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Módosítás 1
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fokozottabb jogbiztonságra és 
fogyasztóvédelemre való tekintettel 
fontolja meg bármely, a versenyjog 
megsértése miatt károsult egyén teljes 
kártalanításhoz való hozzáférését biztosító 
egységes szabályok és mechanizmusok 
létrehozására vonatkozó javaslat 
benyújtását;

1. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fokozottabb jogbiztonságra és 
fogyasztóvédelemre való tekintettel 
fontolja meg bármely, a versenyjog 
megsértése miatt károsult egyén teljes 
kártalanításhoz való hozzáférését biztosító 
egységes szabályok és mechanizmusok 
létrehozásáról szóló irányelvre irányuló 
javaslat benyújtását;

Or. en

Módosítás 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fokozottabb jogbiztonságra és 
fogyasztóvédelemre való tekintettel 
fontolja meg bármely, a versenyjog 
megsértése miatt károsult egyén teljes 
kártalanításhoz való hozzáférését biztosító 
egységes szabályok és mechanizmusok 
létrehozására vonatkozó javaslat 
benyújtását;

1. támogatja a Bizottságot abban, hogy a 
fokozottabb jogbiztonságra és 
fogyasztóvédelemre való tekintettel 
fontolja meg jogalkotási és nem 
jogalkotási javaslatok megfelelő 
kombinációjának előterjesztését, amely 
lehetővé teszi bármely, a versenyjog 
megsértése miatt károsult egyén teljes 
kártalanításhoz való hozzáférését;

Or. en
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Módosítás 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fokozottabb jogbiztonságra és 
fogyasztóvédelemre való tekintettel 
fontolja meg bármely, a versenyjog 
megsértése miatt károsult egyén teljes 
kártalanításhoz való hozzáférését biztosító 
egységes szabályok és mechanizmusok 
létrehozására vonatkozó javaslat 
benyújtását;

1. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fokozottabb jogbiztonságra és 
fogyasztóvédelemre való tekintettel 
gondosan mérlegelje a versenyjog 
megsértésén jóval túlnyúló területeken az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést 
biztosító egységes szabályok és 
mechanizmusok létrehozását, hogy 
előmozdítsa a következetes megközelítést;

Or. en

Módosítás 4
Maria Matsouka

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fokozottabb jogbiztonságra és 
fogyasztóvédelemre való tekintettel 
fontolja meg bármely, a versenyjog 
megsértése miatt károsult egyén teljes 
kártalanításhoz való hozzáférését biztosító 
egységes szabályok és mechanizmusok 
létrehozására vonatkozó javaslat 
benyújtását.

1. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fokozottabb jogbiztonságra és 
fogyasztóvédelemre való tekintettel 
nyújtson be bármely, a versenyjog 
megsértése miatt károsult egyén teljes 
kártalanításhoz való hozzáférését biztosító 
egységes szabályok és mechanizmusok 
létrehozására vonatkozó javaslatot.

Or. el

Módosítás 5
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. valamennyi azonosított áldozat 
kártalanításának biztosítása érdekében 
szükséges mechanizmusnak ítéli az arra 
feljogosított szervek által indított, példát 
statuáló kereseteket, különösen a számos, 
kis értékű követelésekkel rendelkező 
személyek esetében;

2. valamennyi azonosított áldozat 
kártalanításának biztosítása érdekében 
szükséges mechanizmusnak ítéli az arra 
feljogosított szervek, például fogyasztói 
szervezetek, állami szervek vagy 
kereskedelmi szervezetek által indított, 
példát statuáló kereseteket, különösen a 
számos, kis értékű követelésekkel 
rendelkező személyek esetében;

Or. en

Módosítás 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. valamennyi azonosított áldozat 
kártalanításának biztosítása érdekében 
szükséges mechanizmusnak ítéli az arra 
feljogosított szervek által indított, példát 
statuáló kereseteket, különösen a számos, 
kis értékű követelésekkel rendelkező 
személyek esetében;

2. valamennyi azonosított áldozat 
kártalanításának biztosítása érdekében 
hasznos mechanizmusnak ítéli az arra 
feljogosított szervek által indított, példát 
statuáló kereseteket, különösen a számos, 
kis értékű követelésekkel rendelkező 
személyek esetében;

