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Amandman  53 

Tibor Szanyi 

 

Nacrt zakonodavne rezolucije 

Pozivanje 5.a (novo) 

 
Nacrt zakonodavne rezolucije Izmjena 

 – uzimajući u obzir izvješće Odbora 

Europskog parlamenta za ekonomsku i 

monetarnu politiku (A8-0001/2017) o 

godišnjem izvješću o politici tržišnog 

natjecanja EU-a, osobito točke 151. – 159. 

navedenog izvješća, 

Or. en 

Amandman  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Članci 101. i 102. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije (UFEU) 

pitanje su javnog poretka te bi se trebali 

učinkovito primjenjivati širom Unije kako 

bi se osiguralo nenarušavanje tržišnog 

natjecanja na unutarnjem tržištu. 

Učinkovita provedba članaka 101. i 102. 

UFEU-a potrebna je kako bi se osigurala 

otvorenija konkurentna tržišta u Europi, na 

kojima se poduzeća više natječu na temelju 

svojih zasluga i bez prepreka pristupanju 

tržištu koje su postavila poduzeća, čime im 

se omogućuje da generiraju bogatstvo i 

otvaraju nova radna mjesta. Njome se 

potrošače štiti od poslovnih praksi kojima 

se cijene robe i usluga drže umjetno 

visokima te povećava izbor inovativnih 

roba i usluga. 

(1) Članci 101. i 102. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije (UFEU) 

pitanje su javnog poretka te bi se trebali 

učinkovito primjenjivati širom Unije kako 

bi se osiguralo nenarušavanje tržišnog 

natjecanja na unutarnjem tržištu. 

Učinkovita provedba članaka 101. i 102. 

UFEU-a potrebna je kako bi se osigurala 

otvorenija konkurentna tržišta u Europi, na 

kojima se poduzeća više natječu na temelju 

svojih zasluga i bez prepreka pristupanju 

tržištu koje su postavila poduzeća, čime im 

se omogućuje da generiraju bogatstvo i 

otvaraju nova radna mjesta. Tržišno 

natjecanje bitan je poticaj za inovacije. 

Mala, rascjepkana tržišta Europe 

uglavnom su više pogođena nedostatkom 

tržišnog natjecanja. Njime se potrošače 

štiti od poslovnih praksi kojima se cijene 

robe i usluga drže umjetno visokima te 

povećava izbor inovativnih roba i usluga. 

Or. fi 
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Amandman  55 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Članci 101. i 102. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije (UFEU) 

pitanje su javnog poretka te bi se trebali 

učinkovito primjenjivati širom Unije kako 

bi se osiguralo nenarušavanje tržišnog 

natjecanja na unutarnjem tržištu. 

Učinkovita provedba članaka 101. i 102. 

UFEU-a potrebna je kako bi se osigurala 

otvorenija konkurentna tržišta u Europi, na 

kojima se poduzeća više natječu na temelju 

svojih zasluga i bez prepreka pristupanju 

tržištu koje su postavila poduzeća, čime im 

se omogućuje da generiraju bogatstvo i 

otvaraju nova radna mjesta. Njome se 

potrošače štiti od poslovnih praksi kojima 

se cijene robe i usluga drže umjetno 

visokima te povećava izbor inovativnih 

roba i usluga. 

(1) Članci 101. i 102. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije (UFEU) 

pitanje su javnog poretka te bi se trebali 

učinkovito primjenjivati širom Unije kako 

bi se osiguralo nenarušavanje tržišnog 

natjecanja na unutarnjem tržištu. 

Učinkovita provedba članaka 101. i 102. 

UFEU-a potrebna je kako bi se osigurala 

otvorenija konkurentna tržišta u Europi, na 

kojima se poduzeća više natječu na temelju 

svojih zasluga i bez prepreka pristupanju 

tržištu koje su postavila poduzeća, čime im 

se omogućuje da generiraju bogatstvo i 

otvaraju nova radna mjesta. Njome se 

potrošače i poduzeća aktivna na 

unutarnjem tržištu štiti od poslovnih 

praksi kojima se cijene robe i usluga drže 

umjetno visokima te povećava izbor 

inovativnih roba i usluga. 

Or. de 

 

Amandman  56 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Članci 101. i 102. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije (UFEU) 

pitanje su javnog poretka te bi se trebali 

učinkovito primjenjivati širom Unije kako 

bi se osiguralo nenarušavanje tržišnog 

natjecanja na unutarnjem tržištu. 

(1) Članci 101. i 102. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije (UFEU) 

pitanje su javnog poretka te bi se trebali 

učinkovito primjenjivati širom Unije kako 

bi se osiguralo nenarušavanje tržišnog 

natjecanja na unutarnjem tržištu. 
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Učinkovita provedba članaka 101. i 102. 

UFEU-a potrebna je kako bi se osigurala 

otvorenija konkurentna tržišta u Europi, na 

kojima se poduzeća više natječu na temelju 

svojih zasluga i bez prepreka pristupanju 

tržištu koje su postavila poduzeća, čime im 

se omogućuje da generiraju bogatstvo i 

otvaraju nova radna mjesta. Njome se 

potrošače štiti od poslovnih praksi kojima 

se cijene robe i usluga drže umjetno 

visokima te povećava izbor inovativnih 

roba i usluga. 

Učinkovita provedba članaka 101. i 102. 

UFEU-a potrebna je kako bi se osigurala 

poštenija konkurentna tržišta u Europi, na 

kojima se poduzeća više natječu na temelju 

svojih zasluga i bez prepreka pristupanju 

tržištu koje su postavila poduzeća, čime im 

se omogućuje da generiraju bogatstvo i 

otvaraju nova radna mjesta. Njome se 

potrošače štiti od poslovnih praksi kojima 

se cijene robe i usluga drže umjetno 

visokima te povećava izbor inovativnih 

roba i usluga. 

Or. en 

 

Amandman  57 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 2.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (2a) Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje podnose vladinom ili 

parlamentarnom tijelu javno dostupna 

periodična izvješća o svojim aktivnostima. 

Države članice osiguravaju da takva 

izvješća sadržavaju informacije o 

imenovanjima i razrješenjima članova 

tijela nadležnog za donošenje odluka, 

iznosu sredstava dodijeljenih u 

relevantnoj godini te o svim promjenama 

tog iznosa u odnosu na prethodne godine. 

