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Módosítás 14
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak a különböző 
kollektív jogorvoslati rendszerek 
bevezetésére vonatkozó feladatát illetően e 
rendszerek kialakítása során ösztönözni 
kell őket részvétel kinyilvánításának elvén 
alapuló rendszer bevezetésére, valamint a 
sikerdíj alkalmazásától, harmadik fél 
általi finanszírozástól és büntető jellegű 
kártérítések kiszabásától való 
tartózkodásra.

Or. en

Indokolás

15 tagállamban érhetőek el különböző kollektív jogorvoslati rendszerek, és ez a szám 
növekszik. Sok nemzeti rendszer korlátozott hatállyal bír vagy nehezen hozzáférhető a 
fogyasztók számára. Ez rámutat az egyértelmű szabályozás és a határokon átnyúló rendszer 
szükségességére. A kollektív jogorvoslatnak minden unós fogyasztó számára elérhetővé kell
válnia, nem csupán egy részük számára.

Módosítás 15
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A fogyasztók és vállalkozások 
számára elérhető hatékony kártérítési 
eljárások visszatartják a vállalkozásokat a 
jogsértések elkövetésétől, és az Unió 
versenyjogi szabályozásának fokozottabb 
betartását eredményezik. Ennek 
megfelelően, az uniós versenyjogi 
szabályok közjogi érvényesítése 
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hatékonyságának növelése érdekében 
ösztönözni kell a versenyjogi szabályok 
megszegése miatt károsultak 
költséghatékony, időben történő és 
hatékony kártérítését. Ennek érdekében a 
károsultak konszenzusos vitarendezési 
eljárást követő kártalanítását a 
versenyhatóságoknak enyhítő tényezőként 
kell figyelembe venniük a bírságok 
kiszabásakor. A károsultak konszenzusos 
kártalanításának ösztönzése nem érinti a 
nemzeti vagy uniós uniós versenyjogi 
szabályok megsértésén alapuló kártérítési 
perek tagállami szabályai 
harmonizációjának szükségességét. 

Or. en

Indokolás

A fogyasztók és vállakozások érdekében a kártérítésnek költséghatékonynak, időszerűnek és 
hatékonynak kell lennie. Ezért támogatni kell a korai konszenzusos vitarendezést, a 
versenyhatóságok által kiszabott bírságokhoz kapcsolódó ösztönzés révén, a költséghatékony, 
gyors és hatékony kártalanítás érdekében.

Módosítás 16
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Összhangban a Bizottság 
versenypolitikáról szóló éves jelentéseire 
vonatkozó nemrég elfogadott európai 
parlamenti állásfoglalásokkal, a Bizottság 
által elfogadott bírságoknak, beleértve az 
engedékenységi programokban részt vevő 
vállalkozásokkal kapcsolatosakat, 
tekintetbe kell venniük a károsultnak már 
kifizetett kártalanítást, továbbá a feleket 
bátorítani kell a peren kívüli 
megállapodásra, mielőtt a bírságról 
végleges határozat születne. 
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Or. en

Indokolás

A fogyasztók és vállakozások érdekében a kártérítésnek költséghatékonynak, időszerűnek és 
hatékonynak kell lennie. Ezért támogatni kell a korai konszenzusos vitarendezést, a 
versenyhatóságok által kiszabott bírságokhoz kapcsolódó ösztönzés révén, a költséghatékony, 
gyors és hatékony kártalanítás érdekében.

Módosítás 17
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

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 a kár 
felmerülésének időpontjától a kártérítés 
megfizetéséig 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.
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Or. en

Indokolás

2012 februárjában az Európai Parlament elfogadta “A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos 
egységes európai megközelítés felé” című állásfoglalását, amelyben javaslatok kidolgozását 
kérte a kollektív jogorvoslat területén, beleértve olyan közös elveket, amelyek egységes 
hozzáférést biztosítanak az igazságszolgáltatáshoz az Unióban a fogyasztói jogok 
megsértésével kapcsolatos kollektív jogorvoslat révén. A kollektív jogorvoslati mechanizmus 
nagyban elősegítené a versenyjog hatékony érvényesülését, és fokozná a fogyasztók védelmét.

Módosítás 18
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

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 

(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, a tagállami jogszabályok által 
elismert kamatfajtákra vonatkozó jog 
sérelme nélkül. 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.



AM\1007105HU.doc 7/58 PE521.778v01-00

HU

bevezetését írja elő a tagállamok számára.

Or. en

Módosítás 19
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A versenyjog helyes érvényesítése, 
valamint a kártérítéshez való jog hatékony 
érvényesítése – mind a fogyasztók, mind a 
vállalatok részéről – szorosan 
összefüggenek, és kulcsfontosságúak a 
versenyképes növekedés elérése 
érdekében. A kollektív jogorvoslat európai 
joga ebben a tekintetben hozzá fog járulni 
a belső piac teljessé tételéhez, és a 
ténylegesen a szabadságon, a biztonságon 
és a jog érvényesülésén alapuló térség 
kialakulásához.

Or. en

Indokolás

2012 februárjában az Európai Parlament elfogadta “A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos 
egységes európai megközelítés felé” című állásfoglalását, amelyben javaslatok kidolgozását 
kérte a kollektív jogorvoslat területén, beleértve olyan közös elveket, amelyek egységes 
hozzáférést biztosítanak az igazságszolgáltatáshoz az Unióban a fogyasztói jogok 
megsértésével kapcsolatos kollektív jogorvoslat révén. A kollektív jogorvoslati mechanizmus 
nagyban elősegítené a versenyjog hatékony érvényesülését, és fokozná a fogyasztók védelmét.

Módosítás 20
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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 
bíróságok harmadik feleket is 
kötelezhetnek bizonyítékok felfedésére. 
Amennyiben a nemzeti bíróság a 
Bizottságot kívánja felhívni bizonyítékok 
hozzáférhetővé tételére, 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.

Or. en

Indokolás

A bizonyítékokat a lehető legpontosabban és legprecízebben kell meghatározni, az 
„adathalászat” elkerülése érdekében, amely jelentős károkat okozhat a belső piac hatékony 
és méltányos működése terén. 