Or. en

Módosítás 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. valamennyi azonosított áldozat 
kártalanításának biztosítása érdekében 
szükséges mechanizmusnak ítéli az arra 

2. üdvözli a Bizottság 
javaslatkombinációját a szabad 
részvételen alapuló közös keresetek 
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feljogosított szervek által indított, példát 
statuáló kereseteket, különösen a számos, 
kis értékű követelésekkel rendelkező 
személyek esetében;

lehetősége mellett az arra feljogosított 
szervek által indított, példát statuáló 
keresetek tekintetében, amelyeknek 
segíteniük kell az áldozatok nagyobb 
részének kártalanítását; úgy véli azonban, 
hogy további megfontolás tárgyává kell 
tenni a hallgatólagos beleegyezésen 
alapuló csoportos kereseteket, amelyek 
érdeme, hogy „egyszer és mindenkorra 
rendezik” a helyzetet az alperesek 
számára, és így csökkentik a 
bizonytalanságot;

Or. en

Módosítás 8
Maria Matsouka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. valamennyi azonosított áldozat 
kártalanításának biztosítása érdekében 
szükséges mechanizmusnak ítéli az arra 
feljogosított szervek által indított, példát 
statuáló kereseteket, különösen a számos, 
kis értékű követelésekkel rendelkező 
személyek esetében; 

2. valamennyi azonosított áldozat 
kártalanításának biztosítása érdekében 
szükséges mechanizmusnak ítéli az arra 
feljogosított szervek által indított, példát 
statuáló kereseteket, különösen a számos, 
kis értékű követelésekkel rendelkező 
áldozatok esetében, anélkül azonban, 
hogy kizárnák az egyéni kártérítési 
kereseteket benyújtók jogorvoslathoz való 
jogát.

Or. el

Módosítás 9
Jan Cremers

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. támogatja azt az elképzelést, hogy a 
példát statuáló kereseteknek és a szabad 
részvételen alapuló közös kereseteknek oly 
módon kell kiegészíteniük egymást, hogy 
egyértelmű egyensúly alakuljon ki az 
egyes fogyasztók és a fogyasztók 
csoportjai érdekeinek védelme között;

Or. en

Módosítás 10
Jan Cremers

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. támogatja a szabad részvételen 
alapuló közös keresetek alkalmazását, de 
hangsúlyozza, hogy szükség van annak 
biztosítására, hogy mindig a fogyasztó 
szabad döntése legyen, hogy a részvételt 
választja-e vagy sem, az e döntésre 
vonatkozó nemkívánatos külső befolyás 
nélkül;

Or. en

Módosítás 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
mutasson irányt közösségi szinten a károk 
felbecslését illetően;

3. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
mutasson irányt közösségi szinten a károk 
felbecslését illetően, feltéve, hogy a 
megítélt kártérítés nem haladja meg a 
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ténylegesen elszenvedett kárt, és az egyes 
áldozatok pontosan meghatározott köre 
által elszenvedett kárt véglegesen 
megtéríti;

Or. en

Módosítás 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
mutasson irányt közösségi szinten a károk 
felbecslését illetően;

3. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
mutasson irányt közösségi szinten a károk 
felbecslését illetően; ragaszkodik ahhoz, 
hogy minden ilyen iránymutatásnak 
egyértelműen el kell utasítania az 
úgynevezett büntető kártérítést vagy 
bármely más mechanizmust, amely a 
ténylegesen elszenvedett kárhoz képest 
aránytalan kártérítéshez vezethet;

Or. en

Módosítás 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a közös kereseteket 
illetően két egyértelmű feltételnek kell 
teljesülnie, mielőtt az ilyen keresetek 
megindíthatók:

a) egy megfelelő nemzeti engedélyező 
testületnek – amely nemzeti bíró, 
ombudsman vagy hasonló személy lehet –
valamilyen formában értékelést vagy 
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érdemi vizsgálatot kell végeznie;

b) a feleknél valamilyen előzetes 
próbálkozást vagy ajánlást kell tenni arra 
nézve, hogy az ügyet alternatív 
vitarendezés útján rendezzék;

véleménye szerint e feltételek egyike sem 
késleltetheti indokolatlanul az eljárásokat,
és nem sértheti a feleket;

