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Ændringsforslag  53 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Henvisning 5 a (ny) 

 
Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 – under henvisning til betænkning 

fra Europa-Parlamentets Økonomi- og 

Valutaudvalg (A8-0001/2017) om 

årligberetning om EU’s 

konkurrencepolitik og navnlig 

årsberetningens punkt 151-159, 

Or. en 

Ændringsforslag  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Artikel 101 og 102 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 

("traktaten") er ufravigelige 

retsgrundsætninger og bør anvendes 

effektivt overalt i Unionen for at sikre, at 

konkurrencen i det indre marked ikke 

fordrejes. Det er nødvendigt at sikre en 

effektiv håndhævelse af traktatens artikel 

101 og 102 for at skabe mere åbne og 

konkurrenceprægede markeder i Europa, 

hvor virksomhederne konkurrerer på egne 

meritter uden virksomhedsskabte 

hindringer for markedsadgang og således 

kan bidrage til vækst og jobskabelse. 

Effektiv håndhævelse af disse regler 

beskytter forbrugerne mod 

forretningsmetoder, der holder priserne på 

varer og tjenesteydelser kunstigt høje, og 

giver dem et større udvalg af innovative 

varer og tjenesteydelser. 

(1) Artikel 101 og 102 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 

("traktaten") er ufravigelige 

retsgrundsætninger og bør anvendes 

effektivt overalt i Unionen for at sikre, at 

konkurrencen i det indre marked ikke 

fordrejes. Det er nødvendigt at sikre en 

effektiv håndhævelse af traktatens artikel 

101 og 102 for at skabe mere åbne og 

konkurrenceprægede markeder i Europa, 

hvor virksomhederne konkurrerer på egne 

meritter uden virksomhedsskabte 

hindringer for markedsadgang og således 

kan bidrage til vækst og jobskabelse. 

Konkurrence er et vigtigt incitament til 

innovation. Europas små og segmenterede 

markeder lider typisk i særlig grad af 

mangel på konkurrence. Konkurrence 

beskytter forbrugerne mod 

forretningsmetoder, der holder priserne på 

varer og tjenesteydelser kunstigt høje, og 

giver dem et større udvalg af innovative 

varer og tjenesteydelser. 
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Or. fi 

 

Ændringsforslag  55 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Artikel 101 og 102 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 

("traktaten") er ufravigelige 

retsgrundsætninger og bør anvendes 

effektivt overalt i Unionen for at sikre, at 

konkurrencen i det indre marked ikke 

fordrejes. Det er nødvendigt at sikre en 

effektiv håndhævelse af traktatens artikel 

101 og 102 for at skabe mere åbne og 

konkurrenceprægede markeder i Europa, 

hvor virksomhederne konkurrerer på egne 

meritter uden virksomhedsskabte 

hindringer for markedsadgang og således 

kan bidrage til vækst og jobskabelse. 

Effektiv håndhævelse af disse regler 

beskytter forbrugerne mod 

forretningsmetoder, der holder priserne på 

varer og tjenesteydelser kunstigt høje, og 

giver dem et større udvalg af innovative 

varer og tjenesteydelser. 

(1) Artikel 101 og 102 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 

("traktaten") er ufravigelige 

retsgrundsætninger og bør anvendes 

effektivt overalt i Unionen for at sikre, at 

konkurrencen i det indre marked ikke 

fordrejes. Det er nødvendigt at sikre en 

effektiv håndhævelse af traktatens artikel 

101 og 102 for at skabe mere åbne og 

konkurrenceprægede markeder i Europa, 

hvor virksomhederne konkurrerer på egne 

meritter uden virksomhedsskabte 

hindringer for markedsadgang og således 

kan bidrage til vækst og jobskabelse. 

Effektiv håndhævelse af disse regler 

beskytter forbrugerne og de virksomheder, 

der er aktive på det indre marked, mod 

forretningsmetoder, der holder priserne på 

varer og tjenesteydelser kunstigt høje, og 

giver dem et større udvalg af innovative 

varer og tjenesteydelser. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  56 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Artikel 101 og 102 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(1) Artikel 101 og 102 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 
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("traktaten") er ufravigelige 

retsgrundsætninger og bør anvendes 

effektivt overalt i Unionen for at sikre, at 

konkurrencen i det indre marked ikke 

fordrejes. Det er nødvendigt at sikre en 

effektiv håndhævelse af traktatens artikel 

101 og 102 for at skabe mere åbne og 

konkurrenceprægede markeder i Europa, 

hvor virksomhederne konkurrerer på egne 

meritter uden virksomhedsskabte 

hindringer for markedsadgang og således 

kan bidrage til vækst og jobskabelse. 

Effektiv håndhævelse af disse regler 

beskytter forbrugerne mod 

forretningsmetoder, der holder priserne på 

varer og tjenesteydelser kunstigt høje, og 

giver dem et større udvalg af innovative 

varer og tjenesteydelser. 

("traktaten") er ufravigelige 

retsgrundsætninger og bør anvendes 

effektivt overalt i Unionen for at sikre, at 

konkurrencen i det indre marked ikke 

fordrejes. Det er nødvendigt at sikre en 

effektiv håndhævelse af traktatens artikel 

101 og 102 for at skabe mere rimelige og 

konkurrenceprægede markeder i Europa, 

hvor virksomhederne konkurrerer på egne 

meritter uden virksomhedsskabte 

hindringer for markedsadgang og således 

kan bidrage til vækst og jobskabelse. 

Effektiv håndhævelse af disse regler 

beskytter forbrugerne mod 

forretningsmetoder, der holder priserne på 

varer og tjenesteydelser kunstigt høje, og 

giver dem et større udvalg af innovative 

varer og tjenesteydelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder 

indgiver offentligt tilgængelige periodiske 

rapporter om deres aktiviteter til et 

regeringsorgan eller parlamentarisk 

organ. Medlemsstaterne sikrer, at 

sådanne rapporter omfatter oplysninger 

om udnævnelserne og afskedigelserne af 

medlemmer af beslutningsorganet, 

omfanget af tildelte ressourcer i det 

relevante år samt enhver ændring af dette 

beløb sammenlignet med tidligere år. 

Or. en 
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Begrundelse 

Regerings- eller parlamentariske organer bør modtage periodiske rapporter fra de nationale 

konkurrencemyndigheder om disses aktiviteter, som også er offentligt tilgængelige. Disse 

rapporter bør navnlig omfatte oplysninger om udnævnelserne og afskedigelserne af 

medlemmer af beslutningsorganet samt ændringer i de allokerede ressourcer. Det sikrer en 

effektiv overvågning af, hvorvidt garantierne i nærværende direktiv bliver overholdt. 

 

Ændringsforslag  58 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) For at undgå indførelsen af 

unødvendige nye procedureregler i 

medlemsstaterne bør dette direktiv ikke 

bringe de gennemprøvede opdelinger af 

beslutnings- og 

undersøgelseskompetencerne mellem 

forskellige nationale 

konkurrencemyndigheder i en 

medlemsstat i fare. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  59 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Når de nationale 

konkurrencemyndigheder gives beføjelse 

til at indhente alle oplysninger vedrørende 

virksomheder, som er genstand for en 

undersøgelse, i digital form, uanset hvilket 

medie disse er lagret på, vil det 

formodentlig også påvirke omfanget af de 

nationale konkurrencemyndigheders 

beføjelser, når de på et tidligt tidspunkt i 

(4) Når de nationale 

konkurrencemyndigheder gives beføjelse 

til at indhente oplysninger vedrørende 

virksomheder, som er genstand for en 

undersøgelse, i digital form, uanset hvilket 

medie disse er lagret på, vil det 

formodentlig også påvirke omfanget af de 

nationale konkurrencemyndigheders 

beføjelser, når de på et tidligt tidspunkt i 
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sagen træffer de relevante 

undersøgelsesforanstaltninger på grundlag 

af både bestemmelser i national 

konkurrenceret og traktatens artikel 101 og 

102. Hvis omfanget af de 

undersøgelsesbeføjelser, som de nationale 

konkurrencemyndigheder tillægges, 

afhænger af, hvorvidt de i sidste instans vil 

anvende de nationale konkurrenceregler 

alene eller parallelt med traktatens artikel 

101 og 102, vil det hæmme effektiviteten 

af håndhævelsen af konkurrencereglerne i 

det indre marked. Derfor bør dette direktiv 

finde anvendelse, både når traktatens 

artikel 101 og 102 anvendes alene, og når 

disse bestemmelser anvendes parallelt med 

national konkurrenceret i den samme sag. 

Den eneste undtagelse vedrører 

beskyttelsen af samarbejdserklæringer og 

forligsindlæg, som også gælder ved 

anvendelsen af national konkurrenceret 

alene. 

sagen træffer de relevante 

undersøgelsesforanstaltninger på grundlag 

af både bestemmelser i national 

konkurrenceret og traktatens artikel 101 og 

102. Hvis omfanget af de 

undersøgelsesbeføjelser, som de nationale 

konkurrencemyndigheder tillægges, 

afhænger af, hvorvidt de i sidste instans vil 

anvende de nationale konkurrenceregler 

alene eller parallelt med traktatens artikel 

101 og 102, vil det hæmme effektiviteten 

af håndhævelsen af konkurrencereglerne i 

det indre marked. Derfor bør dette direktiv 

finde anvendelse, både når traktatens 

artikel 101 og 102 anvendes alene, og når 

disse bestemmelser anvendes parallelt med 

national konkurrenceret i den samme sag. 

Den eneste undtagelse vedrører 

beskyttelsen af samarbejdserklæringer og 

forligsindlæg, som også gælder ved 

anvendelsen af national konkurrenceret 

alene. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Nationale love afskærer mange 

nationale konkurrencemyndigheder fra de 

garantier for uafhængighed og 

håndhævelses- og 

bødeudstedelsesbeføjelser, der er 

nødvendige for at kunne håndhæve disse 

regler på effektiv vis. Det undergraver 

deres mulighed for effektivt at anvende 

traktatens artikel 101 og 102 alene eller 

parallelt med de nationale 

konkurrenceregler, hvor det er relevant. 

Eksempelvis har mange nationale 

(5) Nationale love afskærer mange 

nationale konkurrencemyndigheder fra de 

garantier for uafhængighed og 

håndhævelses- og 

bødeudstedelsesbeføjelser, der er 

nødvendige for at kunne håndhæve disse 

regler på effektiv vis. Det undergraver 

deres mulighed for effektivt at anvende 

traktatens artikel 101 og 102 alene eller 

parallelt med de nationale 

konkurrenceregler, hvor det er relevant. 

Eksempelvis har mange nationale 
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konkurrencemyndigheder ikke efter deres 

nationale lovgivning tilstrækkelige 

redskaber til at indhente beviser for 

overtrædelse af traktatens artikel 101 og 

102 eller udstede bøder til virksomheder, 

som overtræder reglerne, eller de tildeles 

ikke de fornødne ressourcer til at anvende 

traktatens artikel 101 og 102 effektivt. Det 

kan forhindre dem i overhovedet at træffe 

foranstaltninger eller begrænse deres 

muligheder for håndhævelse. Denne 

mangel på redskaber og garantier til 

effektivt at kunne anvende traktatens 

artikel 101 og 102 hos mange nationale 

konkurrencemyndigheder betyder, at sager 

vedrørende virksomheder, som benytter sig 

af konkurrencebegrænsende metoder, kan 

falde meget forskelligt ud, alt efter hvilken 

medlemsstat virksomhederne er aktive i: 

For nogle virksomheder håndhæves 

bestemmelserne i traktatens artikel 101 

eller 102 måske slet ikke eller blot i 

begrænset omfang. I nogle medlemsstater 

kan virksomhederne f.eks. slippe for en 

bøde ved blot at omstrukturere. Den 

uensartede håndhævelse af traktatens 

artikel 101 og 102 samt af de nationale 

konkurrenceregler parallelt med traktatens 

artikel 101 og 102 medfører forspildte 

muligheder for at fjerne adgangsbarrierer 

og skabe mere åbne og konkurrenceudsatte 

markeder i hele Den Europæiske Union, 

hvor virksomhederne konkurrerer på lige 

vilkår på basis af egne meritter. Situationen 

er værst for virksomheder og forbrugere i 

de medlemsstater, hvor de nationale 

konkurrencemyndigheder er dårligt rustede 

til at håndhæve reglerne effektivt. 

Virksomheder kan ikke konkurrere på 

deres egne meritter i områder, hvor der frit 

kan gøres brug af konkurrencefordrejende 

metoder, f.eks. fordi der ikke kan indhentes 

beviser for konkurrencebegrænsende 

adfærd, eller fordi virksomhederne slipper 

for bøder. Virksomhederne har derfor 

ingen interesse i at gå ind på sådanne 

markeder og udøve deres etableringsret til 

at tilbyde varer og tjenesteydelser. 

konkurrencemyndigheder ikke efter deres 

nationale lovgivning tilstrækkelige 

redskaber til at indhente beviser for 

overtrædelse af traktatens artikel 101 og 

102 eller udstede bøder til virksomheder, 

som overtræder reglerne, eller de tildeles 

ikke de fornødne menneskelige og 

økonomiske ressourcer samt den 

budgetmæssige autonomi til at anvende 

traktatens artikel 101 og 102 effektivt. I de 

seneste år har flere nationale 

konkurrencemyndigheder oplevet, at 

deres budget og personale, hvilket truer 

velfungerende nationale 

konkurrencemyndigheder og opfyldelsen 

af deres mission. Det kan forhindre dem i 

overhovedet at træffe foranstaltninger eller 

begrænse deres muligheder for 

håndhævelse. Denne mangel på redskaber 

og garantier til effektivt at kunne anvende 

traktatens artikel 101 og 102 hos mange 

nationale konkurrencemyndigheder 

betyder, at sager vedrørende virksomheder, 

som benytter sig af 

konkurrencebegrænsende metoder, kan 

falde meget forskelligt ud, alt efter hvilken 

medlemsstat virksomhederne er aktive i: 

For nogle virksomheder håndhæves 

bestemmelserne i traktatens artikel 101 

eller 102 måske slet ikke eller blot i 

begrænset omfang. I nogle medlemsstater 

kan virksomhederne f.eks. slippe for en 

bøde ved blot at omstrukturere. Den 

uensartede håndhævelse af traktatens 

artikel 101 og 102 samt af de nationale 

konkurrenceregler parallelt med traktatens 

artikel 101 og 102 medfører forspildte 

muligheder for at fjerne adgangsbarrierer 

og skabe mere rimelige og 

konkurrenceudsatte markeder i hele 

Unionen, hvor virksomhederne 

konkurrerer på lige vilkår på basis af egne 

meritter. Situationen er værst for 

virksomheder og forbrugere i de 

medlemsstater, hvor de nationale 

konkurrencemyndigheder er dårligt rustede 

til at håndhæve reglerne effektivt. 

Virksomheder kan ikke konkurrere på 



 

AM\1138283DA.docx 9/137 PE613.265v01-00 

 DA 

Forbrugere i medlemsstater med et lavere 

håndhævelsesniveau går glip af fordelene 

ved en effektiv håndhævelse af 

konkurrencereglerne. Den uensartede 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102 og af de nationale konkurrenceregler 

parallelt med traktatens artikel 101 og 102 i 

Europa fordrejer således konkurrencen i 

det indre marked og undergraver dets 

funktionsmåde. 

deres egne meritter i områder, hvor der frit 

kan gøres brug af konkurrencefordrejende 

metoder, f.eks. fordi der ikke kan indhentes 

beviser for konkurrencebegrænsende 

adfærd, eller fordi virksomhederne slipper 

for bøder. Virksomhederne har derfor 

ingen interesse i at gå ind på sådanne 

markeder og udøve deres etableringsret til 

at tilbyde varer og tjenesteydelser. 

Forbrugere i medlemsstater med et lavere 

håndhævelsesniveau går glip af fordelene 

ved en effektiv håndhævelse af 

konkurrencereglerne. Den uensartede 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102 og af de nationale konkurrenceregler 

parallelt med traktatens artikel 101 og 102 i 

Unionen fordrejer således konkurrencen i 

det indre marked og undergraver dets 

funktionsmåde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Nationale love afskærer mange 

nationale konkurrencemyndigheder fra de 

garantier for uafhængighed og 

håndhævelses- og 

bødeudstedelsesbeføjelser, der er 

nødvendige for at kunne håndhæve disse 

regler på effektiv vis. Det undergraver 

deres mulighed for effektivt at anvende 

traktatens artikel 101 og 102 alene eller 

parallelt med de nationale 

konkurrenceregler, hvor det er relevant. 

Eksempelvis har mange nationale 

konkurrencemyndigheder ikke efter deres 

nationale lovgivning tilstrækkelige 

redskaber til at indhente beviser for 

overtrædelse af traktatens artikel 101 og 

(5) Visse mangler i nationale love kan 

afskære nationale 

konkurrencemyndigheder fra de garantier 

for uafhængighed og håndhævelses- og 

bødeudstedelsesbeføjelser, der er 

nødvendige for at kunne håndhæve disse 

regler på effektiv vis. Det undergraver 

deres mulighed for effektivt at anvende 

traktatens artikel 101 og 102 alene eller 

parallelt med de nationale 

konkurrenceregler, hvor det er relevant. 

Eksempelvis har mange nationale 

konkurrencemyndigheder ikke efter deres 

nationale lovgivning tilstrækkelige 

redskaber til at indhente beviser for 

overtrædelse af traktatens artikel 101 og 
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102 eller udstede bøder til virksomheder, 

som overtræder reglerne, eller de tildeles 

ikke de fornødne ressourcer til at anvende 

traktatens artikel 101 og 102 effektivt. Det 

kan forhindre dem i overhovedet at træffe 

foranstaltninger eller begrænse deres 

muligheder for håndhævelse. Denne 

mangel på redskaber og garantier til 

effektivt at kunne anvende traktatens 

artikel 101 og 102 hos mange nationale 

konkurrencemyndigheder betyder, at sager 

vedrørende virksomheder, som benytter sig 

af konkurrencebegrænsende metoder, kan 

falde meget forskelligt ud, alt efter hvilken 

medlemsstat virksomhederne er aktive i: 

For nogle virksomheder håndhæves 

bestemmelserne i traktatens artikel 101 

eller 102 måske slet ikke eller blot i 

begrænset omfang. I nogle medlemsstater 

kan virksomhederne f.eks. slippe for en 

bøde ved blot at omstrukturere. Den 

uensartede håndhævelse af traktatens 

artikel 101 og 102 samt af de nationale 

konkurrenceregler parallelt med traktatens 

artikel 101 og 102 medfører forspildte 

muligheder for at fjerne adgangsbarrierer 

og skabe mere åbne og konkurrenceudsatte 

markeder i hele Den Europæiske Union, 

hvor virksomhederne konkurrerer på lige 

vilkår på basis af egne meritter. Situationen 

er værst for virksomheder og forbrugere i 

de medlemsstater, hvor de nationale 

konkurrencemyndigheder er dårligt rustede 

til at håndhæve reglerne effektivt. 

Virksomheder kan ikke konkurrere på 

deres egne meritter i områder, hvor der frit 

kan gøres brug af konkurrencefordrejende 

metoder, f.eks. fordi der ikke kan indhentes 

beviser for konkurrencebegrænsende 

adfærd, eller fordi virksomhederne slipper 

for bøder. Virksomhederne har derfor 

ingen interesse i at gå ind på sådanne 

markeder og udøve deres etableringsret til 

at tilbyde varer og tjenesteydelser. 

Forbrugere i medlemsstater med et lavere 

håndhævelsesniveau går glip af fordelene 

ved en effektiv håndhævelse af 

konkurrencereglerne. Den uensartede 

102 eller udstede bøder til virksomheder, 

som overtræder reglerne, eller de tildeles 

ikke de fornødne ressourcer til at anvende 

traktatens artikel 101 og 102 effektivt. Det 

kan forhindre dem i overhovedet at træffe 

foranstaltninger eller begrænse deres 

muligheder for håndhævelse. Denne 

mangel på redskaber og garantier til 

effektivt at kunne anvende traktatens 

artikel 101 og 102 hos mange nationale 

konkurrencemyndigheder betyder, at sager 

vedrørende virksomheder, som benytter sig 

af konkurrencebegrænsende metoder, kan 

falde meget forskelligt ud, alt efter hvilken 

medlemsstat virksomhederne er aktive i: 

For nogle virksomheder håndhæves 

bestemmelserne i traktatens artikel 101 

eller 102 måske slet ikke eller blot i 

begrænset omfang. I nogle medlemsstater 

kan virksomhederne f.eks. slippe for en 

bøde ved blot at omstrukturere. Den 

uensartede håndhævelse af traktatens 

artikel 101 og 102 samt af de nationale 

konkurrenceregler parallelt med traktatens 

artikel 101 og 102 medfører forspildte 

muligheder for at fjerne adgangsbarrierer 

og skabe mere åbne og konkurrenceudsatte 

markeder i hele Den Europæiske Union, 

hvor virksomhederne konkurrerer på lige 

vilkår på basis af egne meritter. Situationen 

er værst for virksomheder og forbrugere i 

de medlemsstater, hvor de nationale 

konkurrencemyndigheder er dårligt rustede 

til at håndhæve reglerne effektivt. 

Virksomheder kan ikke konkurrere på 

deres egne meritter i områder, hvor der frit 

kan gøres brug af konkurrencefordrejende 

metoder, f.eks. fordi der ikke kan indhentes 

beviser for konkurrencebegrænsende 

adfærd, eller fordi virksomhederne slipper 

for bøder. Virksomhederne har derfor 

ingen interesse i at gå ind på sådanne 

markeder og udøve deres etableringsret til 

at tilbyde varer og tjenesteydelser. 

Forbrugere i medlemsstater med et lavere 

håndhævelsesniveau går glip af fordelene 

ved en effektiv håndhævelse af 

konkurrencereglerne. Den uensartede 
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håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102 og af de nationale konkurrenceregler 

parallelt med traktatens artikel 101 og 102 i 

Europa fordrejer således konkurrencen i 

det indre marked og undergraver dets 

funktionsmåde. 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102 og af de nationale konkurrenceregler 

parallelt med traktatens artikel 101 og 102 i 

Europa fordrejer således konkurrencen i 

det indre marked og undergraver dets 

funktionsmåde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Mangler i og begrænsninger af de 

nationale konkurrencemyndigheders 

redskaber og garantier undergraver 

systemet med parallelle kompetencer til 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102, der skal fungere som et 

sammenhængende hele på grundlag af et 

nært samarbejde i Det Europæiske 

Konkurrencenetværk. Systemet beror på, at 

myndighederne hjælper hinanden og kan 

træffe undersøgelsesforanstaltninger på 

hinandens vegne. Det kan imidlertid ikke 

fungere efter hensigten, hvis der stadig 

findes nationale konkurrencemyndigheder, 

som ikke råder over tiltrækkelige 

undersøgelsesredskaber. På andre centrale 

områder er de nationale 

konkurrencemyndigheder ikke i stand til at 

yde gensidig bistand. For eksempel kan 

virksomheder, som er aktive på tværs af 

grænserne, undgå at betale bøder i de fleste 

medlemsstater, blot fordi de ikke har en 

juridisk tilstedeværelse i nogle af de 

medlemsstater, som de er aktive i. Det 

mindsker incitamentet til at efterleve 

traktatens artikel 101 og 102. Den deraf 

følgende ineffektive håndhævelse fordrejer 

konkurrencen for de lovlydige 

(6) Mangler i og begrænsninger af de 

nationale konkurrencemyndigheders 

redskaber og garantier undergraver 

systemet med parallelle kompetencer til 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102, der skal fungere som et 

sammenhængende hele på grundlag af et 

nært samarbejde i Det Europæiske 

Konkurrencenetværk. Systemet beror på, at 

myndighederne hjælper hinanden og kan 

træffe undersøgelsesforanstaltninger på 

hinandens vegne med henblik på at 

fremme samarbejde og gensidig bistand 

mellem medlemsstaterne. Det kan 

imidlertid ikke fungere efter hensigten, 

hvis der stadig findes nationale 

konkurrencemyndigheder, som ikke råder 

over tiltrækkelige undersøgelsesredskaber. 