Módosítás 21
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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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 
önkéntes nyilatkozatban elismerni az uniós 
vagy nemzeti versenyjog megsértésében 
való részvételüket, ezeket a nyilatkozatokat 
ki kell vonni a bizonyítékok ismertetésének 
köréből.

(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 
önkéntes nyilatkozatban elismerni az uniós 
vagy nemzeti versenyjog megsértésében 
való részvételüket, az engedékenységi 
kérelmet előterjesztők által feltárt, az 
engedékenység iránti kérelem céljából 
előterjesztett, saját magukra nézve terhelő 
bizonyítékot tartalmazó iratokat és 
nyilatkozatokat, alapelvként védeni kell 
attól, hogy bevonják őket az ismertethető 
bizonyítékok körébe.

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani. Ezért a kérelmező által szolgáltatott dokumentumokat védelemben kell 
részesíteni, ám azok önmagában való védelme összeegyeztethetetlen az elsődleges joggal 
(Donau Chemie).
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Módosítás 22
Sylvana Rapti

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 
önkéntes nyilatkozatban elismerni az uniós 
vagy nemzeti versenyjog megsértésében 
való részvételüket, ezeket a nyilatkozatokat 
ki kell vonni a bizonyítékok ismertetésének 
köréből.

(19) Az engedékenységi programok 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 
önkéntes nyilatkozatban elismerni az uniós 
vagy nemzeti versenyjog megsértésében 
való részvételüket, az engedékenységre 
vonatkozó társasági nyilatkozatokat ki kell 
vonni az ismertethető bizonyítékok 
köréből.

Or. en

Indokolás

A vitarendezési beadványok, bár fontos szerepet játszanak a versenyjog hatékony közjogi 
érvényesítésének szempontjából, semmiképp sem olyan jelentőségűek, mint az 
engedékenységre vonatkozó társasági nyilatkozatok. Alapvető jellegbeli és minőségi 
különbség van a két eszköz között, mivel a vitarendezési beadványok – az engedékenységre 
vonatkozó társasági nyilatkozatokkal ellentétben – nem elengedhetetlenek a jogsértések 
hatékony felderítéséhez.  Ezért nem szükséges feltétlen védelmet biztosítani számukra, így a 
feketelistára sem kell felveni őket. 
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Módosítás 23
Andreas Schwab

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

Indokolás

A szöveg az 5. és 6. cikk változtatásainak következtében kerülnek törlésre.

Módosítás 24
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A (19) és a (20) 
preambulumbekezdésben említett 

törölve
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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).

Or. en

Indokolás

A szöveg az 5. és 6. cikk változtatásainak következtében kerül törlésre.

Módosítás 25
Andreas Schwab

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 
természetes vagy jogi személyekre kell 
korlátozni, akik, illetve amelyek a 
védelemhez való jogukat gyakorolták, 
valamint – az előző 

(23) Előfordulhat azonban, hogy az előző 
preambulumbekezdésben említett 
felhasználás nem hátráltatja aránytalanul a 
versenyjog versenyhatóságok általi 
hatékony érvényesítését. Az ismertetéstől 
való védelemnek ezért alkalmazandónak 
kell lennie 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 
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 
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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.

azonban nem zárja ki, hogy egy nemzeti 
bíróság az ezen irányelvben meghatározott 
feltételekkel elrendelje az adott bizonyíték 
ismertetését.

Or. en

Indokolás

A szöveg az 5. és 6. cikk változtatásainak megfelelően módosul..

Módosítás 26
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A kártérítési igény érvényesítésekor 
vagy a versenyhatósági vizsgálat kezdetén 
fennáll annak kockázata, hogy az érintett 
vállalkozások megsemmisítik vagy elrejtik 
azokat a bizonyítékokat, amelyek 
hasznosak lennének a károsultak 
kárigényének alátámasztásához. A 
bizonyítékok megsemmisítésének 
megelőzése, valamint az ismertetésre 
kötelező bírói végzések teljesítésének 
biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a 
bíróságok számára, hogy kellő visszatartó 
erővel bíró szankciókat szabjanak ki. Ami 
az eljárás feleit illeti, a hátrányos 
következtetések kártérítési perben történő 
levonása különösen hatékony szankció 
lehet, és segíthet elkerülni a késedelmeket. 
Szankcionálni kell a bizalmas információk 
védelmére vonatkozó kötelezettség 
megszegését és az ismertetett információk 
visszaélésszerű felhasználását is. 
Hasonlóképpen szankcionálni kell azt is, 
ha a versenyhatóság vizsgálatával 
kapcsolatos védelemhez való jog 
gyakorlása során, a versenyhatóság 

(24) A kártérítési igény érvényesítésekor 
vagy a versenyhatósági vizsgálat kezdetén 
fennáll annak kockázata, hogy az érintett 
vállalkozások megsemmisítik vagy elrejtik 
azokat a bizonyítékokat, amelyek 
hasznosak lennének a károsultak 
kárigényének alátámasztásához. A 
bizonyítékok megsemmisítésének 
megelőzése, valamint az ismertetésre 
kötelező bírói végzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a bíróságoknak kellő 
és hatékony visszatartó erővel bíró 
szankciókat kell kiszabniuk. Ami az eljárás 
feleit illeti, a hátrányos következtetések 
kártérítési perben történő levonása 
különösen hatékony szankció lehet, és 
segíthet elkerülni a késedelmeket. 
Szankcionálni kell a bizalmas információk 
védelmére vonatkozó kötelezettség 
megszegését és az ismertetett információk 
visszaélésszerű felhasználását is. 
Hasonlóképpen szankcionálni kell azt is, 
ha a versenyhatóság vizsgálatával 
kapcsolatos védelemhez való jog 
gyakorlása során, a versenyhatóság 
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aktájához való hozzáférés révén 
megszerzett információkat 
visszaélésszerűen használják fel kártérítési 
perben.

aktájához való hozzáférés révén 
megszerzett információkat 
visszaélésszerűen használják fel kártérítési 
perben.

