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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, 
nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra 
(COM(2013)0404),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 103. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0170/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha hatékony eszközök állnak a 
fogyasztók és a vállalkozások 
rendelkezésére ahhoz, hogy kártérítésben 
részesüljenek, ez eltántorítja a 
vállalkozásokat attól, hogy jogsértést 
kövessenek el, és az uniós versenyjogi 
szabályok nagyobb mértékű betartását is 
biztosítja. Következésképpen a versenyjogi 
szabályoknak az Unión belüli közjogi 
érvényesítése érdekében a sértettek 



PE516.968v01-00 6/49 PR\1002311HU.doc

HU

költséghatékony, időben történő és 
hatékony kártérítését kell ösztönözni. E 
célból a bírságok megállapításakor a 
versenyhatóságoknak a sértettek 
konszenzusos vitarendezési eljárást követő
kártérítését enyhítő tényezőnek kell 
tekinteniük. A sértettek konszenzusos 
kártérítése nem érintheti a nemzeti vagy 
uniós versenyjogi jogsértés miatti 
kártérítési keresetekre vonatkozó 
tagállami szabályok harmonizációját.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Európai Parlamentnek a Bizottság 
versenypolitikáról szóló éves jelentéseiről 
szóló legutóbbi állásfoglalásaival 
összhangban a Bizottság által elfogadott 
bírságok, többek között az engedékenységi 
politika alapján előnyben részesülő
vállalkozásokkal kapcsolatosak esetében 
figyelembe kell venni a sértetteknek már 
kifizetett kártérítéseket, és a feleket arra 
kell ösztönözni, hogy a bírsággal 
kapcsolatos jogerős határozat 
meghozatala előtt alternatív vitarendezést 
érjenek el.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ez az irányelv megerősíti az uniós 
versenyjog megsértése által okozott kár 
megtérítéséhez való uniós jogra vonatkozó 
uniós vívmányokat – különös tekintettel az 
Európai Unió Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatában meghatározott 
keresetindítási jogra és kár-fogalomra –, és 
nem zárja ki ezek jövőbeli 
továbbfejlődését. Bárki, aki jogsértés által 
okozott kárt szenvedett el, kártérítést 
követelhet a felmerült kárért (damnum 
emergens) és az elmaradt haszonért 
(lucrum cessans), valamint a kár 
felmerülésének időpontjától a tényleges 
kártérítésig eltelt időszakra járó 
kamatokra is jogosult. Ez a jogosultság 
valamennyi természetes és jogi személyt –
fogyasztókat, vállalkozásokat és 
hatóságokat egyaránt – megillet, 
függetlenül attól, hogy közvetlen 
szerződéses kapcsolat állt-e fenn a jogsértő
vállalkozással, illetve attól, hogy a 
jogsértést valamely versenyhatóság 
előzetesen megállapította-e. Nem indokolt, 
hogy ez az irányelv a Szerződés 101. és 
102. cikkének érvényesítésére szolgáló 
kollektív jogorvoslati mechanizmus 
bevezetését írja elő a tagállamok számára.

(11) Ez az irányelv megerősíti az uniós 
versenyjog megsértése által okozott kár 
megtérítéséhez való uniós jogra vonatkozó 
uniós vívmányokat – különös tekintettel az 
Európai Unió Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatában meghatározott 
keresetindítási jogra és kár-fogalomra –, és 
nem zárja ki ezek jövőbeli 
továbbfejlődését. Bárki, aki jogsértés által 
okozott kárt szenvedett el, kártérítést 
követelhet a felmerült kárért (damnum 
emergens) és az elmaradt haszonért 
(lucrum cessans), valamint kamatokra is 
jogosult. Ez a jogosultság valamennyi 
természetes és jogi személyt –
fogyasztókat, vállalkozásokat és 
hatóságokat egyaránt – megillet, 
függetlenül attól, hogy közvetlen 
szerződéses kapcsolat állt-e fenn a jogsértő
vállalkozással, illetve attól, hogy a 
jogsértést valamely versenyhatóság 
előzetesen megállapította-e. Nem indokolt, 
hogy ez az irányelv a Szerződés 101. és 
102. cikkének érvényesítésére szolgáló 
kollektív jogorvoslati mechanizmus 
bevezetését írja elő a tagállamok számára.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A nemzeti vagy az uniós versenyjog 
megsértésén alapuló kártérítési keresetek 
jellemzően összetett tény- és gazdasági 
elemzést igényelnek. A kártérítési igény 
megalapozottságának igazolásához 

(12) A nemzeti vagy az uniós versenyjog 
megsértésén alapuló kártérítési keresetek 
jellemzően összetett tény- és gazdasági 
elemzést igényelnek. A kártérítési igény 
megalapozottságának igazolásához 
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szükséges bizonyítékok gyakran kizárólag 
az ellenérdekű fél vagy harmadik felek 
birtokában vannak; e bizonyítékokat a 
felperes kellő mértékben nem ismeri, és 
nem fér hozzájuk. Ilyen körülmények 
között a felperesre vonatkozó azon szigorú 
jogi követelmények, amelyek szerint a 
kereset benyújtásakor részletesen 
ismertetnie kell az ügyre vonatkozó 
valamennyi tényt, valamint pontosan 
meghatározott bizonyítékokat kell 
szolgáltatnia, szükségtelenül hátrányosan 
befolyásolhatja a Szerződésben biztosított 
kártérítési jogosultság hatékony 
gyakorlását.

szükséges bizonyítékok gyakran kizárólag 
az ellenérdekű fél vagy harmadik felek 
birtokában vannak; e bizonyítékokat a 
felperes kellő mértékben nem ismeri, és 
nem fér hozzájuk. Ilyen körülmények 
között a felperesre vonatkozó azon szigorú 
jogi követelmények, amelyek szerint a 
kereset benyújtásakor részletesen 
ismertetnie kell az ügyre vonatkozó 
valamennyi tényt, valamint pontosan 
meghatározott bizonyítékokat kell 
szolgáltatnia, szükségtelenül hátrányosan 
befolyásolhatja a Szerződésben biztosított 
kártérítési jogosultság hatékony 
gyakorlását. A nemzeti bíróságoknak a 
kártérítési igény elfogadhatóságának 
értékelésekor azonban kellő mértékben 
figyelembe kell venniük a 
bizonyítékismertetési joggal és az e jog 
alapján megszerzett információkkal való 
visszaélést.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A bizonyítékok a nemzeti vagy uniós 
versenyjog megsértésével okozott károk 
megtérítése iránti keresetindítás fontos 
elemei. Mivel azonban az antitröszt 
szabályok megsértésén alapuló pereket 
információs aszimmetria jellemzi, 
biztosítani kell, hogy a károsultak anélkül
gyakorolhassák az igényük 
alátámasztásához szükséges bizonyítékok 
megismeréséhez való jogukat, hogy 
konkrét bizonyítékokat kellene 
megjelölniük. Az egyenlő esélyek 
biztosítása érdekében e lehetőségeket a 
kártérítési keresetek alperesei számára is 
biztosítani kell annak érdekében, hogy 

(13) A bizonyítékok a nemzeti vagy uniós 
versenyjog megsértésével okozott károk 
megtérítése iránti keresetindítás fontos 
elemei. Mivel azonban az antitröszt 
szabályok megsértésén alapuló pereket 
információs aszimmetria jellemzi, 
biztosítani kell, hogy a károsultak 
gyakorolhassák az igényük 
alátámasztásához szükséges bizonyítékok 
megismeréséhez való jogukat. Az egyenlő
esélyek biztosítása érdekében e 
lehetőségeket a kártérítési keresetek 
alperesei számára is biztosítani kell annak 
érdekében, hogy kérhessék a bizonyítékok 
e károsultak általi felfedését. A nemzeti 
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kérhessék a bizonyítékok e károsultak általi 
felfedését. A nemzeti bíróságok harmadik 
feleket is kötelezhetnek bizonyítékok 
felfedésére. Amennyiben a nemzeti bíróság 
a Bizottságot kívánja felhívni bizonyítékok 
ismertetésére, úgy alkalmazni kell az 
Európai Unió és a tagállamok közötti 
lojális együttműködés elvét (az EUSZ 4. 
cikkének (3) bekezdése) és – az 
információk átadása iránti kérelmeket 
illetően – az 1/2003/EK rendelet 15. 
cikkének (1) bekezdését.

bíróságok harmadik feleket is 
kötelezhetnek bizonyítékok felfedésére. 
Amennyiben a nemzeti bíróság a 
Bizottságot kívánja felhívni bizonyítékok 
ismertetésére, úgy alkalmazni kell az 
Európai Unió és a tagállamok közötti 
lojális együttműködés elvét (az EUSZ 4. 
cikkének (3) bekezdése) és – az 
információk átadása iránti kérelmeket 
illetően – az 1/2003/EK rendelet 15. 
cikkének (1) bekezdését. A nemzeti 
bíróságoknak a kártérítési igény 
elfogadhatóságának értékelésekor 
azonban kellő mértékben figyelembe kell 
venniük a bizonyítékismertetési joggal és 
az e jog alapján megszerzett 
információkkal való visszaélést.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az engedékenységi programok és a 
vitarendezési eljárások fontos eszközei az 
uniós versenyjog közjogi érvényesítésének, 
mivel hozzájárulnak a legsúlyosabb 
versenyjogi jogsértések felderítéséhez, 
hatékony üldözéséhez és 
szankcionálásához. E körben a 
vállalkozásokat visszatarthatja az 
együttműködéstől az, ha az általuk 
kizárólag e célból benyújtott 
dokumentumok feltárása következtében 
rosszabb feltételek mellett kellene tartaniuk 
polgári jogi felelősségük megállapításától, 
mint azon többi jogsértőnek, akik nem 
működnek együtt a versenyhatóságokkal. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
vállalkozások – engedékenységi program 
vagy vitarendezési eljárás keretében –
hajlandóak legyenek a versenyhatóság felé 

(19) Az engedékenységi programok és a 
vitarendezési eljárások fontos eszközei az 
uniós versenyjog közjogi érvényesítésének, 
mivel hozzájárulnak a legsúlyosabb 
versenyjogi jogsértések felderítéséhez, 
hatékony üldözéséhez és 
szankcionálásához. E körben a
vállalkozásokat visszatarthatja az 
együttműködéstől az, ha az általuk 
kizárólag e célból benyújtott 
dokumentumok feltárása következtében 
rosszabb feltételek mellett kellene tartaniuk 
polgári jogi felelősségük megállapításától, 
mint azon többi jogsértőnek, akik nem 
működnek együtt a versenyhatóságokkal. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
vállalkozások – engedékenységi program 
vagy vitarendezési eljárás keretében –
hajlandóak legyenek a versenyhatóság felé 
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önkéntes nyilatkozatban elismerni az uniós 
vagy nemzeti versenyjog megsértésében 
való részvételüket, ezeket a 
nyilatkozatokat ki kell vonni a 
bizonyítékok ismertetésének köréből.