På andre centrale områder er de nationale 

konkurrencemyndigheder ikke i stand til at 

yde gensidig bistand. For eksempel kan 

virksomheder, som er aktive på tværs af 

grænserne, undgå at betale bøder i de fleste 

medlemsstater, blot fordi de ikke har en 

juridisk tilstedeværelse i nogle af de 

medlemsstater, som de er aktive i. Det 

mindsker incitamentet til at efterleve 

traktatens artikel 101 og 102. Den deraf 
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virksomheder og undergraver 

forbrugertilliden i det indre marked, især 

på det digitale område. 

følgende ineffektive håndhævelse fordrejer 

konkurrencen for de lovlydige 

virksomheder og undergraver 

forbrugertilliden i det indre marked, især 

på det digitale område. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Mangler i og begrænsninger af de 

nationale konkurrencemyndigheders 

redskaber og garantier undergraver 

systemet med parallelle kompetencer til 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102, der skal fungere som et 

sammenhængende hele på grundlag af et 

nært samarbejde i Det Europæiske 

Konkurrencenetværk. Systemet beror på, at 

myndighederne hjælper hinanden og kan 

træffe undersøgelsesforanstaltninger på 

hinandens vegne. Det kan imidlertid ikke 

fungere efter hensigten, hvis der stadig 

findes nationale konkurrencemyndigheder, 

som ikke råder over tiltrækkelige 

undersøgelsesredskaber. På andre centrale 

områder er de nationale 

konkurrencemyndigheder ikke i stand til at 

yde gensidig bistand. For eksempel kan 

virksomheder, som er aktive på tværs af 

grænserne, undgå at betale bøder i de fleste 

medlemsstater, blot fordi de ikke har en 

juridisk tilstedeværelse i nogle af de 

medlemsstater, som de er aktive i. Det 

mindsker incitamentet til at efterleve 

traktatens artikel 101 og 102. Den deraf 

følgende ineffektive håndhævelse fordrejer 

konkurrencen for de lovlydige 

virksomheder og undergraver 

(6) Visse mangler i og begrænsninger 

af de nationale konkurrencemyndigheders 

redskaber og garantier kunne potentielt 

undergrave systemet med parallelle 

kompetencer til håndhævelse af traktatens 

artikel 101 og 102, der skal fungere som et 

sammenhængende hele på grundlag af et 

nært samarbejde i Det Europæiske 

Konkurrencenetværk. Systemet beror på, at 

myndighederne hjælper hinanden og kan 

træffe undersøgelsesforanstaltninger på 

hinandens vegne. Det kan imidlertid ikke 

fungere efter hensigten, hvis der stadig 

findes nationale konkurrencemyndigheder, 

som ikke råder over tiltrækkelige 

undersøgelsesredskaber. På andre centrale 

områder er de nationale 

konkurrencemyndigheder ikke i stand til at 

yde gensidig bistand. For eksempel kan 

virksomheder, som er aktive på tværs af 

grænserne, undgå at betale bøder i de fleste 

medlemsstater, blot fordi de ikke har en 

juridisk tilstedeværelse i nogle af de 

medlemsstater, som de er aktive i. Det 

mindsker incitamentet til at efterleve 

traktatens artikel 101 og 102. Den deraf 

følgende ineffektive håndhævelse fordrejer 

konkurrencen for de lovlydige 

virksomheder og undergraver 
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forbrugertilliden i det indre marked, især 

på det digitale område. 

forbrugertilliden i det indre marked, især 

på det digitale område. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) For at sikre en reelt ensartet 

håndhævelse af konkurrencereglerne i 

Europa, som skaber mere lige vilkår for 

virksomhederne i det indre marked og 

mindre ulige betingelser for forbrugerne, 

bør der indføres minimumsgarantier for 

uafhængighed og ressourcer og 

grundlæggende håndhævelses- og 

bødeudstedelsesbeføjelser ved anvendelse 

af traktatens artikel 101 og 102 alene og 

anvendelse af national konkurrenceret 

parallelt med traktatens artikel 101 og 102, 

så de nationale konkurrencemyndigheder 

kan fungere optimalt. 

(7) For at sikre en reelt ensartet 

håndhævelse af konkurrencereglerne i 

Europa, som skaber mere lige vilkår for 

virksomhederne i det indre marked og 

mindre ulige betingelser for forbrugerne, 

bør der indføres minimumsgarantier for 

uafhængighed, de fornødne økonomiske, 

menneskelige og teknologiske ressourcer 

og grundlæggende håndhævelses- og 

bødeudstedelsesbeføjelser ved anvendelse 

af traktatens artikel 101 og 102 alene og 

anvendelse af national konkurrenceret 

parallelt med traktatens artikel 101 og 102, 

så de nationale konkurrencemyndigheder 

kan fungere optimalt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Derimod er der behov for 

detaljerede regler vedrørende betingelserne 

for straflempelse ved hemmelige karteller. 

Virksomhederne vil kun afsløre hemmelige 

(10) Derimod er der behov for 

detaljerede regler vedrørende betingelserne 

for straflempelse ved hemmelige karteller. 

Virksomhederne vil kun afsløre hemmelige 
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karteller, som de har deltaget i, hvis der er 

tilstrækkelig retssikkerhed om 

mulighederne for at opnå bødefritagelse. 

De markante forskelle mellem de 

forskellige stramlempelsesordninger i 

medlemsstaterne skaber usikkerhed for 

potentielle ansøgere og risikerer at mindske 

incitamentet til at ansøge om straflempelse. 

Hvis medlemsstaterne har mulighed for at 

gennemføre eller anvende enten strengere 

eller lempeligere regler på det område, 

som dette direktiv vedrører, vil det ikke 

alene gå imod målet om at fastholde 

incitamentet til at ansøge om straflempelse 

med henblik på at styrke håndhævelsen af 

konkurrencereglerne i Unionen, men 

risikerer også at skabe mere ulige vilkår 

for virksomhederne i det indre marked. 

Dette forhindrer ikke medlemsstaterne i at 

anvende straflempelsesordninger ikke 

alene i forbindelse med hemmelige 

karteller, men også ved andre 

overtrædelser af traktatens artikel 101 eller 

102 og tilsvarende nationale bestemmelser. 

karteller, som de har deltaget i, hvis der er 

tilstrækkelig retssikkerhed om 

mulighederne for at opnå bødefritagelse. 

De markante forskelle mellem de 

forskellige stramlempelsesordninger i 

medlemsstaterne skaber usikkerhed for 

potentielle ansøgere og risikerer at mindske 

incitamentet til at ansøge om straflempelse. 

Markedsforskelle kunne potentielt også 

føre til, at flere medlemmer af et 

hemmeligt kartel forsøger at drage fordel 

af straflempelsesordninger i forskellige 

medlemsstater. Hvis medlemsstaterne har 

mulighed for at gennemføre eller anvende 

klarere og harmoniserede regler på det 

område, som dette direktiv vedrører, vil det 

understøtte målet om at fastholde 

incitamentet til at ansøge om straflempelse 

med henblik på at styrke håndhævelsen af 

konkurrencereglerne i Unionen, og sikre 

lige vilkår for virksomhederne i det indre 

marked. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at anvende 

straflempelsesordninger ikke alene i 

forbindelse med hemmelige karteller, men 

også ved andre overtrædelser af traktatens 

artikel 101 eller 102 og tilsvarende 

nationale bestemmelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Derimod er der behov for 

detaljerede regler vedrørende betingelserne 

for straflempelse ved hemmelige karteller. 

Virksomhederne vil kun afsløre hemmelige 

karteller, som de har deltaget i, hvis der er 

tilstrækkelig retssikkerhed om 

mulighederne for at opnå bødefritagelse. 

(10) Derimod er der behov for klare og 

omfattende regler vedrørende 

betingelserne for straflempelse ved 

hemmelige karteller. Virksomhederne vil 

kun afsløre hemmelige karteller, som de 

har deltaget i, hvis der er tilstrækkelig 

retssikkerhed om mulighederne for at opnå 
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De markante forskelle mellem de 

forskellige stramlempelsesordninger i 

medlemsstaterne skaber usikkerhed for 

potentielle ansøgere og risikerer at mindske 

incitamentet til at ansøge om straflempelse. 

Hvis medlemsstaterne har mulighed for at 

gennemføre eller anvende enten strengere 

eller lempeligere regler på det område, som 

dette direktiv vedrører, vil det ikke alene 

gå imod målet om at fastholde incitamentet 

til at ansøge om straflempelse med henblik 

på at styrke håndhævelsen af 

konkurrencereglerne i Unionen, men 

risikerer også at skabe mere ulige vilkår for 

virksomhederne i det indre marked. Dette 

forhindrer ikke medlemsstaterne i at 

anvende straflempelsesordninger ikke 

alene i forbindelse med hemmelige 

karteller, men også ved andre 

overtrædelser af traktatens artikel 101 eller 

102 og tilsvarende nationale bestemmelser. 

bødefritagelse. De markante forskelle 

mellem de forskellige 

stramlempelsesordninger i 

medlemsstaterne skaber usikkerhed for 

potentielle ansøgere og risikerer at mindske 

incitamentet til at ansøge om straflempelse. 

Hvis medlemsstaterne har mulighed for at 

gennemføre eller anvende enten strengere 

eller lempeligere regler på det område, som 

dette direktiv vedrører, vil det ikke alene 

gå imod målet om at fastholde incitamentet 

til at ansøge om straflempelse med henblik 

på at styrke håndhævelsen af 

konkurrencereglerne i Unionen, men 

risikerer også at skabe mere ulige vilkår for 

virksomhederne i det indre marked. Dette 

forhindrer ikke medlemsstaterne i at 

anvende straflempelsesordninger ikke 

alene i forbindelse med hemmelige 

karteller, men også ved andre 

overtrædelser af traktatens artikel 101 eller 

102 og tilsvarende nationale bestemmelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Beskyttelse af fortroligheden af 

kommunikation mellem advokater, 

herunder både eksterne advokater og 

interne juridiske konsulenter, og deres 

klienter udgør et nødvendigt led i den 

fulde udøvelse af retten til forsvar, som 

fastslået i retspraksis ved Den Europæiske 

Unions Domstol. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør derfor som 

minimum respektere fortroligheden af 

korrespondancen mellem advokater og 

klienter, forudsat at den finder sted med 

henblik på og af hensyn til klientens ret til 
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forsvar i konkurrencesager, og at der tale 

om kommunikation med uafhængige 

advokater. Denne tavshedspligt bør ikke 

være til hinder for, at en klient afslører 

korrespondance mellem advokat og klient, 

hvis klienten mener, at det er i hans eller 

hendes interesse at gøre det. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Da beskyttelsen af fortroligheden 

af kommunikationen mellem en advokat 

og dennes klient i henhold til EU-

Domstolens retspraksis udgør et 

nødvendigt led i den fulde udøvelse af 

retten til forsvar, bør medlemsstaterne 

sikre, at de nationale 

konkurrencemyndigheder som et 

minimum respekterer fortroligheden af 

korrespondancen mellem en klient og 

dennes advokat, forudsat at den finder 

sted med henblik på og af hensyn til 

klientens ret til forsvar i sager om 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102, og at der er tale om kommunikation 

med uafhængige advokater. 

Or. de 

Begrundelse 

Beskyttelsen af fortroligheden af kommunikation mellem en advokat og dennes klient udgør et 

nødvendigt led i den fulde udøvelse af retten til forsvar. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør derfor som minimum respektere fortroligheden af 

korrespondancen mellem en klient og dennes advokat, forudsat at den finder sted med henblik 

på og af hensyn til klientens ret til forsvar i konkurrencesager, og at der er tale om 

kommunikation med uafhængige advokater. 
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Ændringsforslag  69 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) De nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

bør styrkes for at sikre en effektiv og 

ensartet anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102. I den forbindelse bør national 

ret indeholde specifikke bestemmelser, der 

sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder ved anvendelse 

af traktatens artikel 101 og 102 er beskyttet 

mod udefrakommende indblanding og 

politisk pres, som kan lægge hindringer i 

vejen for en uafhængig vurdering af de 

sager, de får til behandling. Der bør derfor 

på forhånd fastlægges regler for, af hvilke 

grunde medlemmer af de nationale 

konkurrencemyndigheders 

beslutningsorganer kan afskediges, for at 

fjerne enhver tvivl om disse organers 

neutralitet og uimodtagelighed over for 

udefrakommende indblanding. 

(14) De nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

bør styrkes for at sikre en effektiv og 

ensartet anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102. I den forbindelse bør national 

ret indeholde specifikke bestemmelser, der 

sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder ved anvendelse 

af traktatens artikel 101 og 102 er beskyttet 

mod udefrakommende indblanding og 

politisk pres, som kan lægge hindringer i 

vejen for en uafhængig vurdering af de 

sager, de får til behandling. Der bør derfor 

på forhånd fastlægges regler for, af hvilke 

grunde medlemmer af de nationale 

konkurrencemyndigheders 

beslutningsorganer kan afskediges, for at 

fjerne enhver tvivl om disse organers 

neutralitet og uimodtagelighed over for 

udefrakommende indblanding. Desuden, 

for at understrege deres uvildighed, bør de 

bøder, de pålægger, ikke anvendes til 

finansiere dem direkte. 

Or. en 

Begrundelse 

Samtidig med, at det er vigtigt at fjerne de nuværende hindringer, der forhindrer mange 

nationale konkurrencemyndigheder i at pålægge effektive bøder, er det også vigtigt for at 

garantere deres uvildighed at sikre, at de ikke bruger de bøder, som de pålægger, blot til at 

finansiere dem selv. 

 

Ændringsforslag  70 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) De nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

bør styrkes for at sikre en effektiv og 

ensartet anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102. I den forbindelse bør national 

ret indeholde specifikke bestemmelser, der 

sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder ved anvendelse 

af traktatens artikel 101 og 102 er beskyttet 

mod udefrakommende indblanding og 

politisk pres, som kan lægge hindringer i 

vejen for en uafhængig vurdering af de 

sager, de får til behandling. Der bør derfor 

på forhånd fastlægges regler for, af hvilke 

grunde medlemmer af de nationale 

konkurrencemyndigheders 

beslutningsorganer kan afskediges, for at 

fjerne enhver tvivl om disse organers 

neutralitet og uimodtagelighed over for 

udefrakommende indblanding. 

(14) De nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

bør styrkes for at sikre en effektiv og 

ensartet anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102. I den forbindelse bør national 

ret indeholde specifikke bestemmelser, der 

sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder ved anvendelse 

af traktatens artikel 101 og 102 er beskyttet 

mod udefrakommende indblanding og 

politisk pres, som kan lægge hindringer i 

vejen for en uafhængig vurdering af de 

sager, de får til behandling. Der bør derfor 

på forhånd fastlægges regler for, af hvilke 

grunde medlemmer af de nationale 

konkurrencemyndigheders 

beslutningsorganer kan afskediges, for at 

fjerne enhver tvivl om disse organers 

neutralitet og uimodtagelighed over for 

udefrakommende indblanding. Endvidere 

bør de nationale 

konkurrencemyndigheders 

budgetmæssige uafhængighed være sikret 

i den nationale lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Statsejede virksomheder er 

underkastet traktaternes 

konkurrenceregler, i det omfang de 

beskæftiger sig med økonomisk aktivitet. 
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Medlemsstaterne bør afstå fra at træffe 

foranstaltninger, der kan undergrave den 

uafhængige vurdering af spørgsmål, der 

bringes for de nationale 

konkurrencemyndigheder, når de 

vedrører sådanne virksomheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at sikre de nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

bør de ansatte og medlemmerne af 

beslutningsorganet udvise integritet og 

afstå fra enhver handling, der er uforenelig 

med varetagelsen af deres opgaver. For at 

forebygge en eventuel underminering af de 

ansattes eller medlemmerne af 

beslutningsorganets uafhængighed bør det 

fastsættes, at de under deres ansættelses- 

eller embedsperiode og i en rimelig periode 

derefter skal afstå fra at udøve enhver form 

for uforenelig lønnet eller ulønnet 

virksomhed. Det indebærer også, at de i 

løbet af deres ansættelse eller embede ikke 

bør have interesser i virksomheder eller 

organisationer, som er i kontakt med en 

national konkurrencemyndighed, for så 

vidt som dette potentielt vil kunne påvirke 

deres uafhængighed. Ansatte og 

medlemmer af beslutningsorganet bør 

oplyse om eventuelle interesser eller 

aktiver, der kan give anledning til 

interessekonflikter i forbindelse med 

varetagelsen af deres opgaver. De bør have 

pligt til at meddele det til 

beslutningsorganet, de øvrige medlemmer 

eller den udpegende myndighed ved 

(15) For at sikre de nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

bør de ansatte og medlemmerne af 

beslutningsorganet udvise integritet og 

afstå fra enhver handling, der er uforenelig 

med varetagelsen af deres opgaver. For at 

forebygge en eventuel underminering af de 

ansattes eller medlemmerne af 

beslutningsorganets uafhængighed bør det 

fastsættes, at de under deres ansættelses- 

eller embedsperiode og i en rimelig periode 

derefter skal afstå fra at udøve enhver form 

for uforenelig lønnet eller ulønnet 

virksomhed. De bør også oplyse om nære 

familiemedlemmers potentielle 

uforenelige virksomhed. Det indebærer 

også, at de i løbet af deres ansættelse eller 

embede ikke bør have interesser i 

virksomheder eller organisationer, som er i 

kontakt med en national 

konkurrencemyndighed, for så vidt som 

dette potentielt vil kunne påvirke deres 

uafhængighed. Ansatte og medlemmer af 

beslutningsorganet bør oplyse om 

eventuelle interesser eller aktiver, der kan 

give anledning til interessekonflikter i 

forbindelse med varetagelsen af deres 

opgaver , herunder nære 
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nationale konkurrencemyndigheder, hvor 

beslutningerne alene træffes af én person, 

hvis de i forbindelse med deres opgaver 

kommer ud for at skulle træffe afgørelse i 

en sag, som de måtte have interesser i, og 

som risikerer at påvirke deres uvildighed. 

familiemedlemmers eventuelle interesser 

eller aktiver. De bør have pligt til at 

meddele det til beslutningsorganet, de 

øvrige medlemmer eller den udpegende 

myndighed ved nationale 

konkurrencemyndigheder, hvor 

beslutningerne alene træffes af én person, 

hvis de i forbindelse med deres opgaver 

kommer ud for at skulle træffe afgørelse i 

en sag, som de eller deres nære 

familiemedlemmer måtte have interesser i, 

og som risikerer at påvirke deres 

uvildighed. Endvidere bør 

medlemsstaterne sikre, at der indføres en 

betænkningstid for medlemmer af 

beslutningsorganet af en nærmere fastsat 

varighed, efter at de forlader den 

nationale konkurrencemyndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at sikre de nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

bør de ansatte og medlemmerne af 

beslutningsorganet udvise integritet og 

afstå fra enhver handling, der er uforenelig 

med varetagelsen af deres opgaver. For at 

forebygge en eventuel underminering af 

de ansattes eller medlemmerne af 

beslutningsorganets uafhængighed bør 

det fastsættes, at de under deres 

ansættelses- eller embedsperiode og i en 

rimelig periode derefter skal afstå fra at 

udøve enhver form for uforenelig lønnet 

eller ulønnet virksomhed. Det indebærer 

også, at de i løbet af deres ansættelse eller 

embede ikke bør have interesser i 

virksomheder eller organisationer, som er i 

(15) For at sikre de nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

bør de ansatte og medlemmerne af 

beslutningsorganet udvise integritet og 

afstå fra enhver handling, der er uforenelig 

med varetagelsen af deres opgaver. Det 

betyder, at de under deres ansættelses- eller 

embedsperiode og i en rimelig periode 

derefter skal afstå fra at udøve enhver form 

for uforenelig lønnet eller ulønnet 

virksomhed, der kan give anledning til en 

interessekonflikt i en konkret sag. Det 

indebærer også, at de ved varetagelsen af 

deres opgaver i løbet af deres ansættelse 

eller embede ikke bør have interesser i 

virksomheder eller organisationer, som er 

genstand for en sag om håndhævelse af 
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kontakt med en national 

konkurrencemyndighed, for så vidt som 

dette potentielt vil kunne påvirke deres 

uafhængighed. Ansatte og medlemmer af 

beslutningsorganet bør oplyse om 

eventuelle interesser eller aktiver, der kan 

give anledning til interessekonflikter i 

forbindelse med varetagelsen af deres 

opgaver. De bør have pligt til at meddele 

det til beslutningsorganet, de øvrige 

medlemmer eller den udpegende 

myndighed ved nationale 

konkurrencemyndigheder, hvor 

beslutningerne alene træffes af én person, 

hvis de i forbindelse med deres opgaver 

kommer ud for at skulle træffe afgørelse i 

en sag, som de måtte have interesser i, og 

som risikerer at påvirke deres uvildighed. 

artikel 101 eller 102 i TEUF, som de 

deltager i, for så vidt som dette potentielt 

vil kunne påvirke deres uafhængighed i 

håndteringen af den pågældende sag. 

Ansatte og medlemmer af 

beslutningsorganet bør oplyse om 

eventuelle interesser eller aktiver, der kan 

give anledning til interessekonflikter i 

forbindelse med varetagelsen af deres 

opgaver. De bør have pligt til at afholde 

sig fra enhver deltagelse i 

beslutningsprocessen i en sag, som de 

måtte have interesser i, og som risikerer at 

påvirke deres uvildighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  74 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Nationale 

konkurrencemyndigheder bør 

offentliggøre en adfærdskodeks, uden at 

dette berører anvendelsen af strengere 

nationale regler, der mindst dækker 

regler, der undgår interessekonflikter, 

herunder bestemmelser om 

betænkningstider og accept af 

indbydelser, samt regler vedrørende 

aktiviteter varetaget som privatperson. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør kunne 

foretage prioritering af sager om 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102 med henblik på at udnytte deres 

ressourcer effektivt og sætte dem i stand til 

at fokusere på at forebygge og gribe ind 

over for konkurrencebegrænsende adfærd i 

det indre marked. De bør derfor kunne 

afvise klager under henvisning til, at de 

ikke er af høj prioritet. Dette bør ikke 

berøre de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, f.eks. 

manglende kompetence, eller til at 

konkludere, at de ikke har grund til at gribe 

ind i sagen. De nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

foretage prioritering af deres 

håndhævelsessager berører ikke en 

medlemsstats regerings ret til at udstede 

generelle politiske retningslinjer eller 

prioriterede retningslinjer til de nationale 

konkurrencemyndigheder, som ikke 

vedrører specifikke sager om håndhævelse 

af traktatens artikel 101 og 102. 

(17) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør kunne 

foretage prioritering af sager om 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102 med henblik på at udnytte deres 

ressourcer effektivt og sætte dem i stand til 

at fokusere på at forebygge og gribe ind 

over for konkurrencebegrænsende adfærd i 

det indre marked. De bør derfor kunne 

afvise klager under henvisning til, at de 

ikke er af høj prioritet. Dette bør ikke 

berøre de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, f.eks. 

manglende kompetence, eller til at 

konkludere, at de ikke har grund til at gribe 

ind i sagen. I tilfælde af afvisning skal de 

nationale konkurrencemyndigheder 

informere klageren rettidigt med en 

begrundelse. De nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

foretage prioritering af deres 

håndhævelsessager berører ikke en 

medlemsstats regerings ret til at udstede 

generelle politiske retningslinjer eller 

prioriterede retningslinjer til de nationale 

konkurrencemyndigheder, som ikke 

vedrører specifikke sager om håndhævelse 

af traktatens artikel 101 og 102. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør kunne 

foretage prioritering af sager om 

håndhævelse af traktatens artikel 101 og 

102 med henblik på at udnytte deres 

ressourcer effektivt og sætte dem i stand til 

at fokusere på at forebygge og gribe ind 

over for konkurrencebegrænsende adfærd i 

det indre marked. De bør derfor kunne 

afvise klager under henvisning til, at de 

ikke er af høj prioritet. Dette bør ikke 

berøre de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, f.eks. 

manglende kompetence, eller til at 

konkludere, at de ikke har grund til at gribe 

ind i sagen. De nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

foretage prioritering af deres 

håndhævelsessager berører ikke en 

medlemsstats regerings ret til at udstede 

generelle politiske retningslinjer eller 

prioriterede retningslinjer til de nationale 

konkurrencemyndigheder, som ikke 

vedrører specifikke sager om håndhævelse 

af traktatens artikel 101 og 102. 

