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Módosítás 66
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Szerződés 101. és 102. cikke 
közvetlen hatást gyakorol az egyének 
közötti kapcsolatokra, és olyan jogokat és 
kötelességeket ró az érintett egyénekre, 
amelyek érvényesülését a nemzeti 
bíróságoknak kell biztosítaniuk. A nemzeti 
bíróságok tehát szintén lényeges szerepet 
játszanak a versenyjogi szabályok 
alkalmazása terén (magánjogi 
jogérvényesítés). Amikor magánszemélyek 
közötti jogvitákat bírálnak el, az uniós jog 
szerinti alanyi jogokat védik, például 
azáltal, hogy kártérítést ítélnek meg a 
jogsértések sértettjei számára. A Szerződés 
101. és 102. cikkének teljes körű 
érvényesülése, különösen pedig az azokban 
foglalt tilalmak gyakorlati érvényesülése 
megköveteli, hogy nemzeti bíróság előtt 
bárki (legyen szó magánjogi jogalanyokról 
– ideértve a fogyasztókat és a 
vállalkozásokat – vagy hatóságokról) 
kártérítést követelhessen az e 
rendelkezések megsértése következtében 
elszenvedett károkért. A kártérítéshez való 
uniós jog azokra az esetekre is vonatkozik, 
amikor a 101. és a 102. cikket a Szerződés 
106. cikke szerinti közvállalkozások vagy 
olyan vállalkozások sértik meg, 
amelyeknek a tagállamok különleges vagy 
kizárólagos jogokat biztosítanak.

(3) A Szerződés 101. és 102. cikke 
közvetlen hatást gyakorol az egyének 
közötti kapcsolatokra, és olyan jogokat és 
kötelességeket ró az érintett egyénekre, 
amelyek érvényesülését a nemzeti 
bíróságoknak kell biztosítaniuk. A nemzeti 
bíróságok tehát szintén lényeges szerepet 
játszanak a versenyjogi szabályok 
alkalmazása terén (magánjogi 
jogérvényesítés). Amikor magánszemélyek 
közötti jogvitákat bírálnak el, az uniós jog 
szerinti alanyi jogokat védik, például 
azáltal, hogy kártérítést ítélnek meg a 
jogsértések sértettjei számára. A Szerződés 
101. és 102. cikkének teljes körű 
érvényesülése, különösen pedig az azokban 
foglalt tilalmak gyakorlati érvényesülése 
megköveteli, hogy nemzeti bíróság előtt 
bárki (legyen szó magánjogi jogalanyokról 
– ideértve a fogyasztókat és a 
vállalkozásokat – vagy hatóságokról) 
kártérítést követelhessen az e 
rendelkezések megsértése következtében 
elszenvedett károkért, akár közvetlen, akár 
származékos, kollektív ügy keretében. A 
kártérítéshez való uniós jog azokra az 
esetekre is vonatkozik, amikor a 101. és a 
102. cikket a Szerződés 106. cikke szerinti 
közvállalkozások vagy olyan vállalkozások 
sértik meg, amelyeknek a tagállamok 
különleges vagy kizárólagos jogokat 
biztosítanak.

Or. en
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Módosítás 67
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kártérítési keresetek a versenyjog 
megsértésének magánjogi érvényesítésére 
szolgáló hatékony rendszernek csak az 
egyik elemét alkotják, amelyhez bíróságon 
kívüli jogorvoslati módok – például a 
konszenzusos vitarendezés vagy a közjogi 
érvényesítés keretében hozott, a feleket 
kártérítésre ösztönző határozatok – 
társulnak.

Or. en

Módosítás 68
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 
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fogyasztók számára. Ez rámutat az egyértelmű szabályozás és a határokon átnyúló rendszer 
szükségességére. A kollektív jogorvoslatnak minden uniós fogyasztó számára elérhetővé kell 
válnia, nem csupán egy részük számára.

Módosítás 69
Elena Băsescu

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A versenyjogi szabályok hatékony 
közjogi és magánjogi érvényesítésének 
biztosítása érdekében szabályozni kell a 
jogérvényesítés két formájának 
összehangolását, például a versenyjogi 
hatóságok birtokában lévő 
dokumentumokhoz való hozzáférést. Az 
ilyen uniós szintű összehangolás 
segítségével kiküszöbölhetők a vonatkozó 
szabályok közötti olyan különbségek is, 
amelyek veszélyeztetnék a belső piac 
megfelelő működését.

(5) A versenyjogi szabályok hatékony 
közjogi és magánjogi érvényesítésének 
biztosítása érdekében következetes módon 
szabályozni kell a jogérvényesítés két 
formájának összehangolását, például a 
versenyjogi hatóságok birtokában lévő 
dokumentumokhoz való hozzáférést. Az 
ilyen uniós szintű összehangolás 
segítségével kiküszöbölhetők a vonatkozó 
szabályok közötti olyan különbségek is, 
amelyek veszélyeztetnék a belső piac 
megfelelő működését.

Or. en

Módosítás 70
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A versenyjogi szabályok hatékony 
közjogi és magánjogi érvényesítésének 
biztosítása érdekében szabályozni kell a 
jogérvényesítés két formájának 
összehangolását, például a versenyjogi 
hatóságok birtokában lévő 
dokumentumokhoz való hozzáférést. Az 
ilyen uniós szintű összehangolás 

(5) A polgári jog alapján indított, 
hatékony magánjogi érvényesítést célzó 
keresetek és a versenyhatóságok általi 
hatékony közjogi érvényesítés biztosítása 
érdekében a két eszköznek a versenyjogi 
szabályok maximális hatékonyságának 
biztosítása céljából kölcsönhatásban kell 
lenniük egymással. Szabályozni kell a 
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segítségével kiküszöbölhetők a vonatkozó 
szabályok közötti olyan különbségek is, 
amelyek veszélyeztetnék a belső piac 
megfelelő működését.

jogérvényesítés két formájának 
összehangolását, például a versenyjogi 
hatóságok birtokában lévő 
dokumentumokhoz való hozzáférést. Az 
ilyen uniós szintű összehangolás 
segítségével kiküszöbölhetők a vonatkozó 
szabályok közötti olyan különbségek is, 
amelyek veszélyeztetnék a belső piac 
megfelelő működését.

Or. en

Módosítás 71
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A kártérítéshez jutásnak a fogyasztók 
és vállalkozások rendelkezésére álló 
hatékony eszközei biztosítani fogják az 
uniós versenyjogi szabályok jobb 
betartását. Következésképpen a 
versenyjogi szabályoknak az Unión belüli 
közjogi érvényesítése érdekében a 
sértettek költséghatékony, időben történő 
és hatékony kártérítését kell ösztönözni. E 
célból a bírságok megállapításakor a 
versenyhatóságoknak a sértettek 
konszenzusos vitarendezési eljárást követő 
kártérítését enyhítő tényezőnek kell 
tekinteniük. A sértettek konszenzusos 
kártérítése nem érintheti a nemzeti vagy 
uniós versenyjogi jogsértés miatti 
kártérítési keresetekre vonatkozó 
tagállami szabályok harmonizációját.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a (jelentéstervezetben szereplő) 1. módosítást váltja fel a pontosítás érdekében.
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Módosítás 72
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EK versenyjogában előfordulnak 
tömeges és kis értékű károk, információs 
aszimmetriák és a kártérítési igények 
érvényesítése során más felmerülő 
problémák. Ezek mérséklése érdekében a 
versenyjogi jogsértéseket lehetőség szerint 
más jogsértésekhez hasonlóan kellene 
kezelni, figyelembe véve a versenyjog 
érvényesítésével járó rendkívüli 
összetettséget és nehézségeket, különösen 
különálló kártérítési perek esetén. Ezen 
túlmenően, a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv közzétételre vonatkozó 
rendelkezései, valamint az európai 
szabadalmi jogászok által 2006. november 
4-én elfogadott második velencei 
állásfoglalás jól illeszkednek a versenyjogi 
keresetek követelményeihez. A 
magánszemélyek és a kkv-k érdekében 
kerülni kell a bonyolult eljárásokat.

Or. en

Indokolás

A szellemi tulajdonjogok érvényesítése terén már végrehajtanak hasonló eljárásokat, ezért 
tekintettel kell lenni erre a hasonlóságra, valamint arra, hogy az említett jogszabályban 
megadott, közzétételre vonatkozó rendelkezések elegendőek ezen a területen.

Módosítás 73
Elena Băsescu



PE521.623v01-00 8/100 AM\1006388HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Szerződés 26. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a belső piac egy 
olyan, belső határok nélküli térség, 
amelyben biztosított az áruk, a személyek, 
a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. 
A nemzeti vagy az uniós versenyjog 
megsértésén alapuló kártérítési keresetekre 
vonatkozó tagállami szabályok között 
jelentős különbségek mutatkoznak. E 
különbségek egyrészt bizonytalanságot 
eredményeznek azzal kapcsolatban, hogy a 
károsultak milyen feltételekkel 
gyakorolhatják a Szerződésből eredő, 
kártérítéshez való jogukat, másrészt 
befolyásolják e jog érdemi érvényesülését 
is. Mivel a károsultak gyakran a 
letelepedésük szerinti tagállam bíróságai 
előtt indítanak kártérítési keresetet, a 
nemzeti szabályok közötti eltérések 
egyenlőtlen feltételekhez vezetnek a 
kártérítési keresetek vonatkozásában, és a 
versenyt is befolyásolhatják azokon a 
piacokon, ahol ezek a károsultak, valamint 
a jogsértő vállalkozások tevékenykednek.

(6) A Szerződés 26. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a belső piac egy 
olyan, belső határok nélküli térség, 
amelyben biztosított az áruk, a személyek, 
a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. 
A nemzeti vagy az uniós versenyjog 
megsértésén alapuló kártérítési keresetekre 
vonatkozó tagállami szabályok között 
jelentős különbségek mutatkoznak. E 
különbségek egyrészt bizonytalanságot 
eredményeznek azzal kapcsolatban, hogy a 
károsultak milyen feltételekkel 
gyakorolhatják a Szerződésből eredő, 
kártérítéshez való jogukat, másrészt 
befolyásolják e jog érdemi érvényesülését 
és a kollektív jogorvoslatot is. Mivel a 
károsultak gyakran a letelepedésük szerinti 
tagállam bíróságai előtt indítanak 
kártérítési keresetet, a nemzeti szabályok 
közötti eltérések egyenlőtlen feltételekhez 
vezetnek a kártérítési keresetek 
vonatkozásában, és a versenyt is 
befolyásolhatják azokon a piacokon, ahol 
ezek a károsultak, valamint a jogsértő 
vállalkozások tevékenykednek.