önkéntes nyilatkozatban elismerni az uniós 
vagy nemzeti versenyjog megsértésében 
való részvételüket, az engedékenység 
iránti kérelmek céljából az 
engedékenységet kérelmező által 
előterjesztett és ismertetett, saját magára 
nézve terhelő bizonyítékokat tartalmazó 
nyilatkozatokat főszabály szerint meg kell 
védeni a bizonyítékok ismertetésétől.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ezenfelül indokolt kivételt tenni 
bármely olyan ismertetési intézkedés 
esetén, amely aránytalan mértékben 
akadályozná a versenyhatóság által a 
nemzeti vagy uniós versenyjog 
megsértésével kapcsolatban végzett, 
folyamatban lévő vizsgálatot. Ezért azon 
információk kártérítési perekben történő
ismertetését, amelyeket valamely 
versenyhatóság a nemzeti vagy uniós 
versenyjog érvényesítésére irányuló 
eljárása során állított elő (például 
kifogásközlés), vagy amelyeket ezen 
eljárás feleinek valamelyike állított elő
(például a versenyhatóság 
információkéréseire adott válaszok), csak 
azt követően indokolt megengedni, hogy a 
versenyhatóság megállapította a nemzeti 
vagy uniós versenyjogi szabályok 
megsértését vagy egyéb módon lezárta 
eljárását.

törölve

Or. en
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A (19) és a (20) 
preambulumbekezdésben említett 
bizonyítékokon kívül a nemzeti 
bíróságoknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy egy kártérítési keresettel 
összefüggésben elrendeljék olyan 
bizonyítékok ismertetését, amelyek egy 
versenyhatóság eljárásától függetlenül 
léteznek (a továbbiakban: korábban már 
meglévő információk).

törölve

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Előfordulhat azonban, hogy az előző
preambulumbekezdésben említett 
felhasználás nem hátráltatja aránytalanul a 
versenyjog versenyhatóságok általi 
hatékony érvényesítését. Az ismertetésre 
vonatkozó, a (19) és a (20) 
preambulumbekezdésben említett 
korlátozásoknak ezért alkalmazandónak 
kell lenniük azon bizonyítékok 
felhasználására is, amelyeket kizárólag a 
versenyhatóság aktájához való hozzáférés 
révén szereztek meg. Ezenfelül a 
versenyhatóságtól a védelemhez való jog 
gyakorlásával összefüggésben megszerzett 
bizonyítékok nem válhatnak kereskedelem 
tárgyává. Ezért azon bizonyítékok 
felhasználásának lehetőségét, amelyeket 
kizárólag a versenyhatóság aktájához való 
hozzáférés révén szereztek meg, azon 

(23) Előfordulhat azonban, hogy az előző
preambulumbekezdésben említett 
felhasználás nem hátráltatja aránytalanul a 
versenyjog versenyhatóságok általi 
hatékony érvényesítését. Ezenfelül a 
versenyhatóságtól a védelemhez való jog 
gyakorlásával összefüggésben megszerzett 
bizonyítékok nem válhatnak kereskedelem 
tárgyává. Ezért azon bizonyítékok 
felhasználásának lehetőségét, amelyeket 
kizárólag a versenyhatóság aktájához való 
hozzáférés révén szereztek meg, azon 
természetes vagy jogi személyekre kell 
korlátozni, akik, illetve amelyek a 
védelemhez való jogukat gyakorolták, 
valamint – az előző
preambulumbekezdésben említettek szerint 
– az ő jogutódaikra. Ez a korlátozás 
azonban nem zárja ki, hogy egy nemzeti 



PE516.968v01-00 12/49 PR\1002311HU.doc

HU

természetes vagy jogi személyekre kell 
korlátozni, akik, illetve amelyek a 
védelemhez való jogukat gyakorolták, 
valamint – az előző
preambulumbekezdésben említettek szerint 
– az ő jogutódaikra. Ez a korlátozás 
azonban nem zárja ki, hogy egy nemzeti 
bíróság az ezen irányelvben meghatározott 
feltételekkel elrendelje az adott bizonyíték 
ismertetését.

bíróság az ezen irányelvben meghatározott 
feltételekkel elrendelje az adott bizonyíték 
ismertetését.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az 1/2003/EK rendelet 16. cikkének 
(1) bekezdése szerint amennyiben a 
nemzeti bíróságok hoznak határozatot a 
Szerződés 101. vagy 102. cikkének hatálya 
alá tartozó olyan megállapodásokról, 
döntésekről vagy magatartásokról, amelyek 
már bizottsági határozat tárgyát képezik, 
nem hozhatnak a Bizottság által elfogadott 
határozattal ellentétes határozatot. A 
jogbiztonság fokozása, a Szerződésben 
szereplő említett rendelkezések 
következetlen alkalmazásának megelőzése, 
a kártérítési keresetek hatékonyságának és 
a pergazdaságosság fokozásának, valamint 
a vállalkozások és a fogyasztók körében a 
belső piac működésének javítása érdekében 
nem indokolt megengedni a nemzeti 
versenyhatóság vagy a felülvizsgáló 
bíróság által ugyanazon jogsértéshez
kapcsolódó kártérítési kereset tárgyában 
hozott, a Szerződés 101. vagy 102. 
cikkének megsértését megállapító, jogerős 
határozat vitatását, függetlenül attól, hogy 
a keresetet az adott hatóság vagy 
felülvizsgáló bíróság tagállamában 
indítják-e vagy sem. Ugyanez irányadó a 

(25) Az 1/2003/EK rendelet 16. cikkének 
(1) bekezdése szerint amennyiben a 
nemzeti bíróságok hoznak határozatot a 
Szerződés 101. vagy 102. cikkének hatálya 
alá tartozó olyan megállapodásokról, 
döntésekről vagy magatartásokról, amelyek 
már bizottsági határozat tárgyát képezik, 
nem hozhatnak a Bizottság által elfogadott 
határozattal ellentétes határozatot. A 
jogbiztonság fokozása, a Szerződésben 
szereplő említett rendelkezések 
következetlen alkalmazásának megelőzése, 
a kártérítési keresetek hatékonyságának és 
a pergazdaságosság fokozásának, valamint 
a vállalkozások és a fogyasztók körében a 
belső piac működésének javítása érdekében 
nem indokolt megengedni a nemzeti 
versenyhatóság vagy a versenybíróság által 
ugyanazon ügyhöz kapcsolódó kártérítési 
kereset tárgyában hozott, a Szerződés 101. 
vagy 102. cikkének megsértését vagy meg 
nem sértését megállapító vagy a 
megállapítást jóváhagyó, jogerős határozat 
vitatását, függetlenül attól, hogy a keresetet 
a nemzeti versenyhatóság vagy 
versenybíróság tagállamában indítják-e 
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nemzeti versenyjogi rendelkezések 
megsértését megállapító határozatokra, 
amennyiben ugyanazon ügyben egymással 
párhuzamosan alkalmazzák a nemzeti és az 
uniós versenyjogot. A nemzeti 
versenyhatóságok és felülvizsgáló 
bíróságok versenyjogi jogsértést 
megállapító határozatainak e hatását a 
határozat rendelkező részére és a 
vonatkozó preambulumbekezdésekre kell 
alkalmazni. Ez nem érinti a nemzeti 
bíróságoknak a Szerződés 267. cikke 
szerinti jogait és kötelezettségeit.

vagy sem. Ugyanez irányadó a nemzeti 
versenyjogi rendelkezések megsértését 
megállapító határozatokra, amennyiben 
ugyanazon ügyben egymással 
párhuzamosan alkalmazzák a nemzeti és az 
uniós versenyjogot. A nemzeti 
versenyhatóságok és versenybíróságok
versenyjogi jogsértést megállapító 
határozatainak e hatását a határozat 
rendelkező részére és a vonatkozó 
preambulumbekezdésekre kell alkalmazni. 
Ez nem érinti a nemzeti bíróságoknak a 
Szerződés 267. cikke szerinti jogait és 
kötelezettségeit, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 47. és 48. cikke szerinti, a 
hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz, valamint a védelemhez való 
jogot, és az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló egyezmény 
6. cikke szerinti, a tisztességes 
tárgyaláshoz való jogot. Következésképpen 
a nemzeti versenyhatóságok és 
versenybíróságok határozatai kötelező
erejűek, feltéve, hogy a vizsgálat során 
nem fordultak elő nyilvánvaló hibák, és a 
védelemhez való jogot tiszteletben 
tartották.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az elévülési idő kezdetére, 
időtartamára, nyugvására vagy 
megszakadására vonatkozó nemzeti 
szabályok nem akadályozhatják 
aránytalanul a kártérítési keresetek 
indítását. Ez különösen azoknál a 
kereseteknél fontos, amelyek a jogsértés 
versenyhatóság vagy felülvizsgáló bíróság
általi megállapításán alapulnak. Ezért 

(26) Az elévülési idő kezdetére, 
időtartamára, nyugvására vagy 
megszakadására vonatkozó nemzeti 
szabályok nem akadályozhatják 
aránytalanul a kártérítési keresetek 
indítását. Ez különösen azoknál a 
kereseteknél fontos, amelyek a jogsértés 
versenyhatóság vagy versenybíróság általi 
megállapításán alapulnak. Ezért fontos, 
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fontos, hogy a károsultak egy 
versenyhatósági eljárás után is kártérítési 
keresetet tudjanak indítani a nemzeti és az 
uniós versenyjog érvényesítése érdekében.

hogy a károsultak egy versenyhatósági 
eljárás után is kártérítési keresetet tudjanak 
indítani a nemzeti és az uniós versenyjog 
érvényesítése érdekében.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Azok a vállalkozások, amelyek 
engedékenységi program keretében 
együttműködnek a versenyhatóságokkal, 
kulcsszerepet játszanak a titkos kartellek 
által elkövetett jogsértések felderítésében 
és e jogsértések felszámolásában, és ezáltal 
gyakran enyhítik azt a kárt, amely a 
jogsértés folytatódása esetén bekövetkezett 
volna. Ezért indokolt olyan rendelkezést 
hozni, amely alapján azok a vállalkozások, 
amelyeket valamely versenyhatóság 
engedékenységi program keretében 
mentesített a bírságok alól, védelmet 
élveznek a kártérítési keresetek túlzott 
veszélyével szemben, figyelembe véve, 
hogy a versenyhatóság jogsértést 
megállapító határozata a mentességben 
részesülő fél tekintetében még azelőtt 
jogerőre emelkedhet, hogy más, 
mentességben nem részesülő vállalkozások 
tekintetében jogerőre emelkedne. Indokolt 
ezért, hogy a mentességben részesülő fél 
főszabály szerint mentesüljön a teljes 
kárért való egyetemleges felelősség alól, 
és hogy hozzájárulása ne haladja meg a 
saját közvetlen vagy közvetett vásárlóinak 
– avagy vásárlói kartell esetén saját 
közvetlen vagy közvetett beszállítóinak –
okozott kár összegét. Amennyiben egy 
kartell a jogsértő vállalkozások 
vásárlóin/beszállítóin kívül másoknak is 
kárt okozott, úgy a mentességben részesülő