(17) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør kunne 

foretage prioritering af sager og deres 

budgetudgifter om håndhævelse af 

traktatens artikel 101 og 102 med henblik 

på at udnytte deres ressourcer effektivt og 

sætte dem i stand til at fokusere på at 

forebygge og gribe ind over for 

konkurrencebegrænsende adfærd i det 

indre marked. De bør derfor kunne afvise 

klager under henvisning til, at de ikke er af 

høj prioritet. Dette bør ikke berøre de 

nationale konkurrencemyndigheders 

beføjelse til at afvise klager af andre 

årsager, f.eks. manglende kompetence, 

eller til at konkludere, at de ikke har grund 

til at gribe ind i sagen. De nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

foretage prioritering af deres 

håndhævelsessager berører ikke en 

medlemsstats regerings ret til at udstede 

generelle politiske retningslinjer eller 

prioriterede retningslinjer til de nationale 

konkurrencemyndigheder, som ikke 

vedrører specifikke sager om håndhævelse 

af traktatens artikel 101 og 102. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Sager, der afvises af de nationale 

konkurrencemyndigheder, under 

henvisning til at de ikke er blevet 

prioriteret, bør opbevares af de nationale 

konkurrencemyndigheder i en 

velorganiseret database af 



 

PE613.265v01-00 24/137 AM\1138283DA.docx 

DA 

referencehensyn og eventuelle fremtidige 

aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse. 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse. Navnlig skal det sikres, at 

konkurrencemyndighederne har den 

fornødne kapacitet og viden til at 

opretholde konkurrencen mellem de 

produkter i den digitale økonomi, hvis 

værdi afhænger af eksterne omkostninger 

til net. I den digitale økonomi er disse 

produkter, f.eks. betalingskort, mere 

almindelige end tidligere. Hvis de klarer 

sig godt, bliver de til naturlige monopoler, 

idet det stigende antal kunder øger 

produktets værdi for andre kunder. 

Konkurrencemyndighedernes handlekraft 

og viden og deres samarbejde inden for 

regulering af priser og indkomstfordeling 

bør udvikles på EU-plan for så vidt angår 

produkter, hvis værdi afhænger af 

eksterne omkostninger til net, med det mål 

at sikre, at omkostningerne fordeles 

hensigtsmæssigt, og at sund konkurrence, 

innovation, den digitale økonomi og den 

teknologiske udvikling ikke hæmmes, og 

forbrugernes interesser ikke skades. 
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Or. fi 

Ændringsforslag  79 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse. 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse. De nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

vil blive styrket, hvis de har autonomi i 

forbindelse med gennemførelsen af de 

budgetter, der er afsat til dem. Autonomi i 

forbindelse med gennemførelsen af de 

afsatte budgetter bør gennemføres inden 

for rammerne af nationale budgetregler 

og -procedurer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 
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kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse. 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse. De nationale 

konkurrencemyndigheders uafhængighed 

bør styrkes med en klar budgetmæssig 

autonomi ved gennemførelsen af de 

budgetter, der er afsat til dem. En sådan 

autonomi bør gennemføres inden for 

rammerne af nationale budgetregler og 

procedurer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse. 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse, og de bør fritages fra stabilitets- og 

vækstpagtens beregninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse. 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres nødvendige ressourcer til at udøve 

disse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk udstyr til at sikre, at de effektivt 

kan varetage deres opgaver i forbindelse 

med anvendelsen af traktatens artikel 101 

og 102. Hvis de får udvidede opgaver eller 

beføjelser under national ret, bør de fortsat 

sikres tilstrækkelige ressourcer til at udøve 

disse. 

(18) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

tilstrækkelige ressourcer for så vidt angår 

personale, ekspertise, finansielle midler og 

teknisk og teknologisk udstyr til at sikre, at 

de effektivt kan varetage deres opgaver i 

forbindelse med anvendelsen af traktatens 

artikel 101 og 102. Hvis de får udvidede 

opgaver eller beføjelser under national ret, 

bør de fortsat sikres tilstrækkelige 

ressourcer til at udøve disse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 21 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) De nationale administrative 

konkurrencemyndigheder bør have 

tilstrækkelige undersøgelsesbeføjelser til at 

imødegå udfordringerne med håndhævelse 

på det digitale område, og disse beføjelser 

bør sætte de nationale 

konkurrencemyndigheder i stand til at 

indhente alle oplysninger i digital form, 

herunder ved hjælp af kriminaltekniske 

metoder, vedrørende den virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning, som er 

genstand for undersøgelsen, uanset hvilket 

medie oplysningerne er lagret på, f.eks. 

bærbare computere, mobiltelefoner eller 

andre mobile enheder. 

(21) De nationale administrative 

konkurrencemyndigheder bør have 

tilstrækkelige undersøgelsesbeføjelser til at 

imødegå udfordringerne med håndhævelse 

på det digitale område, og disse beføjelser 

bør sætte de nationale 

konkurrencemyndigheder i stand til at 

indhente alle oplysninger i digital form, 

herunder ved hjælp af kriminaltekniske 

metoder, vedrørende den virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning, som er 

genstand for undersøgelsen, uanset hvilket 

medie oplysningerne er lagret på, f.eks. 

bærbare computere, mobiltelefoner, andre 

mobile enheder og cloudlagring. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Erfaringerne viser, at 

forretningspapirer kan være opbevaret i 

ledelsens eller andre 

virksomhedsmedarbejderes hjem, navnlig 

hvis der anvendes mere fleksible 

arbejdsformer. For at sikre effektive 

kontrolundersøgelser bør de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

kunne kræve adgang til alle lokaler, 

herunder private hjem, hvis der er 

begrundet mistanke om, at der opbevares 

forretningspapirer, som kan være relevante 

som bevis for en grov overtrædelse af 

traktatens artikel 101 eller 102. Udøvelsen 

af disse beføjelser bør være underlagt 

forudgående godkendelse af en retsinstans. 

(25) Erfaringerne viser, at 

forretningspapirer kan være opbevaret i 

ledelsens eller andre 

virksomhedsmedarbejderes hjem, navnlig 

hvis der anvendes mere fleksible 

arbejdsformer. For at sikre effektive 

kontrolundersøgelser bør de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

kunne kræve adgang til alle lokaler, 

herunder private hjem, hvis der er 

begrundet mistanke om, at der opbevares 

forretningspapirer, som kan være relevante 

som bevis for en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102. Udøvelsen af disse 

beføjelser bør være underlagt forudgående 

godkendelse af en retsinstans. Dette er ikke 
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Dette er ikke til hinder for, at 

medlemsstaterne i særligt hastende tilfælde 

kan overdrage en national retsinstans' 

opgaver til en national administrativ 

konkurrencemyndighed, der fungerer som 

retsinstans. 

til hinder for, at medlemsstaterne i særligt 

hastende tilfælde kan overdrage en national 

retsinstans' opgaver til en national 

administrativ konkurrencemyndighed, der 

fungerer som retsinstans. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør have 

effektive beføjelser til at kræve udlevering 

af alle oplysninger, der måtte være 

nødvendige for at afsløre en eventuel 

aftale, vedtagelse eller samordnet praksis, 

som er forbudt efter traktatens artikel 101, 

eller et eventuelt misbrug, som er forbudt 

efter traktatens artikel 102. Dette bør 

omfatte retten til at kræve udlevering af 

oplysninger, uanset hvordan disse er lagret, 

forudsat at de er tilgængelige for den, der 

er genstand for anmodningen. Erfaringerne 

viser, at oplysninger, der gives frivilligt af 

tredjeparter, bl.a. konkurrenter, kunder og 

forbrugere på markedet, også kan udgøre 

en værdifuld kilde til oplysninger med 

henblik på en veldokumenteret og solid 

håndhævelse, og de nationale 

konkurrencemyndigheder bør tilskynde 

hertil. 

(26) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør have 

effektive beføjelser til at kræve udlevering 

af alle oplysninger, der måtte være 

relevante for at afsløre en eventuel aftale, 

vedtagelse eller samordnet praksis, som er 

forbudt efter traktatens artikel 101, eller et 

eventuelt misbrug, som er forbudt efter 

traktatens artikel 102. Dette bør omfatte 

retten til at kræve udlevering af 

oplysninger, uanset hvordan disse er lagret, 

forudsat at de er tilgængelige for den, der 

er genstand for anmodningen. Erfaringerne 

viser, at oplysninger, der gives frivilligt af 

tredjeparter, bl.a. konkurrenter, kunder og 

forbrugere på markedet, også kan udgøre 

en værdifuld kilde til oplysninger med 

henblik på en veldokumenteret og solid 

håndhævelse, og de nationale 

konkurrencemyndigheder bør tilskynde 

hertil. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Markus Ferber 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

effektive midler til at genoprette 

konkurrenceforholdene på markedet ved at 

pålægge rimelige sanktioner af strukturel 

eller adfærdsmæssig karakter. 

(27) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

effektive midler til at genoprette 

konkurrenceforholdene på markedet ved at 

pålægge rimelige sanktioner af strukturel 

eller adfærdsmæssig karakter. For at 

forhindre uoprettelig skade på 

konkurrencen under igangværende sager 

skal de nationale tilsynsmyndigheder 

sættes i stand til at pålægge foreløbige 

foranstaltninger. Medlemsstaterne sikrer, 

at de berørte virksomheder kan få 

rimeligheden af sådanne foreløbige 

foranstaltninger efterprøvet under en 

hasteprocedure for 

forvaltningsdomstolene. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  88 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

effektive midler til at genoprette 

konkurrenceforholdene på markedet ved at 

pålægge rimelige sanktioner af strukturel 

eller adfærdsmæssig karakter. 

(27) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør råde over 

effektive midler til at genoprette 

konkurrenceforholdene på markedet ved at 

pålægge rimelige sanktioner af strukturel 

eller adfærdsmæssig karakter. Foreløbige 

foranstaltninger udgør et meget nyttigt 

redskab for, at de nationale 

konkurrencemyndigheder før afslutning 

af en undersøgelse kan sikre, at 

konkurrencereglerne overholdes, og at de 

undersøgte overtrædelser ikke udgør 
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permanent, konkurrenceskadelig adfærd 

fra virksomhedernes side. Foreløbige 

foranstaltninger bør fortsat gælde, så 

længe der ikke er truffet en endelig 

afgørelse i sagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Hvis virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger under 

behandlingen af en sag, der kunne føre til 

et forbud mod en aftale eller praksis, 

afgiver tilsagn, der imødekommer de 

nationale konkurrencemyndigheders 

betænkeligheder, bør disse myndigheder 

kunne vedtage afgørelser, hvorved disse 

tilsagn gøres bindende og kan håndhæves 

over for de berørte virksomheder. I 

sådanne tilsagnsafgørelser bør det fastslås, 

at der ikke længere er grund til de nationale 

konkurrencemyndigheders indgriben, uden 

at det fastslås, at der har været en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102. Tilsagnsafgørelser berører ikke 

medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheders og domstoles 

kompetence til at fastslå en overtrædelse 

og træffe afgørelse i sagen. 

(28) Hvis virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger under 

behandlingen af en sag, der kunne føre til 

et forbud mod en aftale eller praksis, 

afgiver tilsagn, der imødekommer de 

nationale konkurrencemyndigheders 

betænkeligheder, bør disse myndigheder 

kunne vedtage afgørelser, hvorved disse 

tilsagn gøres bindende og kan håndhæves 

over for de berørte virksomheder, 

undtagen i tilfælde af hemmelige 

karteller. I sådanne tilsagnsafgørelser bør 

det fastslås, at der ikke længere er grund til 

de nationale konkurrencemyndigheders 

indgriben, uden at det fastslås, at der har 

været en overtrædelse af traktatens artikel 

101 eller 102. Tilsagnsafgørelser berører 

ikke medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheders og domstoles 

kompetence til at fastslå en overtrædelse 

og træffe afgørelse i sagen. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør have 

effektive midler til at overvåge, at 

virksomheders tilsagn overholdes, og til at 

pålægge sanktioner, hvis de ikke bliver 

overholdt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  90 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Hvis virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger under 

behandlingen af en sag, der kunne føre til 

et forbud mod en aftale eller praksis, 

afgiver tilsagn, der imødekommer de 

nationale konkurrencemyndigheders 

betænkeligheder, bør disse myndigheder 

kunne vedtage afgørelser, hvorved disse 

tilsagn gøres bindende og kan håndhæves 

over for de berørte virksomheder. I 

sådanne tilsagnsafgørelser bør det fastslås, 

at der ikke længere er grund til de nationale 

konkurrencemyndigheders indgriben, uden 

at det fastslås, at der har været en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102. Tilsagnsafgørelser berører ikke 

medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheders og domstoles 

kompetence til at fastslå en overtrædelse 

og træffe afgørelse i sagen. 

(28) Hvis virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger under 

behandlingen af en sag, der kunne føre til 

et forbud mod en aftale eller praksis, 

afgiver tilsagn, der imødekommer de 

nationale konkurrencemyndigheders 

betænkeligheder, bør disse myndigheder 

kunne vedtage afgørelser, hvorved disse 

tilsagn gøres bindende og kan håndhæves 

over for de berørte virksomheder. Sådanne 

tilsagnsafgørelser er som udgangspunkt 

ikke passende i tilfælde af hemmelige 

karteller, hvor de nationale 

konkurrencemyndigheder bør pålægge en 

bøde. I tilsagnsafgørelser bør det fastslås, 

at der ikke længere er grund til de nationale 

konkurrencemyndigheders indgriben, uden 

at det fastslås, at der har været en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102. Tilsagnsafgørelser berører ikke 

medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheders og domstoles 

kompetence til at fastslå en overtrædelse 

og træffe afgørelse i sagen. 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør fortsat have frihed til at anvende tilsagnsafgørelser for hurtigt at løse 

konkurrenceproblemer i sager, hvor det er relevant. Deres anvendelse kan udelukkes i 

tilfælde af hemmelige karteller, hvor systemer til konkurrencehåndhævelse i medlemsstaterne 

godtager, at sådanne sanktioner ikke tjener noget formål. 

 

Ændringsforslag  91 
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Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Hvis virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger under 

behandlingen af en sag, der kunne føre til 

et forbud mod en aftale eller praksis, 

afgiver tilsagn, der imødekommer de 

nationale konkurrencemyndigheders 

betænkeligheder, bør disse myndigheder 

kunne vedtage afgørelser, hvorved disse 

tilsagn gøres bindende og kan håndhæves 

over for de berørte virksomheder. I 

sådanne tilsagnsafgørelser bør det fastslås, 

at der ikke længere er grund til de nationale 

konkurrencemyndigheders indgriben, uden 

at det fastslås, at der har været en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102. Tilsagnsafgørelser berører ikke 

medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheders og domstoles 

kompetence til at fastslå en overtrædelse 

og træffe afgørelse i sagen. 

(28) Hvis virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger under 

behandlingen af en sag, der kunne føre til 

et forbud mod en aftale eller praksis, 

afgiver tilsagn, der imødekommer de 

nationale konkurrencemyndigheders 

betænkeligheder, bør disse myndigheder 

kunne vedtage afgørelser, hvorved disse 

tilsagn gøres bindende og kan håndhæves 

over for de berørte virksomheder. Sådanne 

tilsagnsafgørelser er som udgangspunkt 

ikke passende i tilfælde af hemmelige 

karteller, hvor de nationale 

konkurrencemyndigheder bør pålægge en 

bøde. I tilsagnsafgørelser bør det fastslås, 

at der ikke længere er grund til de nationale 

konkurrencemyndigheders indgriben, uden 

at det fastslås, at der har været en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102. Tilsagnsafgørelser berører ikke 

medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheders og domstoles 

kompetence til at fastslå en overtrædelse 

og træffe afgørelse i sagen. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 9 (udkast til betænkning) af hensyn til 

klarheden. 

 

Ændringsforslag  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(28) Hvis virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger under 

behandlingen af en sag, der kunne føre til 

et forbud mod en aftale eller praksis, 

afgiver tilsagn, der imødekommer de 

nationale konkurrencemyndigheders 

betænkeligheder, bør disse myndigheder 

kunne vedtage afgørelser, hvorved disse 

tilsagn gøres bindende og kan håndhæves 

over for de berørte virksomheder. I 

sådanne tilsagnsafgørelser bør det fastslås, 

at der ikke længere er grund til de nationale 

konkurrencemyndigheders indgriben, uden 

at det fastslås, at der har været en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102. Tilsagnsafgørelser berører ikke 

medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheders og domstoles 

kompetence til at fastslå en overtrædelse 

og træffe afgørelse i sagen. 

(28) Hvis virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger under 

behandlingen af en sag, der kunne føre til 

et forbud mod en aftale eller praksis, 

afgiver tilsagn, der imødekommer de 

nationale konkurrencemyndigheders 

betænkeligheder, bør disse myndigheder 

kunne vedtage afgørelser, hvorved disse 

tilsagn gøres bindende og kan håndhæves 

over for de berørte virksomheder. Sådanne 

tilsagnsafgørelser er ikke egnede for 

hemmelige karteller, hvor de nationale 

konkurrencemyndigheder bør pålægge en 

bøde. I tilsagnsafgørelser bør det fastslås, 

at der ikke længere er grund til de nationale 

konkurrencemyndigheders indgriben, uden 

at det fastslås, at der har været en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102. Tilsagnsafgørelser berører ikke 

medlemsstaternes 

konkurrencemyndigheders og domstoles 

kompetence til at fastslå en overtrædelse 

og træffe afgørelse i sagen. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilsagnsafgørelser kan hurtigt løse konkurrenceproblemer ved misbrug af dominerende 

stilling og andre relevante sager og sikre markeder og virksomheder de løsninger, som de har 

behov for. Tilsagn er ikke egnede for hemmelige karteller, hvor tilsagnsafgørelser vedrørende 

fremtidig adfærd ikke er passende, og adfærden bør straffes. 

 

Ændringsforslag  93 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) For at sikre, at virksomheder og 

virksomhedssammenslutninger retter sig 

efter de nationale 

konkurrencemyndigheders undersøgelses- 

og beslutningsbeføjelser, skal de nationale 

(30) For at sikre, at virksomheder og 

virksomhedssammenslutninger retter sig 

efter de nationale 

konkurrencemyndigheders undersøgelses- 

og beslutningsbeføjelser, skal de nationale 
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administrative konkurrencemyndigheder 

kunne pålægge effektive bøder for 

manglende overholdelse og tvangsbøder 

for at tilskynde til overholdelse, enten på 

egen hånd gennem administrative 

procedurer eller ved at anmode en domstol 

om bødepålæg i forbindelse med 

ikkestrafferetlige sager. Dette berører ikke 

medlemsstaternes nationale regler for 

straffedomstolenes pålæggelse af sådanne 

bøder. Dette direktiv berører desuden 

hverken nationale krav til beviskraft eller 

de nationale konkurrencemyndigheders 

pligt til at fastslå de faktiske forhold i den 

pågældende sag, forudsat at disse krav og 

forpligtelser er forenelige med EU-rettens 

almindelige principper. Størrelsen af disse 

bøder og tvangsbøder bør fastsættes i 

forhold til de berørte virksomheders eller 

virksomhedssammenslutningers samlede 

omsætning. 

administrative konkurrencemyndigheder 

kunne pålægge effektive bøder for 

manglende overholdelse og tvangsbøder 

for at tilskynde til overholdelse, enten på 

egen hånd gennem administrative 

procedurer eller ved at anmode en domstol 

om bødepålæg i forbindelse med 

ikkestrafferetlige sager. Dette berører ikke 

medlemsstaternes nationale regler for 

straffedomstolenes pålæggelse af sådanne 

bøder. Dette direktiv berører desuden 

hverken nationale krav til beviskraft eller 

de nationale konkurrencemyndigheders 

pligt til at fastslå de faktiske forhold i den 

pågældende sag, forudsat at disse krav og 

forpligtelser er forenelige med EU-rettens 

almindelige principper. Størrelsen af disse 

bøder og tvangsbøder bør fastsættes i et 

passende forhold til de berørte 

virksomheders eller 

virksomhedssammenslutningers samlede 

omsætning. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  94 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 31 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (31a) I undersøgelsesperioden ved en 

formodet overtrædelse, og før de 

nationale konkurrencemyndigheder 

træffer afgørelse, bør virksomhederne 

ydes tilstrækkelig retssikkerhed til at 

fortsætte deres forretningsaktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Joachim Starbatty 



 

PE613.265v01-00 36/137 AM\1138283DA.docx 

DA 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) For at sikre at bøder, der pålægges 

for overtrædelse af traktatens artikel 101 

og 102, afspejler overtrædelsens 

økonomiske betydning, bør de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

overtrædelsens grovhed. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør desuden 

kunne fastlægge et beløb, der står i rimeligt 

forhold til overtrædelsens varighed. Disse 

forhold bør undersøges i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions Domstols 

retspraksis. Navnlig har Domstolen hvad 

angår vurderingen af en overtrædelses 

grovhed fastslået, at der skal tages hensyn 

til sagens faktiske omstændigheder, den 

sammenhæng, overtrædelsen indgår i, og 

bødernes afskrækkende virkning. De 

forhold, som kan indgå i denne vurdering, 

omfatter omsætningen af de varer og 

tjenesteydelser, som overtrædelsen 

vedrører, samt virksomhedens størrelse og 

økonomiske styrke, da disse forhold 

afspejler den indflydelse, som 

virksomheden har kunnet udøve på 

markedet. Derudover er gentagne 

overtrædelser begået af den samme 

virksomhed et tegn på dens tilbøjelighed til 

at begå sådanne overtrædelser og er således 

en kraftig indikation på grovheden af den 

pågældendes adfærd og nødvendigheden af 

at skærpe sanktionen for at opnå den 

ønskede afskrækkende virkning. Ved 

fastsættelse af bødens størrelse bør de 

nationale konkurrencemyndigheder tage 

hensyn til værdien af virksomhedens 

afsætning af varer og tjenesteydelser, som 

er direkte eller indirekte forbundet med 

overtrædelsen. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør ligeledes 

have ret til at forhøje størrelsen af den 

bøde, der skal pålægges en virksomhed 

(32) For at sikre at bøder, der pålægges 

for overtrædelse af traktatens artikel 101 

og 102, afspejler overtrædelsens 

økonomiske betydning, bør de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

overtrædelsens grovhed. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør desuden 

kunne fastlægge et beløb, der står i rimeligt 

forhold til overtrædelsens varighed. Disse 

forhold bør undersøges i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions Domstols 

retspraksis. Navnlig har Domstolen hvad 

angår vurderingen af en overtrædelses 

grovhed fastslået, at der skal tages hensyn 

til sagens faktiske omstændigheder, den 

sammenhæng, overtrædelsen indgår i, og 

bødernes afskrækkende virkning. De 

forhold, som kan indgå i denne vurdering, 

omfatter omsætningen af de varer og 

tjenesteydelser, som overtrædelsen 

vedrører, samt virksomhedens størrelse og 

økonomiske styrke – f.eks. når det er små 

eller mellemstore virksomheder med 

begrænset markedsposition –, da disse 

forhold afspejler den indflydelse, som 

virksomheden har kunnet udøve på 

markedet. Derudover er gentagne 

overtrædelser begået af den samme 

virksomhed et tegn på dens tilbøjelighed til 

at begå sådanne overtrædelser og er således 

en kraftig indikation på grovheden af den 

pågældendes adfærd og nødvendigheden af 

at skærpe sanktionen for at opnå den 

ønskede afskrækkende virkning. Ved 

fastsættelse af bødens størrelse bør de 

nationale konkurrencemyndigheder tage 

hensyn til værdien af virksomhedens 

afsætning af varer og tjenesteydelser, som 

er direkte eller indirekte forbundet med 

overtrædelsen. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør ligeledes 
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eller virksomhedssammenslutning, hvis 

den fortsætter den samme eller begår en 

tilsvarende overtrædelse, efter at 

Kommissionen eller en national 

konkurrencemyndighed har fastslået, at den 

pågældende virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning har overtrådt 

traktatens artikel 101 eller 102. 

