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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó örömmel üdvözli, hogy csaknem egy évtizedig tartó egyeztetést követően a 
Bizottság előterjesztette ezt az irányelvet. A fogyasztók és a kis- és középvállalkozások 
jelenleg nem tudják gyakorolni a versenyjogi jogsértésekből adódóan keletkezett kárukkal 
kapcsolatos kártérítéshez való jogukat, amelyet a közösségi jog meghatároz. 

Tekintettel a versenyjogi szabályok magánjogi érvényesítésére, az előadó reprezentatív és 
kollektív jogorvoslati mechanizmusokat szeretne látni. Az Európai Parlament 
állásfoglalásához (P6_TA(2009)0187) fűzött nyilatkozatában a Bizottság egyetért azzal, hogy 
a kollektív jogorvoslat tekintetében integrált megközelítést kell alkalmazni annak érdekében, 
hogy az uniós versenyjog terén biztosítsák a kártérítési keresetek következetes kezelését. A 
kollektív jogorvoslatra vonatkozó kötelező erejű intézkedések még nem valósultak meg. A 
kollektív kereset lehetővé tenné valódi és képesítéssel rendelkező jogalanyok – például 
fogyasztói vagy kereskedelmi szervezetek – számára, hogy az egyéni kérelmező nevében 
keresetet nyújtsanak be. Az előadó azonban azt kéri, hogy a keresetben csak egy 
egyértelműen azonosított személyi kör léphessen fel képviselőként vagy vehessen részt. Az 
azonosítást a kereset benyújtásakor kell elvégezni, és az előadó ehhez a részvétel 
kinyilvánításán („opt-in”) alapuló modellt javasol. Figyelembe véve, hogy az Európai 
Unióban a kartellügyek mindössze 25%-ában indul kártérítési kereset, többet kell tenni annak 
érdekében, hogy ösztönözzük a fogyasztókat jogaik érvényesítésére. 

Az előadó elismeri, hogy az engedékenységi program óriási mértékben hozzájárul a kartellek 
felderítéséhez, ezáltal lehetővé teszi a kártérítési kereseteket. Az előadó nem ért egyet a 
Bizottság arra irányuló javaslatával, hogy bevezessék a versenyhatóság eljárásának 
bevezetését követően történő, bizonyíték ismertetésére vonatkozó korlátozások szürke listáját. 
Az engedékenységet kérelmezők által benyújtott minden bizonyítékra vonatkozniuk kell a 6. 
cikk első bekezdésében foglalt szabályoknak, függetlenül attól, hogy azokat az 
engedékenység iránti kérelem keretében vagy a versenyhatóság által intézett kérést követően 
terjesztették elő. 

Jóllehet bizonyos versenyjogi ügyekre csak visszaélést jelentő személyek segítségével derül 
fény, a javasolt irányelv nem tartalmaz kifejezett hivatkozást erre. A visszaélést jelentők 
számára biztosított védelem az adott személy személyazonosságára vonatkozik, nem pedig az 
általa nyújtott információkra. Az adott személy személyazonossága lényegtelen a kár vagy a
kár értéke szempontjából. Ma a visszaélést jelentők személyazonosságát a tagállamok joga 
védi. A kiszámíthatóság és az egyenértékű ítélethozatal érdekében az irányelvnek a személyes 
adatokkal kapcsolatos rendelkezést is tartalmaznia kell. 

Az előadó üdvözli a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy a bizonyítás terhét az alperes 
viselje. Ez a kérelmezők számára megkönnyíti, hogy panaszaiknak érvényt szerezzenek. A 
bizonyítékok hiányosságai a kérelmezőnek kedveznek, ami egyértelműen a közvetlen 
vásárlók érdekét szolgálja. A Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban a közvetett 
vásárlók számára is biztosítani kell a kereset benyújtásához való jogot. A javasolt szabályok 
azonban a közvetett vásárlókra áthárított árnövelés hiányának és létezésének vélelmét
egyaránt magukban foglalják. Ennek alapján nagy valószínűséggel a közvetett és a közvetlen 
kérelmezők egyaránt kereseteket fognak benyújtani. Az előadó nem támogat ilyen kettős 
rendszert, és azt javasolja, hogy ha nincs elég bizonyíték az árnövelés áthárítására, a 
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bizonyítás terhét a közvetett vásárló viselje. Ekképpen egy egypilléres rendszer jön létre, 
amely egyértelmű iránymutatást nyújt a nemzeti bíróságok számára. 