Or. en 

Obrazloženje 

Nacionalna tijela za tržišno natjecanje trebaju državnim ili parlamentarnim tijela slati 

periodična izvješća o svojim aktivnostima te su ona ujedno javno dostupna. Konkretno, ta 

izvješća trebaju sadržavati informacije o imenovanjima i razrješenjima članova tijela 

nadležnog za donošenje odluka i promjenama u pogledu iznosa sredstava. Na taj se način 

može učinkovito pratiti poštuju li se jamstva iz ove Direktive. 
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Amandman  58 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 2.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (2a) Da bi se spriječilo donošenje novih 

postupovnih zakona u državama 

članicama, ovom se Direktivom ne bi 

smjela narušiti postojeća podjela ovlasti 

za donošenje odluka i istražnih ovlasti 

među različitim nadležnim tijelima za 

tržišno natjecanje u državi članici. 

Or. de 

 

Amandman  59 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 4. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Osim toga, i davanje ovlasti 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje da prikupe sve informacije koje 

se odnose na poduzetnika koji je predmet 

istrage u digitalnom obliku, bez obzira na 

medij na kojem su pohranjene, trebalo bi 

utjecati na opseg ovlasti nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje u 

slučajevima u kojima ona u ranim fazama 

postupka poduzmu odgovarajuću istražnu 

mjeru također na temelju odredbi 

nacionalnog prava tržišnog natjecanja koje 

se primjenjuju usporedno s člancima 101. i 

102. UFEU-a. Davanjem nacionalnim 

tijelima nadležnima za tržišno natjecanje 

inspekcijskih ovlasti različitog opsega, 

ovisno o tome hoće li ona u konačnici 

primijeniti samo odredbe nacionalnog 

prava tržišnog natjecanja ili usporedno i 

članke 101. i 102. UFEU-a, narušila bi se 

učinkovitost provedbe prava tržišnog 

(4) Osim toga, i davanje ovlasti 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje da prikupe informacije koje se 

odnose na poduzetnika koji je predmet 

istrage u digitalnom obliku, bez obzira na 

medij na kojem su pohranjene, trebalo bi 

utjecati na opseg ovlasti nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje u 

slučajevima u kojima ona u ranim fazama 

postupka poduzmu odgovarajuću istražnu 

mjeru također na temelju odredbi 

nacionalnog prava tržišnog natjecanja koje 

se primjenjuju usporedno s člancima 101. i 

102. UFEU-a. Davanjem nacionalnim 

tijelima nadležnima za tržišno natjecanje 

inspekcijskih ovlasti različitog opsega, 

ovisno o tome hoće li ona u konačnici 

primijeniti samo odredbe nacionalnog 

prava tržišnog natjecanja ili usporedno i 

članke 101. i 102. UFEU-a, narušila bi se 

učinkovitost provedbe prava tržišnog 
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natjecanja na unutarnjem tržištu. U skladu 

s tim, područje primjene ove Direktive 

trebalo bi obuhvatiti primjenu članaka 101. 

i 102. UFEU-a na samostalnoj osnovi i 

usporednu primjenu nacionalnog prava 

tržišnog natjecanja na isti predmet. 

Iznimka je tome zaštita izjava za 

oslobađanje ili smanjenje kazne i 

prijedloga za nagodbu, koja se odnosi i na 

nacionalno pravo tržišnog natjecanja 

primijenjeno na samostalnoj osnovi. 

natjecanja na unutarnjem tržištu. U skladu 

s tim, područje primjene ove Direktive 

trebalo bi obuhvatiti primjenu članaka 101. 

i 102. UFEU-a na samostalnoj osnovi i 

usporednu primjenu nacionalnog prava 

tržišnog natjecanja na isti predmet. 

Iznimka je tome zaštita izjava za 

oslobađanje ili smanjenje kazne i 

prijedloga za nagodbu, koja se odnosi i na 

nacionalno pravo tržišnog natjecanja 

primijenjeno na samostalnoj osnovi. 

Or. en 

 

Amandman  60 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(5) Za mnoga nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje nacionalnim 

pravom ne predviđaju se potrebna jamstva 

neovisnosti i ovlasti za provedbu i izricanje 

kazni kako bi ona mogla učinkovito 

primjenjivati ta pravila. Time se narušava 

njihova sposobnost učinkovite primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a i prema 

potrebi, usporedno s člancima 101. i 102. 

UFEU-a, odredbi nacionalnog prava 

tržišnog natjecanja. Na primjer, u okviru 

nacionalnog prava mnoga nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje nemaju 

učinkovite instrumente za otkrivanje 

povreda članaka 101. i 102. UFEU-a, 

izricanje kazni poduzećima koja povređuju 

propise ili nemaju resurse koji su im 

potrebni za učinkovitu primjenu članaka 

101. i 102. UFEU-a. To može prouzročiti 

potpuni izostanak djelovanja tih tijela ili 

ograničiti njihove mjere provedbe. Budući 

da mnoga nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje nemaju dovoljno 

operativnih instrumenata i jamstava kako 

(5) Za mnoga nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje nacionalnim 

pravom ne predviđaju se potrebna jamstva 

neovisnosti i ovlasti za provedbu i izricanje 

kazni kako bi ona mogla učinkovito 

primjenjivati ta pravila. Time se narušava 

njihova sposobnost učinkovite primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a i prema 

potrebi, usporedno s člancima 101. i 102. 

UFEU-a, odredbi nacionalnog prava 

tržišnog natjecanja. Na primjer, u okviru 

nacionalnog prava mnoga nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje nemaju 

učinkovite instrumente za otkrivanje 

povreda članaka 101. i 102. UFEU-a, 

izricanje kazni poduzećima koja povređuju 

propise ili nemaju odgovarajuće ljudske i 

financijske resurse te proračunsku 

autonomiju koji su im potrebni za 

učinkovitu primjenu članaka 101. i 102. 

UFEU-a. Tijekom posljednjih nekoliko 

godina u nekoliko nacionalnih tijela za 

tržišno natjecanje smanjen je proračun i 

broj osoblja, što predstavlja prepreku 
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bi učinkovito provodila članke 101. i 102. 

UFEU-a, ishodi postupaka u pogledu 

poduzetnika koja primjenjuju protutržišne 

prakse mogu biti vrlo različiti ovisno o 

državi članici u kojoj oni posluju: oni 

mogu biti potpuno pošteđeni mjera 

provedbe članaka 101. ili 102. UFEU-a ili 

podložni neučinkovitim mjerama 

provedbe. Primjerice, u nekim državama 

članicama poduzetnici mogu s pomoću 

restrukturiranja izbjeći obvezu plaćanja 

kazni. Zbog neujednačene provedbe 

članaka 101. i 102. UFEU-a i primjene 

odredbi nacionalnog prava tržišnog 

natjecanja usporedno s člancima 101. i 

102. UFEU-a propuštaju se prilike 

uklanjanja prepreka pristupanju tržištu i 

uspostave otvorenijih konkurentnih tržišta 

širom Europske unije na kojima se 

poduzetnici natječu na temelju svojih 

zasluga. Posljedice trpe posebno 

poduzetnici i potrošači u onim državama 

članicama u kojima su nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje slabije 

opremljena za učinkovitu provedbu pravila. 