Or. en

Módosítás 74
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Szerződés 26. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a belső piac egy 
olyan, belső határok nélküli térség, 
amelyben biztosított az áruk, a személyek, 

(6) A Szerződés 26. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a belső piac egy 
olyan, belső határok nélküli térség, 
amelyben biztosított az áruk, a személyek, 
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a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. 
A nemzeti vagy az uniós versenyjog 
megsértésén alapuló kártérítési keresetekre 
vonatkozó tagállami szabályok között 
jelentős különbségek mutatkoznak. E 
különbségek egyrészt bizonytalanságot 
eredményeznek azzal kapcsolatban, hogy a 
károsultak milyen feltételekkel 
gyakorolhatják a Szerződésből eredő, 
kártérítéshez való jogukat, másrészt 
befolyásolják e jog érdemi érvényesülését 
is. Mivel a károsultak gyakran a 
letelepedésük szerinti tagállam bíróságai 
előtt indítanak kártérítési keresetet, a 
nemzeti szabályok közötti eltérések 
egyenlőtlen feltételekhez vezetnek a 
kártérítési keresetek vonatkozásában, és a 
versenyt is befolyásolhatják azokon a 
piacokon, ahol ezek a károsultak, valamint 
a jogsértő vállalkozások tevékenykednek.

a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. 
A nemzeti vagy az uniós versenyjog 
megsértésén alapuló kártérítési keresetekre 
vonatkozó tagállami szabályok között 
jelentős különbségek mutatkoznak. E 
különbségek egyrészt bizonytalanságot 
eredményeznek a versenyjogi jogsértések 
érintett gazdasági ágazatra gyakorolt 
tényleges hatásával, valamint azzal 
kapcsolatban, hogy a károsultak milyen 
feltételekkel gyakorolhatják a Szerződésből 
eredő, kártérítéshez való jogukat, másrészt 
befolyásolják e jogok érdemi 
érvényesülését is. Az emellett megjelenő 
információs aszimmetria és az antitröszt 
szabályok megsértésével okozott kár 
számszerűsítésével kapcsolatos 
nehézségek miatt a károsultak gyakran a 
letelepedésük szerinti tagállam bíróságai 
előtt indítanak kártérítési keresetet, a 
nemzeti szabályok közötti eltérések 
egyenlőtlen feltételekhez vezetnek, 
torzítják a versenyt és csökkentik a 
fogyasztók bizalmát a kártérítési keresetek 
vonatkozásában, és a versenyt is 
befolyásolhatják azokon a piacokon, ahol 
ezek a károsultak, valamint a jogsértő 
vállalkozások tevékenykednek. A 
jogorvoslatra vonatkozó közös, egységes 
és horizontális jogi elvek hiányát meg kell 
szüntetni annak biztosítása érdekében, 
hogy ne a versenyjogot megsértő és e 
tevékenységekből a jogkövető 
vállalkozások költségére nyereségre szert 
tevő vállalkozások legyenek azok, amelyek 
továbbra is hasznot húznak az Unión 
belüli jogi következetesség hiányából.

Or. en

Módosítás 75
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezért egyenlőbb versenyfeltételeket 
kell biztosítani a belső piacon működő 
vállalkozások számára, és javítani kell 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
fogyasztók a belső piacból eredő jogaikat 
gyakorolhatják. Emellett indokolt a 
jogbiztonság fokozása, és a tagállamok 
közötti különbségek csökkentése azon 
nemzeti szabályokat illetően, amelyek az 
európai versenyjog és – ahol ezzel 
párhuzamosan a nemzeti versenyjogot 
alkalmazzák, ott – a nemzeti versenyjog 
megsértése miatti kártérítési keresetekre 
vonatkoznak. E szabályok közelítése annak 
megelőzését is segíteni fogja, hogy még 
nagyobb különbségek jöjjenek létre a 
versenyjogi ügyekben indított kártérítési 
keresetekre vonatkozó tagállami szabályok 
között.

(8) Ezért egyenlőbb versenyfeltételeket 
kell biztosítani a belső piacon működő 
vállalkozások számára, és javítani kell 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
fogyasztók a belső piacból eredő jogaikat 
gyakorolhatják. Emellett indokolt a 
jogbiztonság fokozása, és a tagállamok 
közötti különbségek csökkentése azon 
nemzeti szabályokat illetően, amelyek az 
európai versenyjog és – ahol ezzel 
párhuzamosan a nemzeti versenyjogot 
alkalmazzák, ott – a nemzeti versenyjog 
megsértése miatti kártérítési keresetekre 
vonatkoznak. E szabályok közelítése annak 
megelőzését is segíteni fogja, hogy még 
nagyobb különbségek jöjjenek létre a 
versenyjogi ügyekben indított kártérítési 
keresetekre vonatkozó tagállami szabályok 
között, és meg fogja akadályozni, hogy 
még tovább csökkenjen a fogyasztók 
bizalma az általuk elszenvedett kárért járó 
kártérítés megszerzéséhez jelenleg társuló 
nehézségek miatt.

Or. en

Módosítás 76
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezért egyenlőbb versenyfeltételeket 
kell biztosítani a belső piacon működő 
vállalkozások számára, és javítani kell 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
fogyasztók a belső piacból eredő jogaikat 
gyakorolhatják. Emellett indokolt a 
jogbiztonság fokozása, és a tagállamok 
közötti különbségek csökkentése azon 
nemzeti szabályokat illetően, amelyek az 

(8) Ezért egyenlőbb versenyfeltételeket 
kell biztosítani a belső piacon működő 
vállalkozások számára, és javítani kell 
azokat a feltételeket, amelyek mellett a 
fogyasztók a belső piacból eredő jogaikat 
gyakorolhatják. Emellett indokolt a 
jogbiztonság fokozása, és a tagállamok 
közötti különbségek csökkentése azon 
nemzeti szabályokat illetően, amelyek az 
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európai versenyjog és – ahol ezzel 
párhuzamosan a nemzeti versenyjogot 
alkalmazzák, ott – a nemzeti versenyjog 
megsértése miatti kártérítési keresetekre 
vonatkoznak. E szabályok közelítése annak 
megelőzését is segíteni fogja, hogy még 
nagyobb különbségek jöjjenek létre a 
versenyjogi ügyekben indított kártérítési 
keresetekre vonatkozó tagállami szabályok 
között.

európai versenyjog és – ahol ezzel 
párhuzamosan a nemzeti versenyjogot 
alkalmazzák, ott – a nemzeti versenyjog 
megsértése miatti kártérítési keresetekre 
vonatkoznak. E szabályok közelítése, 
valamint a kollektív jogorvoslati 
mechanizmusok meghatározott közös 
elvek alapján történő bevezetésére 
irányuló tagállami kötelezettség annak 
megelőzését is segíteni fogja, hogy még 
nagyobb különbségek jöjjenek létre a 
versenyjogi ügyekben indított kártérítési 
keresetekre vonatkozó tagállami szabályok 
között.

Or. en

Módosítás 77
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Uniós jog hiányában a kártérítési 
keresetekre a tagállamok nemzeti szabályai 
és eljárásai vonatkoznak. A Szerződés 101. 
vagy 102. cikkének megsértéséből eredő 
károkért való kártérítési jogosultság 
gyakorlására vonatkozó valamennyi 
nemzeti szabálynak – ideértve azokat, 
amelyek az ezen irányelvben nem 
szabályozott kérdésekre, például a 
jogsértés és a kár közötti ok-okozati 
összefüggés fogalmára vonatkoznak – 
szem előtt kell tartania a tényleges 
érvényesülés és az egyenértékűség elvét. 
Ez azt jelenti, hogy ezeket a szabályokat 
nem fogalmazhatják meg és nem 
alkalmazhatják olyan módon, amely 
rendkívül megnehezíti vagy gyakorlatilag 
lehetetlenné teszi a Szerződésben garantált 
kártérítési jogosultság érvényesítését, 
valamint a belső jogban a hasonló 

(10) Uniós jog hiányában a kártérítési 
keresetekre a tagállamok nemzeti szabályai 
és eljárásai vonatkoznak. A Szerződés 101. 
vagy 102. cikkének megsértéséből eredő 
károkért való kártérítési jogosultság 
gyakorlására vonatkozó valamennyi 
nemzeti szabálynak – ideértve azokat, 
amelyek az ezen irányelvben nem 
szabályozott kérdésekre, például a 
jogsértés és a kár közötti ok-okozati 
összefüggés fogalmára vonatkoznak – 
szem előtt kell tartania a tényleges 
érvényesülés és az egyenértékűség elvét. 
Ez azt jelenti, hogy ezeket a szabályokat 
nem fogalmazhatják meg és nem 
alkalmazhatják olyan módon, amely 
rendkívül megnehezíti, költségessé teszi 
vagy gyakorlatilag lehetetlenné teszi a 
Szerződésben garantált kártérítési 
jogosultság érvényesítését, valamint a 
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keresetekre alkalmazandó szabályoknál 
kedvezőtlenebb megfogalmazás és 
alkalmazás is kizárt.

belső jogban a hasonló keresetekre 
alkalmazandó szabályoknál 
kedvezőtlenebb megfogalmazás és 
alkalmazás is kizárt.

Or. en

Módosítás 78
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 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.

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 79
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 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.
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Or. en

Módosítás 80
Sophia in 't Veld

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 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. Ez az irányelv 
a Szerződés 101. és 102. cikkének 
érvényesítésére szolgáló kollektív 
jogorvoslati mechanizmus bevezetését írja 
elő a tagállamok számára, a 2013/396/EU 
bizottsági ajánlásban meghatározott közös 
elvek alapján.

Or. en
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Módosítás 81
Andreas Schwab

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 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. Büntető 
jellegű kártérítésekre és az elszenvedett 
kár mértékét meghaladó kártérítéshez 
vezető egyéb típusú kártérítésekre és 
szankciókra nincs mód. Az esélyvesztés 
miatti kártérítés nem minősül ilyen, az 
elszenvedett kár mértékét meghaladó 
kártérítésnek. Nem indokolt, hogy ez az 
irányelv a Szerződés 101. és 102. cikkének 
érvényesítésére szolgáló kollektív 
jogorvoslati mechanizmus bevezetését írja 
elő a tagállamok számára.

Or. en
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Indokolás

Ennek az irányelvnek a célja a teljes kártérítés biztosítása. Az elrettentés a közjogi 
jogérvényesítés célja. A büntető jellegű kártérítés és az elszenvedett kár mértékét meghaladó 
kártérítéshez vezető egyéb kártérítések lehetőségét ezért ki kell zárni.

Módosítás 82
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az alperesek számára lehetőség 
szerint egyszeri és végleges megállapodást 
kell elérni a bizonytalanság és a túlzott 
gazdasági kihatás elkerülése érdekében, 
mert az kedvezőtlen hatást gyakorolhat a 
munkavállalókra, a beszállítókra, az 
alvállalkozókra és más vétlen felekre.

Or. en

Módosítás 83
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A kkv-k és a fogyasztók kárt 
szenvednek el a jogi hatékonyság abból 
fakadó hiánya miatt, hogy a Szerződés 
101. és 102. cikke nem érvényesíthető 
költséghatékony módon. Ez az 
egyensúlyhiány lehetőséget teremt a 
nagyvállalatok számára arra, hogy a belső 
piacon a kkv-kkal szemben kihasználják 
méretüket és pénzügyi helyzetüket. Az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést 
szolgáló kollektív jogorvoslati eljárások, 
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különösen a kkv-k és a fogyasztók 
számára, a törvényes jogok 
érvényesítésének létfontosságú tényezői. A 
javasolt irányelv céljai nem érhetők el 
teljes mértékben, ha nem áll kollektív 
jogorvoslat a kkv-k és a fogyasztók 
rendelkezésére, hogy kártérítési jogi 
eljárást indíthassanak a versenyjogi 
szabályok megsértése miatt; a Bizottság 
vizsgálatot indít, amely értékeli, hogy a 
tagállamok hogyan alkalmazzák a 
kollektív jogorvoslati eljárásokat a 
Szerződés 101. és 102. cikkének 
megsértésével kapcsolatos jogérvényesítést 
célzó magánjogi kártérítési igényekre.

