 
polgároknak és a vállalkozásoknak ilyen jellegű kártérítési lehetőség nem áll 
rendelkezésükre, hogy polgári eljárásjogukat ennek értelemében alakítsák át;

5. mérlegeli közben egy olyan jellegű ajánlás megfogalmazását, mely szerint felfüggesztik a 
kártérítésjog kartelljog megsértéséből fakadó kártérítésekhez való jog elévülési idejét, 
mihelyt a Bizottság, illetve a versenyhivatal egy vagy több tagországban a jogsértésekre 
vonatkozóan vizsgálatot kezd;  

6. meggyőződése, hogy a kartelljog megsértéséből fakadó károk megtérítéséhez nincs 
szükség külön bíróságokra, amennyiben a tagállam peres eljárásai erről nem 
rendelkeznek, tekintve hogy a sértést a kartellhatóság állapítja meg, és hogy a polgárjogi 

  
1 A C-453/99 ügyben 2001. szeptember 20-án hozott ítélet, Jur. 2001, I-6297. o.
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bíróságnak a kártérítési jog megállapításánál csak abban a kérdésben kell ítéletet hoznia, 
hogy a sértett felek közvetlenül és saját érdekeikben sérültek-e;

7. továbbá úgy véli, hogy ebből fakadóan a nemzeti eljárásjog a bizonyítás tekintetében nem 
tesz több átalakítást szükségessé;

8. megállapítja, hogy a trösztellenes szabályok megsértéséből fakadó határokon átnyúló 
károk esetében az alkalmazandó jog megállapításánál a szokásos nemzetközi magánjog 
szabályai érvényesek.

.


	637426hu.doc