(28) Azok a vállalkozások, amelyek 
engedékenységi program keretében 
együttműködnek a versenyhatóságokkal, 
kulcsszerepet játszanak a versenyellenes 
megállapodások, döntések vagy 
magatartások felderítésében és e 
jogsértések felszámolásában, és ezáltal 
gyakran enyhítik azt a kárt, amely a 
jogsértés folytatódása esetén bekövetkezett 
volna. Ezért indokolt olyan rendelkezést 
hozni, amely alapján azok a vállalkozások, 
amelyeket valamely versenyhatóság 
engedékenységi program keretében 
mentesített a bírságok alól, védelmet 
élveznek a kártérítési keresetek túlzott 
veszélyével szemben, figyelembe véve, 
hogy a versenyhatóság jogsértést 
megállapító határozata a mentességben 
részesülő fél tekintetében még azelőtt 
jogerőre emelkedhet, hogy más, 
mentességben nem részesülő vállalkozások 
tekintetében jogerőre emelkedne. Indokolt 
ezért, hogy a mentességben részesülő fél 
hozzájárulása ne haladja meg a saját 
közvetlen vagy közvetett vásárlóinak –
avagy vásárlói kartell esetén saját 
közvetlen vagy közvetett beszállítóinak –
okozott kár összegét. Amennyiben egy 
kartell a jogsértő vállalkozások 
vásárlóin/beszállítóin kívül másoknak is 
kárt okozott, úgy a mentességben részesülő
fél hozzájárulása nem haladhatja meg a 
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fél hozzájárulása nem haladhatja meg a 
kartell által okozott kárért fennálló relatív 
felelősségét. Ezt az arányt ugyanazon 
szabályok alapján kell meghatározni, mint 
a jogsértő vállalkozások közötti arányt (a 
fenti (27) preambulumbekezdés). A 
mentességben részesülő felet csak akkor 
indokolt teljes mértékben felelőssé tenni a 
saját közvetlen vagy közvetett vásárlóin 
vagy beszállítóin kívüli károsultak 
irányában, ha utóbbiak a többi jogsértő
vállalkozástól nem tudnak teljes 
kártérítéshez jutni.

kartell által okozott kárért fennálló relatív 
felelősségét. Ezt az arányt ugyanazon 
szabályok alapján kell meghatározni, mint 
a jogsértő vállalkozások közötti arányt (a 
fenti (27) preambulumbekezdés).

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Egy olyan helyzetben azonban, ahol 
az árnövelést olyan személyekre hárították 
át, akik jogilag nem képesek kártérítési 
igényt érvényesíteni, nem engedhető meg, 
hogy a jogsértő vállalkozás védekezésként 
a továbbhárításra hivatkozzon, ugyanis ez 
mentesítené őt az általa okozott kárért 
való felelősség alól. Ezért ha egy konkrét 
ügyben továbbhárításon alapuló 
védekezés merül fel, a perben eljáró 
bíróságnak értékelnie kell, hogy azok a 
személyek, akikre az árnövelést 
feltételezhetően továbbhárították, jogilag 
képesek-e kártérítési igény 
érvényesítésére. Noha a közvetett vásárlók 
jogosultak kártérítést igényelni, az oksági 
összefüggésre vonatkozó, az uniós jog 
alapelveivel összhangban alkalmazott 
nemzeti szabályokból (ideértve az 
előreláthatóságra és az oksági láncban 
való távolságra vonatkozó szabályokat) 
következhet az, hogy bizonyos (például a 
beszállítói láncnak a jogsértéstől távol eső

törölve
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szintjén elhelyezkedő) személyek egy adott 
ügyben jogilag nem képesek kártérítést 
igényelni. A bíróság érdemben csak 
annak megállapítását követően fogja 
értékelni a továbbhárításon alapuló 
védekezést, hogy az a személy, akire az 
árnövelést feltételezhetően 
továbbhárították, jogilag képes kártérítést 
igényelni.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Azok a fogyasztók és vállalkozók, 
akikre a felmerült kárt áthárították, olyan 
kárt szenvedtek el, amelyet a nemzeti vagy 
uniós versenyjog megsértése okozott. Bár 
ezt a kárt meg kellene térítenie a jogsértő
vállalkozásnak, különös nehézségeket 
okozhat a fogyasztók és vállalkozások 
számára a kár mértékének bizonyítása, ha 
ők maguk nem vásároltak a jogsértő
vállalkozástól. Ezért indokolt előírni, hogy 
amennyiben a kárigény léte vagy a 
megítélendő kártérítés összege attól függ, 
hogy a jogsértő vállalkozás közvetlen 
vásárlója által megfizetett árnövelést 
áthárították-e, illetve milyen mértékben 
hárították át a közvetett vásárlóra, úgy 
utóbbi által bizonyítottnak kell tekinteni 
azt, hogy az adott közvetlen vásárló által 
megfizetett árnövelést az ő szintjére 
továbbhárították, feltéve, hogy képes 
prima facie bizonyítékot szolgáltatni a 
továbbhárítás megtörténtére vonatkozóan. 
Indokolt továbbá meghatározni, hogy 
milyen feltételek mellett kell úgy tekinteni, 
hogy a közvetett vásárló ilyen prima facie 
bizonyítékot szolgáltatott. Ami a 
továbbhárítás számszerűsítését illeti, a 

(31) Azok a fogyasztók és vállalkozók, 
akikre a felmerült kárt áthárították, olyan 
kárt szenvedtek el, amelyet a nemzeti vagy 
uniós versenyjog megsértése okozott. Bár 
ezt a kárt meg kellene térítenie a jogsértő
vállalkozásnak, különös nehézségeket 
okozhat a fogyasztók és vállalkozások 
számára a kár mértékének bizonyítása, ha 
ők maguk nem vásároltak a jogsértő
vállalkozástól. A továbbhárítás tényének 
bizonyítása érdekében a közvetett 
vásárlónak ennélfogva legalább azt 
igazolnia kell, hogy az alperes megsértette 
a versenyjogot, hogy a jogsértés árnövelést 
idézett elő az alperes közvetlen vásárlója
számára, hogy a közvetett vásárló 
jogsértés tárgyát képező árucikkeket vagy 
szolgáltatásokat, illetve a jogsértés tárgyát 
képező árucikkek vagy szolgáltatások 
eredményeként létrejött vagy azokat 
tartalmazó árukat vagy szolgáltatásokat 
vásárolt, és hogy a közvetett vásárló 
közvetlen vásárlótól vagy másik, a 
beszállítói láncon keresztül az alpereshez 
közvetlenül kapcsolódó közvetett 
vásárlótól vásárolta az említett 
árucikkeket vagy szolgáltatásokat. Ami a 
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nemzeti bíróságnak jogosultnak kell lennie 
annak felbecslésére, hogy az előtte 
folyamatban lévő ügyben milyen arányban 
hárították tovább az árnövelést a közvetett 
vásárlók szintjére. A jogsértő
vállalkozásnak meg kell engedni, hogy 
bizonyítékot terjesszen elő annak 
alátámasztására, hogy a felmerült kárt 
nem, vagy nem teljes egészében hárította 
tovább.

továbbhárítás számszerűsítését illeti, a 
nemzeti bíróságnak jogosultnak kell lennie 
annak felbecslésére, hogy az előtte 
folyamatban lévő ügyben milyen arányban 
hárították tovább az árnövelést a közvetett 
vásárlók szintjére.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az információs aszimmetria és az
antitröszt szabályok megsértésével okozott 
kár számszerűsítésével kapcsolatos egyes 
nehézségek orvoslása, valamint a 
kártérítési igények hatékonyságának 
biztosítása érdekében indokolt azt 
vélelmezni, hogy egy kartell által 
elkövetett jogsértés esetében a jogsértés 
kárt okozott, különösen az árra gyakorolt 
hatás révén. Az ügy tényállásától függően 
ez azt jelenti, hogy a kartell árnövekedést 
váltott ki, vagy megakadályozta azt az 
árcsökkenést, amely a jogsértés 
hiányában egyébként bekövetkezett volna. 
A jogsértő vállalkozás számára lehetővé 
kell tenni e vélelem megdöntését. E 
megdönthető vélelmet indokolt a 
kartellekre korlátozni, tekintettel a kartell 
titkos jellegére, ami növeli az említett 
információs aszimmetriát, és megnehezíti 
a károsult számára a kár bizonyításához 
szükséges bizonyítékok beszerzését.

(35) Az antitröszt szabályok megsértésével 
okozott kár számszerűsítésével kapcsolatos 
egyes nehézségek orvoslása érdekében a 
nemzeti bíróságoknak jogosultnak kell 
lenniük a kár meglétének megállapítására 
és összegének felbecslésére, a 
bizonyítékok felek általi előterjesztésének 
figyelembevételével.

Or. en
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A konszenzusos vitarendezés 
ösztönzése érdekében indokolt, hogy az a 
jogsértő vállalkozás, amely konszenzusos 
vitarendezés alapján fizet kártérítést, ne 
legyen rosszabb helyzetben a többi 
jogsértővel szemben, mint amilyenben a 
konszenzusos vitarendezés nélkül lenne. Ez 
akkor történhetne meg, ha egy egyezséget 
kötő jogsértő még a konszenzusos 
egyezséget követően is egyetemlegesen 
felelne a jogsértés által okozott kárért. 
Ezért főszabály szerint nem indokolt, hogy 
egy egyezséget kötő jogsértő hozzájárulást 
fizessen az egyezségből kimaradó többi 
jogsértő felé, amennyiben utóbbiak annak a 
károsultnak fizetnek kártérítést, akivel az 
első jogsértő korábban egyezséget kötött. E 
szabályból eredően a károsult igénye 
csökken az okozott kárnak az egyezséget 
kötő jogsértőre eső részével. Ezt az arányt 
ugyanazon szabályok alapján kell 
meghatározni, mint a jogsértő 
vállalkozások közötti arányt (a fenti (27) 
preambulumbekezdés). E levonás nélkül az 
egyezségből kimaradó jogsértőket 
aránytalanul érintené az az egyezség, 
amelynek nem voltak részesei. Az 
egyezséget kötő jogsértőnek ugyanakkor 
kártérítést kell fizetnie akkor, ha ez az 
egyetlen lehetőség arra, hogy a károsult 
teljes kártérítéshez jusson.