Or. en

Módosítás 27
Andreas Schwab

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 
nemzeti versenyjogi rendelkezések 
megsértését megállapító határozatokra, 
amennyiben ugyanazon ügyben egymással 
párhuzamosan alkalmazzák a nemzeti és az 
uniós versenyjogot. A nemzeti 

(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 kártérítési 
perekben a nemzeti versenyhatóság vagy a 
felülvizsgáló bíróság által ugyanazon 
ügyhöz kapcsolódóan meghozott, a 
Szerződés 101. vagy 102. cikkének 
megsértését vagy meg nem sértését 
megállapító vagy a megállapítást 
jóváhagyó jogerős határozat vitatását, 
függetlenül attól, hogy a keresetet az adott 
nemzeti versenyhatóság vagy felülvizsgáló 
bíróság tagállamában indítják-e vagy sem. 
Ugyanez irányadó a nemzeti versenyjogi 
rendelkezések megsértését megállapító 
határozatokra, amennyiben ugyanazon 
ügyben egymással párhuzamosan 
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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.

alkalmazzák a nemzeti és az uniós 
versenyjogot. A nemzeti versenyhatóságok 
és versenyjogi 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, az
Európai Unió Alapjogi Chartája 47. és 48. 
cikkében rögzített hatékony 
jogorvoslathoz, tisztességes eljáráshoz és 
védelemhez való jogot, valamint az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló egyezmény 6. cikkében rögzített 
tisztességes tárgyaláshoz való jogot. 
Ennek megfelelően, a nemzeti 
versenyhatóságok és versenyjogi 
bíróságok határozatai kötelező érvényűek, 
feltéve, hogy a vizsgálat során nem 
fordultak elő nyilvánvaló hibák, és a 
védelemhez való jogot tiszteletben 
tartották. 

Or. en

Indokolás

A fogyasztók és vállalatok védelemhez való jogának biztosítása érdekében a kötelező erő nem 
alkalmazható olyan esetekben, mikor ezen jogokat nem tartották tiszteletben. A kötelező erő 
akkor is alkalmazandó, amennyiben a nemzeti versenyhatóság nem állapít meg jogsértést. Ez 
növelné a belső piacon a jogbiztonságot a vállalkozások számára.

Módosítás 28
Andreas Schwab

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 

(28) Azok a vállalkozások, amelyek 
engedékenységi program keretében 
együttműködnek a versenyhatóságokkal, 
kulcsszerepet játszanak a versenyellenes 
megállapodások, döntések vagy 
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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 
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.

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 
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 
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.

Or. en

Indokolás

A választott kifejezés túl szűk jelentésű, és nem veszi figyelembe a belső piac realitásait. 



AM\1007105HU.doc 17/58 PE521.778v01-00

HU

Módosítás 29
Andreas Schwab

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 
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.

törölve

Or. en

Indokolás

A szöveg az 12. cikk (2) bekezdésének változtatásai következtében kerül törlésre.
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Módosítás 30
Olle Schmidt

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 
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.

(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. Indokolt meghatározni, 
hogy milyen feltételek mellett kell úgy 
tekinteni, hogy a közvetett vásárló ilyen 
meggyőző bizonyítékot szolgáltatott. Ami a 
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. A jogsértő 
vállalkozásnak meg kell engedni, hogy 
bizonyítékot terjesszen elő annak 
alátámasztására, hogy a felmerült kárt nem, 
vagy nem teljes egészében hárította tovább.

Or. en
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Módosítás 31
Andreas Schwab

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 
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.

(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, 
valamint, hogy ezen árucikkeket vagy 
szolgáltatásokat megnövelt áron 
vásárolta. Ami a 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.
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Or. en

Indokolás

A szöveg az 13. cikk változtatásainak megfelelően módosul..

Módosítás 32
Andreas Schwab

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 információs aszimmetria és az 
antitröszt szabályok megsértésével okozott 
kár számszerűsítésével kapcsolatos egyes 
nehézségek orvoslása, valamint a 
kártérítési igények hatékonyságának 
biztosítása érdekében a nemzeti 
bíróságoknak jogosultnak kell lenniük a 
károsodás tényének megállapítására és 
összegének felbecslésére, a felek által 
előterjesztett bizonyítékok 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

A szöveg az 16. cikk változtatásainak megfelelően módosul.

Módosítás 33
Sylvana Rapti
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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 információs aszimmetria és az 
antitröszt szabályok megsértésével okozott 
kár számszerűsítésével kapcsolatos egyes 
nehézségek orvoslása, valamint a 
kártérítési igények hatékonyságának 
biztosítása érdekében a kartell általi vagy 
egyéb, különösen súlyos cél általi 
jogsértés esetében indokolt azt vélelmezni, 
hogy a jogsértés kárt okozott, különösen az 
árra gyakorolt hatás révén. Az ügy 
tényállásától függően ez azt jelenti, hogy a 
különösen súlyos jogsértés 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.

Or. en

Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy általában a különösen súlyos cél általi jogsértések, és nem 
csupán a kartellek károsak a versenytársakra, vásárlókra és fogyasztókra nézve az esetek 
döntő többségében. Mivel a bevezetett vélelem megdönthető, helyesnek tűnik, hogy a jogsértő 
vállalkozást terhelje a bizonyítás arra vonatkozóan, hogy az adott ügyben nem történt 
károsodás.