Poduzetnici se ne mogu natjecati na 

temelju svojih zasluga ako postoje sigurna 

utočišta za protutržišne prakse, na primjer, 

zato što nije moguće prikupiti dokaze o 

protutržišnim praksama ili zato što 

poduzetnici mogu izbjeći obvezu plaćanja 

kazni. Njih se stoga odvraća od ulaska na 

ta tržišta i ostvarivanja svojih prava 

poslovnog nastana te pružanja robe i 

usluga na tim tržištima. Potrošači u 

državama članicama u kojima je provedba 

slabija ne ostvaruju koristi učinkovite 

provedbe tržišnog natjecanja. Stoga se 

neujednačenom provedbom članaka 101. i 

102. UFEU-a i primjenom odredbi 

nacionalnog prava tržišnog natjecanja 

usporedno s člancima 101. i 102. UFEU-a 

diljem Europe narušava tržišno natjecanje 

na unutarnjem tržištu i njegovo pravilno 

funkcioniranje. 

pravilnom funkcioniranju nacionalnih 

tijela za tržišno natjecanje i izvršavanju 

njihovih misija. To može prouzročiti 

potpuni izostanak djelovanja tih tijela ili 

ograničiti njihove mjere provedbe. Budući 

da mnoga nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje nemaju dovoljno 

operativnih instrumenata i jamstava kako 

bi učinkovito provodila članke 101. i 102. 

UFEU-a, ishodi postupaka u pogledu 

poduzetnika koja primjenjuju protutržišne 

prakse mogu biti vrlo različiti ovisno o 

državi članici u kojoj oni posluju: oni 

mogu biti potpuno pošteđeni mjera 

provedbe članaka 101. ili 102. UFEU-a ili 

podložni neučinkovitim mjerama 

provedbe. Primjerice, u nekim državama 

članicama poduzetnici mogu s pomoću 

restrukturiranja izbjeći obvezu plaćanja 

kazni. Zbog neujednačene provedbe 

članaka 101. i 102. UFEU-a i primjene 

odredbi nacionalnog prava tržišnog 

natjecanja usporedno s člancima 101. i 

102. UFEU-a propuštaju se prilike 

uklanjanja prepreka pristupanju tržištu i 

uspostave poštenijih konkurentnih tržišta 

širom Unije na kojima se poduzetnici 

natječu na temelju svojih zasluga. 

Posljedice trpe posebno poduzetnici i 

potrošači u onim državama članicama u 

kojima su nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje slabije opremljena za 

učinkovitu provedbu pravila. Poduzetnici 

se ne mogu natjecati na temelju svojih 

zasluga ako postoje sigurna utočišta za 

protutržišne prakse, na primjer, zato što 

nije moguće prikupiti dokaze o 

protutržišnim praksama ili zato što 

poduzetnici mogu izbjeći obvezu plaćanja 

kazni. Njih se stoga odvraća od ulaska na 

ta tržišta i ostvarivanja svojih prava 

poslovnog nastana te pružanja robe i 

usluga na tim tržištima. Potrošači u 

državama članicama u kojima je provedba 

slabija ne ostvaruju koristi učinkovite 

provedbe tržišnog natjecanja. Stoga se 

neujednačenom provedbom članaka 101. i 

102. UFEU-a i primjenom odredbi 

nacionalnog prava tržišnog natjecanja 
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usporedno s člancima 101. i 102. UFEU-a 

diljem Unije narušava tržišno natjecanje na 

unutarnjem tržištu i njegovo pravilno 

funkcioniranje. 

Or. en 

 

Amandman  61 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(5) Za mnoga nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje 

nacionalnim pravom ne predviđaju se 
potrebna jamstva neovisnosti i ovlasti za 

provedbu i izricanje kazni kako bi ona 

mogla učinkovito primjenjivati ta pravila. 

Time se narušava njihova sposobnost 

učinkovite primjene članaka 101. i 102. 

UFEU-a i prema potrebi, usporedno s 

člancima 101. i 102. UFEU-a, odredbi 

nacionalnog prava tržišnog natjecanja. Na 

primjer, u okviru nacionalnog prava mnoga 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje nemaju učinkovite instrumente 

za otkrivanje povreda članaka 101. i 102. 

UFEU-a, izricanje kazni poduzećima koja 

povređuju propise ili nemaju resurse koji 

su im potrebni za učinkovitu primjenu 

članaka 101. i 102. UFEU-a. To može 

prouzročiti potpuni izostanak djelovanja tih 

tijela ili ograničiti njihove mjere provedbe. 

Budući da mnoga nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje nemaju 

dovoljno operativnih instrumenata i 

jamstava kako bi učinkovito provodila 

članke 101. i 102. UFEU-a, ishodi 

postupaka u pogledu poduzetnika koja 

primjenjuju protutržišne prakse mogu biti 

vrlo različiti ovisno o državi članici u kojoj 

oni posluju: oni mogu biti potpuno 

pošteđeni mjera provedbe članaka 101. ili 

102. UFEU-a ili podložni neučinkovitim 

(5) Zbog određenih nedostataka u 

nacionalnom pravu nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje mogla bi 

biti uskraćena potrebna jamstva 

neovisnosti i ovlasti za provedbu i izricanje 

kazni kako bi ona mogla učinkovito 

primjenjivati ta pravila. Time se narušava 

njihova sposobnost učinkovite primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a i prema 

potrebi, usporedno s člancima 101. i 102. 

UFEU-a, odredbi nacionalnog prava 

tržišnog natjecanja. Na primjer, u okviru 

nacionalnog prava mnoga nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje nemaju 

učinkovite instrumente za otkrivanje 

povreda članaka 101. i 102. UFEU-a, 

izricanje kazni poduzećima koja povređuju 

propise ili nemaju resurse koji su im 

potrebni za učinkovitu primjenu članaka 

101. i 102. UFEU-a. To može prouzročiti 

potpuni izostanak djelovanja tih tijela ili 

ograničiti njihove mjere provedbe. Budući 

da mnoga nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje nemaju dovoljno 

operativnih instrumenata i jamstava kako 

bi učinkovito provodila članke 101. i 102. 