have ret til at forhøje størrelsen af den 

bøde, der skal pålægges en virksomhed 

eller virksomhedssammenslutning, hvis 

den fortsætter den samme eller begår en 

tilsvarende overtrædelse, efter at 

Kommissionen eller en national 

konkurrencemyndighed har fastslået, at den 

pågældende virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning har overtrådt 

traktatens artikel 101 eller 102. Endvidere 

kan de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

en eventuel erstatning, der betales efter en 

mindelig tvistbilæggelse, jf. artikel 18, 

stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/104/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  96 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) For at sikre at bøder, der pålægges 

for overtrædelse af traktatens artikel 101 

og 102, afspejler overtrædelsens 

økonomiske betydning, bør de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

overtrædelsens grovhed. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør desuden 

kunne fastlægge et beløb, der står i rimeligt 

forhold til overtrædelsens varighed. Disse 

forhold bør undersøges i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions Domstols 

retspraksis. Navnlig har Domstolen hvad 

angår vurderingen af en overtrædelses 

grovhed fastslået, at der skal tages hensyn 

til sagens faktiske omstændigheder, den 

sammenhæng, overtrædelsen indgår i, og 

bødernes afskrækkende virkning. De 

forhold, som kan indgå i denne vurdering, 

(32) For at sikre at bøder, der pålægges 

for overtrædelse af traktatens artikel 101 

og 102, afspejler overtrædelsens 

økonomiske betydning, bør de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

overtrædelsens grovhed. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør desuden 

kunne fastlægge et beløb, der står i rimeligt 

forhold til overtrædelsens varighed. Disse 

forhold bør undersøges i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions Domstols 

retspraksis. Navnlig har Domstolen hvad 

angår vurderingen af en overtrædelses 

grovhed fastslået, at der skal tages hensyn 

til sagens faktiske omstændigheder, den 

sammenhæng, overtrædelsen indgår i, og 

bødernes afskrækkende virkning. De 

forhold, som kan indgå i denne vurdering, 
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omfatter omsætningen af de varer og 

tjenesteydelser, som overtrædelsen 

vedrører, samt virksomhedens størrelse og 

økonomiske styrke, da disse forhold 

afspejler den indflydelse, som 

virksomheden har kunnet udøve på 

markedet. Derudover er gentagne 

overtrædelser begået af den samme 

virksomhed et tegn på dens tilbøjelighed til 

at begå sådanne overtrædelser og er således 

en kraftig indikation på grovheden af den 

pågældendes adfærd og nødvendigheden af 

at skærpe sanktionen for at opnå den 

ønskede afskrækkende virkning. Ved 

fastsættelse af bødens størrelse bør de 

nationale konkurrencemyndigheder tage 

hensyn til værdien af virksomhedens 

afsætning af varer og tjenesteydelser, som 

er direkte eller indirekte forbundet med 

overtrædelsen. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør ligeledes 

have ret til at forhøje størrelsen af den 

bøde, der skal pålægges en virksomhed 

eller virksomhedssammenslutning, hvis 

den fortsætter den samme eller begår en 

tilsvarende overtrædelse, efter at 

Kommissionen eller en national 

konkurrencemyndighed har fastslået, at den 

pågældende virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning har overtrådt 

traktatens artikel 101 eller 102. 

omfatter omsætningen af de varer og 

tjenesteydelser, som overtrædelsen 

vedrører, samt virksomhedens størrelse og 

økonomiske styrke, da disse forhold 

afspejler den indflydelse, som 

virksomheden har kunnet udøve på 

markedet. Derudover er gentagne 

overtrædelser begået af den samme 

virksomhed et tegn på dens tilbøjelighed til 

at begå sådanne overtrædelser og er således 

en kraftig indikation på grovheden af den 

pågældendes adfærd og nødvendigheden af 

at skærpe sanktionen for at opnå den 

ønskede afskrækkende virkning. Ved 

fastsættelse af bødens størrelse bør de 

nationale konkurrencemyndigheder tage 

hensyn til værdien af virksomhedens 

afsætning af varer og tjenesteydelser, som 

er direkte eller indirekte forbundet med 

overtrædelsen. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør ligeledes 

have ret til at forhøje størrelsen af den 

bøde, der skal pålægges en virksomhed 

eller virksomhedssammenslutning, hvis 

den fortsætter den samme eller begår en 

tilsvarende overtrædelse, efter at 

Kommissionen eller en national 

konkurrencemyndighed har fastslået, at den 

pågældende virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning har overtrådt 

traktatens artikel 101 eller 102. Erstatning, 

der betales af en virksomhed efter en 

tvistbilæggelse, kan under ingen 

omstændigheder fratrækkes bødebeløbet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(32) For at sikre at bøder, der pålægges 

for overtrædelse af traktatens artikel 101 

og 102, afspejler overtrædelsens 

økonomiske betydning, bør de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

overtrædelsens grovhed. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør desuden 

kunne fastlægge et beløb, der står i rimeligt 

forhold til overtrædelsens varighed. Disse 

forhold bør undersøges i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions Domstols 

retspraksis. Navnlig har Domstolen hvad 

angår vurderingen af en overtrædelses 

grovhed fastslået, at der skal tages hensyn 

til sagens faktiske omstændigheder, den 

sammenhæng, overtrædelsen indgår i, og 

bødernes afskrækkende virkning. De 

forhold, som kan indgå i denne vurdering, 

omfatter omsætningen af de varer og 

tjenesteydelser, som overtrædelsen 

vedrører, samt virksomhedens størrelse og 

økonomiske styrke, da disse forhold 

afspejler den indflydelse, som 

virksomheden har kunnet udøve på 

markedet. Derudover er gentagne 

overtrædelser begået af den samme 

virksomhed et tegn på dens tilbøjelighed til 

at begå sådanne overtrædelser og er således 

en kraftig indikation på grovheden af den 

pågældendes adfærd og nødvendigheden af 

at skærpe sanktionen for at opnå den 

ønskede afskrækkende virkning. Ved 

fastsættelse af bødens størrelse bør de 

nationale konkurrencemyndigheder tage 

hensyn til værdien af virksomhedens 

afsætning af varer og tjenesteydelser, som 

er direkte eller indirekte forbundet med 

overtrædelsen. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør ligeledes 

have ret til at forhøje størrelsen af den 

bøde, der skal pålægges en virksomhed 

eller virksomhedssammenslutning, hvis 

den fortsætter den samme eller begår en 

tilsvarende overtrædelse, efter at 

Kommissionen eller en national 

konkurrencemyndighed har fastslået, at den 

pågældende virksomhed eller 

(32) For at sikre at bøder, der pålægges 

for overtrædelse af traktatens artikel 101 

og 102, afspejler overtrædelsens 

økonomiske betydning, bør de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

overtrædelsens grovhed. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør desuden 

kunne fastlægge et beløb, der står i rimeligt 

forhold til overtrædelsens varighed. Disse 

forhold bør undersøges i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions Domstols 

retspraksis. Navnlig har Domstolen hvad 

angår vurderingen af en overtrædelses 

grovhed fastslået, at der skal tages hensyn 

til sagens faktiske omstændigheder, den 

sammenhæng, overtrædelsen indgår i, og 

bødernes afskrækkende virkning. De 

forhold, som kan indgå i denne vurdering, 

omfatter omsætningen af de varer og 

tjenesteydelser, som overtrædelsen 

vedrører, samt virksomhedens størrelse og 

økonomiske styrke, da disse forhold 

afspejler den indflydelse, som 

virksomheden har kunnet udøve på 

markedet, f.eks. hvorvidt det er en lille 

eller mellemstor virksomhed med 

begrænset markedsposition. Derudover er 

gentagne overtrædelser begået af den 

samme virksomhed et tegn på dens 

tilbøjelighed til at begå sådanne 

overtrædelser og er således en kraftig 

indikation på grovheden af den 

pågældendes adfærd og nødvendigheden af 

at skærpe sanktionen for at opnå den 

ønskede afskrækkende virkning. Ved 

fastsættelse af bødens størrelse bør de 

nationale konkurrencemyndigheder tage 

hensyn til værdien af virksomhedens 

afsætning af varer og tjenesteydelser, som 

er direkte eller indirekte forbundet med 

overtrædelsen. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør ligeledes 

have ret til at forhøje størrelsen af den 

bøde, der skal pålægges en virksomhed 

eller virksomhedssammenslutning, hvis 

den fortsætter den samme eller begår en 

tilsvarende overtrædelse, efter at 

Kommissionen eller en national 
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virksomhedssammenslutning har overtrådt 

traktatens artikel 101 eller 102. 

konkurrencemyndighed har fastslået, at den 

pågældende virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning har overtrådt 

traktatens artikel 101 eller 102. 

Or. en 

Begrundelse 

Cartels run by companies with a limited portfolio of products can still harm consumers and 

other companies. They should not be punished less for that reason only. National competition 

authorities should however take account of the limited market power of SMEs when they set 

their fines. Moreover, the Damages Directive prescribes that national competition authorities 

have the freedom but not the obligation to take the compensation paid to customers into 

account. An obligation to take the settlement from the fine reduces fines overall and makes 

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 

 

Ændringsforslag  98 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) For at sikre at bøder, der pålægges 

for overtrædelse af traktatens artikel 101 

og 102, afspejler overtrædelsens 

økonomiske betydning, bør de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

overtrædelsens grovhed. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør desuden 

kunne fastlægge et beløb, der står i rimeligt 

forhold til overtrædelsens varighed. Disse 

forhold bør undersøges i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions Domstols 

retspraksis. Navnlig har Domstolen hvad 

angår vurderingen af en overtrædelses 

grovhed fastslået, at der skal tages hensyn 

til sagens faktiske omstændigheder, den 

sammenhæng, overtrædelsen indgår i, og 

bødernes afskrækkende virkning. De 

forhold, som kan indgå i denne vurdering, 

omfatter omsætningen af de varer og 

tjenesteydelser, som overtrædelsen 

vedrører, samt virksomhedens størrelse og 

(32) For at sikre at bøder, der pålægges 

for overtrædelse af traktatens artikel 101 

og 102, afspejler overtrædelsens 

økonomiske betydning, bør de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

overtrædelsens grovhed. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør desuden 

kunne fastlægge et beløb, der står i rimeligt 

forhold til overtrædelsens varighed. Disse 

forhold bør undersøges i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions Domstols 

retspraksis. Navnlig har Domstolen hvad 

angår vurderingen af en overtrædelses 

grovhed fastslået, at der skal tages hensyn 

til sagens faktiske omstændigheder, den 

sammenhæng, overtrædelsen indgår i, og 

bødernes afskrækkende virkning. De 

forhold, som kan indgå i denne vurdering, 

omfatter omsætningen af de varer og 

tjenesteydelser, som overtrædelsen 

vedrører, samt virksomhedens størrelse og 
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økonomiske styrke, da disse forhold 

afspejler den indflydelse, som 

virksomheden har kunnet udøve på 

markedet. Derudover er gentagne 

overtrædelser begået af den samme 

virksomhed et tegn på dens tilbøjelighed til 

at begå sådanne overtrædelser og er således 

en kraftig indikation på grovheden af den 

pågældendes adfærd og nødvendigheden af 

at skærpe sanktionen for at opnå den 

ønskede afskrækkende virkning. Ved 

fastsættelse af bødens størrelse bør de 

nationale konkurrencemyndigheder tage 

hensyn til værdien af virksomhedens 

afsætning af varer og tjenesteydelser, som 

er direkte eller indirekte forbundet med 

overtrædelsen. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør ligeledes 

have ret til at forhøje størrelsen af den 

bøde, der skal pålægges en virksomhed 

eller virksomhedssammenslutning, hvis 

den fortsætter den samme eller begår en 

tilsvarende overtrædelse, efter at 

Kommissionen eller en national 

konkurrencemyndighed har fastslået, at den 

pågældende virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning har overtrådt 

traktatens artikel 101 eller 102. 

økonomiske styrke, især hvorvidt det er en 

lille eller mellemstor virksomhed (SMV), 

da disse forhold afspejler den indflydelse, 

som virksomheden har kunnet udøve på 

markedet. Derudover er gentagne 

overtrædelser begået af den samme 

virksomhed et tegn på dens tilbøjelighed til 

at begå sådanne overtrædelser og er således 

en kraftig indikation på grovheden af den 

pågældendes adfærd og nødvendigheden af 

at skærpe sanktionen for at opnå den 

ønskede afskrækkende virkning. Ved 

fastsættelse af bødens størrelse bør de 

nationale konkurrencemyndigheder tage 

hensyn til værdien af virksomhedens 

afsætning af varer og tjenesteydelser, som 

er direkte eller indirekte forbundet med 

overtrædelsen. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør ligeledes 

have ret til at forhøje størrelsen af den 

bøde, der skal pålægges en virksomhed 

eller virksomhedssammenslutning, hvis 

den fortsætter den samme eller begår en 

tilsvarende overtrædelse, efter at 

Kommissionen eller en national 

konkurrencemyndighed har fastslået, at den 

pågældende virksomhed eller 

virksomhedssammenslutning har overtrådt 

traktatens artikel 101 eller 102. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 33 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Erfaringerne har vist, at 

virksomhedssammenslutninger ofte 

deltager i overtrædelser af 

konkurrencereglerne, og de nationale 

konkurrencemyndigheder bør kunne 

pålægge disse virkningsfulde bøder. Ved 

udgår 
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vurderingen af overtrædelsens grovhed i 

forbindelse med fastlæggelse af bødens 

størrelse i sager mod 

virksomhedssammenslutninger, hvor 

overtrædelsen er forbundet med 

medlemmernes aktiviteter, bør der tages 

hensyn til den samlede værdi af 

medlemmernes afsætning af varer og 

tjenesteydelser, som er direkte eller 

indirekte forbundet med overtrædelsen. 

For at sikre en effektiv inddrivelse af 

bøder, der er pålagt 

virksomhedssammenslutninger for de 

overtrædelser, de har begået, er det 

nødvendigt at fastsætte, på hvilke vilkår 

de nationale konkurrencemyndigheder 

kan kræve, at medlemmerne af 

sammenslutningen betaler bøden, hvis 

sammenslutningen ikke er solvent. De 

nationale konkurrencemyndigheder bør i 

den forbindelse tage hensyn til den 

relative størrelse af de virksomheder, der 

er medlemmer af sammenslutningen, og 

især til små og mellemstore 

virksomheders situation. Betaling af 

bøder foretaget af et eller flere 

medlemmer af en sammenslutning har 

ingen indvirkning på nationale 

bestemmelser, hvorefter det erlagte beløb 

kan inddrives hos andre medlemmer af 

sammenslutningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 
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nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør det maksimale beløb 

fastlægges til mindst 10 % af den berørte 

virksomheds samlede omsætning på 

verdensplan. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller 

indføre et højere maksimumsbeløb for 

bøden. 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør det maksimale beløb 

fastlægges til højst 10 % af den berørte 

virksomheds samlede omsætning på 

verdensplan. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  101 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør det maksimale beløb 

fastlægges til mindst 10 % af den berørte 

virksomheds samlede omsætning på 

verdensplan. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller 

indføre et højere maksimumsbeløb for 

bøden. 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør beløbet fastlægges til mindst 

10 % af den berørte virksomheds samlede 

omsætning på verdensplan. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  102 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 34 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør det maksimale beløb 

fastlægges til mindst 10 % af den berørte 

virksomheds samlede omsætning på 

verdensplan. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller 

indføre et højere maksimumsbeløb for 

bøden. 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør det maksimale beløb 

fastlægges til mindst 10 % af den berørte 

virksomheds samlede omsætning på 

verdensplan. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  103 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør det maksimale beløb 

fastlægges til mindst 10 % af den berørte 

virksomheds samlede omsætning på 

verdensplan. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller indføre 

et højere maksimumsbeløb for bøden. 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør det maksimale beløb 

fastlægges til mindst 12 % af den berørte 

virksomheds samlede omsætning på 

verdensplan. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller indføre 

et højere maksimumsbeløb for bøden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  104 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør det maksimale beløb 

fastlægges til mindst 10 % af den berørte 

virksomheds samlede omsætning på 

verdensplan. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller indføre 

et højere maksimumsbeløb for bøden. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 34 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Der er stor forskel i Europa på 

bødernes afskrækkende virkning, og i 

nogle medlemsstater kan det maksimale 

beløb være meget lavt. For at sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge bøder med afskrækkende 

virkning, bør det maksimale beløb 

fastlægges til mindst 10 % af den berørte 

virksomheds samlede omsætning på 

verdensplan. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller indføre 

et højere maksimumsbeløb for bøden. 

(Vedrører ikke den danske tekst.) 

Or. en 
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Ændringsforslag  106 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Forskelle mellem medlemsstaternes 

straflempelsesordninger kan også skabe 

ulige vilkår for virksomhederne i det indre 

marked. Retssikkerheden bør derfor styrkes 

ved at reducere disse forskelle. 

(36) Forskelle mellem medlemsstaternes 

straflempelsesordninger kan i nogle 

tilfælde skabe ulige vilkår for 

virksomhederne i det indre marked. 

Retssikkerheden bør derfor styrkes ved at 

reducere disse forskelle. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  107 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Forskelle mellem medlemsstaternes 

straflempelsesordninger kan også skabe 

ulige vilkår for virksomhederne i det indre 

marked. Retssikkerheden bør derfor styrkes 

ved at reducere disse forskelle. 

(36) Forskelle mellem medlemsstaternes 

straflempelsesordninger kan også skabe 

ulige vilkår for virksomhederne i det indre 

marked. Retssikkerheden bør derfor styrkes 

ved øget samarbejde mellem nationale 

konkurrencemyndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  108 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør indrømme 

(37) De nationale 

konkurrencemyndigheder bør indrømme 
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virksomheder bødefritagelse eller 

bødenedsættelse, hvis de opfylder bestemte 

betingelser herfor. En virksomhed bør 

anses for at have udleveret bevismateriale 

vedrørende et hemmeligt kartel, som giver 

mulighed for at konstatere en overtrædelse 

af traktatens artikel 101, til en national 

konkurrencemyndighed, hvis denne 

myndighed ikke allerede havde 

tilstrækkelige beviser til at fastslå en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 i 

forbindelse med det samme kartel på 

tidspunktet for virksomhedens indgivelse 

af sådant bevismateriale. 

virksomheder bødefritagelse eller 

bødenedsættelse, hvis de opfylder bestemte 

betingelser herfor. En virksomhed bør 

anses for at have udleveret bevismateriale 

vedrørende et hemmeligt kartel, som giver 

mulighed for at konstatere en overtrædelse 

af traktatens artikel 101, til en national 

konkurrencemyndighed eller 

Kommissionen, hvis denne myndighed 

ikke allerede havde tilstrækkelige beviser 

til at fastslå en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 i forbindelse med det samme 

kartel på tidspunktet for virksomhedens 

indgivelse af sådant bevismateriale. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  109 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Ansøgere bør have mulighed for at 

ansøge om straflempelse skriftligt eller, 

hvor det er relevant, på anden vis, der ikke 

fører til, at dokumenter, oplysninger eller 

andet materiale ender i ansøgerens 

besiddelse, varetægt eller kontrol. De 

nationale konkurrencemyndigheder bør 

derfor have mekanismer til at modtage 

samarbejdserklæringer, der er afgivet enten 

mundtligt eller på anden vis, herunder 

digitalt. 

(38) Ansøgere bør have mulighed for at 

ansøge om straflempelse skriftligt eller, 

hvor det er relevant, på anden vis, der ikke 

fører til, at dokumenter, oplysninger eller 

andet materiale ender i ansøgerens 

besiddelse, varetægt eller kontrol. De 

nationale konkurrencemyndigheder bør 

derfor have mekanismer til at modtage 

samarbejdserklæringer, der er afgivet enten 

mundtligt eller på anden vis, herunder 

digitalt. For at lette virksomhedernes 

anvendelse af straflempelsesordninger 

skal medlemsstaterne sikre, at 

ansøgninger om straflempelse godtages af 

de nationale konkurrencemyndigheder på 

alle Unionens arbejdssprog. 

Or. en 
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Ændringsforslag  110 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 39 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) Personer eller virksomheder, der 

har ansøgt Kommissionen om 

straflempelse i forbindelse med et formodet 

hemmeligt kartel, bør kunne indgive 

forkortede ansøgninger vedrørende samme 

kartel til de nationale 

konkurrencemyndigheder, de finder 

relevante. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør godtage 

forkortede ansøgninger, som indeholder et 

minimum af oplysninger vedrørende det 

formodede kartel, og ikke kræve yderligere 

oplysninger udover dette minimum, før de 

beslutter at gribe ind i sagen. Det er dog 

ansøgernes egen pligt at underrette de 

nationale konkurrencemyndigheder, som 

de har indgivet en forkortet ansøgning til, 

hvis forholdene i den ansøgning om 

straflempelse, som er indgivet til 

Kommissionen, ændrer sig. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør bekræfte 

ansøgningen med angivelse af dato og 

tidspunkt for modtagelsen og underrette 

ansøgeren, hvis de allerede har modtaget 

en tidligere forkortet ansøgning om 

straflempelse i forbindelse med samme 

kartel. Hvis Kommissionen beslutter ikke 

at behandle dele af eller hele sagen, bør 

ansøgere have mulighed for at indgive en 

komplet ansøgning om straflempelse til de 

nationale konkurrencemyndigheder, som 

de har indgivet en forkortet ansøgning til. 

(39) Personer eller virksomheder, der 

har ansøgt Kommissionen om 

straflempelse i forbindelse med et formodet 

hemmeligt kartel, bør kunne indgive 

forkortede ansøgninger vedrørende samme 

kartel til de nationale 

konkurrencemyndigheder, de finder 

relevante. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør godtage 

forkortede ansøgninger, som indeholder et 

minimum af oplysninger vedrørende det 

formodede kartel. Nationale 

konkurrencemyndigheder, der er villige til 

at undersøge sager, til hvilke de modtager 

forkortede ansøgninger, bør kontakte 

Europa-Kommissionen, og begge 

institutioner bør aftale, hvem der tager 

føringen. Hvis de nationale 

konkurrencemyndigheder, der modtager 

en forkortet ansøgning, ikke åbenbart er 

villige til at undersøge sagen, bør de ikke 

kræve yderligere oplysninger ud over 

minimum, før de agter at gribe ind i sagen. 

Det er dog ansøgernes egen pligt at 

underrette de nationale 

konkurrencemyndigheder, som de har 

indgivet en forkortet ansøgning til, hvis 

forholdene i den ansøgning om 

straflempelse, som er indgivet til 

Kommissionen, ændrer sig. De nationale 

konkurrencemyndigheder bør bekræfte 

ansøgningen med angivelse af dato og 

tidspunkt for modtagelsen og underrette 

ansøgeren, hvis de allerede har modtaget 

en tidligere forkortet ansøgning om 

straflempelse i forbindelse med samme 

kartel. Hvis Kommissionen beslutter ikke 

at behandle dele af eller hele sagen, bør 

ansøgere have mulighed for at indgive en 
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komplet ansøgning om straflempelse til de 

nationale konkurrencemyndigheder, som 

de har indgivet en forkortet ansøgning til. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Usikkerheden om, hvorvidt 

virksomhedens ansatte er beskyttet mod 

individuelle sanktioner, kan afskrække 

potentielle ansøgere fra at ansøge om 

straflempelse. Aktuelle og forhenværende 

ansatte og ledelse i virksomheder, der 

ansøger konkurrencemyndighederne om 

bødefritagelse, bør derfor være beskyttet 

mod de offentlige myndigheders pålæg af 

sanktioner for deres deltagelse i det 

hemmelige kartel, som ansøgningen 

vedrører. Denne beskyttelse bør være 

betinget af, at de ansatte og ledelsen 

samarbejder aktivt med de berørte 

nationale konkurrencemyndigheder, og at 

ansøgningen om bødefritagelse er indgivet 

før straffesagens indledning. 

(40) Usikkerheden om, hvorvidt 

virksomhedens ansatte er beskyttet mod 

individuelle sanktioner, kan afskrække 

potentielle ansøgere fra at ansøge om 

straflempelse. Aktuelle og forhenværende 

ansatte og ledelse i virksomheder, der 

ansøger konkurrencemyndighederne om 

bødefritagelse, bør derfor være beskyttet 

mod de offentlige myndigheders pålæg af 

sanktioner for deres deltagelse i det 

hemmelige kartel, som ansøgningen 

vedrører. Denne beskyttelse bør være 

betinget af, at de ansatte og ledelsen 

samarbejder aktivt med de berørte 

nationale konkurrencemyndigheder, og at 

ansøgningen om bødefritagelse er indgivet 

før straffesagens indledning. Under 

strenge betingelser kan medlemsstaterne 

afgøre at beskytte ansatte mod 

individuelle sanktioner, når ansøgningen 

om bødefritagelse er indgivet efter 

straffesagens indledning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 41 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) Et system med parallelle 

kompetencer til at anvende traktatens 

artikel 101 og 102 kræver et nært 

samarbejde mellem de nationale 

konkurrencemyndigheder. Når en national 

konkurrencemyndighed foretager en 

kontrolundersøgelse på vegne af en anden 

national konkurrencemyndighed efter 

artikel 22, stk. 1, i Rådets forordning (EF) 

nr. 1/2003, bør tjenestemænd fra den 

bistandssøgende myndighed kunne deltage 

og bistå med henblik på at øge 

effektiviteten af sådanne 

kontrolundersøgelser takket være de ekstra 

ressourcer, den større viden og tekniske 

ekspertise. 