Módosítás 34
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A versenyjogi jogsértés által okozott 
kár számszerűsítésére vonatkozó uniós 
szabályozás hiányában az egyes 
tagállamok nemzeti jogrendszere alapján a 
nemzeti bíróságok feladata a következők 
meghatározása: milyen követelményeket 
kell teljesítenie a károsultnak az 
elszenvedett kár összegének 
bizonyításához, milyen pontossággal kell 
bizonyítani ezt az összeget, mely 
módszerek használhatók az összeg 
számszerűsítéséhez, és milyen 
következményekkel jár az, ha a 
megállapított követelmények nem 
teljesülnek maradéktalanul. Az ilyen 
belföldi követelmények azonban nem 
lehetnek kedvezőtlenebbek azoknál, 
amelyek a hasonló belföldi keresetekre 
vonatkoznak (egyenértékűség elve), és a 
kártérítéshez való uniós jog gyakorlását 
sem tehetik túlságosan nehézzé vagy 
gyakorlatilag lehetetlenné (tényleges 
érvényesülés elve). E tekintetben 
figyelemmel kell lenni a felek közötti 
információs aszimmetriára, valamint arra, 
hogy a kár számszerűsítése annak 
értékelését jelenti, hogy a szóban forgó 
piac hogyan alakult volna a jogsértés 
hiányában. Ezen értékelés keretében egy 
olyan helyzettel kell összehasonlítást 
végezni, amely fogalmilag hipotetikus, és 
így az értékelés sosem végezhető el teljes 
pontossággal. Ezért a nemzeti bíróságokat 
fel kell jogosítani arra, hogy felbecsüljék a 
versenyjogi jogsértés által okozott kár 
összegét.

(36) A versenyjogi jogsértés által okozott 
kár számszerűsítésére vonatkozó uniós 
szabályozás hiányában az egyes 
tagállamok nemzeti jogrendszere alapján a 
nemzeti bíróságok feladata a következők 
meghatározása: milyen követelményeket 
kell teljesítenie a károsultnak az 
elszenvedett kár összegének 
bizonyításához, milyen pontossággal kell 
bizonyítani ezt az összeget, mely 
módszerek használhatók az összeg 
számszerűsítéséhez, és milyen 
következményekkel jár az, ha a 
megállapított követelmények nem 
teljesülnek maradéktalanul. Az ilyen 
belföldi követelmények azonban nem 
lehetnek kedvezőtlenebbek azoknál, 
amelyek a hasonló belföldi keresetekre 
vonatkoznak (egyenértékűség elve), és a 
kártérítéshez való uniós jog gyakorlását 
sem tehetik túlságosan nehézzé vagy 
gyakorlatilag lehetetlenné (tényleges 
érvényesülés elve). E tekintetben 
figyelemmel kell lenni a felek közötti 
információs aszimmetriára, valamint arra, 
hogy a kár számszerűsítése annak 
értékelését jelenti, hogy a szóban forgó 
piac hogyan alakult volna a jogsértés 
hiányában. Ezen értékelés keretében egy 
olyan helyzettel kell összehasonlítást 
végezni, amely fogalmilag hipotetikus, és 
így az értékelés sosem végezhető el teljes 
pontossággal. Ezért a nemzeti bíróságokat 
fel kell jogosítani arra, hogy felbecsüljék a 
versenyjogi jogsértés által okozott kár 
összegét. A bíróságokat segíteni kell ezen 
összetett feladat végrehajtása során, a 
Bizottság által kiadott egyértelmű, 
egyszerű, érthető, könnyen alkalmazható 
és kellően naprakésszé tett útmutató 
révén.

Or. en
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Indokolás

Mivel a Bizottság útmutatói nem kötelező érvényűek, ésszerű rámutatni a kár nemzeti 
bíróságok általi tényleges számszerűsítésében játszott fontos szerepükre, valamint az 
egyértelmű fogalmazás lényegességére.

Módosítás 35
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A károsultakat és a jogsértő 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
konszenzusos vitarendezési 
mechanizmusok (például alternatív 
vitarendezés, választottbírósági eljárás 
vagy közvetítés) keretében állapodjanak 
meg a versenyjogi jogsértés által okozott 
kár megtérítéséről. E konszenzusos 
vitarendezésnek a lehető legtöbb károsultra 
és jogsértő vállalkozásra kell kiterjednie. 
Ezen irányelv konszenzusos vitarendezésre 
vonatkozó rendelkezéseinek célja ezért az, 
hogy megkönnyítsék az ilyen 
mechanizmusok igénybevételét és növeljék 
azok hatékonyságát.

(37) A károsultakat és a jogsértő 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
konszenzusos vitarendezési 
mechanizmusok (például alternatív 
vitarendezés, választottbírósági eljárás 
vagy közvetítés) keretében állapodjanak 
meg a versenyjogi jogsértés által okozott 
kár megtérítéséről. E konszenzusos 
vitarendezésnek a lehető legtöbb károsultra 
és jogsértő vállalkozásra kell kiterjednie. A 
kollektív jogorvoslatra vonatkozó 
rendelkezések a kollektív alternatív 
vitarendezési (AVR) eljárásokra is 
megfelelően irányadók. Ezen irányelv 
konszenzusos vitarendezésre vonatkozó 
rendelkezéseinek célja ezért az, hogy 
megkönnyítsék az ilyen mechanizmusok 
igénybevételét és növeljék azok 
hatékonyságát.

Or. en

Indokolás

A konszenzusos vitarendezési mechanizmusok csak akkor lehetnek valóban hatékonyak, 
amennyiben a kollektív jogorvoslat az alternatív vitarendezés vonatkozásában is érvényesül, a 
bírósági eljárásokhoz hasonlóan.  Ily módon az összes résztvevő időt és költséget takarít meg 
az eljárás megnövekedett hatékonyságának köszönhetően, jelentősen csökken a nemzeti 
bíróságok leterheltsége, és a fogyasztók pozíciója alapvetően megerősödik.
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Módosítás 36
Andreas Schwab

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

Indokolás

A szöveg az 18. cikk változtatásai miatt kerül törlésre.
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Módosítás 37
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

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

Indokolás

A kártérítés igényléséhez eleget kell tenni a felelősség megállapítására vonatkozó nemzeti 
követelményeknek.

Módosítás 38
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy nem kerül sor túlzott mértékű 
kártalanításra.

Or. en

Indokolás

Meg kell előzni a túlzott mértékű kártalanítást, mivel károsítaná a belső piac egyenlő feltételei 
kialakításának célkitűzését.

Módosítás 39
Sylvana Rapti
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
károsultak hatékonyan érvényesíthessék 
kártérítési igényeiket.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
károsultak hatékonyan érvényesíthessék 
kártérítési igényeiket, és a jogorvoslat 
valóban érvényesítésre kerüljön.