UFEU-a, ishodi postupaka u pogledu 

poduzetnika koja primjenjuju protutržišne 

prakse mogu biti vrlo različiti ovisno o 

državi članici u kojoj oni posluju: oni 

mogu biti potpuno pošteđeni mjera 

provedbe članaka 101. ili 102. UFEU-a ili 
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mjerama provedbe. Primjerice, u nekim 

državama članicama poduzetnici mogu s 

pomoću restrukturiranja izbjeći obvezu 

plaćanja kazni. Zbog neujednačene 

provedbe članaka 101. i 102. UFEU-a i 

primjene odredbi nacionalnog prava 

tržišnog natjecanja usporedno s člancima 

101. i 102. UFEU-a propuštaju se prilike 

uklanjanja prepreka pristupanju tržištu i 

uspostave otvorenijih konkurentnih tržišta 

širom Europske unije na kojima se 

poduzetnici natječu na temelju svojih 

zasluga. Posljedice trpe posebno 

poduzetnici i potrošači u onim državama 

članicama u kojima su nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje slabije 

opremljena za učinkovitu provedbu pravila. 

Poduzetnici se ne mogu natjecati na 

temelju svojih zasluga ako postoje sigurna 

utočišta za protutržišne prakse, na primjer, 

zato što nije moguće prikupiti dokaze o 

protutržišnim praksama ili zato što 

poduzetnici mogu izbjeći obvezu plaćanja 

kazni. Njih se stoga odvraća od ulaska na 

ta tržišta i ostvarivanja svojih prava 

poslovnog nastana te pružanja robe i 

usluga na tim tržištima. Potrošači u 

državama članicama u kojima je provedba 

slabija ne ostvaruju koristi učinkovite 

provedbe tržišnog natjecanja. Stoga se 

neujednačenom provedbom članaka 101. i 

102. UFEU-a i primjenom odredbi 

nacionalnog prava tržišnog natjecanja 

usporedno s člancima 101. i 102. UFEU-a 

diljem Europe narušava tržišno natjecanje 

na unutarnjem tržištu i njegovo pravilno 

funkcioniranje. 

podložni neučinkovitim mjerama 

provedbe. Primjerice, u nekim državama 

članicama poduzetnici mogu s pomoću 

restrukturiranja izbjeći obvezu plaćanja 

kazni. Zbog neujednačene provedbe 

članaka 101. i 102. UFEU-a i primjene 

odredbi nacionalnog prava tržišnog 

natjecanja usporedno s člancima 101. i 

102. UFEU-a propuštaju se prilike 

uklanjanja prepreka pristupanju tržištu i 

uspostave otvorenijih konkurentnih tržišta 

širom Europske unije na kojima se 

poduzetnici natječu na temelju svojih 

zasluga. Posljedice trpe posebno 

poduzetnici i potrošači u onim državama 

članicama u kojima su nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje slabije 

opremljena za učinkovitu provedbu pravila. 

Poduzetnici se ne mogu natjecati na 

temelju svojih zasluga ako postoje sigurna 

utočišta za protutržišne prakse, na primjer, 

zato što nije moguće prikupiti dokaze o 

protutržišnim praksama ili zato što 

poduzetnici mogu izbjeći obvezu plaćanja 

kazni. Njih se stoga odvraća od ulaska na 

ta tržišta i ostvarivanja svojih prava 

poslovnog nastana te pružanja robe i 

usluga na tim tržištima. Potrošači u 

državama članicama u kojima je provedba 

slabija ne ostvaruju koristi učinkovite 

provedbe tržišnog natjecanja. Stoga se 

neujednačenom provedbom članaka 101. i 

102. UFEU-a i primjenom odredbi 

nacionalnog prava tržišnog natjecanja 

usporedno s člancima 101. i 102. UFEU-a 

diljem Europe narušava tržišno natjecanje 

na unutarnjem tržištu i njegovo pravilno 

funkcioniranje. 

Or. en 

 

Amandman  62 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 6. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Nedostaci i ograničenja u 

instrumentima i jamstvima nacionalnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje 

narušavaju sustav paralelnih nadležnosti za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a, koji 

je osmišljen tako da funkcionira kao 

povezana cjelina na temelju bliske suradnje 

u okviru Europske mreže za tržišno 

natjecanje. Taj sustav ovisi o tome može li 

se jedno nadležno tijelo osloniti na drugo 

da u njegovo ime provede mjere 

utvrđivanja činjeničnog stanja. Međutim, 

to ne funkcionira dobro ako određena 

nacionalna tijela još uvijek nemaju 

primjerene instrumente za utvrđivanje 

činjeničnog stanja. U drugim ključnim 

aspektima nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje ne mogu si pružati 

uzajamnu pomoć. Na primjer, u većini 

država članica poduzetnici koji posluju 

prekogranično mogu izbjeći plaćanje kazni 

ako nemaju pravnu prisutnost na nekim 

državnim područjima država članica u 

kojima posluju. Time se smanjuju poticaji 

da se poštuju članci 101. i 102. UFEU-a. 

Posljedičnom neučinkovitošću provedbe 

narušava se tržišno natjecanje poduzetnika 

koji posluju u skladu sa zakonom te 

potkopava povjerenje potrošača u 

unutarnje tržište, posebno u digitalnom 

okruženju. 

(6) Nedostaci i ograničenja u 

instrumentima i jamstvima nacionalnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje 

narušavaju sustav paralelnih nadležnosti za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a, koji 

je osmišljen tako da funkcionira kao 

povezana cjelina na temelju bliske suradnje 

u okviru Europske mreže za tržišno 

natjecanje. Taj sustav ovisi o tome može li 

se jedno nadležno tijelo osloniti na drugo 

da u njegovo ime provede mjere 

utvrđivanja činjeničnog stanja kako bi se 

potaknula suradnja i uzajamna pomoć 

među državama članicama. Međutim, to 

ne funkcionira dobro ako određena 

nacionalna tijela još uvijek nemaju 

primjerene instrumente za utvrđivanje 

činjeničnog stanja. U drugim ključnim 

aspektima nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje ne mogu si pružati 

uzajamnu pomoć. Na primjer, u većini 

država članica poduzetnici koji posluju 

prekogranično mogu izbjeći plaćanje kazni 

ako nemaju pravnu prisutnost na nekim 

državnim područjima država članica u 

kojima posluju. Time se smanjuju poticaji 

da se poštuju članci 101. i 102. UFEU-a. 

Posljedičnom neučinkovitošću provedbe 

narušava se tržišno natjecanje poduzetnika 

koji posluju u skladu sa zakonom te 

potkopava povjerenje potrošača u 

unutarnje tržište, posebno u digitalnom 

okruženju. 