(41) Et system med parallelle 

kompetencer til at anvende traktatens 

artikel 101 og 102 kræver et nært 

samarbejde mellem de nationale 

konkurrencemyndigheder og mellem de 

nationale konkurrencemyndigheder og 

Kommissionen. Når en national 

konkurrencemyndighed foretager en 

kontrolundersøgelse på vegne af en anden 

national konkurrencemyndighed efter 

artikel 22, stk. 1, i Rådets forordning (EF) 

nr. 1/2003, bør tjenestemænd fra den 

bistandssøgende myndighed kunne deltage 

og bistå med henblik på at øge 

effektiviteten af sådanne 

kontrolundersøgelser takket være de ekstra 

ressourcer, den større viden og tekniske 

ekspertise. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  113 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(42) Der bør ligeledes indføres 

mekanismer, der sætter de nationale 

konkurrencemyndigheder i stand til at 

anmode om gensidig bistand til meddelelse 

af foreløbige klagepunkter eller afgørelser 

samt til håndhævelse af afgørelser om 

bødepålæg eller tvangsbøder, når den 

berørte virksomhed ikke har en juridisk 

tilstedeværelse på deres territorie. Dette vil 

sikre en effektiv håndhævelse af traktatens 

(42) Der bør ligeledes indføres 

mekanismer, der sætter de nationale 

konkurrencemyndigheder i stand til at 

anmode om gensidig bistand til meddelelse 

af foreløbige klagepunkter eller afgørelser 

samt til håndhævelse af afgørelser om 

bødepålæg eller tvangsbøder, når den 

berørte virksomhed ikke har en juridisk 

tilstedeværelse på deres territorie. Dette vil 

sikre en effektiv håndhævelse af traktatens 

artikel 101 og 102 og bidrage til et 
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artikel 101 og 102 og bidrage til et 

velfungerende indre marked. 

velfungerende indre marked. Med henblik 

på at tilskynde til gensidig bistand bør de 

anmodede myndigheder have mulighed 

for at kræve inddrivelse af de relevante 

omkostninger til meddelelsen og 

fuldbyrdelsen af sådanne afgørelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  114 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 45 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(45) Risikoen for, at 

selvinkriminerende oplysninger udbredes 

uden for rammerne af den undersøgelse, 

som de er blevet indgivet til, kan 

afskrække potentielle ansøgere om 

straflempelse fra at samarbejde med 

konkurrencemyndighederne. Derfor bør 

oplysninger i samarbejdserklæringer, som 

er indhentet gennem aktindsigt, uanset 

formatet for samarbejdserklæringen, kun 

benyttes, når det er nødvendigt for 

udøvelsen af retten til forsvar i retssager 

for medlemsstaternes domstole i særlige 

og meget begrænsede tilfælde, der direkte 

vedrører den sag, i forbindelse med 

hvilken der blev givet aktindsigt. Dette bør 

ikke forhindre 

konkurrencemyndighederne i at 

offentliggøre deres afgørelser i 

overensstemmelse med gældende EU-ret 

eller national ret. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  115 

Michel Reimon 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I dette direktiv fastsættes visse 

regler til at sikre, at de nationale 

konkurrencemyndigheder garanteres den 

nødvendige uafhængighed og 

tilstrækkelige ressourcer samt de 

nødvendige håndhævelses- og 

bødeudstedelsesbeføjelser til effektivt at 

anvende traktatens artikel 101 og 102 med 

henblik på at forhindre 

konkurrenceforvridninger i det indre 

marked og sikre, at forbrugere og 

virksomheder ikke stilles ringere som følge 

af nationale love og foranstaltninger, der 

forhindrer de nationale 

konkurrencemyndigheder i at håndhæve 

reglerne effektivt. Dette direktiv gælder 

ved anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 alene samt ved anvendelse af 

bestemmelser i national konkurrenceret 

parallelt med traktatens artikel 101 og 102 i 

den samme sag, undtagen dog artikel 29, 

stk. 2, som også gælder ved anvendelse af 

udelukkende nationale konkurrenceregler. 

1. I dette direktiv fastsættes visse 

regler til at sikre, at de nationale 

konkurrencemyndigheder garanteres den 

nødvendige uafhængighed og 

tilstrækkelige ressourcer samt de 

nødvendige håndhævelses- og 

bødeudstedelsesbeføjelser til effektivt at 

anvende traktatens artikel 101 og 102 med 

henblik på at forhindre 

konkurrenceforvridninger i det indre 

marked og sikre, at forbrugere og 

virksomheder, navnlig små og 

mellemstore virksomheder, ikke stilles 

ringere som følge af nationale love og 

foranstaltninger, der forhindrer de 

nationale konkurrencemyndigheder i at 

håndhæve reglerne effektivt. Dette direktiv 

gælder ved anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 alene samt ved anvendelse af 

bestemmelser i national konkurrenceret 

parallelt med traktatens artikel 101 og 102 i 

den samme sag, undtagen dog artikel 29, 

stk. 2, som også gælder ved anvendelse af 

udelukkende nationale konkurrenceregler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10a) "uafhængig advokat": en ekstern 

advokat, der ikke er bundet til klienten af 

et ansættelsesforhold 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  117 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De nationale konkurrencemyndigheders 

udøvelse af de beføjelser, der er omhandlet 

i dette direktiv, skal være underlagt 

passende sikkerhedsgarantier, herunder 

respekt for virksomhedernes ret til forsvar 

og adgang til effektive retsmidler, i 

overensstemmelse med EU-rettens 

almindelige principper og Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

De nationale konkurrencemyndigheders 

udøvelse af de beføjelser, der er omhandlet 

i dette direktiv, skal være underlagt 

passende sikkerhedsgarantier, herunder 

respekt for virksomhedernes ret til forsvar 

og adgang til effektive retsmidler, i 

overensstemmelse med EU-rettens 

almindelige principper og Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og artikel 6 i den europæiske 

menneskerettighedskonvention. 

 Domstolene beføjes til at prøve nationale 

konkurrencemyndigheders afgørelser. 

Denne prøve begrænses ikke til en 

verifikation af lovlighed, men skal også 

behandle sagens realiteter, herunder 

begrundelsen vedrørende den 

konkurrencebegrænsende praksis og 

vurderingen af sanktionens rimelighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De nationale konkurrencemyndigheders 

udøvelse af de beføjelser, der er omhandlet 

i dette direktiv, skal være underlagt 

passende sikkerhedsgarantier, herunder 

De nationale konkurrencemyndigheders 

udøvelse af de beføjelser, der er omhandlet 

i dette direktiv, skal være i 

overensstemmelse med EU-rettens 
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respekt for virksomhedernes ret til forsvar 

og adgang til effektive retsmidler, i 

overensstemmelse med EU-rettens 

almindelige principper og Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

almindelige principper og Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. Medlemsstaterne skal således 

sikre, at der i forbindelse med udøvelsen 

af disse beføjelser gives passende 

garantier for virksomhedernes ret til 

forsvar, herunder retten til aktindsigt, 

retten til at blive hørt, retten til effektive 

retsmidler ved en domstol og retten til en 

retfærdig rettergang. 

Or. de 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag konkretiserer retten for virksomhederne til at tage rimelige skridt for 

at sikre rimelige procedurer og sikre en ensartet standard i hele Unionen. 

 

Ændringsforslag  119 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De nationale konkurrencemyndigheders 

udøvelse af de beføjelser, der er omhandlet 

i dette direktiv, skal være underlagt 

passende sikkerhedsgarantier, herunder 

respekt for virksomhedernes ret til forsvar 

og adgang til effektive retsmidler, i 

overensstemmelse med EU-rettens 

almindelige principper og Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

De nationale konkurrencemyndigheders 

udøvelse af de beføjelser, der er omhandlet 

i dette direktiv, skal være underlagt 

passende sikkerhedsgarantier, herunder 

respekt for virksomhedernes ret til forsvar 

og adgang til effektive retsmidler, i 

overensstemmelse med EU-rettens 

almindelige principper og Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og artikel 6 i den europæiske 

konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder. 

Or. de 
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Begrundelse 

Artikel 6 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder beskriver standarderne for ret til en retfærdig rettergang, 

som også skal gælde for konkurrenceretlige procedurer. 

 

Ændringsforslag  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder som minimum 

respekterer fortroligheden af 

korrespondancen mellem klienter og 

deres advokater, herunder både eksterne 

advokater og interne juridiske 

konsulenter, forudsat at den finder sted 

med henblik på og af hensyn til klientens 

ret til forsvar i sager om håndhævelse af 

artikel 101 og 102 i TEUF, og at der tale 

om kommunikation med uafhængige 

advokater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  121 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Uden at det berører pligten til at sikre de 

nationale konkurrencemyndigheders 

håndhævelse af artikel 101 og 102 i 

TEUF skal medlemsstaterne sikre, at 

virksomhederne har ret til at appellere en 

endelig afgørelse truffet af de nationale 

konkurrencemyndigheder i henhold til 
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artikel 47 i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  122 

Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Domstolene skal have beføjelse til at 

foretage prøvelse af afgørelser fra de 

nationale konkurrencemyndigheder som 

led i adgangen til effektive retsmidler. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  123 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I undersøgelsesperioden af en formodet 

overtrædelse, og før de nationale 

konkurrencemyndigheder træffer 

afgørelse, bør medlemsstaterne sikre at 

virksomhederne ydes tilstrækkelig 

retssikkerhed til at videreføre deres 

forretningsaktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  124 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

kan varetage deres opgaver og udøve deres 

beføjelser ved anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 uafhængigt af politisk 

eller anden udefrakommende indblanding 

a) de ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

kan varetage deres opgaver og udøve deres 

beføjelser ved anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 uafhængigt af politisk 

eller anden udefrakommende indblanding. 

Især må medlemmer af nationale 

administrative konkurrencemyndigheders 

beslutningsorgan ikke udpeges af en 

politisk myndighed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

kan varetage deres opgaver og udøve deres 

beføjelser ved anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 uafhængigt af politisk 

eller anden udefrakommende indblanding 

a) direktøren, ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

kan varetage deres opgaver og udøve deres 

beføjelser ved anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 uafhængigt af politisk 

eller anden udefrakommende indblanding 

Or. en 

Begrundelse 

Direktøren for en myndighed er ikke altid omfattet af begrebet "ansatte", da stillingen kan 

være en udnævnelse i stedet for en tjenestemandsstilling. Direktøren er heller ikke automatisk 

medlem af myndighedens bestyrelse. I de fleste medlemsstater vil dette ændringsforslag ikke 

have nogen virkning, men direktivet bør ikke desto mindre være klart. 

 

Ændringsforslag  126 
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Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

hverken søger eller modtager instrukser fra 

en regering eller en anden offentlig eller 

privat enhed ved varetagelsen af deres 

opgaver eller udøvelsen af deres beføjelser 

i forbindelse med anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 

b) de ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

hverken søger eller modtager instrukser fra 

en regering eller en anden offentlig eller 

privat enhed ved rekruttering af 

personale, varetagelsen af deres opgaver 

eller udøvelsen af deres beføjelser i 

forbindelse med anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 

Or. en 

 

Ændringsforslag  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

hverken søger eller modtager instrukser fra 

en regering eller en anden offentlig eller 

privat enhed ved varetagelsen af deres 

opgaver eller udøvelsen af deres beføjelser 

i forbindelse med anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 

b) direktøren, ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

hverken søger eller modtager instrukser fra 

en regering eller en anden offentlig eller 

privat enhed ved varetagelsen af deres 

opgaver eller udøvelsen af deres beføjelser 

i forbindelse med anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) de ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

afstår fra enhver handling, der er uforenelig 

med varetagelsen af deres opgaver eller 

udøvelsen af deres beføjelser med henblik 

på anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 

c) direktøren, ansatte i de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

og medlemmerne af beslutningsorganerne 

afstår fra enhver handling, der er uforenelig 

med varetagelsen af deres opgaver eller 

udøvelsen af deres beføjelser med henblik 

på anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 

Or. en 

 

Ændringsforslag  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) medlemmerne af de nationale 

administrative konkurrencemyndigheders 

beslutningsorganer alene kan afskediges, 

hvis de ikke længere opfylder de 

nødvendige betingelser for at varetage 

deres opgaver, eller hvis de har gjort sig 

skyldige i alvorlige forseelser i henhold til 

national lovgivning. 

Afskedigelsesgrundene bør være fastlagt 

på forhånd i national ret. Medlemmerne må 

ikke blive afskediget af årsager relateret til 

en korrekt varetagelse af deres opgaver 

eller udøvelse af deres beføjelser med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2 

d) udnævnelse til ledelsen og 

bestyrelsen af de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder sker på 

baggrund af kvalifikationer, underbygget 

af klare og gennemsigtige 

udnævnelsesprocedurer. Direktøren, 
medlemmerne af de nationale 

administrative konkurrencemyndigheders 

beslutningsorganer kan alene afskediges, 

hvis de ikke længere opfylder de 

nødvendige betingelser for at varetage 

deres opgaver, eller hvis de har gjort sig 

skyldige i alvorlige forseelser i henhold til 

national lovgivning. 

Afskedigelsesgrundene bør være fastlagt 

på forhånd i national ret. Medlemmerne må 

ikke blive afskediget af årsager relateret til 

en korrekt varetagelse af deres opgaver 

eller udøvelse af deres beføjelser med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  130 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager under henvisning til, at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager, under henvisning til at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. I tilfælde af afvisning af en i 

formen korrekt indgivet klage har 

klageren mulighed for en prøvelse af 

denne afgørelse for en 

forvaltningsdomstol. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  131 

Jonás Fernández 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 
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I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager under henvisning til, at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager, under henvisning til at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. Sager, der afvises af de 

nationale konkurrencemyndigheder, 

under henvisning til at de ikke er blevet 

prioriteret, bør opbevares af de nationale 

konkurrencemyndigheder i en 

velorganiseret database af 

referencehensyn og med henblik på 

eventuelle fremtidige aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager under henvisning til, at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager, under henvisning til at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. Klagere skal kunne anmode 

om domstolsprøvelse af en national 

konkurrencemyndigheds afgørelse om at 

afvise en klage. 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag  133 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager under henvisning til, at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager, under henvisning til at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. Klagere skal have mulighed 

for at anmode om domstolsprøvelse af 

nationale konkurrencemyndigheders 

afgørelser om afvisning af en klage. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  134 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

Ved fastlæggelse af prioriteter bør 
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konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager under henvisning til, at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder fokusere på 

økonomiens strategiske sektorer. I det 

omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager, under henvisning til at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  135 

Pervenche Berès 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager under henvisning til, at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager, undtagen klager, som er 

fastsat af andre offentlige myndigheder, 
under henvisning til at de ikke finder dem 

af høj prioritet. Dette berører ikke de 

nationale konkurrencemyndigheders 

beføjelse til at afvise klager af andre 

årsager, der er fastsat i national ret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 
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Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 som defineret i artikel 5, stk. 2. 

I det omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager under henvisning til, at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. 

e) de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

selv at prioritere deres opgaver og anmode 

om ekstern ekspertise og forskning, hvis 

det er nødvendigt, med henblik på 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

som defineret i artikel 5, stk. 2. I det 

omfang de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har pligt til at 

behandle formelle klager, skal denne pligt 

omfatte disse myndigheders ret til at afvise 

sådanne klager, under henvisning til at de 

ikke finder dem af høj prioritet. Dette 

berører ikke de nationale 

konkurrencemyndigheders beføjelse til at 

afvise klager af andre årsager, der er fastsat 

i national ret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Neena Gill 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea)  de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har beføjelse 

til, inden for rammerne af deres budget og 

uden at det berører gældende lovgivning 

om personalebestemmelser og 

ansættelseskontrakter, at ansætte det 

personale, de har behov for, og beføjelsen 

til at anvende deres budget uden 

forhåndstilladelse ud over en kontrol af 
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tilgængeligheden af tilstrækkelige 

budgetmidler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  138 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) medlemmerne af nationale 

administrative konkurrencemyndigheders 

beslutningsorgan er omfattet af en 

betænkningstid på et år, fra de forlader 

deres funktion, og i den periode kan de 

ikke arbejde for virksomheder, der er 

blevet undersøgt af den pågældende 

myndighed i løbet af de seneste fem år. Al 

personale og medlemmer af 

beslutningsorganet skal ved ansættelse og 

herefter årligt udfylde en formular til at 

oplyse enhver potentiel interessekonflikt, 

som de eller deres nære 

familiemedlemmer kunne have med en 

sag. De nationale 

konkurrencemyndigheder skal fastlægge 

procedurer til at sikre, at personale kan 

trække sig i tilfælde af at der opstår en 

interessekonflikt ved indledningen eller i 

løbet af en undersøgelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at sikre strenge bestemmelser vedrørende interessekonflikter for alle nationale 

konkurrencemyndigheder. 

 

Ændringsforslag  139 

Jonás Fernández 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) nationale 

konkurrencemyndigheder offentliggør en 

adfærdskodeks, uden at dette berører 

anvendelsen af strengere nationale regler, 

der mindst dækker regler om at undgå 

interessekonflikter, herunder 

bestemmelser om betænkningstider og 

accept af indbydelser, samt regler 

vedrørende aktiviteter varetaget som 

privatperson. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  140 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) personalet og medlemmerne af de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheders 

beslutningsorgan ikke må søge ansættelse 

i en virksomhed, der bliver eller er blevet 

undersøgt inden for de første 2 år efter 

afslutning af deres arbejdsforhold ved 

myndigheden, hvis de havde direkte 

relation til sagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  141 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) ledelsen og medlemmerne af de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheders 

beslutningsorgan udvælges og udnævnes i 

henhold til klare og gennemsigtige regler 

og procedurer, der er fastsat på forhånd. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) personalet og medlemmerne af de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheders 

beslutningsorgan ikke må søge ansættelse 

i en virksomhed, der bliver eller er blevet 

undersøgt inden for de første 2 år efter 

afslutning af deres arbejdsforhold ved 

myndigheden, hvis de havde direkte 

relation til sagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  143 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag  Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 
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og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

Medlemsstaterne sikrer herudover, at de 

nationale konkurrencemyndigheder 

selvstændigt kan bestemme over 

anvendelsen af det budget, de har fået 

tildelt, og for hvilke kvalifikationer, deres 

personale skal have. Den budgetmæssige 

autonomi udøves med forbehold af 

nationale budgetregler og -procedurer. 

Or. de 

Begrundelse 

For at sikre de nationale konkurrencemyndigheder den nødvendige fleksibilitet og 

uafhængighed bør de ikke kun have tilstrækkelige personalemæssige, finansielle og tekniske 

ressourcer, men også være ansvarlige for at fastlægge det budget, de har fået tildelt, og for 

hvilke kvalifikationer deres personale skal have. 

 

Ændringsforslag  144 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder på uafhængig 

vis kan forvalte de budgetter, der er afsat 

til dem. En sådan frihed til at forvalte 

deres budgetter bør gennemføres inden 

for rammerne af nationale budgetregler 

og -procedurer. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. Uden at det 

berører nationale budgetregler 

og -procedurer, sikrer medlemsstaterne, at 

de nationale konkurrencemyndigheder 

indrømmes uafhængighed i anvendelsen 

af det tildelte budget. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over passende og stabile menneskelige, 

finansielle og tekniske ressourcer, 

herunder faciliteter og infrastrukturer, 
der er nødvendige for effektivt at kunne 

varetage deres opgaver og udøve deres 

beføjelser i forbindelse med anvendelse af 

traktatens artikel 101 og 102 som defineret 

i stk. 2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder har et 
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separat årligt budget og selvstændighed til 

at anvende deres ressourcer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. Dette omfatter 

de nationale konkurrencemyndigheders 

ret til selvstændigt at afgøre fordelingen 

af deres ressourcer og personalets 

krævede kvalifikationer. 

Or. en 

Begrundelse 

For at være fuldstændig og reelt uafhængig, skal nationale konkurrencemyndigheder ikke kun 

indrømmes tilstrækkelige ressourcer i kvantitativt. Der er også behov for at sikre, at nationale 

konkurrencemyndigheder kan omfordele ressourcerne efter behov (f.eks. teknisk infrastruktur 

og eksterne undersøgelser). 

 

Ændringsforslag  148 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 
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over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. Kommissionen 

bør yde den fornødne tekniske bistand på 

anmodningen fra de respektive nationale 

konkurrencemyndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle, tekniske 

og teknologiske ressourcer, der er 

nødvendige for effektivt at kunne varetage 

deres opgaver, herunder deres rådgivende 

rolle, og udøve deres beføjelser i 

forbindelse med anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 som defineret i stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de menneskelige, finansielle og 

1. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder råder 

over de tilstrækkelige menneskelige, 
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tekniske ressourcer, der er nødvendige for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

finansielle og tekniske ressourcer for 

effektivt at kunne varetage deres opgaver 

og udøve deres beføjelser i forbindelse 

med anvendelse af traktatens artikel 101 og 

102 som defineret i stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sikrer de 

nationale konkurrencemyndigheder 

budgetmæssig autonomi, herunder fuld 

autonomi med hensyn til budgetfordeling 

og kapaciteten til at fastlægge 

budgetmæssige prioriteter, og garantien, 

at deres årlige, tildelte budget ikke kan 

nedskæres i det regnskabsår, hvor det 

tildeles. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at sikre vished for nationale konkurrencemyndigheders budgetmidler, så de kan 

planlægge deres årlige budget uden større ressourcemæssige ændringer. 

 

Ændringsforslag  152 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder 

indgiver offentligt tilgængelige periodiske 
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rapporter om deres aktiviteter til et 

regeringsorgan eller parlamentarisk 

organ. Medlemsstaterne sikrer, at 

sådanne rapporter indeholder oplysninger 

om udnævnelserne og afskedigelserne af 

medlemmer af beslutningsorganet, 

omfanget af tildelte ressourcer i det 

relevante år samt enhver ændring af dette 

beløb sammenlignet med tidligere år. 

Medlemsstaterne bør også sende disse 

rapporter til Europa-Parlamentet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  153 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder 

forelægger årlige rapporter om deres 

aktiviteter og deres ressourcer til et 

regeringsorgan eller parlamentarisk 

organ. Disse rapporter skal være 

offentligt tilgængelige. Kommissionen har 

beføjelse til fra sag til sag at igangsætte 

overtrædelsesprocedurer mod 

medlemsstater, der ikke sikrer de 

nationale konkurrencemyndigheder 

tilstrækkelig ressourcer og budgetmæssige 

autonomi til at udføre deres opgaver. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet er at øge ansvarlighed og offentlig information om de nationale 

konkurrencemyndigheders ressourcer. 
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Ændringsforslag  154 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen og 

medlemsstaterne sikrer, at alle udgifter 

anvendt til at overholde denne artikel 

betragtes som værende i 

overensstemmelse med stabilitets- og 

vækstpagten (SVP) i henhold til artikel 

121 og 126 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde og 

ikke igangsætter nogen foranstaltninger 

under den forebyggende eller 

korrigerende del af SVP. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Neena Gill 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder 

forelægger periodiske rapporter om deres 

aktiviteter til et regeringsorgan eller 

parlamentarisk organ. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder kan foretage alle 

nødvendige uanmeldte 

kontrolundersøgelser hos virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102. Medlemsstaterne sikrer, at de 

tjenestemænd og andre ledsagende 

personer, som de nationale 

konkurrencemyndigheder har bemyndiget 

til at foretage kontrolundersøgelser, som 

minimum har beføjelse til: 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder kan foretage alle 

nødvendige uanmeldte 

kontrolundersøgelser hos virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102. Dette direktiv forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at kræve forudgående 

godkendelse fra en retsinstans til sådanne 

kontrolundersøgelser. Medlemsstaterne 

sikrer, at de tjenestemænd og andre 

ledsagende personer, som de nationale 

konkurrencemyndigheder har bemyndiget 

til at foretage kontrolundersøgelser, som 

minimum har beføjelse til: 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 27 (udkast til betænkning) af hensyn til 

klarheden. 