Az elszenvedett kárt ellentételezni kell. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy a kartellek 
érezzék, valójában milyen kárt okoztak a piacoknak és a fogyasztóknak. A versenyjogi 
jogsértés miatt kárt szenvedett fél védelmének fokozása érdekében fontos biztosítani, hogy 
erős hangja legyen a bírósági eljárás során. Ezért az előadó azt javasolja, hogy a károsultnak 
legyen meghatározó szerepe a kárbecslésben, és ennélfogva a kárbecslés a károsult becslésén 
alapuljon. Ezenkívül ez még inkább eltántorít a kartellben való részvételtől, mivel csökken a 
jogsértők befolyása a bírósági eljárásban.

A fogyasztókat, a fogyasztói szervezeteket vagy a kisvállalkozásokat egyénileg eltántoríthatja 
a keresetek benyújtásától az a kockázat, hogy a per elvesztése esetén meg kell fizetniük a 
perköltségeket. A keresetek benyújtása lehetőségének növelése érdekében az előadó a 
versenyjogi ügyekben fizetett bírságokból finanszírozott alap esetleges létrehozását javasolja. 
Ebből az alapból finanszíroznák a potenciális felperesek által szolgáltatott bizonyítékon 
alapuló potenciális ügyek első, előzetes ítéleteit. Ez csökkentené a kártérítési keresetek 
benyújtásának küszöbét, és kevesebb szükségtelen keresetet nyújtanának be a bíróságokhoz. 
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a „vesztes fizet” elvet továbbra is alkalmazni kell.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A magánjogi jogérvényesítés a 
versenyjog hatékony érvényesítésének 
alapvető fontosságú mechanizmusa. Az 
egyéni keresetek azonban nem 
biztosítanak kielégítő eredményt, ezért az 
irányelvben lehetővé kell tenni a kollektív 
keresetek alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A kollektív jogorvoslat tekintetében integrált megközelítést kell alkalmazni a kártérítési 
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keresetek következetes kezelésének biztosítása érdekében, például a fogyasztóvédelmi 
jogszabályokban. Ilyen horizontális intézkedések még nem valósultak meg, de az előadó 
szándéka, hogy bevezesse azokat ebben az irányelvben. Figyelembe véve, hogy csak kis számú 
kártérítési keresetet nyújtanak be, többet kell tenni annak érdekében, hogy ösztönözzük a 
fogyasztókat jogaik érvényesítésére. A kollektív keresetek lehetőségével alacsonyabb lesz az a 
küszöb, amit a fogyasztóknak át kell lépniük ahhoz, hogy a nemzeti bíróságokhoz forduljanak.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Fontos, hogy az engedékenységet 
kérelmezők által nyújtott információk 
védelemben részesüljenek, mivel ez 
további ösztönzőt jelent a kartelltagok 
számára ahhoz, hogy előálljanak és 
engedékenységi programokban vegyenek 
részt. Ezért a versenyhatóságtól származó 
bizonyíték nyilvánosságra hozatalára 
vonatkozó korlátozást ki kell terjeszteni 
oly módon, hogy az az engedékenységet 
kérelmezők által nyújtott információkat is 
magában foglalja, függetlenül attól, hogy 
az információkat a kartelltag önálló 
kezdeményezésre vagy a versenyhatóság 
kérésére szolgáltatta.