Or. en 

 

Amandman  63 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(6) Nedostaci i ograničenja u 

instrumentima i jamstvima nacionalnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje 

narušavaju sustav paralelnih nadležnosti 

za provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a, 

koji je osmišljen tako da funkcionira kao 

povezana cjelina na temelju bliske suradnje 

u okviru Europske mreže za tržišno 

natjecanje. Taj sustav ovisi o tome može li 

se jedno nadležno tijelo osloniti na drugo 

da u njegovo ime provede mjere 

utvrđivanja činjeničnog stanja. Međutim, 

to ne funkcionira dobro ako određena 

nacionalna tijela još uvijek nemaju 

primjerene instrumente za utvrđivanje 

činjeničnog stanja. U drugim ključnim 

aspektima nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje ne mogu si pružati 

uzajamnu pomoć. Na primjer, u većini 

država članica poduzetnici koji posluju 

prekogranično mogu izbjeći plaćanje kazni 

ako nemaju pravnu prisutnost na nekim 

državnim područjima država članica u 

kojima posluju. Time se smanjuju poticaji 

da se poštuju članci 101. i 102. UFEU-a. 

Posljedičnom neučinkovitošću provedbe 

narušava se tržišno natjecanje poduzetnika 

koji posluju u skladu sa zakonom te 

potkopava povjerenje potrošača u 

unutarnje tržište, posebno u digitalnom 

okruženju. 

(6) Određeni nedostaci i ograničenja u 

instrumentima i jamstvima nacionalnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje mogli 

bi narušiti sustav paralelnih nadležnosti za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a, koji 

je osmišljen tako da funkcionira kao 

povezana cjelina na temelju bliske suradnje 

u okviru Europske mreže za tržišno 

natjecanje. Taj sustav ovisi o tome može li 

se jedno nadležno tijelo osloniti na drugo 

da u njegovo ime provede mjere 

utvrđivanja činjeničnog stanja. Međutim, 

to ne funkcionira dobro ako određena 

nacionalna tijela još uvijek nemaju 

primjerene instrumente za utvrđivanje 

činjeničnog stanja. U drugim ključnim 

aspektima nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje ne mogu si pružati 

uzajamnu pomoć. Na primjer, u većini 

država članica poduzetnici koji posluju 

prekogranično mogu izbjeći plaćanje kazni 

ako nemaju pravnu prisutnost na nekim 

državnim područjima država članica u 

kojima posluju. Time se smanjuju poticaji 

da se poštuju članci 101. i 102. UFEU-a. 

Posljedičnom neučinkovitošću provedbe 

narušava se tržišno natjecanje poduzetnika 

koji posluju u skladu sa zakonom te 

potkopava povjerenje potrošača u 

unutarnje tržište, posebno u digitalnom 

okruženju. 

Or. en 

 

Amandman  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 7. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(7) U cilju postizanja istinski 

zajedničkog područja provedbe tržišnog 

natjecanja u Europi, na kojemu se za 

poduzetnike koji posluju na unutarnjem 

tržištu osiguravaju ravnopravniji uvjeti, a 

(7) U cilju postizanja istinski 

zajedničkog područja provedbe tržišnog 

natjecanja u Europi, na kojemu se za 

poduzetnike koji posluju na unutarnjem 

tržištu osiguravaju ravnopravniji uvjeti, a 
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za potrošače smanjuju nejednaki uvjeti, 

postoji potreba da se uspostave minimalna 

jamstva neovisnosti i sredstva te ključne 

ovlasti za provedbu i izricanje kazni pri 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a i 

usporedno s člancima 101. i 102. UFEU-a 

odredbi nacionalnog prava tržišnog 

natjecanja kako bi nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogla biti 

potpuno učinkovita. 

za potrošače smanjuju nejednaki uvjeti, 

postoji potreba da se uspostave minimalna 

jamstva neovisnosti, odgovarajućih 

financijskih, ljudskih i tehnoloških 

sredstva te ključne ovlasti za provedbu i 

izricanje kazni pri primjeni članaka 101. i 

102. UFEU-a i usporedno s člancima 101. i 

102. UFEU-a odredbi nacionalnog prava 

tržišnog natjecanja kako bi nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje mogla 

biti potpuno učinkovita. 

Or. en 

 

Amandman  65 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) S druge strane, potrebna su detaljna 

pravila u području uvjeta za dodjelu 

oslobađanja od kazne ili njezino smanjenje 

za tajne kartele. Poduzeća će priznati 

sudjelovanje u tajnim kartelima samo ako 

imaju dovoljnu pravnu sigurnost da će biti 

oslobođena od kazni. Znatne razlike među 

programima oslobađanja od kazne ili 

njezinog smanjenja koji se primjenjuju u 

državama članicama dovode do pravne 

nesigurnosti za potencijalne podnositelje 

zahtjeva za oslobađanje od kazne ili 

njezino smanjenje, što može oslabiti 

njihove poticaje za podnošenje tih 

zahtjeva. Kada bi države članice mogle 

primjenjivati manje restriktivna ili 

restriktivnija pravila o oslobađanju od 

kazne ili njezinom smanjenju u području 

obuhvaćenom ovom Direktivom, to bi bilo 

ne samo suprotno cilju zadržavanja 

poticaja za podnositelje kako bi se 

provedba tržišnog natjecanja u Uniji 

učinila što učinkovitijom, nego bi i 

ugrozilo jednakost uvjeta za sve 

(10) S druge strane, potrebna su detaljna 

pravila u području uvjeta za dodjelu 

oslobađanja od kazne ili njezino smanjenje 

za tajne kartele. Poduzeća će priznati 

sudjelovanje u tajnim kartelima samo ako 

imaju dovoljnu pravnu sigurnost da će biti 

oslobođena od kazni. Znatne razlike među 

programima oslobađanja od kazne ili 

njezinog smanjenja koji se primjenjuju u 

državama članicama dovode do pravne 

nesigurnosti za potencijalne podnositelje 

zahtjeva za oslobađanje od kazne ili 

njezino smanjenje, što može oslabiti 

njihove poticaje za podnošenje tih 

zahtjeva. Znatne razlike također bi mogle 

dovesti do toga da nekoliko članova 

tajnog kartela pokušava iskoristiti 

prednosti programa oslobađanja od kazne 

u različitim državama članicama. Kada bi 

države članice mogle primjenjivati jasnija i 

usklađena pravila o oslobađanju od kazne 

ili njezinom smanjenju u području 

obuhvaćenom ovom Direktivom, to bi bilo 

usmjereno prema cilju zadržavanja 
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poduzetnike koji posluju na unutarnjem 

tržištu. Time se države članice ne sprečava 

da primjenjuju programe oslobađanja od 

kazne ili njezina smanjenja koji ne 

obuhvaćaju samo tajne kartele, nego i 

druge povrede članaka 101. i 102. UFEU-a 

i jednakovrijednih nacionalnih odredbi. 

poticaja za podnositelje kako bi se 

provedba tržišnog natjecanja u Uniji 

učinila što učinkovitijom i jamčilo bi 

jednakost uvjeta za sve poduzetnike koji 

posluju na unutarnjem tržištu. Time se 

države članice ne sprečava da primjenjuju 

programe oslobađanja od kazne ili njezina 

smanjenja koji ne obuhvaćaju samo tajne 

kartele, nego i druge povrede 

članaka 101. i 102. UFEU-a i 

jednakovrijednih nacionalnih odredbi. 