Or. en

Módosítás 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a nézetet, miszerint a jogi 
eljárások költségeinek nem szabad 
meggátolniuk a panaszosokat a jól 
megalapozott keresetek indításában, és 
ezért felhívja a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a trösztellenes szabályok megsértésére 
épülő kártérítési keresetek járulékos 
költségei csökkentéséhez a megfelelő 
lépéseket, mint pl.: tegyenek kivételeket 
vagy szabjanak határt az eljárási 
költségeknek;

4. támogatja a nézetet, miszerint a jogi 
eljárások költségeinek nem szabad 
meggátolniuk a felpereseket a jól 
megalapozott keresetek indításában, és 
ezért felhívja a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a trösztellenes szabályok megsértésére 
épülő kártérítési keresetek járulékos 
költségei csökkentéséhez a megfelelő 
lépéseket, mint pl.: tegyenek kivételeket 
vagy szabjanak határt az eljárási 
költségeknek; úgy gondolja azonban, hogy 
a Bizottságnak tovább kell dolgoznia 
annak vizsgálatán, hogy pontosan hogyan 
finanszírozhatnák ezeket a kereseteket a 
felperesek, és az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés biztosítása érdekében 
tanulmányoznia kell a különböző 
finanszírozási modelleket;

Or. en
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Módosítás 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a nézetet, miszerint a jogi 
eljárások költségeinek nem szabad 
meggátolniuk a panaszosokat a jól 
megalapozott keresetek indításában, és 
ezért felhívja a tagállamokat, hogy tegyék 
meg a trösztellenes szabályok 
megsértésére épülő kártérítési keresetek 
járulékos költségei csökkentéséhez a 
megfelelő lépéseket, mint pl.: tegyenek 
kivételeket vagy szabjanak határt az 
eljárási költségeknek;

4. támogatja a Bizottság nézetét, miszerint 
nincs szükség a felpereseknek kedvező 
bármilyen konkrét változtatást javasolni 
az eljárási költségek nemzeti rendszereit 
illetően;

Or. en

Módosítás 16
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy meg kell erősíteni a 
felperesek bizonyítékokhoz való 
hozzáférésének szabályait annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a magán 
felperesek számára, hogy ténylegesen 
hozzáférjenek a versenyhatóságoknál 
található aktákhoz;

Or. en
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Módosítás 17
Jan Cremers

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a bizonyítékok 
közlése miatt a versenyt érő negatív 
hatások minimalizálásának 
szükségességét nem lehet eleve érvként 
felhasználni arra, hogy a bizonyítékokat 
ne közöljék a fogyasztókkal, akiknek 
(potenciálisan) jogszerű érdekük fűződhet 
a kártérítés kéréséhez;

Or. en

Módosítás 18
Maria Matsouka

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4α. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak 
ösztönöznie kell a bíróságon kívüli 
egyeztetési mechanizmusokat, hogy 
felgyorsítsa a vitarendezést, valamint 
csökkentse a költségeket.

Or. el

Módosítás 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a bizonyítási tehernek a 
közvetett fogyasztók hasznára történő 

5. úgy véli, hogy a bizonyítási tehernek a 
közvetett fogyasztók hasznára történő 
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megfordítására vonatkozó javaslatot, mivel 
feltételezi, hogy a vonatkozó 
törvényellenes gyakorlat által előidézett 
összes többletköltséget ők viselik;

megfordítására vonatkozó javaslat
többszörös kártérítéshez vezethet, mivel 
feltételezi, hogy a vonatkozó 
törvényellenes gyakorlat által előidézett 
összes többletköltséget ők viselik;

Or. en

Módosítás 20
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy amint megállapították az 
EK-Szerződés 81. és 82. cikkének 
megsértését, a felróhatóság 
követelményének előírása nehézségeket 
okoz az áldozatok számára, és 
megakadályozza őket, hogy az elszenvedett 
károkért megkapják az őket illető 
kártalanítást;