(40) A konszenzusos vitarendezés 
ösztönzése érdekében indokolt, hogy az a 
jogsértő vállalkozás, amely konszenzusos 
vitarendezés alapján fizet kártérítést, ne 
legyen rosszabb helyzetben a többi 
jogsértővel szemben, mint amilyenben a 
konszenzusos vitarendezés nélkül lenne. Ez 
akkor történhetne meg, ha egy egyezséget 
kötő jogsértő még a konszenzusos 
egyezséget követően is egyetemlegesen 
felelne a jogsértés által okozott kárért. 
Ezért főszabály szerint nem indokolt, hogy 
egy egyezséget kötő jogsértő hozzájárulást 
fizessen az egyezségből kimaradó többi 
jogsértő felé, amennyiben utóbbiak annak a 
károsultnak fizetnek kártérítést, akivel az 
első jogsértő korábban egyezséget kötött. E 
szabályból eredően a károsult igénye 
csökken az okozott kárnak az egyezséget 
kötő jogsértőre eső részével. Ezt az arányt 
ugyanazon szabályok alapján kell 
meghatározni, mint a jogsértő 
vállalkozások közötti arányt (a fenti (27) 
preambulumbekezdés). E levonás nélkül az 
egyezségből kimaradó jogsértőket 
aránytalanul érintené az az egyezség, 
amelynek nem voltak részesei.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós vagy a nemzeti versenyjog 
megsértése következtében kárt elszenvedett 
bármely személy követelheti e kár teljes 
körű megtérítését.

(1) Az uniós vagy a nemzeti versenyjog 
megsértése következtében kárt elszenvedett 
bármely személy követelheti e kár teljes 
körű megtérítését, a felelősség 
megállapítására vonatkozó bármely 
nemzeti jogi követelmény sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljes kártérítés eredményeként a 
károsult félnek abba a helyzetbe kell 
kerülnie, amelybe a jogsértés hiányában 
került volna. A kártérítés tehát a felmerült 
kár és az elmaradt haszon megtérítését, 
valamint a kár felmerülésétől az adott kár 
tekintetében fizetett kártérítés tényleges 
megfizetésének időpontjáig számított 
kamatokat tartalmazza.

(2) A teljes kártérítés eredményeként a 
károsult félnek abba a helyzetbe kell 
kerülnie, amelybe a jogsértés hiányában 
került volna. A kártérítés tehát a felmerült 
kár és az elmaradt haszon megtérítését, 
valamint adott esetben az adott kár 
tekintetében számított kamatokat 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „felülvizsgáló bíróság”: olyan nemzeti 
bíróság, amely jogosult a nemzeti 
versenyhatóság határozatainak 
felülvizsgálatára, és ennek keretében 
jogosult lehet a Szerződés 101. vagy 102. 
cikke megsértésének megállapítására is;

9. „versenybíróság”: olyan nemzeti 
bíróság, amely jogosult a nemzeti 
versenyhatóság határozatainak 
felülvizsgálatára, illetve a Szerződés 101. 
vagy 102. cikke megsértésének 
megállapítására.



PE516.968v01-00 20/49 PR\1002311HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „jogsértést megállapító határozat”: a 
versenyhatóság vagy a felülvizsgáló 
bíróság versenyjogi jogsértést megállapító 
határozata;

10. „jogsértést megállapító határozat”: a 
versenyhatóság vagy a versenybíróság
versenyjogi jogsértést megállapító 
határozata;

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. jogsértést megállapító, „jogerős” 
határozat: a versenyhatóságnak vagy a 
felülvizsgáló bíróságnak a jogsértést 
megállapító olyan határozata, amely már 
nem vizsgálható felül;

11. jogsértést megállapító, „jogerős” 
határozat: a versenyhatóságnak vagy a 
versenybíróságnak a jogsértést megállapító 
olyan határozata, amely már nem 
vizsgálható felül;

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „engedékenységi program”: olyan
program, amely alapján valamely titkos 
kartell tagja – a kartellben résztvevő többi 
vállalkozástól függetlenül – közreműködik 
a versenyhatósági vizsgálatban oly módon, 

13. „engedékenységi program”: olyan 
program, amely alapján valamely 
versenyellenes megállapodásban, 
döntésben vagy magatartásban résztvevő –
a megállapodásban, döntésben vagy 
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hogy önként bejelenti, hogy tudomása van 
a kartellről, és ismerteti az abban játszott 
szerepét, és ezért cserébe teljesen vagy 
részben mentesül a kartell miatt kiszabásra 
kerülő bírságok alól;

magatartásban részt vevő többi 
vállalkozástól függetlenül – közreműködik 
a versenyhatósági vizsgálatban oly módon, 
hogy önként bejelenti, hogy tudomása van 
a megállapodásról, döntésről vagy 
magatartásról, és ismerteti az abban 
játszott szerepét, és ezért cserébe teljesen 
vagy részben mentesül a megállapodás, 
döntés vagy magatartás miatt kiszabásra 
kerülő bírságok alól;

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „engedékenységre vonatkozó társasági
nyilatkozat”: egy vállalkozás által vagy 
nevében a versenyhatóság felé önkéntesen 
tett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozat, 
amelyben a vállalkozás bejelenti, hogy 
tudomása van egy titkos kartellről, és 
ismerteti az abban játszott szerepét, és 
amely kifejezetten a hatósághoz való 
eljuttatás érdekében készül azzal a céllal, 
hogy a Szerződés 101. cikkének vagy a 
nemzeti jog megfelelő rendelkezésének 
alkalmazására vonatkozó engedékenységi 
program keretében a bejelentő teljesen 
vagy részben mentesüljön a bírságok alól; 
nem tartoznak ide a versenyhatósági 
eljárástól függetlenül létező
dokumentumok vagy információk (a 
továbbiakban: korábban már meglévő
információk);

14. „engedékenységre vonatkozó 
nyilatkozat”: egy vállalkozás által vagy 
nevében a versenyhatóság felé az eljárás 
bármely szakaszában önkéntesen tett 
szóbeli vagy írásbeli nyilatkozat –
beleértve a nyilatkozat mellékleteit is – , 
amelyben a vállalkozás bejelenti, hogy 
tudomása van egy versenyellenes 
megállapodásról, döntésről vagy 
magatartásról, és ismerteti az abban 
játszott szerepét, és amely a hatósághoz 
való eljuttatás érdekében készül azzal a 
céllal, hogy a Szerződés 101. cikkének 
vagy a nemzeti jog megfelelő
rendelkezésének alkalmazására vonatkozó 
engedékenységi program keretében a 
bejelentő teljesen vagy részben 
mentesüljön a bírságok alól; nem tartoznak 
ide a versenyhatósági eljárástól függetlenül 
létező dokumentumok vagy információk (a 
továbbiakban: korábban már meglévő
információk);

Or. en
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Indokolás

Az „engedékenységre vonatkozó társasági nyilatkozat” javasolt fogalommeghatározása nem 
foglalja magában az engedékenységet kérelmező által előterjesztett, saját magára nézve 
terhelő bizonyítékokat tartalmazó valamennyi dokumentumot. Ennélfogva az engedékenységet 
kérelmező által előterjesztett dokumentumok védelmének kizárólag a jogalkotási javaslatban 
meghatározott „engedékenységre vonatkozó társasági nyilatkozatra” és „vitarendezési 
beadványokra” való korlátozása nem éri el a kívánt célt, azaz az engedékenységi és 
vitarendezési eljárások eredményességének és hatékonyságának fenntartását.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „konszenzusos egyezség”: olyan 
megállapodás, amely alapján konszenzusos 
vitarendezést követően kártérítés 
megfizetésére kerül sor.

17. „konszenzusos egyezség”: olyan 
megállapodás, amely alapján konszenzusos 
vitarendezést követően kártérítés 
megfizetésére kerül sor, beleértve az olyan 
megállapodást, amely alapján egy 
vállalkozás vállalja, hogy egy biztosított 
kártérítési alapból fizet kártérítést a 
versenyszabályok megsértésének sértettei 
számára;

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. „közvetlen vásárló”: egy versenyjogi 
jogsértést elkövetett vállalkozás közvetlen 
vásárlója;

Or. en
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 17 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17b. „közvetett vásárló”: versenyjogi 
jogsértést elkövetett vállalkozás 
termékeinek vagy szolgáltatásainak 
vásárlója, aki nem közvetlenül a jogsértő
vállalkozástól vásárolta e termékeket.

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
A bizonyítékok ismertetése
(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a felperes olyan, ésszerűen 
rendelkezésre álló tényeket és 
bizonyítékokat ismertetett, amelyek 
alapján valószínűsíthető, hogy a felperes 
vagy az általa képviselt felek kárt 
szenvedtek az alperes versenyjogi 
jogsértése következtében, úgy a nemzeti 
bíróságok az e fejezetben meghatározott 
feltételeknek megfelelően kötelezhessék az 
alperest vagy a harmadik felet a 
bizonyítékok ismertetésére, függetlenül 
attól, hogy ez a bizonyíték egyúttal 
szerepel-e egy versenyhatóság aktájában 
vagy sem. A tagállamok biztosítják, hogy a 
bíróságok az alperes kérelmére a felperest 
vagy a harmadik felet is kötelezhessék a 
bizonyítékok ismertetésére.
E rendelkezés nem érinti a nemzeti 
bíróságoknak az 1206/2001/EK tanácsi 
rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit.
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(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróságok elrendeljék a 
bizonyítékok (1) bekezdés szerinti 
ismertetését, ha az ismertetést kérő fél
a) bizonyította, hogy a másik fél vagy 
harmadik fél ellenőrzése alatt álló 
bizonyítékok relevánsak kárigényének 
vagy ellenkérelmének alátámasztása 
szempontjából; valamint
b) az ésszerűen rendelkezésre álló tények 
alapján a lehető legpontosabban és 
legszűkebben megjelölte ezeket a 
bizonyítékokat vagy 
bizonyítékkategóriákat.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróságok az arányos mértékre 
korlátozzák a bizonyítékok ismertetését. 
Annak meghatározásakor, hogy a fél által 
kérelmezett ismertetés arányos-e, a 
nemzeti bíróságok figyelembe veszik 
valamennyi fél és az érintett harmadik 
felek jogos érdekeit. Különösen 
figyelembe veszik a következőket:
a) az állítólagos versenyjogi jogsértés 
megtörténtének valószínűsége;
b) az ismertetés terjedelme és költségei, 
különösen az érintett harmadik felek 
vonatkozásában;
c) az, hogy az ismertetendő bizonyíték 
tartalmaz-e bizalmas információkat 
(különösen harmadik felek tekintetében), 
és milyen intézkedések védik e bizalmas 
információkat; valamint 
d) amennyiben a jogsértést 
versenyhatóság vizsgálja vagy vizsgálta, 
úgy az, hogy a kérelmet kifejezetten az 
ilyen dokumentumok jellegére, tárgyára 
vagy tartalmára figyelemmel fogalmazták-
e meg, és nem általánosan 
megfogalmazott, a versenyhatósághoz 
benyújtott vagy a versenyhatóság 
aktájában szereplő dokumentumokra 
vonatkozó kérelemről van-e szó. 
(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
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hogy hatékony intézkedések álljanak a 
nemzeti bíróságok rendelkezésére a 
bizalmas információk lehető legszélesebb 
körű védelmének garantálása érdekében, 
annak egyidejű biztosítása mellett, hogy 
az ilyen információkat tartalmazó 
bizonyítékok rendelkezésre álljanak a 
kártérítési perekben.
(5) A tagállamok meghozzák az olyan 
kiváltságok és egyéb jogosultságok teljes 
érvényesülésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket, amelyek alapján a felek 
nem kötelezhetők bizonyítékok 
ismertetésére.
(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben bíróságaik anélkül 
jogosultak az ismertetés elrendelésére, 
hogy meghallgatnák azt a személyt, akivel 
szemben az ismertetést kérelmezték, az 
ilyen végzésben foglaltak teljesítésének 
elmulasztása miatt nem szabható ki 
büntetés mindaddig, amíg annak 
címzettjét a bíróság meg nem hallgatta.
(7) A bizonyítékok közé tartozik az üggyel 
foglalkozó nemzeti bíróság által 
elfogadható valamennyi bizonyítéktípus, 
különösen a dokumentumok és az 
információkat tartalmazó minden egyéb 
tárgy, függetlenül az információkat tároló 
adathordozó típusától.
(8) A (4) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségek és a 6. cikkben 
meghatározott korlátozások sérelme 
nélkül, ez a cikk nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy olyan 
szabályokat tartsanak fenn vagy 
vezessenek be, amelyek a bizonyítékok 
szélesebb körű ismertetését 
eredményeznék.