Or. en 

 

Amandman  66 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 10. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(10) S druge strane, potrebna su detaljna 

pravila u području uvjeta za dodjelu 

oslobađanja od kazne ili njezino smanjenje 

za tajne kartele. Poduzeća će priznati 

sudjelovanje u tajnim kartelima samo ako 

imaju dovoljnu pravnu sigurnost da će biti 

oslobođena od kazni. Znatne razlike među 

programima oslobađanja od kazne ili 

njezinog smanjenja koji se primjenjuju u 

državama članicama dovode do pravne 

nesigurnosti za potencijalne podnositelje 

zahtjeva za oslobađanje od kazne ili 

njezino smanjenje, što može oslabiti 

njihove poticaje za podnošenje tih 

zahtjeva. Kada bi države članice mogle 

primjenjivati manje restriktivna ili 

restriktivnija pravila o oslobađanju od 

kazne ili njezinom smanjenju u području 

obuhvaćenom ovom Direktivom, to bi bilo 

ne samo suprotno cilju zadržavanja 

poticaja za podnositelje kako bi se 

provedba tržišnog natjecanja u Uniji 

učinila što učinkovitijom, nego bi i 

ugrozilo jednakost uvjeta za sve 

poduzetnike koji posluju na unutarnjem 

(10) S druge strane, potrebna su jasna i 

cjelovita pravila u području uvjeta za 

dodjelu oslobađanja od kazne ili njezino 

smanjenje za tajne kartele. Poduzeća će 

priznati sudjelovanje u tajnim kartelima 

samo ako imaju dovoljnu pravnu sigurnost 

da će biti oslobođena od kazni. Znatne 

razlike među programima oslobađanja od 

kazne ili njezinog smanjenja koji se 

primjenjuju u državama članicama dovode 

do pravne nesigurnosti za potencijalne 

podnositelje zahtjeva za oslobađanje od 

kazne ili njezino smanjenje, što može 

oslabiti njihove poticaje za podnošenje tih 

zahtjeva. Kada bi države članice mogle 

primjenjivati manje restriktivna ili 

restriktivnija pravila o oslobađanju od 

kazne ili njezinom smanjenju u području 

obuhvaćenom ovom Direktivom, to bi bilo 

ne samo suprotno cilju zadržavanja 

poticaja za podnositelje kako bi se 

provedba tržišnog natjecanja u Uniji 

učinila što učinkovitijom, nego bi i 

ugrozilo jednakost uvjeta za sve 

poduzetnike koji posluju na unutarnjem 
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tržištu. Time se države članice ne sprečava 

da primjenjuju programe oslobađanja od 

kazne ili njezina smanjenja koji ne 

obuhvaćaju samo tajne kartele, nego i 

druge povrede članaka 101. i 102. UFEU-a 

i jednakovrijednih nacionalnih odredbi. 

tržištu. Time se države članice ne sprečava 

da primjenjuju programe oslobađanja od 

kazne ili njezina smanjenja koji ne 

obuhvaćaju samo tajne kartele, nego i 

druge povrede članaka 101. i 102. UFEU-a 

i jednakovrijednih nacionalnih odredbi. 

Or. en 

 

Amandman  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 12.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (12a) Zaštita povjerljivosti komunikacije 

između odvjetnika, koja uključuje vanjske 

odvjetnike i interne pravne savjetnike te 

klijente, ključan je korak u potpunom 

ostvarivanju prava na obranu, kako je 

utvrđeno u sudskoj praksi Suda Europske 

unije. Stoga bi nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala u najmanju 

ruku poštovati povjerljivost pisane 

komunikacije između odvjetnika i 

klijenata, pod uvjetom da se takva 

komunikacija ostvaruje u svrhu i korist 

prava klijenta na obranu u postupcima 

tržišnog natjecanja te da potječe od 

nezavisnih odvjetnika. Ta obveza 

povjerljivosti ne bi smjela sprječavati 

klijenta da svoju pisanu komunikaciju s 

odvjetnikom objavi ako smatra da je to u 

njegovom interesu. 

Or. en 

 

Amandman  68 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 12.a (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (12a) Budući da je sudskom praksom 

Suda Europske unije utvrđeno da je 

zaštita povjerljivosti komunikacije između 

odvjetnika i klijenta nužna za potpuno 

ostvarenje prava na obranu, potrebno je 

da države članice jamče da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje u 

najmanju ruku poštuju povjerljivost 

pisane komunikacije između klijenta i 

njegova odvjetnika, pod uvjetom da se 

takva komunikacija ostvaruje u svrhu i 

korist prava klijenta na obranu u 

postupcima provedbe članaka 101. i 102. 

UFEU-a te da potječe od nezavisnih 

odvjetnika. 

Or. de 

Obrazloženje 

Zaštita povjerljivosti komunikacije između odvjetnika i klijenta nužna je za potpuno 

ostvarenje prava na obranu, kako je utvrđeno sudskom praksom Suda Europske unije. Stoga 

bi nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala u najmanju ruku poštovati 

povjerljivost pisane komunikacije između klijenta i njegova odvjetnika, pod uvjetom da se 

takva komunikacija ostvaruje u svrhu i korist prava klijenta na obranu u postupcima tržišnog 

natjecanja te da potječe od nezavisnih odvjetnika. 

 

Amandman  69 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 14. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) Trebalo bi ojačati neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje kako bi se osigurala učinkovita i 

ujednačena primjena članaka 101. i 102. 

UFEU-a. U tu bi svrhu trebalo u 

nacionalnom pravu donijeti izričitu 

odredbu kako bi se osiguralo da su u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje zaštićena od vanjske 

(14) Trebalo bi ojačati neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje kako bi se osigurala učinkovita i 

ujednačena primjena članaka 101. i 102. 