Or. en

Módosítás 40
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kártérítési kereset”: a nemzeti jog 
szerinti olyan kereset, amelyben a károsult 
kártérítési igényt terjeszt egy nemzeti 
bíróság elé; a kifejezés azokat a kereseteket 
is jelölheti, amelyekben egy vagy több 
károsult nevében eljáró személy terjeszt 
kártérítési igényt egy nemzeti bíróság elé, 
amennyiben a nemzeti jog ezt lehetővé 
teszi;

3. „kártérítési kereset”: a nemzeti jog 
szerinti olyan kereset, amelyben a károsult 
kártérítési igényt terjeszt egy nemzeti 
bíróság elé; a kifejezés azokat a kereseteket 
is jelölheti, amelyekben egy vagy több 
károsult nevében eljáró személy terjeszt 
kártérítési igényt egy nemzeti bíróság elé, 
és a nemzeti jognak ezt különösen a 
kollektív jogorvoslat esetében kell lehetővé
tennie;

Or. en

Indokolás

2012 februárjában az Európai Parlament elfogadta “A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos 
egységes európai megközelítés felé” című állásfoglalását, amelyben javaslatok kidolgozását 
kérte a kollektív jogorvoslat területén, beleértve olyan közös elveket, amelyek egységes 
hozzáférést biztosítanak az igazságszolgáltatáshoz az Unióban a fogyasztói jogok 
megsértésével kapcsolatos jogorvoslat révén. A kollektív jogorvoslati mechanizmus nagyban 
elősegítené a versenyjog hatékony érvényesülését, és fokozná a fogyasztók védelmét.

Módosítás 41
Sylvana Rapti
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „kártérítési kereset”: a nemzeti jog 
szerinti olyan kereset, amelyben a károsult 
kártérítési igényt terjeszt egy nemzeti 
bíróság elé; a kifejezés azokat a kereseteket 
is jelölheti, amelyekben egy vagy több 
károsult nevében eljáró személy terjeszt 
kártérítési igényt egy nemzeti bíróság elé, 
amennyiben a nemzeti jog ezt lehetővé 
teszi;

3. „kártérítési kereset”: a nemzeti jog 
szerinti olyan kereset, amelyben a károsult 
egyénileg vagy másokkal közösen 
kártérítési igényt terjeszt egy nemzeti 
bíróság elé; a kifejezés azokat a kereseteket 
is jelöli, amelyekben egy vagy több 
károsult nevében eljáró személy terjeszt 
kártérítési igényt egy nemzeti bíróság elé;

Or. en

Módosítás 42
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „kollektív jogorvoslat”: i. olyan jogi 
mechanizmus, amely lehetőséget biztosít 
arra, hogy kettő vagy több természetes 
vagy jogi személy vagy egy képviseleti 
kereset előterjesztésére jogosult szerv 
közösen követelje valamely jogellenes 
magatartás megszüntetését (jogsértés 
megszüntetésére irányuló kollektív 
jogorvoslat); ii. olyan jogi mechanizmus, 
amely lehetőséget biztosít arra, hogy kettő 
vagy több, tömeges károkozással járó 
helyzetben állítása szerint kárt szenvedett 
természetes vagy jogi személy vagy egy 
képviseleti kereset indítására jogosult 
szerv közösen érvényesítsen kártérítési 
igényt (kártérítésre irányuló kollektív 
jogorvoslat);

Or. en
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Indokolás

2012 februárjában az Európai Parlament elfogadta “A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos 
egységes európai megközelítés felé” című állásfoglalását, amelyben javaslatok kidolgozását 
kérte a kollektív jogorvoslat területén, beleértve olyan közös elveket, amelyek egységes 
hozzáférést biztosítanak az igazságszolgáltatáshoz az Unióban a fogyasztói jogok 
megsértésével kapcsolatos jogorvoslat révén. A kollektív jogorvoslati mechanizmus nagyban 
elősegítené a versenyjog hatékony érvényesülését, és fokozná a fogyasztók védelmét.

Módosítás 43
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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, 
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;

13. „engedékenységi program”: olyan 
program, amely alapján valamely 
versenyellenes megállapodásban, 
döntésben vagy magatartásban résztvevő –
a megállapodásban, döntésben vagy 
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

Indokolás

A választott kifejezés túl szűk jelentésű, és nem veszi figyelembe a belső piac realitásait. 

Módosítás 44
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
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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 társasági 
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 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);

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az „engedékenységre vonatkozó 
társasági nyilatkozat” javasolt fogalommeghatározása nem foglalja magában az 
engedékenységet kérelmező által előterjesztett, saját magára nézve terhelő bizonyítékokat 
tartalmazó valamennyi dokumentumot. Ezért a védelem korlátozása nem éri el a kívánt célt, 
azaz az engedékenységi és vitarendezési eljárások eredményességének és hatékonyságának 
fenntartását.

Módosítás 45
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „vitarendezési beadvány”: egy 
vállalkozás által vagy nevében a 
versenyhatóság felé – kifejezetten a 
hatósághoz gyorsított eljárás alkalmazása 
céljából benyújtott hivatalos kérelemként 
– tett önkéntes bejelentés, amelyben a 
vállalkozás elismeri a Szerződés 101. 
cikkének vagy a nemzeti jog megfelelő 
rendelkezésének megsértésében való 
részvételét és a jogsértésért fennálló 
felelősségét;

törölve

Or. en

Módosítás 46
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 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 
károsultjai számára;

Or. en

Indokolás

A biztosított kártérítési alap létrehozásának lehetősége megerősíti a károsultak kártérítéshez 
való jogát.

Módosítás 47
Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 feltárására. 
Amennyiben azonban a felperes olyan, 
ésszerűen rendelkezésre álló tényeket és 
elegendő bizonyítékokat terjesztett elő, 
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 
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.

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
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kártalanítani. Ezért a kérelmező által szolgáltatott dokumentumokat védelemben kell 
részesíteni, ám azok per se védelme összeegyeztethetetlen az elsődleges joggal (Donau 
Chemie).