Or. en
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyhatóság aktájában szereplő
bizonyítékok ismertetésére vonatkozó 
korlátozások

A bizonyítékok ismertetése

Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési keresetek tekintetében a nemzeti
bíróságok soha ne kötelezhessenek egy 
felet vagy egy harmadik felet a következő
bizonyítékkategóriák bármelyikének
ismertetésére:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési keresetek tekintetében a nemzeti 
bíróságok főszabály szerint ne 
kötelezhessenek egy felet vagy egy 
harmadik felet az engedékenységi 
nyilatkozatok vagy az engedékenységet 
kérelmező által ismertetett, saját magára 
nézve terhelő bizonyítékokat tartalmazó 
bármely más dokumentum ismertetésére. 
Amennyiben azonban a felperes olyan, 
ésszerűen rendelkezésre álló tényeket és 
elegendő bizonyítékokat ismertetett, 
amelyek meggyőzően alátámasztják, hogy 
a felperes vagy az általa képviselt felek 
kárt szenvedtek az alperes versenyjogi 
jogsértése következtében, és hogy az 
engedékenységre vonatkozó nyilatkozat 
vagy az engedékenységet kérelmező által 
ismertetett, saját magára nézve terhelő
bizonyítékokat tartalmazó bármely más 
dokumentum nélkülözhetetlen kártérítési 
igényük alátámasztásához, és másképp 
nem szolgáltatható bizonyítékokat 
tartalmaz, úgy a nemzeti bíróságok az e 
fejezetben meghatározott feltételeknek 
megfelelően kötelezhessék az alperest a 
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bizonyíték ismertetésére, függetlenül attól, 
hogy ez a bizonyíték szerepel-e a 
versenyhatóság aktájában. A tagállamok 
biztosítják, hogy a nemzeti bíróságok az 
alperes kérelmére a felperest vagy a 
harmadik felet is kötelezhessék a 
bizonyítékok ismertetésére.
E rendelkezés nem érinti a nemzeti 
bíróságoknak az 1206/2001/EK tanácsi 
rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság (Pfleiderer- és Donau Chemie-ügyben hozott) ítéletei szerint bizonyos 
dokumentumok per se védelme összeegyeztethetetlen az elsődleges joggal, mivel a 
kártérítéshez való jog tekintetében sértené a tényleges érvényesülés elvét. Egy ilyen per se 
védelem túlságosan széles körű védelmet hozna létre, amelyet valószínűleg nem tartanának 
tiszteletben, ennélfogva jogbizonytalanságot idézne elő. Ezen túlmenően a 6. cikk 
megfogalmazása az a contrario érvelés kockázatával jár a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében nem 
említett összes dokumentum ismertetése érdekében.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatok; valamint

törölve

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vitarendezési beadványok. törölve

Or. en
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési keresetek tekintetében a 
nemzeti bíróságok csak azután 
rendelhessék el a következő
bizonyítékkategóriák ismertetését, hogy a 
versenyhatóság lezárta eljárását, vagy az 
1/2003/EK rendelet 5. cikkében vagy III. 
fejezetében említett határozatot hozott:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróságok elrendeljék a 
bizonyítékok (1) bekezdés szerinti
ismertetését, ha az ismertetést kérő fél:

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely természetes vagy jogi személy 
által kifejezetten versenyhatósági eljárás 
céljára előállított információk;

a) olyan megjelölt bizonyítékok, amelyek a 
másik fél vagy harmadik fél ellenőrzése 
alatt állnak, és amelyek relevánsak 
kárigényének vagy ellenkérelmének 
alátámasztása szempontjából; 

Or. en

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely versenyhatóság által, annak 
eljárása során összeállított információk.

b) bizonyított, hogy az Unióban egy 
nemzeti bíróság elé terjesztett, azonosított 
kártérítési keresetre vonatkozó 
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bizonyítékok ismertetése iránti 
kérelemnek szerez érvényt; valamint

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azon nemzeti bíróság megelégedésére 
bizonyított, amelyhez a kérelmet 
benyújtották, hogy a szerzett 
bizonyítékokat a kérelmező vagy egyéb, 
vele bármely más eljárásban kapcsolatban 
lévő fél nem használhatja fel, és hogy a 
bizonyítékokat a kérelmező vagy egyéb, 
vele kapcsolatban lévő fél nem 
bocsáthatja harmadik fél rendelkezésére, 
kivéve, ha azt az a nemzeti bíróság 
kifejezetten engedélyezi, amely előtt a 
meghatározott kártérítési kereset 
folyamatban van.

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A versenyhatóság aktájában szereplő, 
e cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
egyik kategóriába sem tartozó 
bizonyítékok ismertetése bármikor 
elrendelhető kártérítési perekben.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróságok elrendelhessék e 
bizonyítékok vagy azok kategóriái 
megjelölt részeinek ismertetését, az 
ésszerűen rendelkezésre álló tények 
alapján lehető legpontosabban és 
legszűkebben meghatározva.

Or. en



PE516.968v01-00 30/49 PR\1002311HU.doc

HU

Indokolás

Ezen túlmenően, amint azt az Európai Bizottság a jogalkotási javaslat indokolásában 
megállapítja, a dokumentumok ismertetése iránti ilyen átfogó kérelmeket rendszerint 
aránytalannak kell tekinteni, mivel ezek nem felelnek meg a kérelmező fél arra vonatkozó 
kötelezettségének, hogy a lehető legpontosabban és legszűkebben jelölje meg a 
bizonyítékkategóriákat. Az „adathalászat” elkerülése érdekében a felperesnek a lehető
legpontosabban és legszűkebben meg kell határoznia a bizonyítékokat vagy 
bizonyítékkategóriákat.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróságok az arányos mértékre és 
az Unión belüli kártérítési keresettel 
kapcsolatos körre korlátozzák a 
bizonyítékok ismertetését. Annak 
meghatározásakor, hogy a fél által 
kérelmezett ismertetés arányos-e, a 
nemzeti bíróságok figyelembe veszik az 
érintett közérdeket és valamennyi érintett 
magánfél jogos érdekeit. Különösen 
figyelembe veszik a következőket:
a) a versenyjog hatékony közjogi 
érvényesítésével kapcsolatos hatékonyság 
megőrzésének szükségessége, különösen 
azon kockázatok tekintetében, amelyeket a 
dokumentumok ismertetése jelentene a 
következőkre nézve:
i. a versenyhatóságok által működtetett 
engedékenységi programok;
ii. a versenyhatóságok által működtetett 
vitarendezési eljárások;
iii. belső döntéshozatali eljárások a 
versenyhatóságon és az Európai 
Versenyhatóságok Hálózatán belül;
b) az állítólagos versenyjogi jogsértés 
megtörténtének valószínűsége;
c) az ismertetés terjedelme és költségei, 
különösen az érintett harmadik felek 
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vonatkozásában;
d) az, hogy az ismertetendő bizonyíték 
tartalmaz-e bizalmas információkat 
(különösen harmadik felek tekintetében), 
és milyen intézkedések védik e bizalmas 
információkat; 
e) amennyiben a jogsértést 
versenyhatóság vizsgálja vagy vizsgálta, 
úgy az, hogy a kérelmet kifejezetten az 
ilyen dokumentumok jellegére, tárgyára 
vagy tartalmára figyelemmel fogalmazták-
e meg, és nem általánosan 
megfogalmazott, a versenyhatósághoz 
benyújtott vagy a versenyhatóság 
aktájában szereplő dokumentumokra 
vonatkozó kérelemről van-e szó; valamint
f) az e fejezetben meghatározott 
bizonyítékismertetési joggal, valamint az e 
jog alapján megszerzett bizonyítékokkal és 
információkkal való visszaélés 
megelőzésének szükségessége.

Or. en

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy hatékony intézkedések álljanak a 
nemzeti bíróságok rendelkezésére a 
bizalmas információk lehető legszélesebb 
körű védelmének garantálása érdekében, 
annak egyidejű biztosítása mellett, hogy 
az ilyen információkat tartalmazó 
lényeges bizonyítékok rendelkezésre 
álljanak az Unión belüli kártérítési 
perekben. Az az érdek, hogy a 
vállalkozásoknak egy jogsértés követően 
el kell kerülniük a kártérítési pereket, nem 
minősül védelemre méltó kereskedelmi 
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érdeknek.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk nem ad iránymutatást a bizonyítékok ismertetése iránti, az Unión kívülről érkező
kérelmek tekintetében. Az uniós versenyellenes megállapodásra vagy megegyezésre vonatkozó 
bizonyítékok azonban nem használhatók az Unió joghatóságán kívüli (kollektív) keresetek 
helyettesítőjeként. A 6. cikk (2) és (3) bekezdésével kapcsolatos módosítások célja e kérdés 
megfelelő kezelése és az ilyen hatás megelőzése.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A tagállamok meghozzák az olyan 
kiváltságok és egyéb jogosultságok teljes 
érvényesülésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket, amelyek garantálják 
bizonyos bizonyítékok védelmét az 
ismertetéssel szemben.

Or. en

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A tagállamok biztosítják, hogy a 
versenyhatóságokat meghallgassák, 
mielőtt a nemzeti bíróság e cikk alapján 
elrendeli az ismertetést a versenyhatóság 
aktáiban szereplő információkat illetően, 
függetlenül attól, hogy az információk a 
versenyhatóság vagy harmadik fél 
birtokában vannak-e.

Or. en
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Indokolás

Gyakran egyéb hatóságok, pl. államügyészek számára is átadnak információkat a 
versenyhatóság aktájából. A versenyhatóságnak ilyen esetekben is elő kell tudnia adnia a 
bíróságok előtt arra vonatkozó érveit, hogy az információkat ne ismertessék.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedékenységre vonatkozó nyilatkozattal 
vagy az engedékenységet kérelmező által 
ismertetett, saját magára nézve terhelő
bizonyítékokat tartalmazó bármely más 
dokumentummal rendelkező érdekelt 
feleket meghallgassák, mielőtt a nemzeti 
bíróság e cikk alapján elrendeli az 
ismertetést a meghatározott 
dokumentumokban szereplő
információkat illetően.