Or. en

Módosítás 84
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 
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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 85
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A vonatkozó bizonyítékok 
ismertetését a bíróság határozatát követően 
és – különösen az ismertetés 
szükségességét és arányosságát illetően – 
szigorú felügyelete mellett kell megtartani. 
Az arányosság elvéből következően 
ismertetés iránti kérelem akkor tehető, ha a 
károsult – ésszerűen rendelkezésére álló 
tények alapján – valószínűsítette, hogy az 
általa elszenvedett kárt az alperes okozta. 
Az ismertetés iránti kérelemnek az 
ésszerűen rendelkezésre álló tények alapján 
lehető legpontosabb és legszűkebb 
bizonyítékkategóriákra kell utalnia.

(14) A vonatkozó bizonyítékok 
ismertetését a bíróság határozatát követően 
és – különösen az ismertetés 
szükségességét és arányosságát illetően – 
szigorú felügyelete mellett kell megtartani. 
Az arányosság elvéből következően 
ismertetés iránti kérelem akkor tehető, ha a 
károsult – ésszerűen rendelkezésére álló 
tények alapján – indokolást adott arra 
nézve, hogy az általa elszenvedett kárt az 
alperes okozta. Az ismertetés iránti 
kérelemnek az ésszerűen rendelkezésre álló 
tények alapján a lehető legpontosabban és 
legszűkebben meghatározott 
bizonyítékokra kell utalnia.

Or. en

Módosítás 86
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Jóllehet az üzleti titkokat vagy egyéb 
bizalmas információkat tartalmazó 
bizonyítékoknak főszabály szerint 
felhasználhatónak kell lenniük a kártérítési 
perekben, az ilyen bizalmas információkat 

(17) Jóllehet az üzleti titkokat vagy egyéb 
bizalmas információkat tartalmazó 
bizonyítékoknak főszabály szerint 
felhasználhatónak kell lenniük a kártérítési 
perekben, az ilyen bizalmas információkat 
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megfelelően védeni kell. Ezért a nemzeti 
bíróságoknak számos eszközzel kell 
rendelkezniük e bizalmas információk 
eljárás során történő felfedésének 
megakadályozására. Ezen eszközök közé 
tartozhat a zártkörű meghallgatás, a 
bizonyítékok megismerésére jogosult 
személyek körének korlátozása, valamint 
szakértők utasítása tömörített vagy egyéb, 
bizalmas információt nem tartalmazó 
összefoglaló készítésére. Az üzleti titkok és 
egyéb bizalmas információk védelmét 
biztosító intézkedések a gyakorlatban nem 
akadályozhatják a kártérítési jogosultság 
érvényesítését.

megfelelően védeni kell. Ezért a nemzeti 
bíróságoknak számos eszközzel kell 
rendelkezniük e bizalmas információk 
eljárás során történő felfedésének 
megakadályozására. Ezen eszközök közé 
tartozhat a zártkörű meghallgatás, a 
bizalmas információk kitakarása, a 
bizonyítékok megismerésére jogosult 
személyek körének korlátozása, valamint 
szakértők utasítása tömörített vagy egyéb, 
bizalmas információt nem tartalmazó 
összefoglaló készítésére. Az üzleti titkok és 
egyéb bizalmas információk védelmét 
biztosító intézkedések a gyakorlatban nem 
akadályozhatják a kártérítési jogosultság 
érvényesítését.

Or. en

Indokolás

A kitakarás egy jelenleg használatos eszköz.

Módosítás 87
Sophia in 't Veld

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 88
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

törölve
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nyilatkozatokat ki kell vonni a 
bizonyítékok ismertetésének köréből.

Or. en

Módosítás 89
Sophia in 't Veld

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.

(20) 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 együttműködni a 
versenyhatósággal, 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 
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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.

Or. en

Módosítás 90
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
magánszemélyek ösztönözve legyenek 
arra, hogy előlépjenek és segítsék a 
versenyhatóságokat a kartellek elleni 
munkájukban, az információkkal előálló 
magánszemélyek védelmét kifejezetten 
bele kell foglalni az irányelvbe. Azon 
információk között azonban, amelyek 
közzétételére a nemzeti bíróságok 
sohasem kötelezhetnek valamely felet 
vagy harmadik felet, csak személyes 
adatok és személyes adatokhoz kapcsolódó 
információk szerepelhetnek.

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 jelentők személyazonosságát a tagállamok joga védi.
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Módosítás 91
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Amennyiben a felperes olyan, 
ésszerűen rendelkezésre álló tényeket és 
bizonyítékokat ismertetett, amelyek 
elégségesen alátámasztják, hogy a felperes 
kárt szenvedett amiatt, hogy az alperes 
megsértette a versenyjogi szabályokat, és 
hogy az engedékenységre vonatkozó 
nyilatkozat vagy az engedékenységi 
programban vagy egyezségi eljárásban 
való részvétel céljából az engedékenységet 
a kérelmező által ismertetett és a 
versenyhatóságnak benyújtott, vagy a 
versenyhatóság által eljárása során 
készített bármely egyéb dokumentum 
nélkülözhetetlen igényük 
alátámasztásához és olyan bizonyítékokat 
tartalmaz, amelyek máskülönben nem 
biztosíthatók, úgy a nemzeti bíróságok 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
kötelezhetik az alperest vagy a harmadik 
felet a bizonyítékok ismertetésére, 
függetlenül attól, hogy ez a bizonyíték 
egyúttal szerepel-e egy versenyhatóság 
aktájában vagy sem.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a jelentéstervezetben bevezetett ismertetési rendszert tükrözi.

Módosítás 92
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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 
versenyhatóságok és felülvizsgáló 
bíróságok versenyjogi jogsértést 
megállapító határozatainak e hatását a 
határozat rendelkező részére és a 
vonatkozó preambulumbekezdésekre kell 
alkalmazni. E tekintetben az Európai 
Bizottságnak oly módon kell biztosítania 
az európai uniós versenyjog következetes 
alkalmazását, hogy az Európai 
Versenyhatóságok Hálózata (ECN) 
keretében határozott útmutatást nyújt a 
nemzeti versenyhatóságoknak 
határozataikkal kapcsolatban. Ez nem 
érinti a nemzeti bíróságoknak a Szerződés 
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267. cikke szerinti jogait és 
kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 93
Sharon Bowles

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 

(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, azt is 
tiszteletben tartva, hogy az árnövelések 
beszállítói lánc mentén történő 
továbbhárítása bevett üzleti gyakorlat. 
Ami a továbbhárítás számszerűsítését illeti, 
a nemzeti bíróságnak jogosultnak kell 
lennie annak felbecslésére, hogy az előtte 
folyamatban lévő ügyben milyen arányban 
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bizonyítékot terjesszen elő annak 
alátámasztására, hogy a felmerült kárt nem, 
vagy nem teljes egészében hárította tovább.

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

Indokolás

A továbbhárítás bizonyítási terhének a közvetett vásárlóra helyezése a közvetlen vásárlók 
árképzési stratégiáira vonatkozó megszerezhetetlen ismereteket tehet szükségessé. A költségek 
beszállítói lánc mentén történő továbbhárítása szokásos üzleti gyakorlat, és ezt figyelembe 
kell venni.

Módosítás 94
Olle Schmidt

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 
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 

(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 
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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.

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 95
Sophia in 't Veld

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 

(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 
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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.

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 tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti versenyhatóságok kérés esetén 
útmutatást adjanak a kár 
számszerűsítéséhez.

Or. en

Módosítás 96
Elena Băsescu

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 

(37) A károsultakat és a jogsértő 
vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy 
konszenzusos vitarendezési 
mechanizmusok (például alternatív 
vitarendezés, választottbírósági eljárás 
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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.

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, és semmilyen módon 
nem tántoríthatják el a feleket attól, hogy 
egyezségre jussanak.

Or. en

Módosítás 97
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A jogi eljárások költségei nem 
tarthatják vissza a felpereseket attól, hogy 
megalapozott kereseteikkel a nemzeti 
bíróságokhoz forduljanak. A 
tagállamoknak ezért megfelelő 
intézkedéseket kell hozniuk, hogy 
hozzáférést biztosítsanak a károsultak 
számára a kártérítési igények 
finanszírozásához. Ez megoldható olyan 
alap révén, amelyet a jogsértők által 
fizetett bírságokból finanszíroznak, és 
amely pénzügyi támogatást nyújt a 
felpereseknek annak érdekében, hogy a 
kártérítési kereset tekintetében előzetes 
ítélethez jussanak.

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat, fogyasztóvédelmi szervezeteket vagy kisvállalatokat komolyan visszatarthatja 
a kereset benyújtásától az a kockázat, hogy a per elvesztése esetén meg kell fizetniük a 
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bírósági költségeket. Létre lehetne hozni egy versenyjogi jogsértési ügyekben fizetett 
bírságokból finanszírozott alapot. 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 98
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) Tekintettel arra, hogy az irányelv 
lényegesen meg fogja változtatni sok 
tagállam polgári jogi jogvitákra vonatkozó 
jogszabályait, különösen a bizonyítékok 
ismertetését illetően, megfelelő átmeneti 
rendszert kell létrehozni az irányelv 
hatálybalépése előtt már folyamatban lévő 
jogviták kezelése érdekében. Az irányelv 
végrehajtása céljából elfogadott tagállami 
jogszabályokat ezért csak az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontja után a 
nemzeti bíróságok elé terjesztett ügyekre 
lehet alkalmazni.

Or. en

Módosítás 99
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv bizonyos, annak 
biztosításához szükséges szabályokat 
határoz meg, hogy a Szerződés 101. vagy 
102. cikkének vagy a nemzeti 
versenyjognak a megsértése következtében 
kárt szenvedett bármely személy 
hatékonyan érvényesíthesse az elszenvedett 

(1) Ez az irányelv bizonyos, annak 
biztosításához szükséges szabályokat 
határoz meg, hogy a Szerződés 101. vagy 
102. cikkének vagy a nemzeti 
versenyjognak a valamely vállalkozás vagy 
vállalkozáscsoport általi megsértése 
következtében kárt szenvedett bármely 



AM\1006388HU.doc 31/100 PE521.623v01-00

HU

kár teljes megtérítésére vonatkozó jogát. 
Ezenfelül olyan szabályokat is megállapít, 
amelyek a torzulásoktól mentes belső piaci 
verseny erősítése mellett elhárítják a belső 
piac megfelelő működésének akadályait 
azáltal, hogy az Unió egész területén 
azonos szintű védelmet biztosítanak az 
ilyen kárt elszenvedett valamennyi 
személynek.

személy hatékonyan érvényesíthesse az 
elszenvedett kár teljes megtérítésének a 
jogsértő felektől való követelésére 
vonatkozó jogát. Ezenfelül olyan 
szabályokat is megállapít, amelyek a 
torzulásoktól mentes belső piaci verseny 
erősítése mellett elhárítják a belső piac 
megfelelő működésének akadályait azáltal, 
hogy az Unió egész területén azonos szintű 
védelmet biztosítanak az ilyen kárt 
elszenvedett valamennyi személynek.

Or. en

Módosítás 100
Sharon Bowles

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 a jogsértő 
felektől akár közvetlen, akár származékos 
magánjogi keresetben e kár teljes körű 
megtérítését.

Or. en

Módosítás 101
Antolín Sánchez Presedo

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 és elérheti e 
kár teljes körű megtérítését.
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Or. en

Módosítás 102
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 103
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 104
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A teljes kártérítés eredményeként a 
károsult félnek abba a helyzetbe kell 
kerülnie, amelybe a jogsértés hiányában 
került volna. A kártérítés tehát a felmerült 
kár és az elmaradt haszon megtérítését, 
valamint a kamatfizetésre vonatkozó 
nemzeti jogi rendelkezéseknek 
megfelelően az adott kár tekintetében 
fizetett kamatokat tartalmazza.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a (jelentéstervezetben szereplő) 18. módosítást váltja fel a pontosítás 
érdekében.