Módosítás 48
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bizonyította, hogy a másik fél vagy 
harmadik fél ellenőrzése alatt álló 
bizonyítékok relevánsak kárigényének 
vagy ellenkérelmének alátámasztása 
szempontjából; valamint

a) megjelölt olyan bizonyítékot, amely a 
másik fél vagy harmadik fél ellenőrzése
alatt áll, és amely releváns kárigényének 
vagy ellenkérelmének alátámasztása 
szempontjából;

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság a jogalkotási javaslat indokolásában kijelenti, hogy 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 legprecízebben jelölje meg a bizonyítékkategóriákat. Az „adathalászat” 
elkerülése érdekében a felperesnek a lehető legpontosabban és legszűkebben meg kell 
határoznia a bizonyítékokat vagy bizonyítékkategóriákat.

Módosítás 49
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) bizonyította, hogy az Unióban egy 
nemzeti bíróság elé terjesztett, 
meghatározott kártérítési keresetre 
vonatkozó bizonyítékok ismertetése iránti 
kérelemnek szerez érvényt; valamint

Or. en
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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 módosítás ezt a kérdést szeretné megfelelően kezelni, a fentiek elkerülése 
érdekében.

Módosítás 50
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) igazolta, azon nemzeti bíróság 
megelégedésére, amelyhez a kérelmet 
benyújtották, hogy a beszerzett 
bizonyítékokat a kérelmező vagy egyéb, 
vele kapcsolatban lévő fél más eljárásban 
nem használja fel, és hogy a 
bizonyítékokat a kérelmező vagy egyéb, 
vele kapcsolatban lévő fél nem bocsátja 
harmadik fél rendelkezésére, kivéve, ha 
azt az a nemzeti bíróság kifejezetten 
engedélyezi, amely előtt a meghatározott 
kártérítési kereset elbírálása folyamatban 
van.

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani. Ezért a kérelmező által szolgáltatott dokumentumokat védelemben kell 
részesíteni, ám azok per se védelme összeegyeztethetetlen az elsődleges joggal (Donau 
Chemie).

Módosítás 51
Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróságok elrendelhessék e 
bizonyítékok vagy azok csoportjai 
megjelölt részeinek ismertetését, az 
ésszerűen rendelkezésre álló tények 
alapján lehető legpontosabban és 
legszűkebben meghatározva.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság a jogalkotási javaslat indokolásában kijelenti, hogy 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 52
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

(3) 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:

Or. en
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Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani. Ezért a kérelmező által szolgáltatott dokumentumokat védelemben kell 
részesíteni, ám azok önmagában való védelme összeegyeztethetetlen az elsődleges joggal 
(Donau Chemie).

Módosítás 53
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) 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;

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani. Ennek jelentőségét ezért a tagállamok bíróinak figyelembe kell venniük a 
bizonyítékok ismertetéséről hozandó döntés során.
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Módosítás 54
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az e fejezetben meghatározott, a 
bizonyítékok megismeréséhez való joggal, 
valamint az e jog alapján megszerzett 
bizonyítékokkal és információkkal való 
visszaélés megelőzésének szükségessége.

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani. Ezért a kérelmező által szolgáltatott dokumentumokat védelemben kell 
részesíteni, ám azok önmagában való védelme összeegyeztethetetlen az elsődleges joggal 
(Donau Chemie).

Módosítás 55
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 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 
bizonyítékok rendelkezésre álljanak a
kártérítési perekben.

(4) 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. A 
vállalkozásoknak egy jogsértést követően 
a kártérítési perek elkerüléséhez fűződő 
érdeke, nem minősül védelemre méltó 
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kereskedelmi érdeknek.

Or. en

Indokolás

Az a vállalkozások ahhoz fűződő érdeke, hogy egy jogsértést követően elkerüljék a kártérítési 
pereket, nem minősül védelemre méltó kereskedelmi érdeknek, mivel szembemegy a 
kártérítéshez való tényleges joggal (lásd a CDC Hydrogene Peroxide kontra Európai 
Bizottság ügyet (T-437/08)).

Módosítás 56
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
versenyhatóságokat meghallgassák, 
mielőtt a nemzeti bíróság e cikk alapján 
elrendeli a versenyhatóság aktáiban 
szereplő információk ismertetését, 
függetlenül attól, hogy az információk a 
versenyhatóság vagy harmadik fél 
birtokában vannak-e.

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani.

Módosítás 57
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedékenységre vonatkozó nyilatkozattal 
vagy az engedékenységet kérelmező által 
előterjesztett, saját magára nézve terhelő 
bizonyítékokat tartalmazó bármely más 
dokumentummal rendelkező érdekelt felet 
meghallgassák, mielőtt a nemzeti bíróság 
e cikk alapján elrendeli a meghatározott 
dokumentumokban szereplő információk 
ismertetését.

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani. Ezért a kérelmező által szolgáltatott dokumentumokat védelemben kell 
részesíteni, ám azok önmagában való védelme összeegyeztethetetlen az elsődleges joggal 
(Donau Chemie).

Módosítás 58
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 nemzeti bíróság meg nem hallgatta.

Or. en
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Indokolás

Konkrétan meg kell határozni a fogalmat.

Módosítás 59
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
cikk alapján nemzeti bírósági határozat 
által érintett természetes vagy jogi 
személynek vagy hatóságnak legyen 
lehetősége eljárást indítani a határozat 
ellen, beleértve az előzetes intézkedéseket. 
A versenyhatóságoknak ugyanilyen joggal 
kell rendelkezniük a 5. cikk (3e) 
bekezdésében említett meghallgatást 
követően.

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani. A dokumentumok védelme azáltal biztosított, hogy lehetőség nyílik megtámadni 
a határozatot.

Módosítás 60
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A (4) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségek és a 6. cikkben 
meghatározott korlátozások sérelme 

törölve
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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

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani. Minden esetben ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítani az engedékenységi 
program hatékonyságának fenntartása érdekében.

