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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker imajo potrošniki in podjetja, ki so utrpeli škodo zaradi kršitve protimonopolnih pravil, 
pravico do nadomestila,

B. ker se v državah članicah EU konkurenčno pravo izvaja predvsem prek poti javnega 
prava,

C. ker je na podlagi členov 81 in 82 Pogodbe Komisija odgovorna za izvajanje 
konkurenčnega prava na notranjem trgu, vendar nima pristojnosti, da posega v procesno 
pravo držav članic,

D. ker mora vsak predlog Komisije izpolnjevati merila subsidiarnosti in sorazmernosti,

E. ker je v zadevi Courage proti Créhan1 Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da člen 81 
Pogodbe ES pomeni, da mora obstajati možnost zahtevati nadomestilo za škodo, ki je 
nastala zaradi sporazuma kartela, od kršitelja,

1. meni, da morajo imeti državljani ali podjetja, ki so utrpela škodo zaradi kršitve 
konkurenčnega prava, možnost zahtevati nadomestilo za škodo, če je kršitev uradno 
potrdil protimonopolni organ in neposredno zadeva interese oškodovane stranke;

2. zato meni, da mora pravni sistem držav članic omogočati postopke civilnega prava, pri 
čemer se lahko zahteva nadomestilo za škodo, nastalo zaradi ugotovljenih kršitev 
protimonopolnega prava;

3. vendar ugotavlja, da Evropska unija nima pravne podlage za poseganje v procesno pravo 
držav članic z uporabo zakonodaje;

4. zato poziva Komisijo, da izda priporočilo tistim državam članicam, v katerih državljani še 
nimajo pravice zahtevati nadomestilo, in od njih zahteva ustrezno prilagoditev civilnega 
procesnega prava;  

5. predlaga, da mora takšno priporočilo zagotoviti prekinitev zastaralnega roka, ki velja za 
pravico do zahteve po nadomestilu v primeru kršenja protimonopolnega prava, kadar 
Komisija ali organ, pristojen za konkurenco, v eni ali več držav članic začne preiskavo o 
takšni kršitvi; 

6. meni tudi, da za zahteve po povračilu škode, ki je nastala zaradi kršenja protimonopolnega 
prava, niso potrebna posebna sodišča, razen če tako določajo pravni postopki držav članic, 
če kršitev ugotovi sam protimonopolni organ, civilna sodišča pa pri določanju pravice do 
zahteve po nadomestilu odločajo le, ali kršitev neposredno zadeva interese oškodovane 
stranke; 

  
1 Sodba z dne 20. septembra 2001 v zadevi C-453/99, [2002] ECR I-6297.
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7. zato meni, da ni nobene potrebe po prilagajanju nacionalnih postopkovnih pravil, ki 
urejajo dokaze;

8. ugotavlja, da običajna pravila mednarodnega zasebnega prava za določanje veljavne 
zakonodaje veljajo v primeru čezmejne škode, ki je nastala zaradi kršenja 
protimonopolnih pravil.