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi programban való részvétel iránti kérelmek óriási mértékben hozzájárulnak 
a kartellek felderítéséhez, ezáltal lehetővé téve a magán kártérítési kereseteket. Az 
engedékenységet kérelmezők által benyújtott minden bizonyítékra vonatkozniuk kell a 6. cikk 
első bekezdésében foglalt szabályoknak, függetlenül attól, hogy azokat az engedékenységre 
vonatkozó nyilatkozat keretében vagy a versenyhatóság által intézett kérést követően 
terjesztették elő.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Még ha a visszaélést jelentő
személyek eddig kis szerepet is kaptak, az 
információt közölni kívánó egyének 
védelmét az irányelvbe kifejezetten bele 
kell foglalni. Csak személyes adatok és 
személyes adatokhoz kapcsolódó 
információk szerepelhetnek azon 
információk között, amelyek közzétételére
a nemzeti bíróságok sohasem 
kötelezhetnek valamely felet vagy 
harmadik felet.

Or. en

Indokolás

Jóllehet léteznek olyan versenyjogi ügyek, amelyekre csak visszaélést jelentő személyek 
segítségével derül fény, a javasolt irányelv nem tartalmaz kifejezett hivatkozást erre. A 
visszaélést jelentők számára biztosított védelem az adott személy személyazonosságára 
vonatkozik, nem pedig az általa nyújtott információkra. A kiszámíthatóság és az azonos 
szabályozás érdekében az irányelvnek a személyes adatokkal kapcsolatos rendelkezést is 
tartalmaznia kell. Ma a visszaélést jelentő személyek személyazonosságát a tagállamok joga 
védi.

Módosítás 4

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 

(31) Azok a fogyasztók és vállalkozók, 
akikre a felmerült kárt áthárították, olyan 
kárt szenvedtek el, amelyet a nemzeti vagy 
uniós versenyjog megsértése okozott. 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, 
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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.

vagy nem teljes egészében hárította tovább.

Or. en

Indokolás

A javasolt szabályok a közvetett vásárlókra áthárított árnövelés hiányának és létezésének 
vélelmét egyaránt magukban foglalják. Ennek alapján nagy valószínűséggel a közvetett és a 
közvetlen kérelmezők egyaránt kereseteket fognak benyújtani. Az ilyen kettős rendszer 
létrejötte nem kívánatos. Ehelyett az előadó az javasolja, hogy ha nincs elég bizonyíték az 
árnövelés áthárítására, a bizonyítás terhét a közvetett vásárló viselje. Ekképpen egy
egypilléres rendszer jön létre, amely egyértelmű iránymutatást nyújt a nemzeti bíróságok 
számára.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Miután a károsult bizonyította, hogy 
őt versenyjogi jogsértés következtében kár 
érte, a kár mértékét is bizonyítani kell 
ahhoz, hogy kártérítésben részesüljön. Az 

(34) Miután a károsult bizonyította, hogy 
őt versenyjogi jogsértés következtében kár 
érte, a kár mértékét is bizonyítani kell 
ahhoz, hogy kártérítésben részesüljön. Az 
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antitröszt szabályok megsértésével okozott 
kár számszerűsítése során különös 
hangsúly helyeződik a tényekre, ami 
összetett gazdasági modellek alkalmazását 
teheti szükségessé. Ez gyakran nagyon 
költséges, és nehézségeket okoz a 
károsultaknak az igényük bizonyításához 
szükséges adatok beszerzését illetően. Ily 
módon az antitröszt szabályok 
megsértésével okozott kár számszerűsítése 
lényegi akadálya lehet annak, hogy a 
károsultak kártérítéshez jussanak az 
elszenvedett kárért.

antitröszt szabályok megsértésével okozott 
kár számszerűsítése során különös 
hangsúly helyeződik a tényekre, ami 
összetett gazdasági modellek alkalmazását 
teheti szükségessé. Ez gyakran nagyon 
költséges, és nehézségeket okoz a 
károsultaknak az igényük bizonyításához 
szükséges adatok beszerzését illetően. Ily 
módon az antitröszt szabályok 
megsértésével okozott kár számszerűsítése 
lényegi akadálya lehet annak, hogy a 
károsultak kártérítéshez jussanak az 
elszenvedett kárért. A kár 
számszerűsítésének folyamata eltérhet a 
különböző nemzeti joghatóságokban. Az 
egyértelmű szabályok és a 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében a 
Bizottságnak közösségi szinten további 
iránymutatást kell nyújtania.