6. úgy véli, hogy amint megállapították az 
EK-Szerződés 81. és 82. cikkének 
megsértését, a felróhatóság 
követelményének előírása nehézségeket 
okoz az áldozatok számára, és 
megakadályozza őket, hogy az elszenvedett 
károkért megkapják az őket illető 
kártalanítást; ezért támogatja az arra 
irányuló javaslatot, hogy a nemzeti 
versenyhatóságok végleges határozatai az 
egész EU-ban kötelező erőre lépjenek;

Or. en

Módosítás 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy amint megállapították az 
EK-Szerződés 81. és 82. cikkének 
megsértését, a felróhatóság 
követelményének előírása nehézségeket 
okoz az áldozatok számára, és 
megakadályozza őket, hogy az elszenvedett 

6. úgy véli, hogy amint valamely hatóság a 
hatóság általi jogérvényesítés során 
megállapította az EK-Szerződés 81. és 82. 
cikkének megsértését, a felperesnek kell 
bizonyítania, hogy az alperes nem kért 
kártérítési magánkereset útján kártérítést;
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károkért megkapják az őket illető 
kártalanítást;

Or. en

Módosítás 22
Maria Matsouka

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy amint megállapították az 
EK-Szerződés 81. és 82. cikkének 
megsértését, a felróhatóság 
követelményének előírása nehézségeket 
okoz az áldozatok számára, és 
megakadályozza őket, hogy az elszenvedett 
károkért megkapják az őket illető 
kártalanítást;

6. javasolja objektív felelősségi rendszer 
létrehozását az EK-Szerződés 81. és 82. 
cikkének megsértése esetére, amely a 
vétkesség bizonyításának szükségessége 
nélkül kártérítési kötelezettséget 
keletkeztet;

Or. el

Módosítás 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat, hogy az engedékenység iránti 
kérelmek jelentősen hozzájárulnak a 
kartelljog megsértéseinek feltárásához, és 
így előkészítik a terepet mindenekelőtt a 
magánfelek általi jogérvényesítéshez, de 
mivel a Bizottság az engedékenységi 
programja keretében megszerzett lényeges 
információkat nem teheti közzé, a 
magánfelek általi jogérvényesítés így még 
nehezebbé válik;

Or. en
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Módosítás 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el 
a kollektív jogorvoslat szabályairól egy 
ellentmondásmentes megközelítést a 
versenyjogra és a fogyasztóvédelem 
általános keretében kitűzött szabályokra 
tekintettel.

7. felhívja a Bizottságot, hogy várja meg 
az elvégeztetett tanulmányok eredményeit, 
mielőtt bármilyen jogalkotási javaslatot 
fogad el minden olyan területen, amelyen 
a kollektív jogorvoslat formái megfontolás 
tárgyát képezik.

Or. en

Módosítás 25
Jan Cremers

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el 
a kollektív jogorvoslat szabályairól egy 
ellentmondásmentes megközelítést a 
versenyjogra és a fogyasztóvédelem 
általános keretében kitűzött szabályokra 
tekintettel.

7. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el 
a kollektív jogorvoslat szabályairól egy 
ellentmondásmentes és horizontális 
megközelítést a versenyjogra és a 
fogyasztóvédelem általános keretében 
kitűzött szabályokra tekintettel.

Or. en

Módosítás 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el 7. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el 



AM\747880HU.doc 15/15 PE414.324v01-00

HU

a kollektív jogorvoslat szabályairól egy 
ellentmondásmentes megközelítést a 
versenyjogra és a fogyasztóvédelem 
általános keretében kitűzött szabályokra 
tekintettel.

a kollektív jogorvoslat szabályairól egy 
ellentmondásmentes megközelítést a 
versenyjogra és a fogyasztóvédelem 
általános keretében kitűzött szabályokra 
tekintettel; ennek keretében felkéri a 
Bizottságot, hogy mindkét területen 
vitassa meg a fogyasztói érdekek védelme 
érdekében a jogsértés megszüntetésére 
irányuló eljárásokról szóló, 1998. május 
19-i 98/27/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 módosításait és 
kiterjesztését, ami mindenekelőtt anélkül 
érhetné el a kívánt célokat, hogy 
beleavatkozna a tagállamok nemzeti 
polgári és eljárási jogába.

Or. en

                                               
1 HL L 166., 1998.6.11., 51. o.
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