Módosítás 105
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Büntető jellegű kártérítésekre, 
többszörös kártérítésekre és az 
elszenvedett kárt meghaladó kártérítéshez 
vezető más típusú kártérítésekre és 
szankciókra nincs mód.

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek a célja a teljes kártérítés biztosítása. Az elrettentés a közjogi 
jogérvényesítés célja. A büntető jellegű kártérítést és az elszenvedett kárt meghaladó 
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kártérítéshez vezető egyéb kártérítések lehetőségét ezért ki kell zárni.

Módosítás 106
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
valamennyi károsult eredményesen és 
költséghatékonyan érvényesíthesse 
kártérítési igényeit. A tagállamok a 
2013/396/EU bizottsági ajánlásban 
meghatározott, a Szerződés 101. és 102. 
cikkének érvényesítését célzó közös elvek 
alapján kollektív jogorvoslati 
mechanizmusokat vezetnek be.

Or. en

Módosítás 107
Antolín Sánchez Presedo

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 közvetlenül vagy képviselőiken 
keresztül hatékonyan érvényesíthessék 
kártérítési igényeiket, előmozdíthassák a 
jogsértés megszüntetésére irányuló 
intézkedéseket, és igényeiket konszenzusos 
vitarendezés útján rendezhessék.

Or. en
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Módosítás 108
Arlene McCarthy

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 magánjogi 
kártérítési igényekhez kollektív 
jogorvoslati eljárásokat tesznek 
elérhetővé.

Or. en

Indokolás

A felpereseknek az a lehetősége, hogy kollektív jogorvoslati eljárást indíthatnak, létfontosságú 
annak biztosításához, hogy a versenyjogi jogsértések áldozatai – különösen a fogyasztó és a 
kkv felperesek – képesek legyenek hozzáférni az igazságszolgáltatáshoz. Tekintettel az 
információs aszimmetriára és a jogorvoslati keresetek indításához társuló nehézségekre, az 
egyéni kereset gyakran terhes és nem lehetséges. A kollektív jogorvoslat ezen irányelv 
lényeges része, mivel lehetővé teszi a felperesek számára, hogy erőforrásaikat egybegyűjtve 
biztosítsák a fellépést a jogsértésekkel szembeni kártérítések megszerzése érdekében.

Módosítás 109
Sophia in 't Veld

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a Szerződés 101. és 
102. cikkének érvényesítését célzó, a 
2013/396/EU bizottsági ajánlásban 
meghatározott közös elveken alapuló 
kollektív jogorvoslati mechanizmusokat 
vezetnek be.

Or. en
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Módosítás 110
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A bírságok és kártérítések teljes 
összegét nem befolyásolhatja az, hogy a 
versenyhatóság keresetét a polgári kereset 
előtt vagy után nyújtották-e be. A 
versenyhatóságok összekapcsolják az e két 
fokon kifizetett bírságok és kártérítések 
teljes összegét – például a bírság valamely 
hányadának a visszatartása révén –, ha 
származékos keresetre lehet számítani. Ez 
azonban nem vezethet sokáig tartó 
bizonytalansághoz a vállalatokra kirótt 
kártérítés összegének véglegesítése 
tekintetében, és nem befolyásolhatja a 
magánszemélyek és vállalkozások 
elszenvedett kárra vonatkozó kártérítési 
jogát.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók nem kerülhetnek rosszabb helyzetbe amiatt, hogy közvetlen kereset helyett 
származékos keresetet indítanak. A nagy közjogi bírságok miatt nem válhatnak a fogyasztók 
képtelenné arra, hogy származékos kereset révén megfelelő kártérítést követeljenek, szemben 
azzal, ha közvetlen keresetet indítanak.

Módosítás 111
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „kollektív jogorvoslat”: i. olyan jogi 
mechanizmus, amely lehetőséget biztosít 
arra, hogy kettő vagy több természetes 
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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

Módosítás 112
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „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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Módosítás 113
Sophia in 't Veld

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”: olyan kereset, 
amelyben kártérítési igényt terjesztenek 
egy nemzeti bíróság elé;

Or. en

Módosítás 114
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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”: olyan kereset, 
amelyben kártérítési igényt terjesztenek 
egy nemzeti bíróság elé;

Or. en
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Módosítás 115
Jean-Paul Gauzès

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; 

Or. en

Módosítás 116
Antolín Sánchez Presedo

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 jelöli, amelyekben egy vagy több 
károsult nevében jár el valamely személy, 
és terjeszt kártérítési igényt egy nemzeti 
bíróság elé;

Or. en

Módosítás 117
Antolín Sánchez Presedo
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „tömeges károkozással járó helyzet”: 
olyan helyzet, amelyben két vagy több 
természetes vagy jogi személy azt állítja, 
hogy kártérítésre okot adó kárt szenvedett 
egy vagy több természetes vagy jogi 
személy ugyanazon jogellenes 
versenytevékenységének 
következményeként;

Or. en

Módosítás 118
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 119
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. „kismértékű és szétszórt károkozással 
járó helyzet”: olyan tömeges károkozással 
járó helyzet, amelyben a közvetlenül vagy 
közvetetten kárt elszenvedő természetes 
vagy jogi személyek száma ugyancsak 
magas, és a kár egyéni összege a 
károsultak jelentős részét visszatartja az 
egyéni kárigények érvényesítésétől;

Or. en

Módosítás 120
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. „határokon átnyúló ügy”: tömeges 
károkozással járó helyzettel kapcsolatos 
olyan ügy, amelyben az ugyanazon 
jogellenes versenytevékenységből 
származó kárt okozó esemény egynél több 
tagállamban következett be;

Or. en
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Módosítás 121
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. „európai kismértékű és szétszórt 
károkozással járó helyzet”: határokon 
átnyúló, kismértékű és szétszórt 
károkozással járó helyzet, amely 
tekintetében a Bizottság az 1/2003/EK 
rendelet III. fejezete alapján jár el;

Or. en

Módosítás 122
Antolín Sánchez Presedo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „csoportos kereset”: tömeges 
károkozással járó helyzetben két vagy több 
károsult vagy a törvény alapján kijelölt 
képviselőik által közösen előterjesztett 
igény;

Or. en

Módosítás 123
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „károsult”: kártérítési igénnyel fellépő 5. „károsult”: versenyellenes magatartás 
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bármely személy; következtében kárt elszenvedő bármely 
személy;

Or. en

Módosítás 124
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 125
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 126
Sharon Bowles
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „kartell”: két vagy több versenytárs 
közötti olyan megállapodás és/vagy 
összehangolt magatartás, amelynek célja 
a versenytársak versennyel kapcsolatos 
piaci magatartásának összehangolása 
és/vagy a versenyre vonatkozó 
paraméterek befolyásolása olyan 
tevékenységeken keresztül, mint a vételi 
vagy eladási árak vagy egyéb kereskedelmi 
feltételek rögzítése vagy összehangolása, a 
termelési vagy értékesítési kvóták 
felosztása, a piac és a vásárlók felosztása, 
ideértve az ajánlattételben való 
összejátszást, az import- vagy 
exportkorlátozásokat és/vagy más 
versenytársak elleni versenyellenes 
tevékenységeket;

12. „kartell”: két vagy több horizontális 
versenytárs piaci magatartásának 
összehangolása a rendes verseny mellett 
lehetségesnél magasabb jövedelem 
szerzése céljából, vagy piaci magatartásuk 
összehangolása a rendes piaci feltételek 
mellett működő vállalkozások piaci 
részesedés szerzéséből való kizárása 
céljából, többek között olyan 
tevékenységeken keresztül, mint a vételi 
vagy eladási árak vagy egyéb kereskedelmi 
feltételek rögzítése vagy összehangolása, 
visszaélést megvalósító engedélyezési 
gyakorlatok, a termelési vagy értékesítési 
kvóták felosztása, a piac és a vásárlók 
felosztása, ideértve az ajánlattételben való 
összejátszást, az import- vagy 
exportkorlátozásokat és/vagy más 
versenytársak elleni versenyellenes 
tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 127
Antolín Sánchez Presedo

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”: a 
Szerződés 101. cikkének vagy a megfelelő 
nemzeti jogi rendelkezésnek az 
alkalmazásával kapcsolatos 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 
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szerepét, és ezért cserébe teljesen vagy 
részben mentesül a kartell miatt kiszabásra 
kerülő bírságok alól;

Or. en

Módosítás 128
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 129
Antolín Sánchez Presedo

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 önkéntesen 
tett szóbeli, írásbeli vagy bármilyen egyéb 
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);

Or. en

Módosítás 130
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozat”: egy vállalkozás által vagy 
nevében a versenyhatóság felé önkéntesen 
tett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozat, 
amelyben a vállalkozás bejelenti, hogy 
tudomása van egy titkos kartellről, és 
ismerteti az abban játszott szerepét, és 
amely kifejezetten a hatósághoz való 
eljuttatás érdekében készül azzal a céllal, 
hogy a Szerződés 101. cikkének vagy a 
nemzeti jog megfelelő rendelkezésének 
alkalmazására vonatkozó engedékenységi 
program keretében a bejelentő teljesen 

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 
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vagy részben mentesüljön a bírságok alól; 
nem tartoznak ide a versenyhatósági 
eljárástól függetlenül létező 
dokumentumok vagy információk (a 
továbbiakban: korábban már meglévő 
információk);

vagy részben mentesüljön a bírságok alól; 
nem tartoznak ide a versenyhatósági 
eljárástól függetlenül létező 
dokumentumok vagy információk (a 
továbbiakban: korábban már meglévő 
információk) vagy a versenyhatóság 
kérésére adott információk;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a jogi egyértelműség. Az önkéntesen adott információk körébe az 
engedékenységre vonatkozó társasági nyilatkozatok tartoznak. A versenyhatóság által – 
például az információkérés keretében – kért információk nem tartozhatnak ide.

Módosítás 131
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

14. „engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozat”: egy kérelmező által vagy 
nevében a versenyhatóság felé önkéntesen 
tett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozat, 
amelyben a kérelmező 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);

Or. en
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Módosítás 132
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

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 133
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „árnövelés”: a ténylegesen fizetett és a 
versenyjogi jogsértés hiányában 
alkalmazandó ár közötti, pozitív előjelű 
különbség;

16. „árnövelés”: ha a versenyjogi jogsértés 
miatt magasabb árat fizettek, amelyet úgy 
számítanak ki, hogy a ténylegesen fizetett 
árból levonják a versenyjogi jogsértés 
hiányában alkalmazandó árat;

Or. en

Módosítás 134
Antolín Sánchez Presedo
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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 károk 
megtérítésére kerül sor.

Or. en

Módosítás 135
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Biztosítékok

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési keresetben alulmaradó fél 
megtérítse a nyertes félnél felmerült 
ésszerű jogi költségeket („a vesztes fizet” 
elv).
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ügyvédek díjazása a kártérítési keresetek 
esetében ne teremtsen olyan ösztönzőt, 
amely a minden fél érdeke szempontjából 
szükségtelen pereskedés irányába hat. 
Nem megengedhetők különösen a 
sikerdíjak, a feltételes díjak és az elért 
egyezség vagy a felperesnek megítélt 
kártérítés összege alapján kiszámított 
díjak, illetve az olyan egyéb díjak, amelyek 
kifizetése az ügy kimenetelétől függ.

