VEZANOST NACIONALNEGA SODIŠČA NA
ODLOČBO KOMISIJE
- Vzporedna pristojnost za uporabo 81. in 82.
člena Pogodbe:
- Komisija: 85. člen PES
- Nacionalna sodišča: 6. člen Uredbe št. 1/2003

- Javnopravno in zasebnopravno uveljavljanje
pravil skupnostnega antitrusta

VEZANOST NACIONALNEGA SODIŠČA NA
ODLOČBO KOMISIJE – PRAVNI OKVIR
-

-

1. odstavek 16. člena Uredbe št. 1/2003
Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti:
zadeva C-344/98 Masterfoods
Obvestilo Komisije o sodelovanju med
Komisijo in naconalnimi sodišči držav članic
EU pri uporabi 81. in 82. člena PES
2. odstavek 62. člena ZPOmK-1

1. odstavek 16. člena Uredbe št.
1/2003
Kadar nacionalna sodišča odločajo o
sporazumih, sklepih ali usklajenih ravnanjih
v skladu s členom 81. ali členom 82.
Pogodbe, ki so že predmet odločbe
Komisije, ne morejo sprejeti odločitev, ki so
v nasprotju s sprejeto odločbo Komisije.
Prav tako se morajo izogibati odločitvam, ki
bi nasprotovale odločbi, ki jo namerava
sprejeti Komisija v že začetem postopku.
Zato lahko nacionalno sodišče oceni, ali je
potrebno, da svoje postopke ustavi
(prekine). Ta obveznost ne posega v
pravice in obveznosti iz člena 234
Pogodbe.

1. odstavek 16. člena Uredbe št.
1/2003
2 situaciji:
1. Komisija je že sprejela odločbo,
nacionalno sodišče pa v zadevi še ni
odločalo
2. V času odločanja nacionalnega sodišča
Komisija še ni odločila, vendar je v isti
zadevi že začela postopek

1. situacija: Prepoved sprejetja odločitve, ki
bi bila v nasprotju z odločitvijo Komisije
13. točka Obvestila
V primerih, ko Komisija v določeni zadevi sprejme odločbo pred
nacionalnim sodiščem, slednje ne sme sprejeti odločitve, ki je v
nasprotju z odločbo Komisije. Zavezujoč učinek odločbe
Komisije ne posega v razlago skupnostnega prava, ki jo poda
Sodišče Evropskih skupnosti. Torej, če nacionalno sodišče
dvomi v zakonitost odločbe Komisije, se zavezujočemu učinku te
odločbe ne more izogniti drugače kot s sodbo Sodišča Evropskih
skupnosti o nasprotnem. (1) Posledično, če namereva
nacionalno sodišče sprejeti odločitev, ki nasprotuje odločbi
Komisije, mora na Sodišče Evropskih skupnosti nasloviti
predhodno vprašanje (234. člen PES). Slednje bo nato odločalo
o skladnosti odločbe Komisije s skupnostnim pravom. (2) Če pa
se odločba Komisije izpodbija pred skupnostnimi sodišči na
podlagi 230. člena PES in je odločitev v sporu pred nacionalnim
sodiščem odvisna od veljavnosti odločbe Komisije, mora
nacionalno sodišče prekiniti postopek in počakati na končno
sodbo skupnostnih sodišč v postopku za ugotovitev ničnosti,
razen če glede na okoliščine primera meni, da je v zadevi treba
na Sodišče Evropskih skupnosti nasloviti predhodno vprašanje o
veljavnosti odločbe Komisije.

1. situacija: Prepoved sprejetja odločitve, ki
bi bila v nasprotju z odločitvijo Komisije

Nacionalno sodišče je na odločbo Komisije
vezano negativno in posredno.

2. situacija: dolžnost izogibati se odločitvam, ki
bi nasprotovale odločbi, ki jo namerava sprejeti
Komisija v že začetem postopku
12. točka Obvestila
V primerih, ko nacionalno sodišče odloča pred Komisijo, se mora
izogibati odločitvam, ki bi nasprotovale odločbi, ki jo namerava
sprejeti Komisija. V ta namen lahko nacionalno sodišče Komisijo
vpraša, ali je že začela postopek glede istih sporazumov,
sklepov ali ravnanj, če je, kako napreduje postopek, in o
verjetnosti izdaje odločbe v zadevi. (1) Nacionalno sodišče se
lahko iz razlogov pravne varnosti odloči za prekinitev postopka
do sprejetja odločbe Komisije. Komisija si bo v teh primerih
prizadevala prednostno obravnavati zadeve, v katerih je začela
postopek v smislu člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 773 /2004
in ki so predmet prekinjenega postopka pred nacionalnim
sodiščem, še posebej, ko je od tega odvisna odločitev v pravdni
zadevi. (2) V primerih, ko nacionalno sodišče ne dvomi o
vsebini nameravane odločbe Komisije, ali v primerih, ko je
Komisija že odločala v podobnih zadevah, lahko nacionalno
sodišče odloči v svoji zadevi v skladu z nameravano ali prejšnjo
odločbo, ne da bi mu bilo treba spreševati Komisijo za zgoraj
omenjene podatke ali čakati na odločbo Komisije.

1. odstavek 16. člena Uredbe št.
1/2003
SE UPORABLJA: odločbe, s katerimi
Komisija ugotovi, da gre za kršitev 81. ali
82. člena PES (7. člen Uredbe št. 1/2003)
NE UPORABLJA: odločbe, s katerimi
Komisija zavrne pritožbe (7. člen Uredbe
št. 773/2004); T-575/93 Casper Koelman
proti Komisiji ES, tč. 42.

1. odstavek 16. člena Uredbe št.
1/2003
Namen določbe
- Enotna uporaba skupnostnega antitrusta
- Spoštovanje načela pravne varnosti

2. odstavek 62. člena ZPOmK-1
Če je bila škoda povzročena s kršitvijo
določb 6. ali 9. člena tega zakona ali 81.
ali 82. člena Pogodbe o Evropski
skupnosti, je sodišč
če vezano na
pravnomoč
čno odloč
čbo o ugotovitvi
obstoja kršitve Urada in Evropske
komisije. Ta določ
čba ne posega v
pravice in obveznosti na podlagi 234.
člena Pogodbe o Evropski skupnosti.

VEZANOST NACIONALNEGA SODIŠČA NA
ODLOČBO URADA ZA VARSTVO
KONKURENCE

Če je bila škoda povzročena s kršitvijo
določb 6. ali 9. člena tega zakona ali 81.
ali 82. člena Pogodbe o Evropski
skupnosti, je sodišč
če vezano na
pravnomoč
čno odloč
čbo o ugotovitvi
obstoja kršitve Urada in Evropske
komisije. Ta določ
čba ne posega v
pravice in obveznosti na podlagi 234.
člena Pogodbe o Evropski skupnosti.

VEZANOST NACIONALNEGA SODIŠČA NA
ODLOČBO URADA ZA VARSTVO
KONKURENCE

2 situaciji:
1. Škoda je posledica kršitve 6. ali 9. člena
ZPOmK-1
2. Škoda je posledica kršitve 81. ali 82.
člena PES: pravica in dolžnost sodišča
na podlagi 234. člena PES

2. odstavek 62. člena ZPOmK-1
SE UPORABLJA: odločbe Urada, s katero ta
ugotovi obstoj kršitve 6. ali 9. člena
ZPOmK-1 ali 81. ali 82. člena PES (37. člen
ZPOmK-1)
NE UPORABLJA
- sklep o ustavitvi postopka (40. člen
ZPOmK-1)
- Odločbo o zavezah (39/3 člen ZPOmK-1)