 

Ændringsforslag  157 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder kan foretage alle 

nødvendige uanmeldte 

kontrolundersøgelser hos virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102. Medlemsstaterne sikrer, at de 

tjenestemænd og andre ledsagende 

personer, som de nationale 

konkurrencemyndigheder har bemyndiget 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder kan foretage alle 

nødvendige uanmeldte 

kontrolundersøgelser hos virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger med 

henblik på anvendelse af traktatens artikel 

101 og 102 i overensstemmelse med 

national ret. Medlemsstaterne sikrer, at de 

tjenestemænd og andre ledsagende 

personer, som de nationale 

konkurrencemyndigheder har bemyndiget 
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til at foretage kontrolundersøgelser, som 

minimum har beføjelse til: 

til at foretage kontrolundersøgelser, som 

minimum har beføjelse til: 

Or. de 

Begrundelse 

Da der i nogle medlemsstater kræves forudgående domstolsgodkendelse, skal dette 

ændringsforslag sikre, at medlemsstaterne ikke er tvunget til at undergrave deres høje 

procesretlige standard. 

 

Ændringsforslag  158 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) at afkræve alle virksomhedens eller 

virksomhedssammenslutningens 

repræsentanter eller medarbejdere 

forklaringer om kendsgerninger og 

dokumenter vedrørende 

kontrolundersøgelsens genstand og formål 

og registrere deres svar. 

e) at afkræve alle virksomhedens eller 

virksomhedssammenslutningens 

repræsentanter eller medarbejdere 

forklaringer om kendsgerninger og 

dokumenter vedrørende 

kontrolundersøgelsens genstand og formål 

og registrere deres svar med nøje 

overholdelse af arbejdstagernes 

rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  159 

Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

virksomheder og 

virksomhedssammenslutninger har pligt til 

at underkaste sig en kontrolundersøgelse 

foretaget af de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder. Hvis en 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

virksomheder og 

virksomhedssammenslutninger har pligt til 

at underkaste sig en kontrolundersøgelse 

foretaget af de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder. I 
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virksomhed eller en 

virksomhedssammenslutning modsætter 

sig en kontrolundersøgelse, der er påbudt 

af en national administrativ 

konkurrencemyndighed eller godkendt af 

en national retsinstans, kan de nationale 

konkurrencemyndigheder anmode politiet 

eller et tilsvarende retshåndhævende organ 

om den fornødne bistand til at foretage 

kontrolundersøgelsen. En sådan bistand 

kan også indhentes som en præventiv 

foranstaltning. 

overensstemmelse med national 

lovgivning kan kontrolundersøgelserne 

ikke foretages uden en forudgående 

godkendelse fra en national retsinstans. 
Hvis en virksomhed eller en 

virksomhedssammenslutning modsætter 

sig en kontrolundersøgelse, der er påbudt 

af en national administrativ 

konkurrencemyndighed eller godkendt af 

en national retsinstans, kan de nationale 

konkurrencemyndigheder anmode politiet 

eller et tilsvarende retshåndhævende organ 

om den fornødne bistand til at foretage 

kontrolundersøgelsen. En sådan bistand 

kan også indhentes som en præventiv 

foranstaltning. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  160 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

virksomheder og 

virksomhedssammenslutninger har pligt til 

at underkaste sig en kontrolundersøgelse 

foretaget af de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder. Hvis en 

virksomhed eller en 

virksomhedssammenslutning modsætter 

sig en kontrolundersøgelse, der er påbudt 

af en national administrativ 

konkurrencemyndighed eller godkendt af 

en national retsinstans, kan de nationale 

konkurrencemyndigheder anmode politiet 

eller et tilsvarende retshåndhævende organ 

om den fornødne bistand til at foretage 

kontrolundersøgelsen. En sådan bistand 

kan også indhentes som en præventiv 

foranstaltning. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

virksomheder og 

virksomhedssammenslutninger har pligt til 

at underkaste sig en kontrolundersøgelse 

foretaget af de nationale administrative 

konkurrencemyndigheder. Hvis en 

virksomhed eller en 

virksomhedssammenslutning modsætter 

sig en kontrolundersøgelse, der er påbudt 

af en national administrativ 

konkurrencemyndighed eller godkendt af 

en national retsinstans, kan de nationale 

konkurrencemyndigheder anmode politiet 

eller et tilsvarende retshåndhævende organ 

om den fornødne bistand til at foretage 

kontrolundersøgelsen og altid med 

forudgående godkendelse af en national 

retsinstans. En sådan bistand kan også 

indhentes som en præventiv foranstaltning. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  161 

Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder, såfremt der er 

begrundet mistanke om, at bøger eller 

andre forretningspapirer eller dokumenter, 

der vedrører genstanden for 

kontrolundersøgelsen, og som måtte være 

relevante som bevis for en alvorlig 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102, opbevares i andre end de i artikel 6 

omhandlede lokaler eller på grunde eller i 

transportmidler, herunder private hjem 

tilhørende de pågældende virksomheders 

eller virksomhedssammenslutningers 

direktører, ledere og andre medarbejdere, 

kan foretage uanmeldte 

kontrolundersøgelser i sådanne lokaler, på 

sådanne grunde eller i sådanne 

transportmidler. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder, såfremt der er 

begrundet mistanke om, at bøger eller 

andre forretningspapirer eller dokumenter, 

der vedrører genstanden for 

kontrolundersøgelsen, og som måtte være 

relevante som bevis for en alvorlig 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102, opbevares i andre end de i artikel 6 

omhandlede lokaler eller på grunde eller i 

transportmidler, herunder private hjem 

tilhørende de pågældende virksomheders 

eller virksomhedssammenslutningers 

direktører, ledere og andre medarbejdere, 

kan foretage uanmeldte 

kontrolundersøgelser i sådanne lokaler, på 

sådanne grunde eller i sådanne 

transportmidler. En sådan begrundet 

mistanke skal bygge på konkrete og 

sammenhængende beviser, som 

udtrykkeligt skal fremgå af retsinstansens 

afgørelse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder, såfremt der er 

begrundet mistanke om, at bøger eller 

andre forretningspapirer eller dokumenter, 

der vedrører genstanden for 

kontrolundersøgelsen, og som måtte være 

relevante som bevis for en alvorlig 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102, opbevares i andre end de i artikel 6 

omhandlede lokaler eller på grunde eller i 

transportmidler, herunder private hjem 

tilhørende de pågældende virksomheders 

eller virksomhedssammenslutningers 

direktører, ledere og andre medarbejdere, 

kan foretage uanmeldte 

kontrolundersøgelser i sådanne lokaler, på 

sådanne grunde eller i sådanne 

transportmidler. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder, såfremt der er 

begrundet mistanke om, at bøger eller 

andre forretningspapirer eller dokumenter, 

der vedrører genstanden for 

kontrolundersøgelsen, og som måtte være 

relevante som bevis for en overtrædelse af 

traktatens artikel 101 eller 102, opbevares i 

andre end de i artikel 6 omhandlede lokaler 

eller på grunde eller i transportmidler, 

herunder private hjem tilhørende de 

pågældende virksomheders eller 

virksomhedssammenslutningers direktører, 

ledere og andre medarbejdere, kan foretage 

uanmeldte kontrolundersøgelser i sådanne 

lokaler, på sådanne grunde eller i sådanne 

transportmidler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder, såfremt der er 

begrundet mistanke om, at bøger eller 

andre forretningspapirer eller dokumenter, 

der vedrører genstanden for 

kontrolundersøgelsen, og som måtte være 

relevante som bevis for en alvorlig 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102, opbevares i andre end de i artikel 6 

omhandlede lokaler eller på grunde eller i 

transportmidler, herunder private hjem 

tilhørende de pågældende virksomheders 

eller virksomhedssammenslutningers 

direktører, ledere og andre medarbejdere, 

kan foretage uanmeldte 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder, såfremt der er 

begrundet mistanke om, at bøger eller 

andre forretningspapirer eller dokumenter, 

der vedrører genstanden for 

kontrolundersøgelsen, og som måtte være 

relevante som bevis for en overtrædelse af 

traktatens artikel 101 eller 102, opbevares i 

andre end de i artikel 6 omhandlede lokaler 

eller på grunde eller i transportmidler, 

herunder private hjem tilhørende de 

pågældende virksomheders eller 

virksomhedssammenslutningers direktører, 

ledere og andre medarbejdere, kan foretage 

uanmeldte kontrolundersøgelser i sådanne 
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kontrolundersøgelser i sådanne lokaler, på 

sådanne grunde eller i sådanne 

transportmidler. 

lokaler, på sådanne grunde eller i sådanne 

transportmidler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Sådanne kontrolundersøgelser kan 

ikke foretages uden en forudgående 

godkendelse fra en national retsinstans. 

2. Sådanne kontrolundersøgelser 

foretages ikke uden en forudgående 

godkendelse fra en national retsinstans. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Neena Gill 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en fastlagt og rimelig 

frist, og for så vidt som adressaten ikke 

inkriminerer sig selv i sager om 

overtrædelse af artikel 101 og 102 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. Denne pligt omfatter 

oplysninger, som virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  166 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en rimelig frist. 

Denne pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. Anmodningerne om oplysninger fra de 

nationale konkurrencemyndigheder skal 

være konkrete og omfangsmæssigt 

rimelige. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  167 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en rimelig frist. 

Denne pligt omfatter oplysninger 

(herunder e-mail og meddelelser fra 

systemer til øjeblikkelig meddelelser), som 



 

PE613.265v01-00 82/137 AM\1138283DA.docx 

DA 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  168 

Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given passende 

frist, som skal stå i rimeligt forhold til 

påbuddet. Denne pligt omfatter 

oplysninger, som virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  169 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 
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til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

til rådighed inden for en rimelig frist. 

Denne pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har 

adgang til. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen er i 

besiddelse af. 

Or. de 

Begrundelse 

Virksomhederne bør ikke være forpligtet til at indhente oplysninger, som ikke er i deres 

besiddelse. 

 

Ændringsforslag  171 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

kan påbyde virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger at stille alle 

nødvendige oplysninger for anvendelse af 

traktatens artikel 101 og 102 til rådighed 

inden for en given frist. Denne pligt 

omfatter oplysninger, som virksomheden 

eller virksomhedssammenslutningen har 

adgang til. 

Or. en 

Begrundelse 

Forpligtelsen til at opnå en afgørelse vil for nogle nationale konkurrencemyndigheder 

forpligte dem til at involvere deres bestyrelse, og det betragtes som en begrænsning. 

 

Ændringsforslag  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

kan påbyde virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger at stille alle 

oplysninger for anvendelse af traktatens 

artikel 101 og 102 til rådighed inden for en 

given frist. Denne pligt omfatter 

oplysninger, som virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  173 

Alfred Sant 
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Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

ved en afgørelse kan påbyde virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger at 

stille alle nødvendige oplysninger for 

anvendelse af traktatens artikel 101 og 102 

til rådighed inden for en given frist. Denne 

pligt omfatter oplysninger, som 

virksomheden eller 

virksomhedssammenslutningen har adgang 

til. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

kan pålægge virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger at stille alle 

nødvendige oplysninger for anvendelse af 

traktatens artikel 101 og 102 til rådighed 

inden for en given frist. Denne pligt 

omfatter oplysninger, som virksomheden 

eller virksomhedssammenslutningen har 

adgang til. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sørger for, at de nationale 

konkurrencemyndigheder, hvis de fastslår 

en overtrædelse af traktatens artikel 101 

eller 102, ved en afgørelse kan påbyde de 

deltagende virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger at bringe 

den pågældende overtrædelse til ophør. I 

den forbindelse kan de pålægge dem 

enhver sanktion af adfærdsregulerende 

eller strukturel karakter, som står i 

passende forhold til overtrædelsen, og som 

er nødvendig for effektivt at bringe 

overtrædelsen til ophør. 

Medlemsstaterne sørger for, at de nationale 

konkurrencemyndigheder, hvis de fastslår 

en overtrædelse af traktatens artikel 101 

eller 102, ved en afgørelse kan påbyde de 

deltagende virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger at bringe 

den pågældende overtrædelse til ophør. I 

den forbindelse kan de pålægge dem 

enhver sanktion af adfærdsregulerende 

eller strukturel karakter, som står i 

passende forhold til overtrædelsen, og som 

er nødvendig for effektivt at bringe 

overtrædelsen til ophør. Strukturelle 

foranstaltninger kan kun pålægges, 

såfremt der ikke forefindes ligeså effektive 

adfærdsregulerende foranstaltninger, 

eller såfremt en ligeså effektiv 

adfærdsregulerende foranstaltning ville 

være mere byrdefuld for den pågældende 
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virksomhed end en strukturel 

foranstaltning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  175 

Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

som minimum i hastetilfælde, hvor der er 

risiko for alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan træffe afgørelse om at pålægge 

virksomheder foreløbige forholdsregler. En 

sådan afgørelse gælder i et bestemt tidsrum 

og kan forlænges, i det omfang det er 

nødvendigt og hensigtsmæssigt. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

som minimum i hastetilfælde, hvor der er 

risiko for alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan træffe afgørelse om at pålægge 

virksomheder foreløbige forholdsregler. En 

sådan afgørelse gælder i et bestemt, 

rimeligt tidsrum og kan forlænges, i det 

omfang det er nødvendigt og 

hensigtsmæssigt. De berørte virksomheder 

eller sammenslutninger af virksomheder 

har mulighed for at appellere afgørelser 

om foreløbige forholdsregler ved en 

national retsinstans som led i en 

hasteprocedure. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  176 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder i 
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som minimum i hastetilfælde, hvor der er 

risiko for alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan træffe afgørelse om at pålægge 

virksomheder foreløbige forholdsregler. En 

sådan afgørelse gælder i et bestemt tidsrum 

og kan forlænges, i det omfang det er 

nødvendigt og hensigtsmæssigt. 

hastetilfælde, hvor der er aktuel risiko for 

alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan træffe afgørelse om at pålægge 

virksomheder foreløbige forholdsregler. En 

sådan afgørelse skal være forholdsmæssig 

og begrundet og gælder i et bestemt og 

rimeligt tidsrum og kan forlænges, i det 

omfang det er nødvendigt og 

hensigtsmæssigt. Virksomhederne skal ved 

hastetilfælde have mulighed for at 

appellere afgørelser vedrørende foreløbige 

forholdsregler til en national 

retsmyndighed. 

Or. en 

Begrundelse 

Foreløbige forholdsregler anvendes i undtagelsestilfælde. De må kun pålægges i særligt 

vanskelige hastetilfælde og skal være rimelige, forholdsmæssige og begrundede for at undgå 

en uforholdsmæssig risiko for den pågældende virksomhed. Virksomhederne skal kunne 

appellere dem, så retten til et forsvar bevares. 

 

Ændringsforslag  177 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

som minimum i hastetilfælde, hvor der er 

risiko for alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan træffe afgørelse om at pålægge 

virksomheder foreløbige forholdsregler. En 

sådan afgørelse gælder i et bestemt tidsrum 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

blandt andet i hastetilfælde, hvor der er 

risiko for alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan træffe afgørelse om at pålægge 

virksomheder foreløbige forholdsregler. En 

sådan afgørelse gælder, indtil der er truffet 

endelig afgørelse i sagen og kan 
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og kan forlænges, i det omfang det er 

nødvendigt og hensigtsmæssigt. 

forlænges, i det omfang det er nødvendigt 

og hensigtsmæssigt. En sådan afgørelse 

kan fortsat være gældende, også i sager 

hvor Kommissionen har besluttet at åbne 

en sag, og indtil en endelig afgørelse er 

truffet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  178 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

som minimum i hastetilfælde, hvor der er 

risiko for alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan træffe afgørelse om at 

pålægge virksomheder foreløbige 

forholdsregler. En sådan afgørelse gælder i 

et bestemt tidsrum og kan forlænges, i det 

omfang det er nødvendigt og 

hensigtsmæssigt. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

som minimum i hastetilfælde, hvor der er 

risiko for alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan pålægge virksomheder 

foreløbige forholdsregler. En sådan 

afgørelse gælder i et bestemt tidsrum og 

kan forlænges, i det omfang det er 

nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det 

Europæiske Konkurrencenetværk skal 

behørigt underrettes om sådanne 

foranstaltninger og deres gennemførelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

som minimum i hastetilfælde, hvor der er 

risiko for alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan træffe afgørelse om at pålægge 

virksomheder foreløbige forholdsregler. En 

sådan afgørelse gælder i et bestemt tidsrum 

og kan forlænges, i det omfang det er 

nødvendigt og hensigtsmæssigt. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder 

som minimum i hastetilfælde, hvor der er 

risiko for alvorlig og ubodelig skade på 

konkurrencen, og på grundlag af en 

umiddelbar konstatering af en overtrædelse 

af traktatens artikel 101 eller 102 på eget 

initiativ kan træffe afgørelse om at pålægge 

virksomheder foreløbige forholdsregler. En 

sådan afgørelse gælder enten i et bestemt 

tidsrum med mulighed for at forlænges, 

eller indtil en endelig afgørelse er truffet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  180 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 

virksomheder kan få rimeligheden af 

sådanne foreløbige foranstaltninger 

efterprøvet under en hasteprocedure for 

forvaltningsdomstolene. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  181 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder i sager, hvor der 

træffes en afgørelse om at bringe en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder i sager, hvor der 

træffes en afgørelse om at bringe en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 



 

PE613.265v01-00 90/137 AM\1138283DA.docx 

DA 

102 til ophør, ved afgørelse kan gøre de 

tilsagn, som virksomhederne har afgivet 

for at imødekomme myndighedernes 

betænkeligheder, bindende. En sådan 

afgørelse kan vedtages for en bestemt 

periode og skal fastslå, at der ikke længere 

er grund til, at den pågældende nationale 

konkurrencemyndighed griber ind. 

102 til ophør, ved afgørelse kan gøre de 

tilsagn, som virksomhederne har afgivet 

for at imødekomme myndighedernes 

betænkeligheder, bindende. En sådan 

afgørelse kan vedtages for en bestemt 

periode og skal fastslå, at der ikke længere 

er grund til, at den pågældende nationale 

konkurrencemyndighed griber ind. 

Medlemsstaterne skal sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder har 

de rette beføjelser til at overvåge korrekt 

gennemførelse af sådanne forpligtelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  182 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder i sager, hvor der 

træffes en afgørelse om at bringe en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102 til ophør, ved afgørelse kan gøre de 

tilsagn, som virksomhederne har afgivet 

for at imødekomme myndighedernes 

betænkeligheder, bindende. En sådan 

afgørelse kan vedtages for en bestemt 

periode og skal fastslå, at der ikke længere 

er grund til, at den pågældende nationale 

konkurrencemyndighed griber ind. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder i sager, hvor der 

træffes en afgørelse om at bringe en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102 til ophør, på grundlag af en grundig 

markedsundersøgelse ved afgørelse kan 

gøre de tilsagn, som virksomhederne har 

afgivet for at imødekomme 

myndighedernes betænkeligheder, 

bindende. En sådan afgørelse kan vedtages 

for en bestemt periode og skal fastslå, at 

der ikke længere er grund til, at den 

pågældende nationale 

konkurrencemyndighed griber ind. 

Or. en 

Begrundelse 

Det skal sikres, at de nationale konkurrencemyndigheder har effektive midler til at foretage 

markedsundersøgelser for at afklare, om de foreslåede forpligtelser løser 
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konkurrenceproblemerne, uden at pålægge for mange begrænsninger for, hvilken form 

medlemsstaterne beslutter at anvende. 

 

Ændringsforslag  183 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder i sager, hvor der 

træffes en afgørelse om at bringe en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102 til ophør, ved afgørelse kan gøre de 

tilsagn, som virksomhederne har afgivet 

for at imødekomme myndighedernes 

betænkeligheder, bindende. En sådan 

afgørelse kan vedtages for en bestemt 

periode og skal fastslå, at der ikke længere 

er grund til, at den pågældende nationale 

konkurrencemyndighed griber ind. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder i sager, hvor der 

træffes en afgørelse om at bringe en 

overtrædelse af traktatens artikel 101 eller 

102 til ophør, på grundlag af en grundig 

markedsundersøgelse ved afgørelse kan 

gøre de tilsagn, som virksomhederne har 

afgivet for at imødekomme 

myndighedernes betænkeligheder, 

bindende. En sådan afgørelse kan vedtages 

for en bestemt periode og skal fastslå, at 

der ikke længere er grund til, at den 

pågældende nationale 

konkurrencemyndighed griber ind. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 31 (udkast til betænkning) af hensyn til 

klarheden. 

 

Ændringsforslag  184 

Neena Gill 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har effektive 
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beføjelser til at overvåge gennemførelsen 

af tilsagnsafgørelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  185 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten ved 

administrative procedurer kan træffe 

afgørelse om, eller ved ikkestrafferetlige 

procedurer kan anmode om pålæg af 

effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende bøder over for virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger, 

såfremt disse enten forsætligt eller 

uagtsomt har overtrådt traktatens artikel 

101 eller 102. 

1. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten ved 

administrative procedurer kan pålægge 

eller ved ikkestrafferetlige procedurer kan 

anmode om pålæg af effektive, 

forholdsmæssige og afskrækkende bøder 

over for virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, såfremt 

disse enten forsætligt eller uagtsomt har 

overtrådt traktatens artikel 101 eller 102. 

Or. en 

Begrundelse 

Forpligtelsen til at opnå en afgørelse vil for nogle nationale konkurrencemyndigheder 

forpligte dem til at involvere deres bestyrelse, og det betragtes som en begrænsning. 

 

Ændringsforslag  186 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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1. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten ved 

administrative procedurer kan træffe 

afgørelse om, eller ved ikkestrafferetlige 

procedurer kan anmode om pålæg af 

effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende bøder over for virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger, 

såfremt disse enten forsætligt eller 

uagtsomt har overtrådt traktatens artikel 

101 eller 102. 

1. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten i deres 

egne sager kan træffe afgørelse om, eller 

ved ikkestrafferetlige procedurer kan 

anmode om pålæg af effektive, 

forholdsmæssige og afskrækkende bøder 

over for virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, såfremt 

disse enten forsætligt eller uagtsomt har 

overtrådt traktatens artikel 101 eller 102. 

Or. de 

Begrundelse 

Da nationale administrative konkurrencemyndigheder i nogle medlemsstater træffer 

afgørelser om bødepålæg efter strafferetslignende procedurer skal dette ændringsforlag sikre, 

at medlemsstaterne ikke vil skulle indføre nye procedureregler. 

 

Ændringsforslag  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten ved 

administrative procedurer kan træffe 

afgørelse om, eller ved ikkestrafferetlige 

procedurer kan anmode om pålæg af 

effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende bøder over for virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger, som 

fastlægges i forhold til virksomhedernes 

2. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten ved 

administrative procedurer kan træffe 

afgørelse om, eller ved ikkestrafferetlige 

procedurer kan anmode om pålæg af 

effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende bøder over for virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger, som 

fastlægges i forhold til virksomhedernes 
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samlede omsætning, såfremt de forsætligt 

eller uagtsomt: 

samlede globale omsætning, såfremt de 

forsætligt eller uagtsomt: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  188 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten ved 

administrative procedurer kan træffe 

afgørelse om, eller ved ikkestrafferetlige 

procedurer kan anmode om pålæg af 

effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende bøder over for virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger, som 

fastlægges i forhold til virksomhedernes 

samlede omsætning, såfremt de forsætligt 

eller uagtsomt: 

2. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten i deres 

egne sager kan træffe afgørelse om, eller 

ved ikkestrafferetlige procedurer kan 

anmode om pålæg af effektive, 

forholdsmæssige og afskrækkende bøder 

over for virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, som 

fastlægges i forhold til virksomhedernes 

samlede omsætning, såfremt de forsætligt 

eller uagtsomt: 

Or. de 

Begrundelse 

Da nationale administrative konkurrencemyndigheder i nogle medlemsstater træffer 

afgørelser om bødepålæg efter strafferetslignende procedurer skal dette ændringsforlag sikre, 

at medlemsstaterne ikke vil skulle indføre nye procedureregler. 

 

Ændringsforslag  189 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten ved 

administrative procedurer kan træffe 

afgørelse om, eller ved ikkestrafferetlige 

procedurer kan anmode om pålæg af 

effektive, forholdsmæssige og 

afskrækkende bøder over for virksomheder 

eller virksomhedssammenslutninger, som 

fastlægges i forhold til virksomhedernes 

samlede omsætning, såfremt de forsætligt 

eller uagtsomt: 

2. Uden at dette berører 

medlemsstaternes nationale regler for de 

nationale domstoles pålæg af strafferetlige 

sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder enten ved 

administrative procedurer kan pålægge, 

eller ved ikkestrafferetlige procedurer kan 

anmode om pålæg af effektive, 

forholdsmæssige og afskrækkende bøder 

over for virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, som 

fastlægges i forhold til virksomhedernes 

samlede omsætning, såfremt de forsætligt 

eller uagtsomt: 

Or. en 

Begrundelse 

Forpligtelsen til at opnå en afgørelse vil for nogle nationale konkurrencemyndigheder 

forpligte dem til at involvere deres bestyrelse, og det betragtes som en begrænsning. 