Or. en

Indokolás

A szövegnek biztosítékokat kell tartalmaznia, amelyek megakadályozzák a visszaélést 
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megvalósító pereskedést, amelynek nincs hozzáadott értéke, sőt, akár kárt is okozhat a 
károsultaknak. A vesztes fizet elvet kell alkalmazni, az ügyvédeknek pedig nem fűződhet 
pénzügyi érdekük az eredményhez, mivel ez a szükségtelen és költséges peres eljárásokat 
ösztönözné.

Módosítás 136
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Ib. fejezet – Határokon átnyúló ügyek

Or. en

Módosítás 137
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. cikk
Közös fórum

A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a viták határokon átnyúló 
helyzetekben több tagállamból származó 
természetes vagy jogi személyeket 
érintenek, az elfogadhatóságra, a külföldi 
felperes jogosultságára vagy a más 
nemzeti jogrendszerekből származó 
képviselőkre vonatkozó nemzeti szabályok 
nem akadályozzák a közös fórumot.

Or. en
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Módosítás 138
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
4 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. cikk
A nemzeti képviselők elismerése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
határokon átnyúló esetekben képviseleti 
kereset indítására a törvény alapján 
előzetesen kijelölt bármely, másik 
tagállambeli képviselő jogosult legyen 
arra, hogy a joghatósággal rendelkező 
tagállam bíróságától a tömeges 
károkozással járó helyzet vizsgálatát kérje.

Or. en

Módosítás 139
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
4 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4d. cikk
Ic. fejezet – Csoportos keresetek

Or. en

Módosítás 140
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
4 e cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4e. cikk
Csoportos keresetek

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a jog 
szerint kinevezett képviselő kártérítést 
követelhet két vagy több károsult nevében.
(2) A tagállamok megengedik, hogy 
legalább a következő személyek csoportos 
keresetet terjesszenek elő az állításuk 
szerint kár kockázatának kitett vagy kárt 
szenvedett természetes vagy jogi személyek 
nevében, miközben e személyek maguk 
nem részes felei az eljárásnak:
a) a részvétel kinyilvánításának elve 
alapján létrehozott, károsultakból álló 
csoport által kijelölt képviselő;
b) kismértékű és szétszórt károk esetén a 
károsultak nevében igény benyújtására 
jogosult hatóság.
(3) A tagállamok akkor is lehetővé tehetik 
a képviseleti szervezetek számára, hogy 
csoportos keresetet indítsanak, ha 
teljesülnek a következő feltételek:
a) a szervezet nonprofit jellegű;
b) közvetlen kapcsolat áll fenn a szervezet 
fő célkitűzései és az uniós jog alapján 
biztosított azon jogok között, amelyek 
állítólagos megsértése tekintetében a 
keresetet elindítják; valamint 
c) a szervezet elegendő kapacitással 
rendelkezik a pénzügyi források, emberi 
erőforrások és jogi szakértelem 
tekintetében ahhoz, hogy több felperest 
képviseljen, azok legjobb érdekében 
eljárva.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bíróságok csak azt követően 
hoznak ítéletet csoportos keresetekről, 
miután a versenyhatóság megállapította 
az uniós jog megsértését. Ez nem 
akadályozza meg a jogsértés 
megszüntetésére irányuló keresetek 
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lehetőségét vagy a viták csoportos 
képviselők általi konszenzusos rendezését.
(5) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy – az egyéni keresetek visszavonására 
vonatkozókkal azonos feltételekre is 
figyelemmel – bármely felperes a jogerős 
ítélet meghozatala vagy az ügy egyéb 
módon történő érvényes rendezése előtt 
bármikor lemondhat felperesi 
jogállásáról, anélkül hogy ez megfosztaná 
attól a lehetőségtől, hogy igényeit más 
formában érvényesítse, ha ez nem ássa alá 
a gondos igazságszolgáltatás biztosítását.
(6) Azok a természetes vagy jogi 
személyek, amelyek állításuk szerint 
ugyanazon tömeges károkozással járó 
helyzetben kárt szenvedtek el, a jogerős 
ítélet meghozatala vagy az ügy egyéb 
módon történő érvényes rendezése előtt 
bármikor csatlakozhatnak a felperes 
félhez, ha ez nem ássa alá a gondos 
igazságszolgáltatás biztosítását.
(7) A tömeges károkozással járó 
helyzetben kárt szenvedő természetes vagy 
jogi személyeknek megítélt kártérítés nem 
haladhatja meg azt a kártérítést, amelyet 
akkor ítéltek volna meg, ha az igényt 
egyéni keresetek útján érvényesítik. 
Különösen tilosak a büntető jellegű 
kártérítések vagy a kárt elszenvedő 
felperes javára az elszenvedett kárt 
meghaladó mértékű kártérítéshez vezető 
bármilyen egyéb megoldások.
(8) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ügyvédek díjazása és annak kiszámítási 
módja ne ösztönözze a bármely fél 
érdekeinek szempontjából szükségtelen 
pereskedést. A tagállamok – főszabály 
szerint – nem engednek meg olyan 
sikerdíjakat, amelyek ilyen ösztönző 
teremtésének kockázatával járnak. 
Amennyiben a tagállamok kivételesen 
sikerdíjakat engednek meg, 
meghatározzák e kollektív jogorvoslati 
ügyekben alkalmazott díjak megfelelő 
nemzeti szabályozását, figyelembe véve 
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különösen a felperes csoport tagjainak a 
teljes kártérítéshez való jogát.
(9) A tagállamok létrehozzák a csoportos 
keresetek nemzeti nyilvántartását. A 
nemzeti nyilvántartás elektronikus úton 
vagy más módon bármely érdekelt személy 
számára ingyenesen elérhető. A 
nyilvántartásokat közzétevő weboldalak a 
kártérítés megszerzéséhez rendelkezésre 
álló módszerekre – köztük a bíróságon 
kívüli módszerekre – vonatkozóan átfogó 
és objektív tájékoztatást nyújtanak. Az 
Európai Bizottság segíti a tagállamokat a 
nyilvántartásokban összegyűjtött 
információk következetességének és az 
azok interoperabilitásának biztosítására 
irányuló törekvésükben.

Or. en

Módosítás 141
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
4 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4f. cikk
Közjogi képviseleti keresetek

A tagállamok biztosítják, hogy legalább 
egy hatóság jogosult legyen arra, hogy 
csoportos keresetet nyújtson be olyan 
természetes vagy jogi személyek nevében, 
akik állításuk szerint ki vannak téve 
annak a kockázatnak, hogy kárt 
szenvedjenek el vagy kárt szenvedtek el 
kismértékű és szétszórt károkozással járó 
helyzetben.

Or. en
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Módosítás 142
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
4 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4g. cikk
Európai közjogi képviseleti kereset

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy a 
Tanács, az Európai Parlament, az 
Európai Versenyhatóságok Hálózata vagy 
az érintett tagállamok kérésére utasíthat 
egy eseti jelleggel kijelölhető európai 
közjogi képviselőt, hogy a határokon 
átnyúló tömeges károkozással járó 
helyzetekben és különösen az európai 
kismértékű és szétszórt károkozással járó 
ügyekben az érintett nemzeti hatóságokkal 
szoros együttműködésben terjesszen 
csoportos keresetet valamely közös fórum 
elé. Ez nem érintheti a versenypolitika 
közjogi érvényesítésében betöltött szerepét, 
és függetlennek kell lennie attól.

Or. en

Módosítás 143
Sharon Bowles

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 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a felperes olyan, rendelkezésre álló 
tényeket és bizonyítékokat tartalmazó 
indokolást nyújtott be, 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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 144
Sharon Bowles

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) indokolást adott arra nézve, hogy a 
másik fél vagy harmadik fél ellenőrzése 
alatt álló bizonyítékok relevánsak 
kárigényének vagy ellenkérelmének 
alátámasztása szempontjából; valamint

Or. en

Módosítás 145
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ésszerűen rendelkezésre álló tények 
alapján a lehető legpontosabban és 
legszűkebben megjelölte ezeket a 
bizonyítékokat vagy 
bizonyítékkategóriákat.

b) az indokolásban az ésszerűen 
rendelkezésre álló tények alapján a lehető 
legpontosabban és legszűkebben 
megjelölte ezeket a bizonyítékokat vagy 
bizonyítékkategóriákat.

Or. en
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Módosítás 146
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

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:

törölve

a) az állítólagos versenyjogi jogsértés 
megtörténtének valószínűsége;
b) az ismertetés terjedelme és költségei, 
különösen az érintett harmadik felek 
vonatkozásában;
c) az, hogy az ismertetendő bizonyíték 
tartalmaz-e bizalmas információkat 
(különösen harmadik felek tekintetében), 
és milyen intézkedések védik e bizalmas 
információkat; valamint
d) amennyiben a jogsértést 
versenyhatóság vizsgálja vagy vizsgálta, 
úgy az, hogy a kérelmet kifejezetten az 
ilyen dokumentumok jellegére, tárgyára 
vagy tartalmára figyelemmel fogalmazták-
e meg, és nem általánosan 
megfogalmazott, a versenyhatósághoz 
benyújtott vagy a versenyhatóság 
aktájában szereplő dokumentumokra 
vonatkozó kérelemről van-e szó.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendszer nemcsak a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó több nemzeti rendszertől 
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tér el, hanem a 2004/48/EK irányelvtől is eltér. Az arányossági próbát ezért el kell távolítani 
a szövegből.

Módosítás 147
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az, hogy az ismertetendő bizonyíték 
tartalmaz-e bizalmas információkat 
(különösen harmadik felek tekintetében), 
és milyen intézkedések védik e bizalmas 
információkat; valamint

c) az, hogy az ismertetendő bizonyíték 
tartalmaz-e bizalmas információkat 
(különösen harmadik felek tekintetében), 
és milyen intézkedések védik e bizalmas 
információkat;

Or. en

Módosítás 148
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben a jogsértést versenyhatóság 
vizsgálja vagy vizsgálta, úgy az, hogy a 
kérelmet kifejezetten az ilyen 
dokumentumok jellegére, tárgyára vagy 
tartalmára figyelemmel fogalmazták-e 
meg, és nem általánosan megfogalmazott, a 
versenyhatósághoz benyújtott vagy a 
versenyhatóság aktájában szereplő 
dokumentumokra vonatkozó kérelemről 
van-e szó.

d) amennyiben a jogsértést versenyhatóság 
vizsgálja vagy vizsgálta, úgy az, hogy a 
kérelmet kifejezetten az ilyen 
dokumentumok jellegére, tárgyára vagy 
tartalmára figyelemmel fogalmazták-e 
meg, és nem általánosan megfogalmazott, a 
versenyhatósághoz benyújtott vagy a 
versenyhatóság aktájában szereplő 
dokumentumokra vonatkozó kérelemről 
van-e szó; és

Or. en

Módosítás 149
Sharon Bowles
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatok megléte.

Or. en

Módosítás 150
Derk Jan Eppink

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.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti kiváltságoknak érintetlenül kell maradniuk.

Módosítás 151
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, (4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
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hogy hatékony intézkedések álljanak a 
nemzeti bíróságok rendelkezésére a 
bizalmas információk lehető legszélesebb 
körű védelmének garantálása érdekében, 
annak egyidejű biztosítása mellett, hogy az 
ilyen információkat tartalmazó 
bizonyítékok rendelkezésre álljanak a 
kártérítési perekben.

hogy hatékony intézkedések álljanak a 
nemzeti bíróságok rendelkezésére a 
bizalmas információk védelmének 
garantálása érdekében, annak egyidejű 
biztosítása mellett, hogy az ilyen 
információkat tartalmazó bizonyítékok 
rendelkezésre álljanak a kártérítési 
perekben.

