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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi vartotojai ir bendrovės, patyrę žalą dėl EB antimonopolinių taisyklių pažeidimo, 
turi teisę į kompensaciją, 

B. kadangi ES valstybėse narėse konkurencijos įstatymai dažniausiai įgyvendinami taikant
viešąją teisę,

C. kadangi Komisija pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius yra atsakinga už konkurencijos 
įstatymų vykdymą vidaus rinkoje ir kadangi Komisija neturi teisės kištis į valstybių narių 
procesinę teisę, 

D. kadangi bet koks Komisijos pasiūlymas turi atitikti subsidiarumo ir proporcingumo 
principus,

E. kadangi byloje Courage prieš Créhan1 Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kad EB 
sutarties 81 straipsnyje duota suprasti, jog turi būti sudaryta galimybė reikalauti 
kompensacijos iš pažeidėjo(-ų) už nuostolius, patirtus dėl kartelinio susitarimo,

1. mano, kad vartotojai ir bendrovės, patyrę žalą dėl konkurencijos įstatymo pažeidimo, 
turėtų turėti teisę į nuostolių kompensavimą, jeigu pažeidimą oficialiai pripažino 
antimonopolinė institucija ir jeigu tai tiesiogiai susiję su nukentėjusios šalies interesais;

2. dėl to mano, kad valstybių narių teisės sistemos turėtų numatyti civilinės teisės 
procedūras, pagal kurias galėtų būti reikalaujama kompensuoti pripažintą žalą, patirtą
pažeidus antimonopolinį įstatymą;

3. vis dėlto pažymi, kad Europos Sąjunga neturi parengtos teisinės bazės, skirtos teisinėmis 
priemonėmis kištis į valstybių narių procesinę teisę;

4. dėl to ragina Komisiją toms valstybėms narėms, kurių piliečiai dar neturi teisės reikalauti 
tokio pobūdžio kompensacijų, parengti rekomendaciją ir paraginti jas atitinkamai pakeisti 
civilinės teisės nuostatas; 

5. siūlo tokio pobūdžio rekomendacijoje numatyti, kad ieškinio senaties termino, susijusio su 
teise reikalauti kompensacijos už žalą, patirtą pažeidus antimonopolinį įstatymą, 
skaičiavimas turėtų būti sustabdytas Komisijai arba konkurencijos institucijai pradėjus 
tyrimą dėl šio pažeidimo vienoje arba keliose valstybėse narėse;

6. be to, mano, kad reikalavimų padengti žalą, patirtą pažeidus antimonopolinius įstatymus, 
nebūtina nagrinėti specializuotuose teismuose, nebent tą numato valstybių narių 
procesinės teisės normos su sąlyga, kad pažeidimą pripažino antimonopolinė institucija, o 

  
1 2001 m. rugsėjo 20 d. teismo sprendimas byloje C-453/99, [2002] ECR I-6297.
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civiliniai teismai, priimdami sprendimą dėl teisės į kompensaciją, turi tik nuspręsti, ar tai 
tiesiogiai susiję su nukentėjusios šalies interesais; 

7. dėl to mano, kad taip pat nebūtina koreguoti nacionalinių procedūrinių taisyklių dėl 
įrodymų; 

8. pažymi, kad tarpvalstybinės žalos, patirtos pažeidus antimonopolines taisykles, atveju 
taikomos įprastos tarptautinės privatinės teisės nuostatos dėl taikytinos teisės.