Or. en

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3f) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben nemzeti bíróságaik anélkül 
jogosultak az ismertetés elrendelésére, 
hogy meghallgatnák azt a személyt, akivel 
szemben az ismertetést kérelmezték, az 
ilyen végzésben foglaltak teljesítésének 
elmulasztása miatt nem szabható ki 
büntetés mindaddig, amíg annak 
címzettjét a nemzeti bíróság meg nem 
hallgatta.
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Or. en

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3g) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
cikk alapján nemzeti bírósági határozat 
által érintett természetes vagy jogi 
személynek vagy egy hatóságnak legyen 
lehetősége eljárást indítani a határozat 
ellen, beleértve az előzetes intézkedéseket. 
A versenyhatóságoknak ugyanilyen joggal 
kell rendelkezniük a 6. cikk (3e) 
bekezdésében említett meghallgatást 
követően.

Or. en

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 h bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3h) A bizonyítékok közé tartozik az 
illetékes nemzeti bíróság által elfogadható 
valamennyi bizonyítéktípus, különösen a 
dokumentumok és az információkat 
tartalmazó minden egyéb tárgy, 
függetlenül az információkat tároló 
adathordozó típusától.

Or. en

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 6. 
cikk (1) bekezdésében felsorolt kategóriák 
egyikébe tartozó olyan bizonyítékok, 
amelyeket valamely természetes vagy jogi 
személy kizárólag az 1/2003/EK rendelet 
27. cikke vagy a nemzeti jog megfelelő
rendelkezései szerinti védelemhez való 
jogának gyakorlása során, valamely 
versenyhatóság aktájához való hozzáférés 
révén szerzett meg, kártérítési perekben ne 
legyenek felhasználhatók.

törölve

Or. en

Indokolás

A törlésre a 6. cikk törlése miatt kerül sor.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 6. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt kategóriák 
egyikébe tartozó olyan bizonyítékok, 
amelyeket valamely természetes vagy jogi 
személy kizárólag az 1/2003/EK rendelet 
27. cikke vagy a nemzeti jog megfelelő
rendelkezései szerinti védelemhez való 
jogának gyakorlása során, valamely 
versenyhatóság aktájához való hozzáférés 
révén szerzett meg, kártérítési perekben ne 
legyenek felhasználhatók mindaddig, 
amíg az adott versenyhatóság le nem zárta 
az eljárást vagy nem hozott az 1/2003/EK 
rendelet 5. cikkében vagy III. fejezetében 
említett határozatot.

törölve

Or. en
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Indokolás

A törlésre a 6. cikk törlése miatt kerül sor.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az olyan 
bizonyítékokat, amelyeket valamely 
természetes vagy jogi személy kizárólag az 
1/2003/EK rendelet 27. cikke vagy a 
nemzeti jog megfelelő rendelkezései 
szerinti védelemhez való jogának 
gyakorlása során, valamely versenyhatóság 
aktájához való hozzáférés révén szerzett 
meg, és amelyek felhasználását e cikk (1) 
vagy (2) bekezdése nem zárja ki, kártérítési 
perben csak az adott személy, illetve annak 
természetes vagy jogi személy jogutódja 
(az igényt megszerző személyt is ideértve) 
használhassa fel.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az olyan 
bizonyítékokat, amelyeket valamely 
természetes vagy jogi személy kizárólag az 
1/2003/EK rendelet 27. cikke vagy a 
nemzeti jog megfelelő rendelkezései 
szerinti védelemhez való jogának 
gyakorlása során, valamely versenyhatóság 
aktájához való hozzáférés révén szerzett 
meg, kártérítési perben csak az adott 
személy, illetve annak természetes vagy 
jogi személy jogutódja (az igényt 
megszerző személyt is ideértve) 
használhassa fel.

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a megsemmisítő fél tudta vagy 
ésszerűen tudnia kellett volna, hogy a 
nemzeti bíróság előtt kártérítési kereset 
benyújtására került sor, és hogy a 
bizonyíték jelentőséggel bír a kártérítési 
igény vagy az azzal szembeni 
ellenkérelemben foglaltak bizonyítása 
során;

ii. a megsemmisítő fél tudta, hogy a 
nemzeti bíróság előtt kártérítési kereset 
benyújtására került sor, és hogy a 
bizonyíték jelentőséggel bír a kártérítési 
igény vagy az azzal szembeni 
ellenkérelemben foglaltak bizonyítása 
során;

Or. en
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Indokolás

Gondatlanság esetén nem alkalmazhatók szankciók.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az e fejezetben meghatározott 
bizonyítékismertetési joggal, illetve az e 
jog alapján megszerzett bizonyítékokkal és 
információkkal való visszaélés.

d) az e fejezetben meghatározott 
bizonyítékismertetési joggal, illetve az e 
jog alapján megszerzett bizonyítékokkal és 
információkkal való visszaélés, különösen 
ha az ismertetés révén szerzett 
információkat harmadik felekkel közlik 
vagy más eljárásokban használják fel, 
megsértve az 5. cikk (2) bekezdésének bb) 
pontját.

Or. en

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a nemzeti bíróságok a 
Szerződés 101. vagy 102. cikkén vagy a 
nemzeti versenyjogon alapuló kártérítési 
kereset ügyében olyan megállapodásokat, 
döntéseket vagy gyakorlatokat bírálnak el, 
amelyek már valamely nemzeti 
versenyhatóság vagy felülvizsgáló bíróság
jogsértést megállapító, jogerős 
határozatának tárgyát képezték, úgy e 
bíróságok ne hozhassanak az ilyen 
jogsértést megállapító határozattal 
ellentétes határozatot. Ez a kötelezettség 
nem érinti a Szerződés 267. cikke szerinti 
jogokat és kötelezettségeket.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a nemzeti bíróságok a Szerződés 101. vagy 
102. cikkén vagy a nemzeti versenyjogon 
alapuló kártérítési kereset ügyében olyan 
megállapodásokat, döntéseket vagy 
gyakorlatokat bírálnak el, amelyek már 
valamely nemzeti versenyhatóság vagy 
versenybíróság jogsértést megállapító, 
jogerős határozatának tárgyát képezték, 
úgy e bíróságok ne hozhassanak az ilyen 
jogsértést megállapító határozattal 
ellentétes határozatot. Ez a kötelezettség 
nem érinti a Szerződés 267. cikke szerinti 
jogokat és kötelezettségeket, az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. 
cikke szerinti, a hatékony jogorvoslathoz 
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és a tisztességes eljáráshoz, valamint a 
védelemhez való jogot, és az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló 
egyezmény 6. cikke szerinti, a tisztességes 
tárgyaláshoz való jogot. Következésképpen 
a nemzeti versenyhatóságok és 
versenybíróságok határozatai kötelező
erejűek, feltéve, hogy a vizsgálat során 
nem fordultak elő nyilvánvaló hibák, és a 
védelemhez való jogot tiszteletben 
tartották.

Or. en

Indokolás

A jogi norma szerint a kötelező erő nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a tények 
vizsgálata során nyilvánvaló hibák fordultak elő, vagy amikor a nemzeti versenyhatóság vagy 
versenybíróság előtti eljárás során nem tartották kellőképpen tiszteletben az alperes jogait.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. e magatartásnak az uniós vagy a 
nemzeti versenyjog megsértéseként való 
minősülése;

ii. e magatartást az uniós vagy a nemzeti 
versenyjog megsértésének minősítő
tények;

Or. en

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési kereset megindításának elévülési 
ideje legalább öt év legyen.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési kereset megindításának elévülési 
ideje legalább három év legyen.

Or. en
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Indokolás

A hároméves elévülési idő elegendőnek tűnik. Először is a felperesek a versenyhatóság jogilag 
kötelező erejű határozatát követően mindenképpen a lehető leghamarabb szeretnék benyújtani 
kártérítési igényüket, másodszor pedig a három év elegendő idő a felperesek számára ügyük 
előkészítéséhez.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elévülési idő nyugvására kerüljön sor, ha 
valamely versenyhatóság intézkedést fogad 
el a kártérítési kereset alapjául szolgáló 
jogsértéssel kapcsolatos vizsgálat vagy 
eljárás tekintetében. A nyugvási idő
legkorábban a jogsértést megállapító 
határozat jogerőre emelkedése vagy az 
eljárás egyéb módon történő befejezése
után egy évvel érhet véget.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elévülési idő nyugvására kerüljön sor, ha 
valamely versenyhatóság intézkedést fogad 
el a kártérítési kereset alapjául szolgáló 
jogsértéssel kapcsolatos vizsgálat vagy 
eljárás tekintetében. A nyugvási idő a 
jogsértést megállapító határozat jogerőre 
emelkedésének vagy az eljárás egyéb
módon történő befejezésének napja után 
hat hónappal érhet véget.

Or. en

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E cikk (1)–(5) bekezdésének ellenére 
a kártérítési kereseteket az azokat előidéző
esetektől számított 10 éven belül meg kell 
indítani.

Or. en
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az a 
vállalkozás, amelyet valamely 
versenyhatóság engedékenységi program 
keretében mentesített a bírságok alól, csak 
akkor legyen felelős a közvetlen vagy 
közvetett vásárlóin vagy beszállítóin kívüli 
egyéb károsultak felé, ha e károsultak 
bizonyítják, hogy nem tudnak teljes 
kártérítéshez jutni azon egyéb 
vállalkozásoktól, amelyek az adott 
versenyjogi jogsértésben részt vettek.

törölve

Or. en

Indokolás

A sértetteket és a jogsértőket kedvezőtlenül érinti a mentességet kérelmező számára a javasolt 
rendszer által biztosított kiváltság, ennélfogva részvételi jogokat kell kapniuk, ami magában 
foglalhatja a nyilvántartásokhoz való hozzáférést és/vagy a mentességgel kapcsolatos 
határozat felülvizsgálatához való jogot. Az ilyen részvétel azonban megvalósíthatatlannak 
tűnik – a sértettek személyazonossága gyakran ismeretlen, és előfordulhat, hogy nagyon 
sokan vannak. A mentességet kérelmezőt azonban előnyben kell részesíteni a többi 
jogsértőhöz képest.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési kereset alperese a kárigénnyel 
szembeni védekezésként arra 
hivatkozhasson, hogy a felperes részben 
vagy egészben továbbhárította a 
jogsértésből eredő árnövelést. Az árnövelés 
továbbhárításának megtörténtével 
kapcsolatos bizonyítási terhet az alperes 
viseli.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési kereset alperese a kárigénnyel 
szembeni védekezésként arra 
hivatkozhasson, hogy a felperes részben 
vagy egészben továbbhárította a 
jogsértésből eredő árnövelést, amennyiben 
a továbbhárítást a jogsértés okozta, és 
azzal nem áll szemben a felperes elmaradt 
haszna. Az árnövelés továbbhárításának 
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megtörténtével kapcsolatos bizonyítási 
terhet az alperes viseli.