Módosítás 61
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A versenyhatóság aktájában szereplő 
bizonyítékok ismertetésére vonatkozó 
korlátozások
(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:
a) engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatok; valamint
b) vitarendezési beadványok.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési keresetek tekintetében a 
nemzeti bíróságok csak azután 
rendelhessék el a következő 
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bizonyítékkategóriák ismertetését, hogy a 
versenyhatóság lezárta eljárását, vagy az 
1/2003/EK rendelet 5. cikkében vagy III. 
fejezetében említett határozatot hozott:
a) valamely természetes vagy jogi személy 
által kifejezetten versenyhatósági eljárás 
céljára előállított információk;

b) valamely versenyhatóság által, annak 
eljárása során összeállított információk.
(3) A versenyhatóság aktájában szereplő, 
e cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt 
egyik kategóriába sem tartozó 
bizonyítékok ismertetése bármikor 
elrendelhető kártérítési perekben.

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi program megfelelő ösztönzőinek védelme a legnagyobb fontossággal bír a 
belső piac egyenlő feltételeinek biztosítása szempontjából. Az engedékenységi programok a 
versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben nem lehet 
felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben a károsultakat sem lehet 
kártalanítani. Bizonyos dokumentumok per se védelme egyszerre veszélyeztetheti a 
kártérítéshez való tényleges jogot, valamint az engedékenységi programok hatékonyságát.

Módosítás 62
Sylvana Rapti

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 soha ne kötelezhessenek egy 
felet vagy egy harmadik felet az 
engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatok ismertetésére:

Or. en
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Indokolás

Bár fontos szerepet játszanak a versenyjog hatékony közjogi érvényesítésének szempontjából, 
a vitarendezési beadványok semmiképp sem olyan jelentőségűek, mint az engedékenységre 
vonatkozó társasági nyilatkozatok. Alapvető jellegbeli és minőségi különbség van a két eszköz 
között, mivel a vitarendezési beadványok – az engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatokkal ellentétben – nem elengedhetetlenek a jogsértések hatékony felderítéséhez.  
Ezért a 6. cikk (2) bekezdésének szürke listájára veendők fel a szigorúbb fekete lista helyett.

Módosítás 63
Sylvana Rapti

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 64
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatok; valamint

a) az engedékenységet kérelmezők által 
biztosított valamennyi új, terhelő 
bizonyítékokat tartalmazó dokumentum; 
valamint

Or. en

Módosítás 65
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vitarendezési beadványok. törölve

Or. en

Módosítás 66
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

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 67
Andreas Schwab

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, 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

A törlésre a 6. cikk törlése miatt kerül sor.

Módosítás 68
Andreas Schwab

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
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Indokolás

A módosítás oka a 6. cikk és e cikk 1. és 2. bekezdésének törlése. 

Módosítás 69
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróságok szankciókat 
szabhassanak ki a felekre, harmadik 
felekre és jogi képviselőikre az alábbi 
esetekben:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróságok ténylegesen szankciókat 
szabjanak ki a felekre, harmadik felekre és 
jogi képviselőikre az alábbi esetekben:

Or. en

Módosítás 70
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a megsemmisítő fél tudta, hogy a 
bizonyíték jelentőséggel bír az általa vagy 
ellene indított, folyamatban lévő vagy 
jövőbeli kártérítési keresetekkel 
kapcsolatban;

iii. a megsemmisítő fél tudta, vagy oka volt 
arra következtetni, hogy a bizonyíték 
jelentőséggel bír az általa vagy ellene 
indított, folyamatban lévő vagy jövőbeli 
kártérítési keresetekkel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 71
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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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 
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, 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. Ennek 
megfelelően, a nemzeti versenyhatóságok 
és versenyjogi bíróságok határozatai 
kötelező érvényűek, feltéve, hogy a 
vizsgálat során nem fordultak elő 
nyilvánvaló hibák, és a védelemhez való 
jogot tiszteletben tartották. 

Or. en

Indokolás

A fogyasztók és vállalatok védelemhez való jogának biztosítása érdekében a kötelező erő nem 
érvényesülhet olyan esetekben, mikor ezen jogokat nem tartották tiszteletben.

Módosítás 72
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. azok a tények, amelyek alapján e 
magatartás az uniós vagy a nemzeti 
versenyjog megsértésének minősül;

Or. en

Módosítás 73
Hans-Peter Martin

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 öt év, illetve összetett 
pénzügyi termékek esetén legalább tíz év
legyen.

Or. de

Módosítás 74
Andreas Schwab

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

Indokolás

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

Módosítás 75
Sylvana Rapti

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 
legkorábban a jogsértést megállapító 
határozat jogerőre emelkedése vagy az 
eljárás egyéb módon történő befejezése 
után két évvel érhet véget.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a versenyellenes magatartás által okozott károkra vonatkozó kártérítési 
keresetek összetett gazdasági jellegét és kellő időben való benyújtásának nehézségeit, 
valamint az információs asszimetriákat, különösen a fogyasztók számára, helyesnek tűnik egy 
évvel kiterjeszteni a nyugvási időt, annak érdekében, hogy ténylegesen biztosítva legyen a 
kérelmezők teljes kártérítéshez való joga.

Módosítás 76
Andreas Schwab

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 

(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 
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eljárás tekintetében. A nyugvási idő 
legkorábban a jogsértést megállapító 
határozat jogerőre emelkedése vagy az 
eljárás egyéb módon történő befejezése 
után egy évvel érhet véget.

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

Indokolás

A myugvási idő végét pontosan meg kell határozni. Ezen túlmenően hat hónap elegendőnek 
tűnik a kívánt cél eléréséhez.

Módosítás 77
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E cikk (1)–(5) bekezdéseiben 
foglaltaktól függetlenül a kártérítési 
kereseteket az azok alapjául szolgáló 
esemény bekövetkeztétől számított 10 éven 
belül meg kell indítani.

Or. en

Módosítás 78
Malcolm Harbour

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 

(1) A tagállamok létrehozhatnak egy 
olyan, bírósági esetjogon alapuló 
rendszert, amelyben a kártérítési kereset 
alperese a kárigénnyel szembeni 
védekezésként arra hivatkozhat, hogy a 
felperes részben vagy egészben 
továbbhárította a jogsértésből eredő 
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kapcsolatos bizonyítási terhet az alperes 
viseli.