 

Ændringsforslag  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) afgiver ukorrekte, ufuldstændige 

eller vildledende oplysninger som svar på 

en anmodning som omhandlet i artikel 8, 

eller undlader at give oplysningerne inden 

for den fastsatte frist 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  191 

Andreas Schwab 
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Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) undlader at efterkomme en 

afgørelse som omhandlet i artikel 10 og 11. 

e) undlader at efterkomme en 

afgørelse som omhandlet i artikel 9, 10 og 

11. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  192 

Neena Gill 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at 

virksomhedsbegrebet anvendes i 

forbindelse med pålæg af bøder til 

modervirksomheder og retlige og 

økonomiske efterfølgere til virksomheder. 

3. Medlemsstaterne sikrer, med 

henblik på at reducere risikoen for, at 

bøder kan undgås ved 

virksomhedsomstrukturering, at 

virksomhedsbegrebet anvendes i 

forbindelse med pålæg af bøder til 

modervirksomheder og retlige og 

økonomiske efterfølgere til virksomheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  193 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder ved 

udmåling af bøder for overtrædelse af 

traktatens artikel 101 eller 102 tager 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder ved 

udmåling af bøder for overtrædelse af 

traktatens artikel 101 eller 102 tager 

hensyn til både overtrædelsens grovhed, 

varighed og gentagelse af den forbudte 
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hensyn til både overtrædelsens grovhed og 

varighed. 

adfærd. Medlemsstaterne sikrer, at 

erstatning ydet af en virksomhed som 

følge af et forlig ikke kan fratrækkes 

bødebeløbet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  194 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder ved 

udmåling af bøder for overtrædelse af 

traktatens artikel 101 eller 102 tager 

hensyn til både overtrædelsens grovhed og 

varighed. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder ved 

udmåling af bøder for overtrædelse af 

traktatens artikel 101 eller 102 tager 

hensyn til både overtrædelsens grovhed og 

varighed samt den pågældende 

virksomheds størrelse og 

markedsindflydelse. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  195 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Ved udmålingen af bøden for en 

overtrædelse kan de nationale 

konkurrencemyndigheder tage hensyn til 

en eventuel erstatning, der betales efter en 

mindelig tvistbilæggelse, jf. artikel 18, 

stk. 3, i direktiv 2014/104/EU. 

Or. en 
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Ændringsforslag  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at hvis en 

virksomhedssammenslutning, der får 

pålagt en bøde beregnet på grundlag af 

medlemsvirksomhedernes omsætning, 

ikke er solvent, skal sammenslutningen 

indkalde bidrag fra 

medlemsvirksomhederne til dækning af 

bødebeløbet. 

udgår 

Hvor det er nødvendigt for at garantere 

betaling af det fulde bødebeløb, sikrer 

medlemsstaterne, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at opkræve det udestående beløb hos 

enhver af de virksomheder, hvis 

repræsentanter var medlem af 

sammenslutningens besluttende organer. 

I det omfang det stadig er nødvendigt, 

skal de nationale 

konkurrencemyndigheder også have 

beføjelse til at opkræve det udestående 

beløb hos ethvert medlem af 

sammenslutningen, der var aktivt på det 

marked, hvor overtrædelsen fandt sted. 

Der kan imidlertid ikke opkræves betaling 

hos de medlemmer af sammenslutningen, 

som ikke deltog i overtrædelsen, og som 

enten ikke havde kendskab til 

overtrædelsen eller aktivt havde taget 

afstand fra den, inden undersøgelsen blev 

indledt. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvor det er nødvendigt for at garantere 

betaling af det fulde bødebeløb, sikrer 

medlemsstaterne, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at opkræve det udestående beløb hos 

enhver af de virksomheder, hvis 

repræsentanter var medlem af 

sammenslutningens besluttende organer. I 

det omfang det stadig er nødvendigt, skal 

de nationale konkurrencemyndigheder også 

have beføjelse til at opkræve det 

udestående beløb hos ethvert medlem af 

sammenslutningen, der var aktivt på det 

marked, hvor overtrædelsen fandt sted. Der 

kan imidlertid ikke opkræves betaling hos 

de medlemmer af sammenslutningen, som 

ikke deltog i overtrædelsen, og som enten 

ikke havde kendskab til overtrædelsen 

eller aktivt havde taget afstand fra den, 

inden undersøgelsen blev indledt. 

Hvor det er nødvendigt for at garantere 

betaling af det fulde bødebeløb, sikrer 

medlemsstaterne, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at opkræve det udestående beløb hos 

enhver af de virksomheder, hvis 

repræsentanter var medlem af 

sammenslutningens besluttende organer. I 

det omfang det stadig er nødvendigt, skal 

de nationale konkurrencemyndigheder også 

have beføjelse til at opkræve det 

udestående beløb hos ethvert medlem af 

sammenslutningen, der var aktivt på det 

marked, hvor overtrædelsen fandt sted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  198 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvor det er nødvendigt for at garantere 

betaling af det fulde bødebeløb, sikrer 

medlemsstaterne, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at opkræve det udestående beløb hos 

enhver af de virksomheder, hvis 

repræsentanter var medlem af 

sammenslutningens besluttende organer. I 

det omfang det stadig er nødvendigt, skal 

Hvor det er nødvendigt for at garantere 

betaling af det fulde bødebeløb, sikrer 

medlemsstaterne, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at opkræve det udestående beløb hos 

enhver af de virksomheder, hvis 

repræsentanter var medlem af 

sammenslutningens besluttende organer. I 

det omfang det stadig er nødvendigt, skal 
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de nationale konkurrencemyndigheder også 

have beføjelse til at opkræve det 

udestående beløb hos ethvert medlem af 

sammenslutningen, der var aktivt på det 

marked, hvor overtrædelsen fandt sted. Der 

kan imidlertid ikke opkræves betaling hos 

de medlemmer af sammenslutningen, som 

ikke deltog i overtrædelsen, og som enten 

ikke havde kendskab til overtrædelsen eller 

aktivt havde taget afstand fra den, inden 

undersøgelsen blev indledt. 

de nationale konkurrencemyndigheder også 

have beføjelse til at opkræve det 

udestående beløb hos ethvert medlem af 

sammenslutningen, der var aktivt på det 

marked, hvor overtrædelsen fandt sted. Der 

må imidlertid ikke opkræves betaling hos 

de medlemmer af sammenslutningen, som 

ikke deltog i overtrædelsen, og som enten 

ikke havde kendskab til overtrædelsen eller 

aktivt havde taget afstand fra den, inden 

undersøgelsen blev indledt. 

Or. en 

Begrundelse 

Ved medlemssammenslutninger skal de nationale konkurrencemyndigheder have en 

skønsmargin med hensyn til at afgøre, hvem der skal betale bøden. 

 

Ændringsforslag  199 

Neena Gill 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvor det er nødvendigt for at garantere 

betaling af det fulde bødebeløb, sikrer 

medlemsstaterne, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at opkræve det udestående beløb hos 

enhver af de virksomheder, hvis 

repræsentanter var medlem af 

sammenslutningens besluttende organer. I 

det omfang det stadig er nødvendigt, skal 

de nationale konkurrencemyndigheder også 

have beføjelse til at opkræve det 

udestående beløb hos ethvert medlem af 

sammenslutningen, der var aktivt på det 

marked, hvor overtrædelsen fandt sted. Der 

kan imidlertid ikke opkræves betaling hos 

de medlemmer af sammenslutningen, som 

ikke deltog i overtrædelsen, og som enten 

ikke havde kendskab til overtrædelsen 

Hvor det er nødvendigt for at garantere 

betaling af det fulde bødebeløb, sikrer 

medlemsstaterne, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at opkræve det udestående beløb hos 

enhver af de virksomheder, hvis 

repræsentanter var medlem af 

sammenslutningens besluttende organer. I 

det omfang det stadig er nødvendigt, skal 

de nationale konkurrencemyndigheder også 

have beføjelse til at opkræve det 

udestående beløb hos ethvert medlem af 

sammenslutningen, der var aktivt på det 

marked, hvor overtrædelsen fandt sted. Der 

kan imidlertid ikke opkræves betaling hos 

de medlemmer af sammenslutningen, som 

ikke deltog i overtrædelsen, aktivt havde 

taget afstand fra den, inden undersøgelsen 

blev indledt. 
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eller aktivt havde taget afstand fra den, 

inden undersøgelsen blev indledt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  200 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Ved udmålingen af bøden for en 

overtrædelse sikrer medlemsstaterne, at de 

nationale konkurrencemyndigheder ikke 

tager hensyn til en eventuel erstatning, 

der betales efter en mindelig 

tvistbilæggelse, jf. artikel 18, stk. 3, i 

direktiv 2014/104/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  201 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bødens maksimale størrelse Bødens størrelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  202 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

12% af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

Dette forhindrer ikke medlemsstaterne i at 

fastholde eller indføre et højere 

maksimumsbeløb for bøden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  203 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

Dette bør ikke forhindre medlemsstaterne 

i at fastholde eller indføre et højere 

maksimumsniveau for bøden. 

Or. en 
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Begrundelse 

Formålet er at undgå tilfælde, hvor medlemsstaterne henviser konkurrencesager til 

Kommissionen, fordi den er den eneste institution, der kan beregne bøder på grundlag af 

global omsætning. For at sikre medlemsstaterne de rette beføjelser er det nødvendigt, at de 

også kan pålægge den type bøder. 

 

Ændringsforslag  204 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til 10 % af 

virksomhedernes relevante omsætning i 

den medlemsstat, hvor overtrædelsen har 

fundet sted, og på baggrund af det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  205 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

10 % af virksomhedernes samlede 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til 10 % af 

virksomhedernes samlede omsætning på 
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omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

verdensplan i det regnskabsår, der går 

forud for afgørelsen. 

Or. de 

Begrundelse 

Med henblik på at skabe et forudsigeligt og ensartet system på EU-plan er det nødvendigt at 

anvende et maksimalt beløb på 10 % i alle medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til højst 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning i det regnskabsår, der går forud 

for afgørelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  207 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

størrelsen af den bøde, som de nationale 

konkurrencemyndigheder kan pålægge 

hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 
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deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, mindst fastsættes til 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  208 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til højst 

10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  209 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, fastsættes til mindst 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale størrelse af den bøde, som de 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

pålægge hver af de virksomheder eller 

virksomhedssammenslutninger, der 

deltager i en overtrædelse af traktatens 

artikel 101 eller 102, ikke overstiger 10 % 
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10 % af virksomhedernes samlede 

omsætning på verdensplan i det 

regnskabsår, der går forud for afgørelsen. 

af virksomhedernes relevante omsætning i 

det regnskabsår, der går forud for 

afgørelsen. 

Or. en 

Begrundelse 

Ved bøder pålagt af Europa-Kommissionen bør den maksimale bødestørrelse ikke overstige 

10 % af den globale omsætning. 

 

Ændringsforslag  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 10 

% af summen af den samlede omsætning 

på verdensplan for hvert af de 

medlemmer, der er aktive på det marked, 

der er berørt af den af sammenslutningen 

begåede overtrædelse. Den enkelte 

virksomheds økonomiske ansvar i 

forbindelse med betaling af bøden må dog 

ikke overstige det maksimale beløb, der er 

fastsat efter stk. 1. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  211 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 10 % 

af summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 10 % 

af summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller 

indføre et højere maksimumsbeløb for 

bøden. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet er at undgå tilfælde, hvor medlemsstaterne henviser konkurrencesager til 

Kommissionen, fordi den er den eneste institution, der kan beregne bøder på grundlag af 

global omsætning. For at sikre medlemsstaterne de rette beføjelser er det nødvendigt, at de 

også kan pålægge den type bøder. 

 

Ændringsforslag  212 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 10 % 

af summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 10 % 

af summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 
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det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. 

stk. 1. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller 

indføre et højere maksimumsbeløb for 

bøden. 

Or. en 

Begrundelse 

En vigtig faktor ved pålæg af bøder er den omsætning, der kan lægges til grund ved 

beregning af bøden. Flere konkurrencemyndigheder kan kun pålægge bøder på grundlag af 

den nationale omsætning, som ofte ikke afspejler den pågældende virksomheds reelle 

økonomiske styrke, herunder for eksempel store koncerner, der deltager i 

konkurrencebegrænsende adfærd i en medlemsstat, hvor deres omsætning er af begrænset 

størrelse. Det er nødvendigt at sikre, at de nationale konkurrencemyndigheder kan pålægge 

bøder på grundlag af den globale omsætning. 

 

Ændringsforslag  213 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 10 % 

af summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 12 % 

af summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. Dette forhindrer ikke 

medlemsstaterne i at fastholde eller 

indføre et højere maksimumsbeløb for 

bøden. 

Or. en 
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Ændringsforslag  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 10 % 

af summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  215 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 

10 % af summen af den samlede 

omsætning på verdensplan for hvert af de 

medlemmer, der er aktive på det marked, 

der er berørt af den af sammenslutningen 

begåede overtrædelse. Den enkelte 

virksomheds økonomiske ansvar i 

forbindelse med betaling af bøden må dog 

ikke overstige det maksimale beløb, der er 

fastsat efter stk. 1. 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til højst 10 % 

af summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. 
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Or. de 

 

Ændringsforslag  216 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 

10 % af summen af den samlede 

omsætning på verdensplan for hvert af de 

medlemmer, der er aktive på det marked, 

der er berørt af den af sammenslutningen 

begåede overtrædelse. Den enkelte 

virksomheds økonomiske ansvar i 

forbindelse med betaling af bøden må dog 

ikke overstige det maksimale beløb, der er 

fastsat efter stk. 1. 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til 10 % af 

summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. 

Or. de 

Begrundelse 

Med henblik på at skabe et forudsigeligt og ensartet system på EU-plan er det nødvendigt at 

anvende et maksimalt beløb på 10 % i alle medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  217 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 

10 % af summen af den samlede 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens størrelse til mindst 10 % af 

summen af den samlede omsætning på 



 

AM\1138283DA.docx 111/137 PE613.265v01-00 

 DA 

omsætning på verdensplan for hvert af de 

medlemmer, der er aktive på det marked, 

der er berørt af den af sammenslutningen 

begåede overtrædelse. Den enkelte 

virksomheds økonomiske ansvar i 

forbindelse med betaling af bøden må dog 

ikke overstige det maksimale beløb, der er 

fastsat efter stk. 1. 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det beløb, der er fastsat efter stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  218 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til mindst 10 

% af summen af den samlede omsætning 

på verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. 

2. Hvis en overtrædelse begået af en 

virksomhedssammenslutning vedrører 

medlemmernes aktiviteter, fastsættes 

bødens maksimale størrelse til højst 10 % 

af summen af den samlede omsætning på 

verdensplan for hvert af de medlemmer, 

der er aktive på det marked, der er berørt af 

den af sammenslutningen begåede 

overtrædelse. Den enkelte virksomheds 

økonomiske ansvar i forbindelse med 

betaling af bøden må dog ikke overstige 

det maksimale beløb, der er fastsat efter 

stk. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

Ved bøder pålagt af Europa-Kommissionen bør den maksimale bødestørrelse ikke overstige 

10 % af den globale omsætning. 

 

Ændringsforslag  219 

Paloma López Bermejo 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 15 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne skal sikre, at de 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder har kapacitet 

og beføjelser til at opkræve bøder pålagt 

en virksomhed eller en 

virksomhedssammenslutning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  220 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der kun 

kan indrømmes bødefritagelse, hvis 

virksomheden 

2. Medlemsstaterne tilsigter, at der 

kun kan indrømmes bødefritagelse, hvis 

virksomheden 

Or. en 

 

Ændringsforslag  221 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der kun 

kan indrømmes bødefritagelse, hvis 

virksomheden 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 

indrømmes bødefritagelse, hvis 

virksomheden 

Or. de 
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Begrundelse 

Det bør i overensstemmelse med betragtning 10 stå medlemsstaterne frit for at anvende 

straflempelsesordninger ikke alene i forbindelse med hemmelige karteller, men også ved 

andre overtrædelser af traktatens artikel 101 eller 102 og tilsvarende nationale bestemmelser. 

 

Ændringsforslag  222 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der kun 

kan indrømmes bødefritagelse, hvis 

virksomheden 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der kan 

indrømmes bødefritagelse, hvis 

virksomheden 

Or. en 

 

Ændringsforslag  223 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 – litra c – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i. på det tidspunkt, hvor den nationale 

konkurrencemyndighed modtager 

ansøgningen, sætter den i stand til at 

foretage en målrettet kontrolundersøgelse i 

forbindelse med det hemmelige kartel, 

forudsat at den nationale 

konkurrencemyndighed ikke allerede er i 

besiddelse af bevismateriale, som sætter 

den i tand til at foretage en 

kontrolundersøgelse i forbindelse med det 

hemmelige kartel, eller at den ikke 

allerede har foretaget en sådan 

undersøgelse, eller 

i) på det tidspunkt, hvor den nationale 

konkurrencemyndighed modtager 

ansøgningen, sætter den i stand til at 

foretage en målrettet kontrolundersøgelse i 

forbindelse med det hemmelige kartel, 

forudsat at den nationale 

konkurrencemyndighed ikke allerede er i 

besiddelse af bevismateriale, som sætter 

den i stand til at foretage en 

kontrolundersøgelse i forbindelse med det 

hemmelige kartel, eller 

Or. de 
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Begrundelse 

Formuleringen "eller at den ikke allerede har foretaget en sådan undersøgelse” gør 

bødefritagelsen betinget af, om en undersøgelse bliver gennemført, og vil reducere 

incitamentet til at søge bødefritagelse. 

 

Ændringsforslag  224 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 – litra c – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i. på det tidspunkt, hvor den nationale 

konkurrencemyndighed modtager 

ansøgningen, sætter den i stand til at 

foretage en målrettet kontrolundersøgelse i 

forbindelse med det hemmelige kartel, 

forudsat at den nationale 

konkurrencemyndighed ikke allerede er i 

besiddelse af bevismateriale, som sætter 

den i tand til at foretage en 

kontrolundersøgelse i forbindelse med det 

hemmelige kartel, eller at den ikke 

allerede har foretaget en sådan 

undersøgelse, eller 

i) på det tidspunkt, hvor den nationale 

konkurrencemyndighed modtager 

ansøgningen, sætter den i stand til at 

foretage en målrettet kontrolundersøgelse i 

forbindelse med det hemmelige kartel, 

forudsat at den nationale 

konkurrencemyndighed ikke allerede er i 

besiddelse af bevismateriale, som sætter 

den i stand til at foretage en 

kontrolundersøgelse i forbindelse med det 

hemmelige kartel, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  225 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 2 – litra c – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii. efter den nationale 

konkurrencemyndigheds opfattelse sætter 

den i stand til at fastslå en overtrædelse af 

konkurrencereglerne, forudsat at den 

nationale konkurrencemyndighed ikke 

allerede er i besiddelse af beviser til at 

ii) efter den nationale 

konkurrencemyndigheds opfattelse sætter 

den i stand til at fastslå en overtrædelse af 

konkurrencereglerne, forudsat at den 

nationale konkurrencemyndighed ikke 

allerede er i besiddelse af beviser til at 
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fastslå en sådan overtrædelse, og at ingen 

anden virksomhed tidligere har været 

berettiget til bødefritagelse efter stk. 2, litra 

c), nr. i), i forbindelse med det samme 

kartel. 

fastslå en sådan overtrædelse, og at ingen 

anden virksomhed tidligere har været 

berettiget til bødefritagelse på europæisk 

eller nationalt niveau efter stk. 2, litra c), 

nr. i), i forbindelse med det samme kartel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  226 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 

alene indrømmes bødenedsættelse, hvis 

betingelserne i artikel 18 er opfyldt, og 

ansøgeren afslører sin deltagelse i et 

hemmeligt kartel og fremlægger 

bevismateriale om det formodede 

hemmelige kartel til den nationale 

konkurrencemyndighed, som indebærer en 

betydelig merværdi med hensyn til at 

påvise en overtrædelse af traktatens artikel 

101 eller en tilsvarende bestemmelse i 

national ret, i forhold til de beviser, som 

den nationale konkurrencemyndighed 

allerede er i besiddelse af på tidspunktet for 

ansøgningen. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der 

indrømmes bødenedsættelse, når 

betingelserne i artikel 18 er opfyldt, og 

ansøgeren afslører sin deltagelse i et 

hemmeligt kartel og fremlægger 

bevismateriale om det formodede 

hemmelige kartel til den nationale 

konkurrencemyndighed, som indebærer en 

betydelig merværdi med hensyn til at 

påvise en overtrædelse af traktatens artikel 

101 eller en tilsvarende bestemmelse i 

national ret, i forhold til de beviser, som 

den nationale konkurrencemyndighed 

allerede er i besiddelse af på tidspunktet for 

ansøgningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  227 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) ansøgeren har bragt sin deltagelse i 

det formodede hemmelige kartel til ophør 

a) ansøgeren har bragt sin deltagelse i 

det formodede hemmelige kartel til ophør 
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straks efter indgivelse af ansøgningen, 

bortset fra de aktiviteter, som den 

kompetente nationale 

konkurrencemyndighed mener med 

rimelighed er nødvendige for at sikre 

undersøgelsens integritet 

straks efter indgivelse af ansøgningen eller 

dokumenteret planer om at afslutte 

deltagelsen, bortset fra de aktiviteter, som 

den kompetente nationale 

konkurrencemyndighed mener med 

rimelighed er nødvendige for at sikre 

undersøgelsens integritet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  228 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 1 – litra b – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i. straks forsyner den nationale 

konkurrencemyndighed med alle relevante 

oplysninger og bevismateriale vedrørende 

det formodede hemmelige kartel, som den 

kommer i besiddelse af eller har adgang til 

i) straks forsyner den nationale 

konkurrencemyndighed med alle relevante 

oplysninger og bevismateriale vedrørende 

det formodede hemmelige kartel, som den 

kommer i besiddelse af eller har adgang til, 

herunder: 

 -  navn og adresse på den retlige 

enhed, der indgiver ansøgningen om 

bødefritagelse 

 -  navnene på alle andre 

virksomheder, der deltager eller har 

deltaget i det formodede hemmelige kartel 

 -  en detaljeret beskrivelse af det 

formodede kartel, herunder de berørte 

produkter, de berørte områder, 

varigheden og arten af den formodede 

karteladfærd 

 -  bevismateriale om det formodede 

kartel, som ansøger har adgang til 

 -  oplysninger om tidligere eller 

eventuelle fremtidige ansøgninger om 

straflempelse til andre nationale 

konkurrencemyndigheder eller 
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Kommissionen i forbindelse med det 

formodede kartel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  229 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgere 

skriftligt kan ansøge om straflempelse, og 

at de nationale konkurrencemyndigheder 

har ordninger til at modtage 

samarbejdserklæringer, der afgives 

mundtligt eller på anden vis, som ikke 

fører til fremlæggelse af dokumenter, 

oplysninger eller andet materiale, som 

ender i ansøgerens besiddelse, varetægt 

eller kontrol. 