Or. en

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróság jogosult legyen 
felbecsülni az árnövelés 
továbbhárításának mértékét.

Or. en

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az árnövelést a beszállítói 
lánc következő szintjén lévő olyan 
személyekre hárították át, akik jogilag 
nem képesek kártérítést igényelni az 
elszenvedett kárért, az alperes 
védekezésként nem hivatkozhat az előző
bekezdésben említettekre.

törölve

Or. en

Indokolás

Nehéz megállapítani, mi lenne a „jogilag nem képes” fogalom meghatározása – a 
továbbhárítással összefüggésben ez a kifejezés túlságosan homályos. Ezen túlmenően azon 
jogi akadályok, amelyek miatt a közvetett vásárlók „jogilag nem képesek” kártérítést 
igényelni az általuk elszenvedett kárért, sértené az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát (vö. 
Courage és Crehan-ügy; Manfredi-ügy), ennélfogva nem is fordulhatnak elő. Ez a javasolt 
megfogalmazás ahhoz vezethet, hogy olyan felperes számára ítélnek meg kártérítést, aki nem 
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szenvedett kárt, és/vagy túlzott kártérítést eredményezhet.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (1) bekezdésében említett 
helyzetben akkor kell a közvetett vásárló 
által bizonyítottnak tekinteni a vele 
szembeni áthárítás megtörténtét, ha 
igazolta, hogy:

Az e cikk (1) bekezdésében említett 
helyzetben az áthárítás tényének 
bizonyítása érdekében a közvetett 
vásárlónak legalább a következők 
mindegyikét kell igazolnia:

Or. en

Indokolás

Nem elegendőek azok a bizonyítékok, amelyeket a közvetett vásárlónak be kell nyújtania az 
áthárítás bizonyítása érdekében. A közvetett vásárlóra történő áthárítás bizonyításához nem 
elegendőek a következő nyilvánvaló körülmények: a) a jogsértés ténye, b) a jogsértés 
következtében a közvetlen vásárlót érintő árnövelés és c) az a tény, hogy jogsértés tárgyát 
képező vagy abból származó árucikkek vagy szolgáltatások vásárlására került sor.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jogsértés tárgyát képező árucikkeket 
vagy szolgáltatásokat, illetve a jogsértés 
tárgyát képező árucikkek vagy 
szolgáltatások eredményeként létrejött 
vagy azokat tartalmazó árukat vagy 
szolgáltatásokat vásárolt.

c) a jogsértés tárgyát képező árucikkeket 
vagy szolgáltatásokat, illetve a jogsértés 
tárgyát képező árucikkek vagy 
szolgáltatások eredményeként létrejött 
vagy azokat tartalmazó árukat vagy 
szolgáltatásokat vásárolt; valamint

Or. en

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) közvetlen vásárlótól vagy másik, a 
beszállítói láncon keresztül az alpereshez 
közvetlenül kapcsolódó közvetett 
vásárlótól vásárolta az említett 
árucikkeket vagy szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

Nem elegendőek azok a bizonyítékok, amelyeket a közvetett vásárlónak be kell nyújtania az 
áthárítás bizonyítása érdekében. A közvetett vásárlóra történő áthárítás bizonyításához nem 
elegendőek a következő nyilvánvaló körülmények: a) a jogsértés ténye, b) a jogsértés 
következtében a közvetlen vásárlót érintő árnövelés és c) az a tény, hogy jogsértés tárgyát 
képező vagy abból származó árucikkek vagy szolgáltatások vásárlására került sor.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy kartell 
által okozott jogsértés esetén vélelmezett 
legyen az, hogy a jogsértés kárt okozott. A 
jogsértő vállalkozás jogosult e vélelem 
megdöntésére.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti bíróságok jogosultak 
legyenek a kár meglétének 
megállapítására és összegének 
felbecslésére, figyelembe véve a 
bizonyítékok felek általi benyújtását.

Or. en

Indokolás

Az a megdönthető vélelem, miszerint „kartell által okozott jogsértés esetén” a jogsértés kárt 
okozott, olyan általánosítást jelent, amely nem teljesen pontos. Nincs arra vonatkozó 
gazdasági bizonyíték, hogy minden kartell kárt okoz. Ezen túlmenően az Európai Bizottság 
igen eltérő versenyellenes megállapodásokra vagy megegyezésekre szabhat ki bírságot: 
kőkemény árkartellekre, de a versenytársak közötti kapcsolat lazább formáira is (az ártól 
eltérő paraméterekkel kapcsolatos információmegosztás). Az említett típusok közül nincs 
feltétlenül mindegyiknek gazdasági hatása. Továbbá nem áll rendelkezésre iránymutatás arra 
vonatkozóan, hogy az alperes hogyan döntheti meg ezt a vélelmet.
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Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a kár 
számszerűsítéséhez megkövetelt 
tényállítási és bizonyítási szint, valamint 
bizonyítási teher ne tegye gyakorlatilag 
lehetetlenné vagy túlságosan nehézzé a 
károsult kártérítéshez való jogának 
érvényesítését. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a bíróság 
jogosult legyen a kár összegének 
felbecslésére.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a kár 
számszerűsítéséhez megkövetelt 
tényállítási és bizonyítási szint, valamint 
bizonyítási teher ne tegye gyakorlatilag 
lehetetlenné vagy túlságosan nehézzé a 
károsult kártérítéshez való jogának 
érvényesítését.

Or. en

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
uniós versenyszabályokat alkalmazó 
hatóságok hálózatának részét képező
versenyhatóságok felfüggeszthessék az 
eljárást, amennyiben annak felei között az 
adott kártérítési igényt illetően 
konszenzusos vitarendezési eljárás van 
folyamatban. Az ilyen eljárás alapján a 
sértetteknek fizetett vagy fizetendő
kártérítést a bírság mértékének 
megállapításakor enyhítő tényezőnek kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A gyors és költséghatékony megoldás biztosítása érdekében a versenyhatóságok eljárása egy 
önkéntes kompenzációs rendszert foglal magában. A kifogásközlést követően (a jogsértésre 
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vonatkozó bírsággal kapcsolatos határozatot megelőzően) a versenyhatóságok 
meghatározhatnak egy időkeretet, amelyen belül a jogsértők önkéntesen törekedhetnek 
megegyezésre sértettjeikkel. Ha a versenyhatóságok pontosnak és jogszerűnek tartják a 
fizetett kártérítést, ezt később a bírság megállapításakor figyelembe kell venniük.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
konszenzusos egyezséget követően az 
egyezséget kötő károsult kártérítési igénye 
csökkenjen azzal a résszel, amely a 
jogsértés által a károsultnak okozott kár 
tekintetében az egyezséget kötő jogsértőre 
jut. Az egyezségből kimaradó jogsértők a 
kártérítési igény fennmaradó részére 
vonatkozóan nem követelhetnek további 
összeget az egyezséget kötő jogsértőtől. Az 
egyezséget kötő jogsértő csak akkor 
kötelezhető kártérítés fizetésére az 
egyezséget kötő károsult felé, ha az 
egyezségből kimaradó jogsértők nem 
képesek megtéríteni a kártérítési igény 
fennmaradó részének megfelelő kárt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
konszenzusos egyezséget követően az 
egyezséget kötő károsult kártérítési igénye 
csökkenjen azzal a résszel, amely a 
jogsértés által a károsultnak okozott kár 
tekintetében az egyezséget kötő jogsértőre 
jut. Az egyezségből kimaradó jogsértők a 
kártérítési igény fennmaradó részére 
vonatkozóan nem követelhetnek további 
összeget az egyezséget kötő jogsértőtől.

Or. en

Indokolás

Törölni kell azt a lehetőséget, hogy abban az esetben, ha az egyezségből kimaradó jogsértők 
nem képesek megtéríteni a kártérítési igény fennmaradó részének megfelelő kárt, az 
egyezséget kötő jogsértő – jóllehet korábban egyezséget kötött – kötelezhető kártérítés 
fizetésére az egyezséget kötő károsult felé, mivel visszatartják az egyezségeket, ami ellentétes 
az Európai Bizottság eredeti céljával. Ez nem biztosít semmilyen biztonságot az egyezségre 
törekvő fél számára, ha végül is mégis felelőssé teszik a többi jogsértőre jutó részért (is), és 
meg fogja akadályozni az egyezségkötésben.
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INDOKOLÁS

1. Háttér

A Bizottság kezdeményezése előkészítő munka, például a 2005. évi zöld könyv, a 2008. évi 
fehér könyv és a károk számszerűsítéséről szóló 2011. évi útmutató-tervezet nyomán született 
meg. Az említett dokumentumok és más tanulmányok szerint azok közül, akikre 
versenyellenes megállapodás vagy rendelkezés miatt túl magas árak hárultak, sokan nem 
részesülnek kártérítésben. Az elmúlt években megfigyelhető volt a magánkeresetek számának 
növekedése. A jelenlegi keret módosításra szorul a) a kártérítési keresetek átfogó 
megközelítésének és b) a köz- és magánjogi jogérvényesítés közötti jobb kölcsönhatás 
lehetővé tétele érdekében. E módosítás egyrészt az átfogó jogérvényesítés erősítését, másrészt 
a versenyszabályok megsértésének sértettjei számára nyújtott hatékony kártérítését jelenti.

Az irányelvjavaslat a tagállamok nemzeti bíróságoknál indított kártérítési keresetekre 
vonatkozó meglévő szabályainak harmonizációjára törekszik. A javaslat szerint a Bizottság és 
a nemzeti versenyhatóságok továbbra is alapvető szerepet játszanak a versenyjog 
megsértésének felderítésében és kivizsgálásában és a vállalkozások bírságainak kiszabásában 
– a magánperek nem vehetik át a visszatartó hatással és a büntetéssel kapcsolatos feladatokat. 
A felderítés legfontosabb eszközének, az engedékenységi programnak a védelme szintén a 
szándékok között szerepel.

2. Az Európai Parlamenten belüli eljárás

A Gazdasági és Monetáris Bizottságot jelölték ki a javaslattal foglalkozó felelős bizottságnak. 
A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság úgy határozott, hogy véleményt ad, a Jogi 
Bizottság pedig a megerősített együttműködés eljárásán belül veszik fel a kapcsolatot.