Or. en

Indokolás

A versenyjogi szabályok megsértése kapcsán indított kártérítési keresetekben történő
hatékony és harmonizált ítélethozatal biztosítása érdekében a Bizottságnak közösségi szinten 
további iránymutatást kell nyújtania a károk számszerűsítése tekintetében. Ez egyszerűsítené 
a versenyjogi jogsértés által okozott kár felbecsülésének nehéz folyamatát, és fokozná a 
folyamat kiszámíthatóságát és harmonizáltságát.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

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 

(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 



PA\1005038HU.doc 9/14 PE519.553v02-00

HU

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.

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. E becslésben hangsúlyt kell 
helyezni a kárnak a károsult általi 
becslésére.

Or. en

Indokolás

A versenyjogi jogsértés miatt kárt szenvedett fél védelmének fokozása érdekében fontos 
biztosítani, hogy erős hangja legyen a bírósági eljárás során. Azzal, hogy hangsúlyt kap az 
elszenvedett kárnak a károsult általi becslése, biztosítottá válik, hogy a gyengébb fél is 
védelemben részesüljön. Ezenkívül ez még inkább eltántorít a kartellben való részvételtől, 
mivel csökken a jogsértők befolyása a bírósági eljárásban.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A károsultakat és a jogsértő (37) Rámutat, hogy a nemzeti bíróságok 
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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.

gyakran túlterheltek, és a kártérítési 
keresetek időigényes eljárások lehetnek. A 
károsultakat és a jogsértő vállalkozásokat 
ezért 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. 
Mivel az egyéni keresetek nem biztos, 
hogy elegendőek, kifejezetten be kell 
építeni az irányelvbe a valódi és 
képesítéssel rendelkező jogalanyok –
például egyéni kérelmezőket képviselő
fogyasztói vagy kereskedelmi szervezetek –
által indított kollektív kereseteket.

Or. en

Indokolás

A kollektív kereset lehetővé tenné valódi és képesítéssel rendelkező jogalanyok – például 
fogyasztói vagy kereskedelmi szervezetek – számára, hogy az egyéni kérelmező nevében 
keresetet nyújtsanak be. Biztosítani kell azonban, hogy a keresetben csak egy egyértelműen 
azonosított személyi kör vehessen részt és léphessen fel képviselőként. Az azonosítást a kereset 
benyújtásakor kell elvégezni, és az előadó ehhez a részvétel kinyilvánításán („opt-in”) 
alapuló modellt javasol.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Nem megengedhető, hogy a bírósági 
eljárások költsége eltántorítsa a 
kérelmezőket attól, hogy kellően 
megalapozott kereseteket indítsanak a 
nemzeti bíróságokon, a tagállamoknak 
ezért megfelelő intézkedéseket kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
károsultak kártérítési ügyéhez 
finanszírozáshoz való hozzáférést 
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biztosítsanak. Ez biztosítható egy, a 
jogsértők által befizetett bírságokból 
finanszírozott alapból.

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat, a fogyasztói szervezeteket vagy a kisvállalkozásokat eltántoríthatja a 
keresetek benyújtásától az a kockázat, hogy meg kell fizetniük a perköltségeket. Egy, a 
versenyjogi ügyekben fizetett bírságokból finanszírozott alap növelné a keresetek 
benyújtásának lehetőségét. Ebből az alapból finanszíroznák a potenciális felperesek által 
szolgáltatott bizonyítékon alapuló potenciális ügyek első, előzetes ítéleteit. Fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy a „vesztes fizet” elvet továbbra is alkalmazni kell.