UFEU-a. U tu bi svrhu trebalo u 

nacionalnom pravu donijeti izričitu 

odredbu kako bi se osiguralo da su u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje zaštićena od vanjske 
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intervencije ili političkog pritiska koji 

mogu ugroziti njihovu neovisnu procjenu 

predmeta koji im se podnose. Zato bi 

unaprijed trebalo utvrditi pravila u pogledu 

razloga za razrješenje članova tijela 

nadležnog za donošenje odluka nacionalnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje kako 

bi se otklonila bilo kakva osnovana sumnja 

u nepristranost tog tijela i njegovu 

neovisnost od utjecaja vanjskih čimbenika. 

intervencije ili političkog pritiska koji 

mogu ugroziti njihovu neovisnu procjenu 

predmeta koji im se podnose. Zato bi 

unaprijed trebalo utvrditi pravila u pogledu 

razloga za razrješenje članova tijela 

nadležnog za donošenje odluka nacionalnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje kako 

bi se otklonila bilo kakva osnovana sumnja 

u nepristranost tog tijela i njegovu 

neovisnost od utjecaja vanjskih čimbenika. 

Štoviše, kako bi poduprli svoju 

nepristranost, novčane kazne koje odrede 

ne bi se trebale upotrebljavati za njihovo 

izravno financiranje. 

Or. en 

Obrazloženje 

Iako je važno ukloniti postojeće prepreke koje mnoga nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje sprečavaju u izricanju učinkovitih kazni, također je važno osigurati da ne 

iskorištavaju novčane kazne koje izriču samo za vlastito financiranje kako bi se zajamčila 

njihova nepristranost. 

 

Amandman  70 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 14. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) Trebalo bi ojačati neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje kako bi se osigurala učinkovita i 

ujednačena primjena članaka 101. i 102. 

UFEU-a. U tu bi svrhu trebalo u 

nacionalnom pravu donijeti izričitu 

odredbu kako bi se osiguralo da su u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje zaštićena od vanjske 

intervencije ili političkog pritiska koji 

mogu ugroziti njihovu neovisnu procjenu 

predmeta koji im se podnose. Zato bi 

unaprijed trebalo utvrditi pravila u pogledu 

(14) Trebalo bi ojačati neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje kako bi se osigurala učinkovita i 

ujednačena primjena članaka 101. i 102. 

UFEU-a. U tu bi svrhu trebalo u 

nacionalnom pravu donijeti izričitu 

odredbu kako bi se osiguralo da su u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje zaštićena od vanjske 

intervencije ili političkog pritiska koji 

mogu ugroziti njihovu neovisnu procjenu 

predmeta koji im se podnose. Zato bi 

unaprijed trebalo utvrditi pravila u pogledu 
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razloga za razrješenje članova tijela 

nadležnog za donošenje odluka nacionalnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje kako 

bi se otklonila bilo kakva osnovana sumnja 

u nepristranost tog tijela i njegovu 

neovisnost od utjecaja vanjskih čimbenika. 

razloga za razrješenje članova tijela 

nadležnog za donošenje odluka nacionalnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje kako 

bi se otklonila bilo kakva osnovana sumnja 

u nepristranost tog tijela i njegovu 

neovisnost od utjecaja vanjskih čimbenika. 

Osim toga, proračunska neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje trebala bi se jamčiti 

nacionalnim pravom. 

Or. en 

 

Amandman  71 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 14.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (14a) Poduzeća u državnom vlasništvu 

podložna su pravilima tržišnog natjecanja 

navedenima u Ugovorima, i to u onoj 

mjeri u kojoj se bave gospodarskim 

aktivnostima. Države članice trebale bi se 

suzdržati od poduzimanja bilo kakvih 

mjera kojima bi se mogla ugroziti 

neovisna procjena predmeta koji se 

podnose nacionalnim tijelima nadležnima 

za tržišno natjecanje kada se ti predmeti 

odnose na takva poduzeća. 

Or. en 

 

Amandman  72 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 15. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(15) Kako bi se zajamčila neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje, njihovo osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka trebali bi se 

ponašati pošteno i suzdržavati od svake 

radnje koja nije u skladu s obavljanjem 

njihovih dužnosti. Potreba da se spriječi 

ugrožavanje nezavisne procjene osoblja ili 

članova tijela nadležnog za donošenje 

odluka podrazumijeva i da bi se oni, 

tijekom njihova zaposlenja i mandata te 

tijekom razumnog razdoblja nakon toga, 

trebali suzdržati od svake djelatnosti koja 

nije u skladu s njihovom funkcijom, bez 

obzira na to donosi li dobit ili ne. Nadalje, 

to podrazumijeva i da tijekom njihova 

zaposlenja i mandata, oni ne bi smjeli imati 

interese u poslovnim subjektima ili 

organizacijama koji posluju s nacionalnim 

tijelom nadležnim za zaštitu tržišnog 

natjecanja ako to može ugroziti njihovu 

neovisnost. Osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka trebali bi 

prijaviti svaki interes ili imovinu zbog koje 

bi se pri obavljanju svojih dužnosti mogli 

naći u sukobu interesa. Oni bi trebali biti 

obvezni obavijestiti tijelo nadležno za 

donošenje odluka, njegove ostale članove 

ili, u slučaju nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje u kojima ovlast za 

donošenje odluka ima samo jedna osoba, 

njihovo tijelo za imenovanje, ako su u 

obavljanju svojih dužnosti pozvani da 

odluče o predmetu u kojem imaju interes 

koji bi mogao narušiti njihovu 

nepristranost. 

(15) Kako bi se zajamčila neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje, njihovo osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka trebali bi se 

ponašati pošteno i suzdržavati od svake 

radnje koja nije u skladu s obavljanjem 

njihovih dužnosti. Potreba da se spriječi 

ugrožavanje nezavisne procjene osoblja ili 

članova tijela nadležnog za donošenje 

odluka podrazumijeva i da bi se oni, 

tijekom njihova zaposlenja i mandata te 

tijekom razumnog razdoblja nakon toga, 

trebali suzdržati od svake djelatnosti koja 

nije u skladu s njihovom funkcijom, bez 

obzira na to donosi li dobit ili ne. Također 

bi trebali prijaviti sve potencijalne 

djelatnosti svojih bliskih rođaka koje nisu 

u skladu s njihovom funkcijom. Nadalje, 

to podrazumijeva i da tijekom njihova 

zaposlenja i mandata, oni ne bi smjeli imati 

interese u poslovnim subjektima ili 

organizacijama koji posluju s nacionalnim 

tijelom nadležnim za zaštitu tržišnog 

natjecanja ako to može ugroziti njihovu 

neovisnost. Osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka trebali bi 

prijaviti svaki interes ili imovinu zbog koje 

bi se pri obavljanju svojih dužnosti mogli 

naći u sukobu interesa, uključujući svaki 

interes za imovinu njihovih bliskih 

rođaka. Oni bi trebali biti obvezni 

obavijestiti tijelo nadležno za donošenje 

odluka, njegove ostale članove ili, u 

slučaju nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje u kojima ovlast za 