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgere 

skriftligt kan ansøge om straflempelse, og 

at de nationale konkurrencemyndigheder 

har ordninger til at modtage 

samarbejdserklæringer, der afgives 

mundtligt eller på anden vis, som ikke 

fører til fremlæggelse af dokumenter, 

oplysninger eller andet materiale, som 

ender i ansøgerens besiddelse, varetægt 

eller kontrol. Alle ansøgninger om 

straflempelse skal dog besvares med en 

bekræftelse, hvor dato og tidspunkt for 

modtagelse fremgår. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  230 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Et samarbejdssystem mellem de nationale 

konkurrencemyndigheder, ECN og 

Kommissionens oversættelsesafdeling bør 

etableres, når der er behov for bistand til 

oversættelse af dokumenter og 

korrespondance i sådanne sager. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  231 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at ansøgninger 

om straflempelse kan indgives på alle 

Unionens officielle sprog. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  232 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Et samarbejdssystem mellem de 

nationale konkurrencemyndigheder, ECN 

og Kommissionens oversættelsesafdeling 

bør etableres, når der er behov for bistand 

til oversættelse af dokumenter og 

korrespondance i sådanne sager. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  233 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder har 

skønsbeføjelse med hensyn til at foretage 

en sådan registrering. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale konkurrencemyndigheder har 

skønsbeføjelse med hensyn til at foretage 

en sådan registrering. Der kan kun 

foretages registrering, hvis virksomheden 

giver den nationale 

konkurrencemyndighed alle de følgende 

oplysninger: 

 i)  ansøgerens navn og adresse 

 ii)  grundlaget for de 

betænkeligheder, der har ført til 

anmodningen om straflempelse 

 iii)  navnene på alle andre 

virksomheder, der deltager eller har 

deltaget i det formodede hemmelige kartel 

 iv)  de berørte produkter og områder  

 v)  varigheden og arten af den 

formodede karteladfærd 

 vi)  oplysninger om tidligere eller 

eventuelle fremtidige ansøgninger om 

straflempelse til andre 

konkurrencemyndigheder i forbindelse 

med det formodede hemmelige kartel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  234 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder ikke 

afkræver ansøgeren andre oplysninger 

vedrørende den formodede overtrædelse, 

som er genstand for den forkortede 

ansøgning, end dem, der er nævnt i stk. 2, 

før der er behov for fuld ansøgning efter 

stk. 6. 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  235 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sørger for, at de 

nationale konkurrencemyndigheder ikke 

afkræver ansøgeren andre oplysninger 

vedrørende den formodede overtrædelse, 

som er genstand for den forkortede 

ansøgning, end dem, der er nævnt i stk. 2, 

før der er behov for fuld ansøgning efter 

stk. 6. 

3. Medlemsstaterne sørger for, at hvis 

en national konkurrencemyndighed er 

villig til at undersøge sagen omhandlet i 

en forkortet ansøgning, underretter 

myndigheden Kommissionen herom 

skriftligt inden for 30 dage efter 

modtagelsen af den forkortede ansøgning. 

Kommissionen og den nationale 

konkurrencemyndighed aftaler, hvem der 

styrer undersøgelsen efter artikel 22c. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  236 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgere 

har mulighed for at indgive en ansøgning 

om straflempelse, som fuldender den i stk. 

1 omhandlede forkortede ansøgning, til de 

berørte nationale 

konkurrencemyndigheder, så snart 

Kommissionen har meddelt de pågældende 

myndigheder, at den ikke agter at behandle 

hele eller dele af sagen. Medlemsstaterne 

sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at fastsætte en rimelig frist, inden for 

hvilken ansøgeren skal indgive sin fulde 

6. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgere 

har mulighed for at indgive en ansøgning 

om straflempelse, som fuldender den i stk. 

1 omhandlede forkortede ansøgning, til de 

berørte nationale 

konkurrencemyndigheder, så snart 

Kommissionen har meddelt de pågældende 

myndigheder, at den ikke agter at behandle 

hele eller dele af sagen. Kommissionen 

holder den pågældende nationale 

konkurrencemyndighed løbende 

underrettet om processen og træffer den 

omtalte afgørelse uden ugrundet ophold. 
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ansøgning sammen med de relevante 

beviser og oplysninger. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at fastsætte en rimelig frist, inden for 

hvilken ansøgeren skal indgive sin fulde 

ansøgning sammen med de relevante 

beviser og oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  237 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgere 

har mulighed for at indgive en ansøgning 

om straflempelse, som fuldender den i stk. 

1 omhandlede forkortede ansøgning, til de 

berørte nationale 

konkurrencemyndigheder, så snart 

Kommissionen har meddelt de pågældende 

myndigheder, at den ikke agter at behandle 

hele eller dele af sagen. Medlemsstaterne 

sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at fastsætte en rimelig frist, inden for 

hvilken ansøgeren skal indgive sin fulde 

ansøgning sammen med de relevante 

beviser og oplysninger. 

6. I andre sager end dem, der 

henvises til i stk. 3, sikrer 

medlemsstaterne, at ansøgere har mulighed 

for at indgive en ansøgning om 

straflempelse, som fuldender den i stk. 1 

omhandlede forkortede ansøgning, til de 

berørte nationale 

konkurrencemyndigheder, så snart 

Kommissionen har meddelt de pågældende 

myndigheder, at den ikke agter at behandle 

hele eller dele af sagen. Medlemsstaterne 

sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder har beføjelse til 

at fastsætte en rimelig frist, inden for 

hvilken ansøgeren skal indgive sin fulde 

ansøgning sammen med de relevante 

beviser og oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  238 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne sikrer, at en 

ansøger, som indgiver en fuld ansøgning 

efter stk. 6 inden for den af de nationale 

konkurrencemyndigheder fastsatte frist, 

anses for at have indgivet de pågældende 

oplysninger på den dato og det tidspunkt, 

hvor den forkortede ansøgning blev 

modtaget. Hvis ansøgeren indgav den 

forkortede ansøgning inden for fem 

arbejdsdage efter at have ansøgt om 

straflempelse hos Kommissionen, anses 

den forkortede ansøgning for at være 

blevet indgivet på samme dato og 

tidspunkt, som ansøgningen om 

straflempelse til Kommissionen. 

7. Medlemsstaterne sikrer, at en 

ansøger, som indgiver en fuld ansøgning 

efter stk. 6 inden for den af de nationale 

konkurrencemyndigheder fastsatte frist, 

anses for at have indgivet de pågældende 

oplysninger på den dato og det tidspunkt, 

hvor den forkortede ansøgning blev 

modtaget. 

Or. de 

Begrundelse 

Gennemførelsen af denne fem-dages regel indebærer en uforholdsmæssig administrativ byrde 

for de nationale konkurrencemyndigheder, hvilket kan skabe en situation, der er vanskelig at 

løse med hensyn til ansøgerens indgivelse. 

 

Ændringsforslag  239 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne sikrer, at en 

ansøger, som indgiver en fuld ansøgning 

efter stk. 6 inden for den af de nationale 

konkurrencemyndigheder fastsatte frist, 

anses for at have indgivet de pågældende 

oplysninger på den dato og det tidspunkt, 

hvor den forkortede ansøgning blev 

modtaget. Hvis ansøgeren indgav den 

forkortede ansøgning inden for fem 

arbejdsdage efter at have ansøgt om 

straflempelse hos Kommissionen, anses 

7. Medlemsstaterne sikrer, at en 

ansøger, som indgiver en fuld ansøgning 

efter stk. 6 inden for den af de nationale 

konkurrencemyndigheder fastsatte frist, 

anses for at have indgivet de pågældende 

oplysninger på den dato og det tidspunkt, 

hvor den forkortede ansøgning blev 

modtaget. 
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den forkortede ansøgning for at være 

blevet indgivet på samme dato og 

tidspunkt, som ansøgningen om 

straflempelse til Kommissionen. 

Or. en 

Begrundelse 

Reglen om 5 arbejdsdage er vanskelig at gennemføre i praksis. 

 

Ændringsforslag  240 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne sikrer, at en 

ansøger, som indgiver en fuld ansøgning 

efter stk. 6 inden for den af de nationale 

konkurrencemyndigheder fastsatte frist, 

anses for at have indgivet de pågældende 

oplysninger på den dato og det tidspunkt, 

hvor den forkortede ansøgning blev 

modtaget. Hvis ansøgeren indgav den 

forkortede ansøgning inden for fem 

arbejdsdage efter at have ansøgt om 

straflempelse hos Kommissionen, anses 

den forkortede ansøgning for at være 

blevet indgivet på samme dato og 

tidspunkt, som ansøgningen om 

straflempelse til Kommissionen. 

7. Medlemsstaterne sikrer, at en 

ansøger, som indgiver en fuld ansøgning 

efter stk. 6 inden for den af de nationale 

konkurrencemyndigheder fastsatte frist, 

anses for at have indgivet de pågældende 

oplysninger på den dato og det tidspunkt, 

hvor den forkortede ansøgning blev 

modtaget. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  241 

Joachim Starbatty 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sørger for, at nuværende 

og tidligere ansatte og ledelse i 

virksomheder, som har ansøgt de nationale 

konkurrencemyndigheder om 

bødefritagelse, beskyttes mod strafferetlige 

og administrative sanktioner og mod 

sanktioner, der pålægges ved 

ikkestrafferetlige procedurer, i forbindelse 

med deres deltagen i det hemmelige kartel, 

som ansøgningen vedrører, hvis de ansatte 

og ledelsen aktivt samarbejder med de 

pågældende konkurrencemyndigheder, og 

ansøgningen om bødefritagelse er indgivet 

før straffesagens indledning. 

Medlemsstaterne sørger for, at nuværende 

og tidligere ansatte og ledelse i 

virksomheder, som har ansøgt de nationale 

konkurrencemyndigheder om 

bødefritagelse, beskyttes mod strafferetlige 

og administrative sanktioner og mod 

sanktioner, der pålægges ved 

ikkestrafferetlige procedurer, i forbindelse 

med deres deltagen i det hemmelige kartel, 

som ansøgningen vedrører, hvis de ansatte 

og ledelsen aktivt samarbejder med de 

pågældende konkurrencemyndigheder, og 

ansøgningen om bødefritagelse er indgivet 

før det tidspunkt, hvor medlemsstatens 

kompetente myndigheder gjorde de 

ansatte og ledelsen opmærksom på 

straffesagen. 

Or. en 

Begrundelse 

ECR-Gruppen er bekymret for, at en alt for bred bestemmelse om straflempelse kan fjerne 

sanktionernes afskrækkende virkning. 

 

Ændringsforslag  242 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sørger for, at nuværende 

og tidligere ansatte og ledelse i 

virksomheder, som har ansøgt de nationale 

konkurrencemyndigheder om 

bødefritagelse, beskyttes mod strafferetlige 

og administrative sanktioner og mod 

sanktioner, der pålægges ved 

ikkestrafferetlige procedurer, i forbindelse 

med deres deltagen i det hemmelige kartel, 

som ansøgningen vedrører, hvis de ansatte 

og ledelsen aktivt samarbejder med de 

Medlemsstaterne sørger for, at nuværende 

og tidligere ansatte og ledelse i 

virksomheder, som har ansøgt de nationale 

konkurrencemyndigheder om 

bødefritagelse, beskyttes mod strafferetlige 

og administrative sanktioner og mod 

sanktioner, der pålægges ved 

ikkestrafferetlige procedurer, i forbindelse 

med deres deltagen i det hemmelige kartel, 

som ansøgningen vedrører, herunder i 

grænseoverskridende sager, hvis de 
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pågældende konkurrencemyndigheder, og 

ansøgningen om bødefritagelse er indgivet 

før straffesagens indledning. 

ansatte og ledelsen aktivt samarbejder med 

de pågældende konkurrencemyndigheder, 

og ansøgningen om bødefritagelse er 

indgivet før straffesagens indledning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  243 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I sager, hvor ansøgningen om 

bødefritagelse udfyldes af en virksomhed, 

efter de nationale 

konkurrencemyndigheder har indledt 

undersøgelserne, og den indeholder nye 

oplysninger og væsentligt yderligere 

grundlag for at bevise en overtrædelse af 

artikel 101 i TEUF eller en tilsvarende 

bestemmelse i den nationale lovgivning, 

kan medlemsstaterne vedtage 

bestemmelser, der giver tidligere ansatte 

hos ansøgere om bødefritagelse 

beskyttelse mod strafferetlige og 

administrative sanktioner, hvis 

medarbejderne samarbejder aktivt med de 

pågældende konkurrencemyndigheder.  

Or. en 

Begrundelse 

Nogle nationale konkurrencemyndigheder har ved særlige omstændigheder mulighed for at 

tildele bødefritagelse efter indledning af en undersøgelse. Det bør kun gælde ansatte og ikke 

direktører. 

 

Ændringsforslag  244 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Artikel 22 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 22a 

 Samspil mellem straflempelsesordninger i 

forskellige medlemsstater 

 For at undgå sager med dobbelt 

bødefritagelse skal medlemsstaterne, når 

flere virksomheder, der deltager i det 

samme hemmelige kartel, har indgivet 

forskellige ansøgninger om straflempelse 

til forskellige nationale 

konkurrencemyndighederne eller 

Kommissionen, sikre, at kun den første 

ansøgning om straflempelse godtages.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  245 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 22 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 22b 

 Tilskyndelse til at indberette hemmelige 

karteller og anden 

konkurrencebegrænsende praksis 

 Medlemsstaterne tilskyndes på det 

kraftigste til at sikre, at deres nationale 

konkurrencemyndigheder etablerer et 

onlineværktøj, der gør det lettere for 

enkeltpersoner anonymt at indberette 

mistanke om hemmelige karteller og 

anden konkurrencebegrænsende praksis. 

Or. en 
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Ændringsforslag  246 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel -23 (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel -23 

 Samarbejde mellem de nationale 

konkurrencemyndigheder og 

Kommissionen 

 1.  I sager vedrørende hemmelige 

karteller, der dækker mindst tre 

medlemsstater, har Kommissionens 

tjenestegrene automatisk kompetence til 

at indlede en undersøgelse, og 

medlemsstaterne skal sikre, at de 

nationale konkurrencemyndigheder 

henviser sådanne sager hertil. 

 2.  I sager omhandlet i artikel 21, stk. 

3, og uden tilsidesættelse af ovenstående 

stykke, skal de nationale 

konkurrencemyndigheder og 

Kommissionen indgå i en dialog om, 

hvilken institution der har bedst 

udgangspunkt for at indlede en 

undersøgelse. Med mindre behovet for en 

tværgående europæisk undersøgelse kan 

påvises, eller i tilfælde, hvor man ikke er 

nået til en aftale inden for 30 arbejdsdage, 

anses den nationale 

konkurrencemyndighed som havende 

forret til at indlede en sag. Hvis 

Kommissionen tager initiativ til at indlede 

en undersøgelse, afstår de nationale 

konkurrencemyndigheder fra at afkræve 

ansøgeren andre oplysninger vedrørende 

den formodede overtrædelse, som er 

genstand for den forkortede ansøgning, 

end dem, der er nævnt i artikel 21, stk. 2, 

før der er behov for fuld ansøgning efter 

artikel 21, stk. 6. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  247 

Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sørger for, at når 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder i henhold til 

artikel 22 i forordning (EF) nr. 1/2003 

foretager kontrolundersøgelser på vegne af 

en anden national konkurrencemyndighed 

og i dennes navn, har tjenestemænd og 

andre ledsagende personer, som er 

bemyndiget af den bistandssøgende 

nationale konkurrencemyndighed, ret til at 

deltage i og aktivt bistå den bistandssøgte 

nationale konkurrencemyndighed under 

kontrolundersøgelsen ved at udøve de 

beføjelser, der er omhandlet i artikel 6 og 

7. 

Medlemsstaterne sørger for, at når 

nationale administrative 

konkurrencemyndigheder i henhold til 

artikel 22 i forordning (EF) nr. 1/2003 

foretager kontrolundersøgelser på vegne af 

en anden national konkurrencemyndighed 

og i dennes navn, har tjenestemænd og 

andre ledsagende personer, som er 

bemyndiget af den bistandssøgende 

nationale konkurrencemyndighed, ret til at 

bistå den bistandssøgte nationale 

konkurrencemyndighed under 

kontrolundersøgelsen ved at udøve de 

beføjelser, der er omhandlet i artikel 6 og 

7. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  248 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a.  I tilfælde af positiv 

kompetencekonflikt mellem to eller flere 

nationale konkurrencemyndigheder 

vedrørende en undersøgelse, og hvor der 

ikke er indgået aftale om, hvem der skal 

indlede undersøgelsen, har 

Kommissionen til opgave at udpege den 

nationale konkurrencemyndighed, der 
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har det bedste udgangspunkt for at 

indlede en sag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Den bistandssøgte myndighed har 

ikke pligt til at fuldbyrde afgørelser efter 

stk. 1, hvis dette åbenlyst strider imod de 

grundlæggende retsprincipper i den 

pågældende medlemsstat. 

5. Den bistandssøgte myndighed skal 

fuldbyrde afgørelser efter stk. 1, 

medmindre myndigheden kan påvise en 

rimelig begrundelse over for den 

ansøgende myndighed, der viser, at dette 

åbenlyst strider imod de grundlæggende 

retsprincipper i den pågældende 

medlemsstat. 

Or. en 

Begrundelse 

Den oprindelige undtagelse i henhold til stk. 5 stiller ikke krav om at begrunde et afslag og 

forudser ikke et system til løsning af eventuelle tvister mellem myndigheder. 

 

Ændringsforslag  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Hvis en ansøgende myndighed 

bestrider et afslag fra den anmodede 

myndighed om at håndhæve en afgørelse i 

medfør af stk. 5, kan Kommissionen efter 

anmodning fra den ansøgende 

myndigheds medlemsstat udstede en 

bindende afgørelse inden for tre måneder 

fra afslaget, der fastsætter, om afslaget er 
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berettiget af officielle politiske årsager. 

Hvis Kommissionen finder, at den 

anmodede myndigheds afslag er 

ubegrundet, skal den anmodede 

myndighed håndhæve afgørelsen i medfør 

af stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 26 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 26a 

 Omkostningsfordeling mellem nationale 

konkurrencemyndigheder 

 Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

administrative konkurrencemyndigheder, 

der anmoder om bistand, på anmodning 

fra den anmodede myndighed: 

 a) i forbindelse med foranstaltninger i 

medfør af artikel 23 og 24 afholder alle 

rimelige ekstraomkostninger, herunder 

oversættelse og administrative 

omkostninger  

 b) i forbindelse med foranstaltninger i 

medfør af artikel 25 tillader den 

anmodede myndighed at dække alle 

rimelige administrative omkostninger ved 

det opkrævede bøde- eller sanktionsbeløb.  

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 23, 24 og 25 medfører alle ekstra omkostninger for myndighederne i den medlemsstat, 

der yder bistand. Selvom der i de fleste sager ikke vil blive fremsat krav om 

omkostningsdækning mellem medlemsstaterne, bør det være klart, hvem der bære ansvaret for 

sådanne omkostninger, hvis der opstår en tvist, eller hvis en bøde eller sanktion er tids- eller 

ressourcekrævende at inddrive. 
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Ændringsforslag  252 

Anne Sander 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne fastsætter 

bestemmelser om, at nationale 

konkurrencemyndigheders undersøgelser 

af overtrædelser af traktatens artikel 101 

og 102 skal indledes senest fire år efter 

overtrædelsen. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen skal sikre, at 

meddelelsen om indledning af de formelle 

undersøgelsesforanstaltninger fra en 

national konkurrencemyndighed i 

henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning 

nr. 1/2003 stilles til rådighed for de 

nationale konkurrencemyndigheder i 

andre medlemsstater inden for ECN. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  254 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 27 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 27a 

 Forældelsesfrister for undersøgelser 

 Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

konkurrencemyndigheder kun kan 

indlede en undersøgelse vedrørende 

overtrædelse af artikel 101 og 102 i TEUF 

i ...* år fra overtrædelsens ophør. 

 ______________ 

 *Fastlægges som gennemsnit af landenes 

nuværende praksis. 

Or. en 

Begrundelse 

Det vil være ekstremt gavnligt for virksomhederne, at forældelsesfrister for undersøgelser 

harmoniseres i hele EU. 

 

Ændringsforslag  255 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Oplysninger, der er indhentet på 

grundlag af bestemmelserne i dette 

direktiv, bør udelukkende bruges til de 

formål, hvortil de er indhentet. De bør 

ikke bruges som beviser med henblik på at 

pålægge sanktioner over for fysiske 

personer. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse kan i alvorlig grad underminere strafferetslige undersøgelser 

(vedrørende fysiske personer). 
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Ændringsforslag  256 

Barbara Kappel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Oplysninger, der er indhentet på 

grundlag af bestemmelserne i dette 

direktiv, bør udelukkende bruges til de 

formål, hvortil de er indhentet. De bør ikke 

bruges som beviser med henblik på at 

pålægge sanktioner over for fysiske 

personer. 

1. Uden tilsidesættelse af 

forpligtelsen til at informere den 

offentlige anklager om strafferetslige 

forseelser i henhold til national 

lovgivning bør oplysninger, der er 

indhentet på grundlag af bestemmelserne i 

dette direktiv, udelukkende bruges til de 

formål, hvortil de er indhentet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  257 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Uden at det berører forpligtelserne 

ifølge national lovgivning til at underrette 

anklagemyndigheden om 

lovovertrædelser, bør oplysninger, der 

indsamles på grundlag af bestemmelserne 

i dette direktiv, kun anvendes til det 

formål, hvortil de er blevet indsamlet. 

Or. de 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag præciserer, at udveksling af oplysninger med henblik på underretning 

af anklagemyndigheden i medfør af national lovgivning om strafbare forhold ikke er forbudt. 

 

Ændringsforslag  258 

Anne Sander 
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Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sørger for, at 

forretningshemmeligheder beskyttes 

behørigt under hele sagen. Alle ansatte 

ved de nationale 

konkurrencemyndigheder skal overholde 

dette krav. 

Or. fr 

Ændringsforslag  259 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne skal sikre, at 

forretningshemmeligheder beskyttes i 

passende grad under hele processen. Alle 

agenter for nationale 

konkurrencemyndigheder skal overholde 

dette krav. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er ekstremt vigtigt for virksomhederne samt for de nationale konkurrencemyndigheders 

troværdighed, at virksomhedernes forretningshemmeligheder beskyttes under sagsforløbet. 

 

Ændringsforslag  260 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sikrer, at 

forretningshemmeligheder er 



 

AM\1138283DA.docx 135/137 PE613.265v01-00 

 DA 

tilstrækkeligt beskyttede i alle 

procedurens stadier. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  261 

Markus Ferber 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis en konkurrencemyndighed 

videregiver oplysninger efter artikel 12 i 

forordning (EF) nr. 1/2003, som ansøgeren 

frivilligt har givet, uden dennes samtykke, 

sikrer medlemsstaterne, at de modtagende 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

afgive de i stk. 4, litra c), omhandlede 

tilsagn. 

5. Hvis en konkurrencemyndighed 

videregiver oplysninger efter artikel 12 i 

forordning (EF) nr. 1/2003, som ansøgeren 

frivilligt har givet, uden dennes samtykke, 

sikrer medlemsstaterne, at de modtagende 

nationale konkurrencemyndigheder 

opfylder de i stk. 4, litra c), omhandlede 

kriterier. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  262 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis en konkurrencemyndighed 

videregiver oplysninger efter artikel 12 i 

forordning (EF) nr. 1/2003, som ansøgeren 

frivilligt har givet, uden dennes samtykke, 

sikrer medlemsstaterne, at de modtagende 

nationale konkurrencemyndigheder kan 

afgive de i stk. 4, litra c), omhandlede 

tilsagn. 

5. Hvis en konkurrencemyndighed 

videregiver oplysninger efter artikel 12 i 

forordning (EF) nr. 1/2003, som ansøgeren 

frivilligt har givet, uden dennes samtykke, 

sikrer medlemsstaterne, at de modtagende 

nationale konkurrencemyndigheder afgiver 

de i stk. 4, litra c), omhandlede tilsagn. 

Or. en 
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Ændringsforslag  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 29 – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Stk. 1 kan ikke tilsidesætte kravene 

i henhold til national strafferet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  264 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 31 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Omkostninger for Det Europæiske 

Konkurrencenetværk 

Det Europæiske Konkurrencenetværk 

Or. en 

 

Ændringsforslag  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 31 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionens omkostninger i forbindelse 

med vedligeholdelse og udvikling af Det 

Europæiske Konkurrencenetværkssystem 

og samarbejdet inden for netværket 

afholdes over Den Europæiske Unions 

almindelige budget inden for de disponible 

bevillinger. 

Kommissionens omkostninger i forbindelse 

med vedligeholdelse og udvikling af Det 

Europæiske Konkurrencenetværkssystem 

og samarbejdet inden for netværket 

afholdes over Den Europæiske Unions 

almindelige budget. 

Or. en 
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Ændringsforslag  266 

Michel Reimon 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 31 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Det Europæiske Konkurrencenetværk 

skal med passende frekvens offentliggøre 

anbefalinger og bedste praksis fra 

forskellige nationale 

konkurrencemyndigheder vedrørende 

uafhængighed, ressourcer, beføjelser, 

bøder og bistandsordninger. 

Or. en 

Ændringsforslag  267 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 32 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 32a 

 Revision 

 Indtil ... [fem år efter dette direktivs 

ikrafttræden] forelægger Kommissionen 

en rapport for Europa-Parlamentet og 

Rådet om gennemførelsen og anvendelsen 

af direktivet, om nødvendigt ledsaget af 

lovgivningsforslag, der måtte være 

hensigtsmæssige. 

Or. de 

 