3. Jelentéstervezet

Az előadó támogatja az irányelvjavaslat általános célkitűzéseit, azaz a) a versenyjog közjogi 
és magánjogi érvényesítése közötti kölcsönhatás optimalizálását és b) annak biztosítását, hogy 
az uniós versenyjogi szabályok megsértésének sértettjei teljes körű kártérítéshez juthassanak 
az elszenvedett kárért. Valóban úgy gondolja, hogy a versenyszabályok közjogi érvényesítése 
a szociális piacgazdaság alapvető eleme, mivel a versenyellenes megállapodások és 
megegyezések lehetetlenné teszik annak egyik nélkülözhetetlen pillérét, a tisztességes 
versenyt.  Ennélfogva rendelkezéseket kell hozni, hogy ne alakuljanak ki versenyellenes 
megállapodások és megegyezések. Az előadó ezt mindenekelőtt közfeladatnak tekinti. Ha 
azonban az ilyen megállapodások és megegyezések létrehozása nem előzhető meg, meg kell 
találni a büntetés hatékony módjait, valamint a gyors és hatékony kártérítés lehetőségét. 
Tekintettel a kártérítéshez való jogra1, az egyéneknek ténylegesen jogosultnak kell lenniük 
kártérítést igényelni a nemzeti bíróságoknál polgárjogi eljárások keretében. Ugyanakkor az 
előadó úgy gondolja, hogy a közjogi jogérvényesítés eszközeinek jelentős szerepet kell 
játszaniuk a jogérvényesítésben, ezért még azt is javasolja, hogy ezen eljárások gyors és 

                                               
1 Lásd a C-453/99. sz. Courage és Crehan ügyben hozott ítéletet (EBHT 2001., I-6297. o.); a C-295/04–C-
298/04. sz. Manfredi egyesített ügyekben hozott ítéletet (EBHT 2006., I-6619. o.).
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költséghatékony kártérítést foglaljanak magukba. Ilyen módon erősíteni kell a sértettek gyors 
kártérítésére vonatkozó ösztönzőket. 

Az előadónak az a véleménye, hogy a kifejezésre juttatott célok elérése érdekében külön fel 
kell hívni a figyelmet a Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok engedékenységi 
programjainak érzékeny struktúrájára. Az engedékenységi programok valóban azon témák 
középpontjában állnak, amelyekkel az irányelv foglalkozik. Ha nincsenek engedékenység 
iránti kérelmek, kevés versenyellenes magatartásra derül fény. Ha nem kerül sor 
versenyellenes magatartás felderítésére, végül is nincsenek sértettek, akik kártérítésben 
részesülhetnek. 

Az előadó örvendetesnek tartja a tagállamoknak címzett, kollektív jogorvoslati 
mechanizmusokról szóló bizottsági ajánlást is. Egyetért azzal, hogy a Bizottság a kollektív 
jogorvoslatra vonatkozóan kialakítandó koherens európai megközelítésről 2011-ben tartott 
nyilvános konzultáció következményeként a témát illetően a horizontális megközelítés mellett 
dönt ahelyett, hogy a mostani javaslatba versennyel kapcsolatos ügyekkel összefüggő
kollektív keresetekre vonatkozó rendelkezéseket foglaljon bele.

Tekintettel az említett szempontokra, az előadó üdvözli a kiegyensúlyozott javaslatot, és az 
irányelvjavaslat bizonyos elemeinek megerősítését javasolja a következő fő módosításokkal.

3.1. A bizonyítékok ismertetése

A jogtudomány álláspontja egyöntetű abban, hogy a kartellek és a versenyellenes 
megállapodások vagy megegyezések felderítésében az engedékenységi programok a 
leghatékonyabb eszközök. Ennélfogva a programra vonatkozó ösztönzők fenntartása 
érdekében biztosítani az engedékenységet kérelmezők által szolgáltatott bizonyítékok 
védelmét, mivel a továbbiakban a Bizottság és a versenyhatóságok a benyújtott információkra 
támaszkodnak.

Az Európai Bíróság utóbbi ítélkezési gyakorlatának1 megfelelően azonban a dokumentumok 
per se védelme összeegyeztethetetlen lenne az elsődleges joggal, mivel a kártérítéshez való 
jog tekintetében sértené a tényleges érvényesülés elvét. Egy ilyen per se védelem túlságosan 
széles körű védelmet hozna létre, amelyet valószínűleg nem tartanának tiszteletben, 
ennélfogva jogbizonytalanságot idézne elő. Az engedékenységi program ösztönzőit azonban 
minden esetben fenn kell tartani. Az előadó tehát az engedékenységet kérelmezők által 
benyújtott dokumentumok főszabály szerinti védelmét javasolja, amelyet a nemzeti bírók 
bizonyos körülmények között megszüntethetnek. Ilyen módon az előadó a 6. cikk (1) és (2) 
bekezdésében nem említett összes dokumentum ismertetése érdekében történő a contrario 
érvelést is szeretné elkerülni, amely dokumentumok mindazonáltal nagy jelentőséggel bírnak 
az engedékenységet kérelmezők szempontjából.

Ezen túlmenően a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó, az Európai Unión kívülről érkező
kérelmek vonatkozásában kiegészítésként iránymutatást kell adni. Az előadó úgy gondolja, 
hogy az engedékenységre vonatkozó nyilatkozat vagy az engedékenységet kérelmező által 
ismertetett, saját magára nézve terhelő bizonyítékokat tartalmazó bármely más dokumentum 

                                               
1 C-536/11. sz. DonauChemie-ügy [2013], 31. pont, C-360/09. sz. Pfleiderer AG kontra Bundeskartellamt ügy 
[2011] (EBHT I-5161. o.).
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nem használható az Unió joghatóságán kívüli (kollektív) keresetek helyettesítőjeként.

3.2. A nemzeti határozatok hatálya

Az előadó teljes mértékben támogatja a nemzeti versenyhatóságok vagy nemzeti 
versenybíróságok bizonyító erejét a későbbi kártérítési perek során. A jogi normával 
összhangban egy olyan klauzulával való kiegészítést javasol, amely visszavonja a kötelező
erőt azon esetekben, amikor az érintett felek alapvető eljárási jogait nem tartották tiszteletben.

3.3. Elévülési idők

Az előadó véleménye szerint a hároméves elévülési idő elegendő azon célból, hogy a 
versenyjogi jogsértés sértettjei megfelelő lehetőséget kapjanak kártérítési kereset indítására, 
valamint valamennyi érintett fél megfelelő szintű jogbiztonságot élvezzen. Számos 
tagállamban bebizonyosodott, hogy a három éves elévülési időnek van értelme. Az érintett 
felek jogbiztonságának további fokozása érdekében újabb változtatásokra került sor.

3.4. Egyetemleges felelősség

Az irányelvjavaslat az engedékenységi program vonzerejének fenntartása érdekében ismerteti 
az engedékenységet sikeresen kérelmező előnyben részesítésének koncepcióját annak polgári 
jogi felelőssége tekintetében. Az előadó azt javasolja, hogy a bírságok aló teljesen vagy 
részben mentesülő vállalkozás végül is csak a közvetlen vagy közvetett vásárlóiért vagy 
beszállítóiért legyen felelős. Ez a változtatás a javasolt egyetemleges felelősségi rendszer 
eljárási megvalósíthatóságával kapcsolatos aggályok következménye. Amint az adatokból 
kiderül, ismét növekszik az engedékenység iránti kérelmek száma, ennélfogva további 
ösztönzők nem tűnnek szükségesnek az engedékenységi programhoz.

3.5. Az árnövelés áthárítása

A kártérítési kereset alperese a kárigénnyel szembeni védekezésként arra hivatkozhat, hogy a 
felperes részben vagy egészben továbbhárította a jogsértésből eredő árnövelést a vásárlóira. 
Az előadó javasolja, hogy a nemzeti bíróságok jogosultak legyenek felbecsülni az árnövelés 
továbbhárításának mértékét. Az azonban, hogy a beszállítói lánc következő szintjén lévő
személy „jogilag nem képes” kártérítést igényelni az elszenvedett kárért, nem indokolhatja, 
hogy ne hivatkozhasson a továbbhárításra. Először is a jelenlegi ítélkezési gyakorlat1

következtében ilyen jogi akadályok nem fordulhatnak elő, illetve azok kifogásolhatók. 
Másodszor ez a pontatlan megfogalmazás ahhoz vezethet, hogy olyan felperes számára 
ítélnek meg kártérítést, aki nem szenvedett kárt, és/vagy túlzott kártérítést eredményezhet. 
Végül az előadó javasolja azon bizonyíték megerősítését, amelyet a közvetett vásárlónak kell 
benyújtania a továbbhárítás bizonyítása érdekében, hogy elkerülje a téves kártérítést.

3.6. A kár bekövetkezésére vonatkozó vélelem

                                               
1 Lásd a C-453/99. sz. Courage és Crehan ügyben hozott ítéletet (EBHT 2001., I-6297. o.); a C-295/04–C-
298/04. sz. Manfredi egyesített ügyekben hozott ítéletet (EBHT 2006., I-6619. o.); a C-360/09. sz. ügyben hozott 
ítéletet.
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Az irányelvjavaslat megdönthető vélelmet vezet be a kartellből eredő kár bekövetkezését 
illetően. A kár megdönthető vélelme azonban olyan általánosítást jelent, amely nem teljesen 
pontos. Az Európai Bizottság igen eltérő versenyellenes megállapodásokra vagy 
megegyezésekre szab ki bírságot: kőkemény árkartellekre, de a versenytársak közötti 
kapcsolat lazább formáira is, és ennélfogva olyanokra is, amelyeknek nincs gazdasági hatása 
(pl. T-Mobile Netherlands BV és társai). Az előadó ennek következtében úgy gondolja, hogy 
a bíróságoknak kell jogosultnak lenniük a kár meglétének megállapítására.

3.7. Konszenzusos vitarendezés

Az előadó üdvözli az irányelvjavaslat arra vonatkozó ösztönzőit, hogy a felek konszenzus 
útján rendezzék vitájukat. Ezen ösztönzők fenntartása érdekében az előadó azt javasolja, hogy 
ne kerüljön be olyan kitétel, miszerint az egyezséget kötő jogsértő még azt követően is 
kártérítés fizetésére kötelezhető az egyezséget kötő károsult felé, hogy megegyezést kötött, ha 
az egyezségből kimaradó jogsértők nem képesek fizetni. 

3.8. Önkéntes kompenzációs rendszer

Az irányelvjavaslat egyik elsődleges célja, hogy a versenyjogi jogsértés sértettjei teljes 
kártérítéshez juthassanak az elszenvedett kárért. A gyors és költséghatékony megoldás 
biztosítása érdekében az előadó – az európai parlamenti képviselők korábbi kérésének 
megfelelően – a versenyhatóságok eljárásába beépített egy önkéntes kompenzációs rendszert. 
A kifogásközlést követően (és ilyenformán a versenyjog megsértésére vonatkozó bírsággal 
kapcsolatos határozatot megelőzően) a versenyhatóságok meghatározhatnak egy időkeretet, 
amelyen belül a jogsértők önkéntesen törekedhetnek megegyezésre sértettjeikkel. Ha a 
versenyhatóságok pontosnak és jogszerűnek tartják a fizetett kártérítést, ezt később a bírság 
megállapításakor figyelembe kell venniük. Úgy tűnik, hogy ez a megoldás biztosítja a 
leggyorsabb és leginkább költséghatékony módját annak, hogy a versenyjog megsértésének 
sértettjei kártérítésben részesüljenek, ugyanakkor rugalmasságot biztosít a versenyhatóság 
számára a sértetteknek kifizetett kártérítés értékelése tekintetében.


