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A meghallgató tisztviselő zárójelentése (1)
A COMP/37.956 – Betonacél/Ismételt elfogadás ügyben
(2011/C 98/05)
Ez az ügy a betonacél nyolc olasz beszállítója és a beszállítók egyik szövetsége közötti állítólagos kartellre
vonatkozik.

A határozattervezettel kapcsolatban a következő észrevételek merültek fel:

Az első határozat és az Elsőfokú Bíróság ítélete
Az állítólagos jogsértést már a Bizottság 2002. decemberi, az ESZAK-Szerződés 65. cikke szerinti eljárásról
szóló határozata (a továbbiakban: első határozat) (2) is tárgyalta.

Az akkori felelős meghallgató tisztviselő 2002. december 9-i jelentésében adott tájékoztatást az első hatá
rozatot előkészítő eljárásról (3).

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága (a továbbiakban: Elsőfokú Bíróság) néhány címzett fellebbezése
alapján 2007-ben megsemmisítette az első határozatot (4). Az Elsőfokú Bíróság kimondta, hogy mivel az
ESZAK-Szerződés a határozat elfogadása előtt lejárt, a Bizottság nem alapozhatta határozatát az ESZAKSzerződés 65. cikkének (4) és (5) bekezdésére annak érdekében, hogy megállapítsa az ESZAK-Szerződés
65. cikke (1) bekezdésének megsértését és bírságot szabjon ki. Az Elsőfokú Bíróság kizárólag ebből az okból
semmisítette meg a határozatot, amelynek a többi részét nem vizsgálta.

Az ismételt elfogadási eljárás
A Bizottság ezt követően intézkedéseket tett, hogy lényegi módosítás nélkül ismét elfogadja az első hatá
rozatot. Az intézmény 2008. június 30-án levelet küldött az első határozat címzettjeinek (a továbbiakban: a
levél), amelyben tájékoztatta őket arról a szándékáról, hogy az 1/2003/EK határozat és a 2002. március 26-i
kifogásközlés, valamint a 2002. augusztus 13-i kiegészítő kifogásközlés alapján ismét elfogadja a hatá
rozatot.

A Bizottság nem adott ki másik kifogásközlési nyilatkozatot, és a szóbeli meghallgatásra sem biztosított
további lehetőséget annak ellenére, hogy szinte valamennyi címzett kifogásolta válaszában, hogy a Bizottság
anélkül szándékozik ismét elfogadni az első határozatot, hogy új kifogásközlési nyilatkozatot adna ki, illetve
követné az 1/2003/EK és a 773/2004/EK rendeletben előírt egyéb eljárási lépéseket.

Az első határozat elfogadását megelőzően már biztosították a felek védelemhez való jogát. A kifogásköz
lésről és a kiegészítő kifogásközlésről szóló értesítést, valamint a kezdeti szóbeli meghallgatást követően a
felek észrevételeket tehettek a Bizottság kifogásaira, amelyek az első határozat elfogadása céljából végzett
értékelés alapját képezték. A határozat ismételt elfogadásának jogalapját illetően a feleknek már lehetőségük
nyílt észrevételeket tenni, hiszen a kiegészítő kifogásközlés jelezte, hogy az EK eljárásjoga (az abban az
időpontban alkalmazandó 17 rendelet) képezheti az első határozat elfogadásának jogalapját. A felek emellett
a Bizottság 2008. június 30-i levele után ismét lehetőséget kaptak, hogy észrevételeket tegyenek e tárgyban.
(1) Az egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási tisztviselők megbízásáról szóló, 2001. május 23-i 2001/462/EK,
ESZAK bizottsági határozat (HL L 162., 2001.6.19., 21. o.) 15. és 16. cikkével összhangban.
(2) COMP/37.956 – Betonacél ügy.
(3) HL L 162., 2001.6.19., 21. o.
(4) A T-27/03., T-46/03., T-58/03., T-79/03., T-80/03., T-97/03. és T-98/03. sz., SP és társai kontra Bizottság egyesített
ügyekben hozott 2007. október 25-i ítélet (a továbbiakban: ítélet).
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Továbbá a védelemhez való jog az állítólagos tények és elemek, valamint a Bizottság által a versenyjog
megsértésének megvalósulására vonatkozó állítása alátámasztása céljából felhasznált dokumentumok való
ságértékével és jelentőségével kapcsolatos kérdésekre korlátozódik. Az első határozattal minden elemében
megegyező határozat ismételt elfogadása esetén tiszteletben tartják a meghallgatáshoz való jogot, amenynyiben az ismételten elfogadott határozat nem tartalmaz új kifogást az első határozathoz képest. Az idő
múlásával, az elévülési időkkel, az adminisztratív eljárások teljes időtartamával, és az ítélkezési gyakorlatnak
a megsemmisített határozat elfogadását követő fejleményeivel kapcsolatos kérdések nem módosítják a
kifogások lényegét, továbbá nem vonatkoznak új kifogásokra, mivel nem érintenek azoktól eltérő magatar
tásokat, amelyek tekintetében már meghallgatták az érintett vállalkozásokat (1).
A határozattervezet
Véleményem szerint a Bizottság által benyújtott határozattervezet csak azokat a kifogásokat érinti, amelyekre
vonatkozóan a feleknek lehetőségük nyílt saját álláspontjuk ismertetésére.
A meghallgató tisztviselőhöz semmiféle egyéb kérdéssel vagy beadvánnyal nem fordultak. Ennek alapján,
valamint a fenti észrevételek figyelembevételével úgy vélem, hogy tiszteletben tartották a határozattervezet
címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát.
Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 22-én.
Michael ALBERS

(1) A C-238/99 P., C-244/99 P., C-245/99 P., C-247/99 P., C-250/99–C-252/99 Ρ. és C-254/99 Ρ. Sz. Limburgse Vinyl
Maatschappij és mások (PVC II) egyesített ügyekben hozott 2002. október 15-i ítélet [EBHT 1999., I-8375., 90–103.
pont].