Or. en

Módosítás 152
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok meghozzák az olyan 
kiváltságok és egyéb jogosultságok teljes 
érvényesülésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket, amelyek alapján a felek 
nem kötelezhetők bizonyítékok 
ismertetésére.

(5) A tagállamok meghozzák az olyan 
kiváltságok és egyéb jogosultságok 
érvényesülésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket, amelyek alapján a felek 
nem kötelezhetők bizonyítékok 
ismertetésére.

Amennyiben azonban a felperes olyan, 
ésszerűen rendelkezésre álló tényeket és 
elegendő bizonyítékokat ismertetett, 
amelyek meggyőzően alátámasztják, hogy 
a felperes vagy az általa képviselt felek az 
alperes versenyjogi jogsértése 
következtében kárt szenvedtek, és hogy a 
saját magára nézve terhelő bizonyítékokat 
tartalmazó dokumentumok 
nélkülözhetetlenek igényük 
alátámasztásához és másképp nem 
szolgáltatható bizonyítékokat 
tartalmaznak, úgy a nemzeti bíróságok 
kötelezhetik az alperest vagy harmadik 
felet a bizonyíték ismertetésére. A 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
bíróságok az alperes kérelmére a felperest 
vagy a harmadik felet is kötelezhessék a 
bizonyítékok ismertetésére.
E rendelkezés nem érinti a nemzeti 
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bíróságoknak az 1206/2001/EK tanácsi 
rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 153
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok meghozzák az olyan 
kiváltságok és egyéb jogosultságok teljes 
érvényesülésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket, amelyek alapján a felek 
nem kötelezhetők bizonyítékok 
ismertetésére.

(5) A tagállamok biztosítják az olyan, 
nemzeti és európai jog szerinti szakmai 
kiváltságok és egyéb jogosultságok teljes 
érvényesülését, amelyek alapján a felek 
nem kötelezhetők bizonyítékok 
ismertetésére.

Or. en

Indokolás

A nemzeti jogi kiváltságoknak érintetlenül kell maradniuk.

Módosítás 154
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok meghozzák az olyan 
kiváltságok és egyéb jogosultságok teljes 
érvényesülésének biztosításához szükséges 
intézkedéseket, amelyek alapján a felek 
nem kötelezhetők bizonyítékok 
ismertetésére.

(5) A tagállamok biztosítják az olyan 
kiváltságok és egyéb jogosultságok teljes 
érvényesülését, amelyek alapján a felek 
nem kötelezhetők bizonyítékok 
ismertetésére.

Or. en
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Módosítás 155
Antolín Sánchez Presedo

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 az indokoltan sürgős 
esetek kivételével nem szabható ki büntetés 
mindaddig, amíg annak címzettjét a 
bíróság meg nem hallgatta.

Or. en

Módosítás 156
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
potenciális felperesek a békés tárgyalások 
megkönnyítése céljából hozzájuthassanak 
a versenyhatóságtól és az alperestől a 
veszteség léptékére vonatkozó 
bizonyítékokhoz, anélkül hogy kötelesek 
lennének bírósági eljárást indítani.

Or. en

Indokolás

Az irányelv igyekszik ösztönözni a viták konszenzusos egyezséggel történő rendezését. Az 
információk kiegyensúlyozatlansága miatt azonban a felperes gyakran nem képes 
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számszerűsíteni az elszenvedett kár vagy veszteség összegét, ami megnehezíti a konszenzusos 
egyezséget. A nemzeti versenyhatóságok, az Európai Bizottság és az állítólagos jogsértő általi, 
peres eljárás előtti ismertetés szükséges annak biztosításához, hogy a felperes legalább 
hozzávetőlegesen meg tudja adni a felmerült veszteség vagy kár mértékét, anélkül hogy 
bírósághoz kellene fordulnia.

Módosítás 157
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

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:

törölve

a) engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatok; valamint
b) vitarendezési beadványok.

Or. en

Módosítás 158
Andreas Schwab

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) 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 engedékenységi 
programban vagy egyezségi eljárásban 
való részvétel céljából az engedékenységet 
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kérelmező által ismertetett és a 
versenyhatóságnak benyújtott, vagy a 
versenyhatóság által eljárása során 
készített bármilyen egyéb dokumentum 
ismertetésére. Amennyiben azonban a 
felperes olyan, ésszerűen rendelkezésre 
álló tényeket és elegendő bizonyítékokat 
ismertetett, amelyek meggyőzően 
alátámasztják, hogy a felperes vagy az 
általa képviselt felek kárt szenvedtek az 
alperes versenyjogi jogsértése 
következtében, és hogy az 
engedékenységre vonatkozó nyilatkozat 
vagy az engedékenységi programban vagy 
egyezségi eljárásban való részvétel 
céljából az engedékenységet kérelmező 
által ismertetett és a versenyhatóságnak 
benyújtott, vagy a versenyhatóság által 
eljárása során készített bármilyen egyéb 
dokumentum nélkülözhetetlen 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.
E rendelkezés nem érinti a nemzeti 
bíróságoknak az 1206/2001/EK tanácsi 
rendelet szerinti jogait és kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a (jelentéstervezetben szereplő) 29. módosítást váltja fel. Az engedékenységi 
programok a versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben 
nem lehet felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben egyik károsult kárát 
sem lehet megtéríteni, illetve kevesebb károsultat lehet csak kártalanítani. Ezért a kérelmező 
által szolgáltatott dokumentumokat védelemben kell részesíteni az engedékenységi program 
elégséges ösztönzőinek óvása érdekében, miközben a per se védelem meghatározása 
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összeegyeztethetetlen az elsődleges joggal (Donau Chemie).

Módosítás 159
Sharon Bowles

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 általános követelményként ne 
kötelezhessenek egy felet vagy egy 
harmadik felet az engedékenységre 
vonatkozó társasági nyilatkozatok 
ismertetésére.

Or. en

Módosítás 160
Sharon Bowles

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 161
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 162
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatok; valamint

a) az első engedékenységet kérelmező 
engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatai (a mellékletek nélkül); 
valamint

Or. en

Indokolás

A kártérítésért folyamodó felperesek és az alperes vállalatok bizonyítékokhoz való hozzáférése 
terén jelentkező információs aszimmetria befolyásolhatja, hogy az ügyet bíróság elé viszik-e. 
Ennek elérése érdekében csak az első visszaélést jelentő személy engedékenységre vonatkozó 
társasági nyilatkozatát kell védeni a nyilvánosságra hozatallal szemben. Ezenfelül a 
mellékleteknek hozzáférhetőnek kell maradniuk, mivel azok gyakran tartalmaznak a veszteség 
vagy kár mennyiségére vonatkozó, a kártérítési perek során nélkülözhetetlen információkat. A 
módosítás a BEUC javaslatán alapul.

Módosítás 163
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatok; valamint

a) az első engedékenységet kérelmező 
engedékenységre vonatkozó társasági 
nyilatkozatai (a mellékletek nélkül); 
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valamint

Or. en

Indokolás

Tekintettel a jelentős információs aszimmetriára, amely a kártérítésért folyamodó felperesek 
és az alperes vállalatok között fennáll, a bizonyítékokhoz való hozzáférés létfontosságú és 
döntő tényezője annak, hogy az ügyet bíróság elé viszik-e. A bizonyítékokhoz való hozzáférést 
ezért nem szabad túlzottan korlátozni. Csak az első visszaélést jelentő személy engedékenységi 
nyilatkozatát kell védelemben részesíteni, és nyilvánosságra kell hozni a nyilatkozat 
mellékleteit, amelyek gyakran tartalmaznak a veszteség vagy kár nagyságára vonatkozó 
információkat.

Módosítás 164
Diogo Feio

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 
nyilatkozatai; valamint

Or. en

Módosítás 165
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vitarendezési beadványok. törölve

Or. en

Módosítás 166
Antolín Sánchez Presedo
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Amennyiben azonban a felperes olyan 
ésszerűen rendelkezésre álló tényeket és 
bizonyítékokat ismertetett, amelyek hitelt 
érdemlően bizonyítják, hogy az ezen 
kategóriákba tartozó valamely 
dokumentumban foglalt, más módon nem 
biztosítható bizonyos adatok vagy 
információk nélkülözhetetlenek a kár 
megállapításához és igényének 
alátámasztásához, úgy a nemzeti 
bíróságok, amennyiben a felperes igénye 
prima facie megalapozott,
a) hozzáférhetnek az ilyen 
dokumentumhoz és elemezhetik azt;
b) meghallgathatják azokat az érdekelt 
feleket, akiknek a dokumentum a 
birtokában van; és
c) elrendelhetik a vonatkozó adatok vagy 
a dokumentum azon érintett részeinek a 
korlátozott ismertetését, amelyek 
szigorúan szükségesek ahhoz, hogy 
biztosítsák a felperes számára az adott 
célból szükséges információkat, megfelelő 
feltételek mellett, amelyek védik a 
közérdeket és a bizalmas információkat. 

Or. en

Módosítás 167
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési keresetek tekintetében a nemzeti 
bíróságok csak azután rendelhessék el a 

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

következők ismertetését, hogy a 
versenyhatóság lezárta eljárását, vagy az 
1/2003/EK rendelet 5. cikkében vagy III. 
fejezetében említett határozatot hozott:

Or. en

Módosítás 168
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 169
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) valamely versenyhatóság által, annak 
eljárása során összeállított és a 
versenyhatóság aktájában szereplő 
információk.

Or. en

Módosítás 170
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) vitarendezési beadványok és 
visszavont ajánlatok.

Or. en

Módosítás 171
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A versenyhatóság aktájában szereplő 
azon bizonyítékok – köztük a 
versenyhatóság eljárásától függetlenül 
létező bizonyítékok – ismertetése bármikor 
elrendelhető kártérítési perekben, amely 
bizonyítékok nem tartoznak az e cikk (1) 
és (2) bekezdésének hatálya alá .

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműséget szolgáló módosítás, célja annak biztosítása, hogy a korábban már 
meglévő információk ne részesüljenek védelemben.

Módosítás 172
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 173
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
engedékenységre vonatkozó nyilatkozattal 
vagy az engedékenységi programban vagy 
egyezségi eljárásban való részvétel 
céljából az engedékenységet kérelmező 
által ismertetett és a versenyhatóságnak 
benyújtott, vagy a versenyhatóság által 
eljárása során készített bármely más 
dokumentummal rendelkező érdekelt 
feleket meghallgassák, mielőtt a nemzeti 
bíróság e cikk alapján elrendeli az 
ismertetést a meghatározott 
dokumentumokban szereplő 
információkat illetően.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a (jelentéstervezetben szereplő) 41. módosítást váltja fel. Az engedékenységi 
programok a versenyellenes megállapodások leghatékonyabb felderítési módjai. Amennyiben 
nem lehet felderíteni a versenyellenes magatartást, úgy végeredményben semely károsultat 
nem lehet vagy kevesebb károsultat lehet csak kártalanítani. A dokumentumokat védeni kell, 
óvva ezzel az engedékenységi program elégséges ösztönzőit. Az e dokumentumok birtokában 
lévő feleket ezért meg kell hallgatni, mielőtt a nemzeti bíróság elrendelné a nyilvánosságra 
hozatalt.

Módosítás 174
Sophia in 't Veld
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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

Módosítás 175
Sharon Bowles

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.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk 
(1) bekezdésében felsorolt 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.

