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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

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;

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;

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

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;

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

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;

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