árnövelést, ebben az esetben az árnövelés 
továbbhárításának megtörténtével 
kapcsolatos bizonyítási terhet az alperes 
viseli.

Or. en

Indokolás

Bár a továbbhárításon alapuló védekezés, amely az Unió számos nemzeti jogában 
megtalálható, üdvözlendő javaslat, ez a módosítás azt a problémát kívánja megoldani, hogy 
az e cikkben javasolt uniós szintű jog szándékolatlanul is kedvezhet vagy a közvetlen, vagy a 
közvetett vásárlónak. Bár a jogi szabályozás nélkül fennáll a következetlenség veszélye, talán 
jobb volna lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy az Unió bírósági esetjoga alapján 
alkalmazzák a továbbhárításon alapuló védekezést.

Módosítás 79
Andreas Schwab

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

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a nemzeti bíróságnak joga van becslés alapján megállapítani a 
továbbhárított árnövelés mértékét, az olyan problémák megoldása érdekében, mint az 
információs asszimetria.

Módosítás 80
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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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.  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 szenvedett kárt, és/vagy túlzott kártérítést eredményezhet.

Módosítás 81
Andreas Schwab

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 következőket kell 
igazolnia:

Or. en

Indokolás

A bizonyítása közvetett vásárlót terheli.

Módosítás 82
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jogsértés eredményeként árnövelés 
jelentkezett az alperes közvetlen 
vásárlójánál; valamint

törölve

Or. en

Módosítás 83
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

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. 
valamint

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 84
Andreas Schwab

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

cb) ezen árucikkeket vagy szolgáltatásokat 
megnövelt áron vásárolta.

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. Be kell 
bizonyítania, hogy ezen árucikkeket vagy szolgáltatásokat megnövelt áron vásárolta.

Módosítás 85
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a bíróság 
jogosult legyen felbecsülni az árnövelés 
továbbhárításának mértékét.

A tagállamok biztosítják, hogy a bíróság 
jogosult legyen felbecsülni az árnövelés 
továbbhárításának mértékét. A bíróságokat 
segíteni kell ezen összetett feladat 
végrehajtása során, a Bizottság által 
kiadott egyértelmű, egyszerű, érthető, 
könnyen alkalmazható és kellően 
naprakésszé tett útmutató révén.

Or. en

Módosítás 86
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 12. és 13. cikk nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy új szabályokat 
vezessenek be a kártérítés kettős 
megfizetésének elkerülésére, amennyiben 
már sor került a kártérítés kifizetésére a 
közvetlen vagy közvetett vásárlók számára.

Or. en

Indokolás

Meg kell előzni a túlzott mértékű kártérítést, mivel károsítaná a belső piac egyenlő feltételei 
kialakításának célkitűzését.

Módosítás 87
Malcolm Harbour

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Az Unió régóta bevezetett általános jogi elve, hogy a kártérítést igénylőt terheli a veszteség 
mértékének bizonyítása. A Bizottság javaslata ellentmond ennek, és a rendszer torzulásához 
vezetne. Az alperesnek továbbá lényeges gazdasági bizonyítékokra lenne szüksége e vélelmek 
cáfolatához, és jelentős nehézségekkel járna e vélelem bevezetése, amennyiben a vásárlóknak 
több rétege (pl. egy beszállító, egy kiskereskedő és egy fogyasztó) is érintett.

Módosítás 88
Sylvana Rapti



AM\1007105HU.doc 55/58 PE521.778v01-00

HU

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 biztosítják, hogy egy 
különösen súlyos cél általi jogsértés esetén 
vélelmezett legyen az, hogy a jogsértés kárt 
okozott. A jogsértő vállalkozás jogosult e 
vélelem megdöntésére.

Or. en

Módosítás 89
Andreas Schwab

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 tényének megállapítására 
és összegének felbecslésére, figyelembe 
véve a felek által benyújtott 
bizonyítékokat.

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. A Bizottság igen eltérő versenyellenes 
megállapodásokra vagy megegyezésekre szab ki bírságot: a különösen súlyos árkartellekre, 
de a versenytársak közötti kapcsolat lazább formáira is. 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.

Módosítás 90
Andreas Schwab
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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

Indokolás

A szöveg az 16. cikk (1) bekezdésének változtatásai miatt kerül törlésre.

Módosítás 91
Andreas Schwab

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 
károsultnak fizetett vagy fizetendő 
kártérítést a bírság mértékének 
megállapításakor enyhítő tényezőnek kell 
tekinteni.

Or. en
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Indokolás

A fogyasztók és vállalkozások érdekében a kártérítésnek költséghatékonynak, gyorsnak és 
hatékonynak kell lennie. Ezért támogatni kell a korai konszenzusos vitarendezést, a 
versenyhatóságak által kiszabott bírsághoz kapcsolt ösztönzés révén, a költséghatékony, gyors 
és hatékony kártalanítás biztosítása érdekében. Ha a versenyhatóságok pontosnak és 
jogszerűnek tartják a fizetett kártérítést, ezt később a bírság megállapításakor figyelembe kell 
venniük.

Módosítás 92
Andreas Schwab

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 fékezően hat az egyezségekre, ami ellentétes 
az Európai Bizottság eredeti céljával.
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Módosítás 93
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb […]-ig [öt évvel 
ezen irányelv átültetésére szabott határidő 
lejárta után] felülvizsgálja ezt az 
irányelvet, és jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság legkésőbb […]-ig [öt évvel 
ezen irányelv átültetésére szabott határidő 
lejárta után] felülvizsgálja ezt az 
irányelvet, és jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

A jelentést a végrehajtási szakaszt követő 
koherens értékelésnek kell kísérnie a  
kollektív jogorvoslati és kollektív 
alternatív vitarendezési mechanizmusok 
versenyszférán belüli működéséről, 
kitérve különösen e mechanizmusok más 
ágazatokra történő kiterjesztésének 
lényegi elemzésére, valamint uniós szintű 
kialakítására, a fogyasztóvédelem 
hatékonysága és a belső piac 
kiegyensúlyozott működése érdekében.

Or. en