Módosítás 9

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;

Or. en

Indokolás

A képviselő által előterjesztett kártérítési igények és a kollektív jogorvoslat tekintetében 
integrált megközelítést kell alkalmazni a kártérítési keresetek következetes kezelésének 
biztosítása érdekében az uniós versenyjog terén és más területeken, például a 
fogyasztóvédelmi jogszabályokban. Figyelembe véve, hogy az Európai Unióban 
összességében csak kis számú kártérítési keresetet nyújtanak be, többet kell tenni annak 
érdekében, hogy ösztönözzük a fogyasztókat jogaik érvényesítésére. A képviselő által 
előterjesztett kártérítési igények és a kollektív keresetek lehetőségével alacsonyabb lesz az a 
küszöb, amit a fogyasztóknak át kell lépniük ahhoz, hogy a nemzeti bíróságokhoz forduljanak.
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Módosítás 10

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 dokumentum; 
valamint

Or. en

Indokolás

Az engedékenységi programban való részvétel iránti kérelmek óriási mértékben hozzájárulnak 
a kartellek felderítéséhez, ezáltal lehetővé téve a magán kártérítési kereseteket. Az 
engedékenységet kérelmezők által benyújtott minden bizonyítékra vonatkozniuk kell a 6. cikk 
első bekezdésében foglalt szabályoknak, függetlenül attól, hogy azokat az engedékenységre 
vonatkozó nyilatkozat keretében vagy a versenyhatóság által intézett kérést követően 
terjesztették elő.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Bejelentési folyamat

(1) Mindazon személyek, akik okkal 
feltételezik, hogy valamely személy ezen 
irányelv értelmében jogsértést követett el 
vagy szándékozik elkövetni, értesítheti a 
versenyhatóságot az ügy részleteiről és 
kérheti, hogy személyazonosságát az 
értesítés kapcsán bizalmasan kezeljék.
(2) A versenyhatóság bizalmasan kezeli a 
7. cikk (1) bekezdése értelmében a 
versenyhatóságot értesítő személy 
személyazonosságát, aki számára a 
titoktartás garantált.

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a lakosságot arra ösztönözzük, hogy információkkal szolgáljanak a 
versenyhatóságok számára, az irányelvnek kifejezetten védenie kell a visszaélést jelentő
személyazonosságát. Még ha az adott információ nem is elegendő ahhoz, hogy egy 
kartellügyben bizonyítékként szolgáljon, a versenyhatóság vizsgálatot tud indítani.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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:

törölve

a) az alperes versenyjogi jogsértést 
követett el;
b) a jogsértés eredményeként árnövelés 
jelentkezett az alperes közvetlen 
vásárlójánál; valamint
c) a jogsértés tárgyát képező árucikkeket 
vagy szolgáltatásokat, illetve a jogsértés 
tárgyát képező árucikkek vagy 
szolgáltatások eredményeként létrejött 
vagy azokat tartalmazó árukat vagy 
szolgáltatásokat vásárolt.

Or. en

Indokolás

A javasolt szabályok a közvetett vásárlókra áthárított árnövelés hiányának és létezésének 
vélelmét egyaránt magukban foglalják. Ennek alapján nagy valószínűséggel a közvetett és a 
közvetlen kérelmezők egyaránt kereseteket fognak benyújtani. A nemzeti bíróságok feladata 
lesz annak elkerülése, hogy a nemzeti joghatóságok hasonló ügyekben következetlen 
határozatokat hozzanak. Az ilyen kettős rendszer létrejötte nem kívánatos. Ehelyett az előadó 
az javasolja, hogy ha nincs elég bizonyíték az árnövelés áthárítására, a bizonyítás terhét a 
közvetett vásárló viselje.
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Módosítás 13

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. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a bíróság 
jogosult legyen a kár összegének 
felbecslésére a károsult kárbecslése 
alapján.

Or. en

Indokolás

A versenyjogi jogsértés miatt kárt szenvedett fél védelmének fokozása érdekében fontos 
biztosítani, hogy erős hangja legyen a bírósági eljárás során. Azzal, hogy hangsúlyt kap az 
elszenvedett kárnak a károsult általi becslése, biztosítottá válik, hogy a gyengébb fél is 
védelemben részesüljön. Ezenkívül ez még inkább eltántorít a kartellben való részvételtől, 
mivel csökken a jogsértők befolyása a bírósági eljárásban.