Or. en

Módosítás 176
Diogo Feio
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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.

(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 jogának gyakorlása 
során, valamely versenyhatóság aktájához 
való hozzáférés révén szerzett meg, 
kártérítési perekben ne legyenek 
felhasználhatók.

Or. en

Módosítás 177
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 178
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk 
(2) bekezdésében felsorolt kategóriák 
egyikébe tartozó olyan bizonyítékok, 
amelyeket valamely természetes vagy jogi 
személy kizárólag az 1/2003/EK rendelet 
27. cikke vagy a nemzeti jog megfelelő 
rendelkezései szerinti 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

Módosítás 179
Sophia in 't Veld

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 

(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 (2) 
bekezdése nem zárja ki, kártérítési perben 
csak az adott személy, illetve annak 
természetes vagy jogi személy jogutódja 
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(az igényt megszerző személyt is ideértve) 
használhassa fel.

(az igényt megszerző személyt is ideértve) 
használhassa fel.

Or. en

Módosítás 180
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A visszaélést jelentő személyek védelme

(1) Mindazon személyek, akik okkal 
feltételezik, hogy valamely vállalkozás 
ezen uniós versenyjogi jogszabály 
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 titokban tartja azon 
személy személyazonosságát, aki a 
versenyhatóságot értesítette, és akit 
bármely, az uniós versenyjog 
igazgatásában vagy végrehajtásában 
feladatot ellátó vagy funkciót betöltő 
személy biztosított a titoktartásról. 

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 jelentők személyazonosságát a tagállamok joga védi.
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Módosítás 181
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a 
potenciális felperesek a békés tárgyalások 
megkönnyítése céljából hozzájuthatnak a 
versenyhatóságtól vagy az alperestől a 
veszteség léptékére vonatkozó 
bizonyítékokhoz, anélkül hogy bírósági 
eljárást kellene indítaniuk.

Or. en

Indokolás

A cél a konszenzusos vitarendezés ösztönzése, de az egyezség elérése nem könnyű, ha 
információs aszimmetria áll fenn. Noha lehetséges, hogy elindítható az eljárás, a bírósági 
eljárás az egyezség útjában állhat. A békés vitarendezésre irányuló tárgyalások megkezdése 
érdekében ezért a nemzeti versenyhatóságok, a Bizottság vagy az állítólagos jogsértő általi, 
peres eljárás előtti ismertetés szükséges a kár hozzávetőleges számszerűsítéséhez. A BEUC 
javaslata alapján.

Módosítás 182
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) releváns bizonyíték megsemmisítése, 
feltéve, hogy a megsemmisítés 
időpontjában:

b) releváns bizonyíték megsemmisítése;

Or. en
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Módosítás 183
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a megsemmisítő fél félként 
versenyhatósági eljárásban vett vagy vesz 
részt a kártérítési kereset alapjául szolgáló 
magatartással kapcsolatban; vagy

törölve

ii. a megsemmisítő fél tudta vagy 
ésszerűen tudnia kellett volna, hogy a 
nemzeti bíróság előtt kártérítési kereset 
benyújtására került sor, és hogy a 
bizonyíték jelentőséggel bír a kártérítési 
igény vagy az azzal szembeni 
ellenkérelemben foglaltak bizonyítása 
során; vagy
iii. a megsemmisítő fél tudta, hogy a 
bizonyíték jelentőséggel bír az általa vagy 
ellene indított, folyamatban lévő vagy 
jövőbeli kártérítési keresetekkel 
kapcsolatban;

Or. en

Indokolás

A törlés célja a jogi egyértelműség.

Módosítás 184
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a nemzeti bíróságok a Szerződés 101. vagy 
102. cikkén vagy a nemzeti versenyjogon 
alapuló kártérítési kereset ügyében olyan 
megállapodásokat, döntéseket vagy 

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 
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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.

gyakorlatokat bírálnak el, amelyek már 
valamely versenybíróság jogsértést 
megállapító, jogerős határozatának tárgyát 
képezték, úgy e bíróságok ne hozhassanak 
az ilyen jogsértést megállapító határozattal 
ellentétes határozatot. Valamely nemzeti 
versenyhatóság jogsértést megállapító, 
jogerős határozata esetén vélelmezik, hogy 
a jogsértésre vonatkozó megállapítás 
helytálló. 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. Következésképpen 
a nemzeti versenyhatóságok és 
versenybíróságok határozatai kötelező 
erejűek, feltéve, hogy a vizsgálat során 
nem fordultak elő nyilvánvaló hibák, és a 
védelemhez való jogot tiszteletben 
tartották.

Or. en

Módosítás 185
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a nemzeti bíróságok a Szerződés 101. vagy 
102. cikkén vagy a nemzeti versenyjogon 
alapuló kártérítési kereset ügyében olyan 
megállapodásokat, döntéseket vagy 
gyakorlatokat bírálnak el, amelyek már 
valamely nemzeti versenyhatóság vagy 
felülvizsgáló bíróság jogsértést 
megállapító, jogerős határozatának tárgyát 
képezték, úgy e bíróságok ne hozhassanak 

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

jogsértést megállapító határozattal 
ellentétes határozatot. Ez a kötelezettség 
nem érinti a Szerződés 267. cikke szerinti 
jogokat és kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 186
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elévülési idő ne kezdődjön meg azelőtt, 
hogy a károsultnak tudomása lenne vagy 
ésszerűen elvárható módon tudnia kellene 
a következőkről:

törölve

i. a jogsértő magatartás,
ii. e magatartásnak az uniós vagy a 
nemzeti versenyjog megsértéseként való 
minősülése;
iii. az a tény, hogy a jogsértés neki kárt 
okozott; valamint
iv. a kárt okozó jogsértő 
személyazonossága.

Or. en

Indokolás

A cikk célja az, hogy megszüntesse az elévülési időkkel kapcsolatos akadályokat a fogyasztók 
által elszenvedett kárért járó kártérítés megszerzése során, nem pedig a versenyjoggal 
kapcsolatos összes európai elévülési idő harmonizálása. A szöveg nem léphet túl a szigorúan 
szükséges mértéken. A fenti célt a többi bekezdéssel már sikerült elérni.

Módosítás 187
Sharon Bowles
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elévülési idő ne kezdődjön meg azelőtt, 
hogy a károsultnak tudomása lenne vagy 
ésszerűen elvárható módon tudnia kellene 
a következőkről:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elévülési idő a legutolsó napon kezdődjön 
meg azt követően, hogy a károsultnak 
tudomása van vagy ésszerűen elvárható 
módon tudnia kell a következőkről:

Or. en

Módosítás 188
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. e magatartásnak az uniós vagy a nemzeti 
versenyjog megsértéseként való 
minősülése, például közjogi kereset 
eredményeképpen;

Or. en

Módosítás 189
Jean-Pierre Audy

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 
idejét uniós szinten öt évben 
harmonizálják.

Or. fr



AM\1006388HU.doc 81/100 PE521.623v01-00

HU

Indokolás

A módosítás javaslata szerint egységes elévülési időt kell alkalmazni a belső piacon belül.

Módosítás 190
Sharon Bowles

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 hat év legyen.

Or. en

Módosítás 191
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 tíz év legyen.

Or. en

Módosítás 192
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E cikk (1)–(4) bekezdésének ellenére, 
a kártérítési kereseteket a jogalap 
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felmerülésétől számított 10 éven belül meg 
kell indítani.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a (jelentéstervezetben szereplő) 54. módosítás helyébe lép annak biztosítása 
érdekében, hogy a korlátlan elévülési idő ne ütközzön a versenyhatósági eljárás alatti 
nyugvással. Az elévülési időnek azon a napon kell megkezdődnie, amikor az igény felmerült.

Módosítás 193
Sharon Bowles

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 – azaz 
amikor egy ügyben már nem lehet 
fellebbezni vagy felülvizsgálatot kérni – 
vagy az eljárás egyéb módon történő 
befejezése után egy évvel érhet véget.

Or. en

Módosítás 194
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az (5) A tagállamok biztosítják, hogy az 
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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.

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

Or. en

Módosítás 195
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
versenyjogi jogsértést közös magatartással 
előidéző vállalkozások egyetemlegesen 
feleljenek a jogsértés által okozott kárért: a 
jogsértő vállalkozások mindegyike köteles 
a kárt teljes mértékben megtéríteni, és a 
károsult bármelyiküktől teljes kártérítést 
követelhet mindaddig, amíg kárát teljes 
mértékben meg nem térítették.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
versenyjogi jogsértést közös magatartással 
előidéző vállalkozások egyetemlegesen 
feleljenek a jogsértés által okozott kárért: a 
jogsértő vállalkozások mindegyike köteles 
a kárt teljes mértékben megtéríteni, és a 
károsult bármelyiküktől teljes kártérítést 
követelhet mindaddig, amíg kárát teljes 
mértékben meg nem térítették.

Amennyiben a vállalkozás kkv, és nem 
miatta, illetve nem az ő ösztönzésére 
került sor a másik vállalkozás általi 
versenyjogi jogsértésre, továbbá 
bizonyította, hogy a teljes kárból való 
részesedése nem éri el az 5%-ot, úgy csak 
saját károsultjaival szemben terheli 
felelősség.

Or. en

Módosítás 196
Jean-Paul Gauzès
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
versenyjogi jogsértést közös magatartással 
előidéző vállalkozások egyetemlegesen 
feleljenek a jogsértés által okozott kárért: a 
jogsértő vállalkozások mindegyike köteles 
a kárt teljes mértékben megtéríteni, és a 
károsult bármelyiküktől teljes kártérítést 
követelhet mindaddig, amíg kárát teljes 
mértékben meg nem térítették.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
versenyjogi jogsértést közös magatartással 
előidéző vállalkozások feleljenek a 
jogsértés által okozott kárért: a jogsértő 
vállalkozások mindegyike köteles a 
közvetlen és közvetett vásárlóinak okozott 
kárt teljes mértékben megtéríteni.

Or. en

Módosítás 197
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 198
Sharon Bowles

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

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

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

Or. en

Módosítás 199
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az a 
vállalkozás, amelyet valamely 
versenyhatóság engedékenységi program 
keretében mentesített a bírságok alól, 
felelős legyen a károsultak felé, ha e 
károsultak nem tudnak teljes kártérítéshez 
jutni az adott versenyjogi jogsértésben 
részt vevő vállalkozásoktól.

Or. en

Módosítás 200
Diogo Feio
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy egy 
jogsértő vállalkozás bármely más jogsértő 
vállalkozástól behajthassa a jogsértés által 
okozott kárért fennálló relatív 
felelősségükre tekintettel meghatározott 
összeget. Az olyan vállalkozás által fizetett 
hozzájárulás összege, amelyet valamely 
versenyhatóság engedékenységi program 
keretében mentesített a bírságok alól, nem 
haladhatja meg az általa a saját közvetlen 
vagy közvetett vásárlóinak vagy 
beszállítóinak okozott kár összegét.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy egy 
jogsértő vállalkozás bármely más jogsértő 
vállalkozástól behajthassa a jogsértés által 
okozott kárért fennálló relatív 
felelősségükre tekintettel meghatározott 
összeget.

Or. en

Módosítás 201
Diogo Feio

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a jogsértés a jogsértő 
vállalkozások közvetlen vagy közvetett 
vásárlóin vagy beszállítóin kívüli egyéb 
károsultaknak is kárt okozott, úgy a 
mentességben részesülő fél 
hozzájárulásának összegét a kárért 
fennálló relatív felelősségére tekintettel 
határozzák meg.

törölve

Or. en

Módosítás 202
Derk Jan Eppink
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok 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 
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 203
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési kereset alperese a kárigénnyel 
szembeni védekezésként arra 
hivatkozhasson, hogy a felperes részben 
vagy egészben továbbhárította a 
jogsértésből eredő árnövelést. Azon 
kereskedelmi vélelem sérelme nélkül, 
amely szerint az árnövekedéseket 
továbbhárítják a beszállítói lánc mentén, 
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az árnövelés továbbhárításának 
megtörténtével kapcsolatos bizonyítási 
terhet az alperes viseli, aki ésszerűen 
ismertetést kérhet a felperestől.

Or. en

Módosítás 204
Antolín Sánchez Presedo

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 205
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben kártérítési perben a kárigény 
léte vagy a megítélendő kártérítés összege 
attól függ, hogy az árnövelést 
továbbhárították-e a felperesre (illetve 
milyen mértékben), a továbbhárítás 
megtörténtével és mértékével kapcsolatos 
bizonyítási terhet a felperes viseli.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
versenyjogi szabályok megsértése 
következtében kárt szenvedett személyek 
kártérítésre legyenek jogosultak, 
függetlenül attól, hogy közvetlen vagy 
közvetett vásárlók-e.



AM\1006388HU.doc 89/100 PE521.623v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A jelenlegi cikk szükségtelenül bonyolult. Főszabályként a felpereseknek kell bizonyítaniuk 
igényüket. Szükségtelen a közvetett vásárlók számára azt a megdönthető vélelmet bevezetni, 
hogy az árnövekedést rájuk továbbhárították, mivel nem lehetetlen vagy túl bonyolult 
bizonyítani, hogy a kartell árnövelését továbbhárították a közvetett vásárlóra.

Módosítás 206
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben kártérítési perben a kárigény 
léte vagy a megítélendő kártérítés összege 
attól függ, hogy az árnövelést 
továbbhárították-e a felperesre (illetve 
milyen mértékben), a továbbhárítás 
megtörténtével és mértékével kapcsolatos 
bizonyítási terhet a felperes viseli.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben kártérítési perben a kárigény 
léte vagy a megítélendő kártérítés összege 
attól függ, hogy az árnövelést 
továbbhárították-e a felperesre (illetve 
milyen mértékben), azon kereskedelmi 
vélelem sérelme nélkül, amely szerint az 
árnövekedéseket továbbhárítják a 
beszállítói lánc mentén, a továbbhárítás 
megtörténtével és mértékével kapcsolatos 
bizonyítási terhet a felperes viseli, aki 
ésszerűen ismertetést kérhet az alperestől.

Or. en

Indokolás

A továbbhárítás bizonyítási terhének a közvetett vásárlóra való helyezése a közvetlen vásárlók 
árképzési stratégiáira vonatkozó megszerezhetetlen ismereteket tehet szükségessé. A költségek 
beszállítói lánc mentén történő továbbhárítása szokásos üzleti gyakorlat, és ezt figyelembe 
kell venni.

Módosítás 207
Derk Jan Eppink
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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 jelenlegi cikk szükségtelenül bonyolult.

Módosítás 208
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az alperes versenyjogi jogsértést követett 
el;

a) az alperes versenyjogi jogsértést okozott, 
tervezett vagy követett el;

Or. en
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Módosítás 209
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

b) a jogsértés eredményeként árnövelés 
vagy piaci torzulás jelentkezett az alperes 
vásárlójánál vagy versenytársánál; 
valamint

Or. en

Módosítás 210
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

b) a jogsértés eredményeként az alperes 
bármely vásárlójánál árnövelés, vagy 
bármely versenytársánál torzulás 
jelentkezett; valamint

Or. en

Módosítás 211
Sharon Bowles

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jogsértés tárgyát képező árucikkeket 
vagy szolgáltatásokat, illetve a jogsértés 
tárgyát képező árucikkek vagy 
szolgáltatások eredményeként létrejött 

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

vagy azokat tartalmazó árukat vagy 
szolgáltatásokat vásárolt valamely 
közvetlen vásárlótól.

Or. en

Módosítás 212
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az árnövelést teljes egészében vagy 
részben továbbhárították rá.

Or. en

Indokolás

A közvetett vásárlónak bizonyítania kell, hogy árnövelést hárítottak rá tovább. Az irányelv 
máskülönben nemkívánatos, az elszenvedett kárt meghaladó kártérítéshez vezethet: két „non 
liquet” (eldöntetlen helyzet) esetén a jogsértőnek kártérítést kell fizetnie a közvetlen vásárló 
(a kár vélelme miatt) és a közvetett vásárló számára is (a 13. cikkben szereplő megdönthető 
vélelem alapján). Ezt a helyzetet el kell kerülni, mert a kártérítési kereseteknek a teljes 
kártérítést, nem pedig az elrettentést kell célként kitűzniük.

Módosítás 213
Derk Jan Eppink

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 
közvetett vásárlóra való továbbhárításának 
mértékét.

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi cikk szükségtelenül bonyolult.

Módosítás 214
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelkezés nem érinti a jogsértő fél 
annak bizonyítására vonatkozó jogát, hogy 
az árnövelést nem, vagy nem teljes 
mértékben hárították át a közvetett 
vásárlóra.

Ez a cikk nem érinti a jogsértő fél annak 
bizonyítására vonatkozó jogát, hogy az 
árnövelést nem, vagy nem teljes mértékben 
hárították át a közvetett vásárlóra.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi cikk szükségtelenül bonyolult.

Módosítás 215
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezetben foglalt szabályok nem 
érintik a károsult azon jogát, hogy elmaradt 
hasznának megtérítését igényelje.

(1) Az e fejezetben foglalt szabályok nem 
érintik a károsult azon jogát, hogy elmaradt 
hasznának, felmerült kárának, valamint a 
kár felmerülésétől az adott kár 
tekintetében fizetett kártérítés tényleges 
megfizetésének időpontjáig számított 
kamatoknak a megtérítését igényelje.

Or. en
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Módosítás 216
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezetben foglalt szabályok nem 
érintik a károsult azon jogát, hogy 
elmaradt hasznának megtérítését igényelje.

(1) Az e fejezetben foglalt szabályok nem 
érintik a valószínűsíthetően kárt 
elszenvedett károsultak azon jogát, hogy 
elmaradt hasznának megtérítését igényelje.

Or. en

Módosítás 217
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési keresetet tárgyaló nemzeti 
bíróság – annak mérlegelésekor, hogy a 13. 
cikk alkalmazásából eredő bizonyítási 
kötelezettségnek eleget tettek-e – kellő 
mértékben figyelembe vegye az alábbiakat:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kártérítési keresetet tárgyaló nemzeti 
bíróság – annak mérlegelésekor, hogy a 13. 
cikk alkalmazásából eredő bizonyítási 
kötelezettségnek eleget tettek-e – 
figyelembe vehesse az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 218
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nyilvános versenyjogi ügyekből 
származó, releváns eredmények, amelyek 
segítenek a 13. cikk (2) bekezdésében 
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foglalt kritériumok teljesítésében.

Or. en

Módosítás 219
Derk Jan Eppink

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 220
Sharon Bowles

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 kartell 
által okozott jogsértés esetén vélelmezett 
legyen az, hogy a jogsértés a piacon belül 
kárt okozott. A jogsértő vállalkozás 
jogosult e vélelem megdöntésére.

Or. en
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Módosítás 221
Olle Schmidt

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 az 
elszenvedett kárnak a károsult általi 
becslése alapján jogosult legyen a kár 
összegének felbecslésére.

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 222
Sharon Bowles

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 

(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 
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érvényesítését. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a bíróság 
jogosult legyen a kár összegének 
felbecslésére.

érvényesítését. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a bíróság 
jogosult legyen a kár összegének 
felbecslésére, ha a felperes nem képes 
közvetlenül bizonyítani az elszenvedett kár 
összegét.

Or. en

Módosítás 223
Sophia in 't Veld

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 nemzeti versenyhatóságok 
kérésre útmutatást nyújtanak a kár 
számszerűsítéséhez.

Or. en

Módosítás 224
Bas Eickhout
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amikor a versenyhatóságok jóváhagyják a 
kártérítési egyezséget vagy figyelembe 
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veszik a konszenzusos vitarendezés 
eredményeit, vizsgálatuk kiterjed a kár 
számszerűsítésére és a sértettek 
azonosítására.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a versenyhatóságoktól azt várják, hogy „pecsétet nyomjanak” a békés kártérítési 
egyezség eredményeire, elegendő információval kell rendelkezniük ahhoz, hogy ezt megtegyék. 
A hatóságok a legtöbb esetben nem vizsgálják a versenyellenes jogsértés által okozott kárt, 
sem a sértettek csoportját, ami azzal a kockázattal jár, hogy a bírságok mértékének 
meghatározásakor vagy a jogsértő vállalkozással való egyezség elérésekor méltánytalan 
egyezségeket is figyelembe vehetnek enyhítő körülményként. A BEUC javaslata alapján.

Módosítás 225
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Konszenzusos vitarendezés

A tagállamok biztosítják, hogy megkísérlik 
annak megkönnyítését, hogy a felek 
konszenzusos vitarendezés útján 
méltányos és korai egyezségre jussanak; 
ez a kísérlet a származékos keresetek 
esetében kötelező.
Ez a kötelezettség nem vonhatja maga 
után az eljárás indokolatlan elhúzódását, 
és nem segítheti elő a kártérítési igények 
méltánytalan rendezését.

Or. en

Módosítás 226
Antolín Sánchez Presedo
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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 [két évvel 
ezen irányelv átültetésére szabott határidő 
lejárta után] felülvizsgálja ezt az 
irányelvet, és jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
felülvizsgálatot adott esetben jogalkotási 
javaslat kíséri, amely mérlegelheti többek 
között, hogy a versenyjogi szankciók 
kivetése során enyhítő körülményt 
jelenthetnek a korai önkéntes kártérítések 
és a károsultaknak okozott károk 
megtérítésére vonatkozó, a jogsértés 
fennállására vonatkozó határozat 
elfogadása előtt kötött és az 1/2003/EK 
rendeletnek megfelelő eljárást követő 
versenyhatósággal kellő időben közölt 
megállapodások.

Or. en

Módosítás 227
Olle Schmidt

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 
felülvizsgálat kiterjed a versenyjogi 
jogérvényesítésen belül a kollektív 
jogorvoslat és a kollektív alternatív 
vitarendezési mechanizmusok 
működésének, valamint a versenyjogi 
jogsértések miatt elszenvedett kárral 
szembeni kártérítésnek a végrehajtást 
követő értékelésére. A jelentés kifejezetten 
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értékeli annak a lehetőségét, hogy a 
hatékony fogyasztóvédelem és a 
működőképes belső piac biztosítása 
érdekében a kollektív jogorvoslat és a 
kollektív alternatív vitarendezési 
mechanizmusok alkalmazását uniós 
szinten kiterjesszék más ágazatokra is.

Or. en

Módosítás 228
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatálybalépés Hatálybalépés és a folyamatban lévő 
ügyekre vonatkozó átmeneti szabály

Or. en

Módosítás 229
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által az irányelv 
végrehajtása céljából elfogadott 
rendelkezések nem alkalmazhatók az 
olyan kártérítési igényekre, amelyek már 
az irányelv hatálybalépése előtt valamely 
tagállam nemzeti bírósága előtt folyó 
bírósági ügyek tárgyát képezik.

Or. en