donošenje odluka ima samo jedna osoba, 

njihovo tijelo za imenovanje, ako su u 

obavljanju svojih dužnosti pozvani da 

odluče o predmetu u kojem oni ili njihovi 

bliski rođaci imaju interes koji bi mogao 

narušiti njihovu nepristranost. Nadalje, 

države članice trebaju osigurati razdoblje 

mirovanja za članove tijela nadležnog za 

donošenje odluka tijekom određenog 

razdoblja nakon što napuste nacionalno 

tijelo nadležno za tržišno natjecanje. 

Or. en 
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Amandman  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 15. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(15) Kako bi se zajamčila neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje, njihovo osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka trebali bi se 

ponašati pošteno i suzdržavati od svake 

radnje koja nije u skladu s obavljanjem 

njihovih dužnosti. Potreba da se spriječi 

ugrožavanje nezavisne procjene osoblja ili 

članova tijela nadležnog za donošenje 

odluka podrazumijeva i da bi se oni, 

tijekom njihova zaposlenja i mandata te 

tijekom razumnog razdoblja nakon toga, 

trebali suzdržati od svake djelatnosti koja 

nije u skladu s njihovom funkcijom, bez 

obzira na to donosi li dobit ili ne. Nadalje, 

to podrazumijeva i da tijekom njihova 

zaposlenja i mandata, oni ne bi smjeli imati 

interese u poslovnim subjektima ili 

organizacijama koji posluju s nacionalnim 

tijelom nadležnim za zaštitu tržišnog 

natjecanja ako to može ugroziti njihovu 

neovisnost. Osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka trebali bi 

prijaviti svaki interes ili imovinu zbog koje 

bi se pri obavljanju svojih dužnosti mogli 

naći u sukobu interesa. Oni bi trebali biti 

obvezni obavijestiti tijelo nadležno za 

donošenje odluka, njegove ostale članove 

ili, u slučaju nacionalnih tijela nadležnih 

za tržišno natjecanje u kojima ovlast za 

donošenje odluka ima samo jedna osoba, 

njihovo tijelo za imenovanje, ako su u 

obavljanju svojih dužnosti pozvani da 

odluče o predmetu u kojem imaju interes 

koji bi mogao narušiti njihovu 

nepristranost. 

(15) Kako bi se zajamčila neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje, njihovo osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka trebali bi se 

ponašati pošteno i suzdržavati od svake 

radnje koja nije u skladu s obavljanjem 

njihovih dužnosti. To znači da bi se oni, 

tijekom njihova zaposlenja i mandata te 

tijekom razumnog razdoblja nakon toga, 

trebali suzdržati od svake djelatnosti koja 

nije u skladu s njihovom funkcijom, bez 

obzira na to donosi li dobit ili ne, i koja bi 

u određenom slučaju mogla izazvati sukob 

interesa. Nadalje, to podrazumijeva i da 

pri obavljanju funkcija tijekom njihova 

zaposlenja i mandata oni ne bi smjeli imati 

interese u poslovnim subjektima ili 

organizacijama koje su predmet postupaka 

za provedbu članaka 101 i 102. UFEU-a i 

u kojima sudjeluju ako to može ugroziti 

njihovu neovisnost u rješavanju dotičnog 

slučaja. Osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka trebali bi prijaviti 

svaki interes ili imovinu zbog koje bi se pri 

obavljanju svojih dužnosti mogli naći u 

sukobu interesa. Oni bi trebali biti obvezni 

suzdržati se od bilo kakva uključivanja u 

postupak donošenja odluka o predmetu u 

kojem imaju interes koji bi mogao narušiti 

njihovu nepristranost. 

Or. en 
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Amandman  74 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 15.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (15a) Sva nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi objaviti 

kodeks ponašanja kojim se, ne dovodeći u 

pitanje primjenu strožih nacionalnih 

pravila, obuhvaćaju barem pravila kojima 

se izbjegavaju sukobi interesa, uključujući 

odredbe o razdobljima mirovanja i 

prihvaćanju poziva, kao i pravila o 

aktivnostima koje poduzimaju privatne 

osobe. 

Or. en 

 

Amandman  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 17. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(17) Nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi moći 

odrediti prioritete svojih postupaka za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a kako 

bi učinkovito upotrebljavala svoje resurse i 

kako bi se mogla usredotočiti na 

sprečavanje i otklanjanje protutržišnog 

ponašanja kojim se narušava tržišno 

natjecanje na unutarnjem tržištu. Ona bi u 

tu svrhu trebala moći odbaciti pritužbe iz 

razloga da nisu prioritetne. Time se ne bi 

trebala dovoditi u pitanje ovlast 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje da odbace pritužbe iz drugih 

razloga, kao što je nenadležnost, ili da 

odluče da ne postoji temelj za njihovo 

(17) Nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi moći 

odrediti prioritete svojih postupaka za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a kako 

bi učinkovito upotrebljavala svoje resurse i 

kako bi se mogla usredotočiti na 

sprečavanje i otklanjanje protutržišnog 

ponašanja kojim se narušava tržišno 

natjecanje na unutarnjem tržištu. Ona bi u 

tu svrhu trebala moći odbaciti pritužbe iz 

razloga da nisu prioritetne. Time se ne bi 

trebala dovoditi u pitanje ovlast 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje da odbace pritužbe iz drugih 

razloga, kao što je nenadležnost, ili da 

odluče da ne postoji temelj za njihovo 
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djelovanje. Ovlast nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje da odrede 

prioritete svojih postupaka provedbe ne 

dovodi u pitanje pravo vlade države članice 

da za nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje donese smjernice u pogledu 

opće politike ili prioriteta koje nisu 

povezane s posebnim postupcima za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a. 

djelovanje. U slučaju odbacivanja 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje pravovremeno će obavijestiti 

podnositelja pritužbe i priložiti 

objašnjenje. Ovlast nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje da odrede 

prioritete svojih postupaka provedbe ne 

dovodi u pitanje pravo vlade države članice 

da za nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje donese smjernice u pogledu 

opće politike ili prioriteta koje nisu 

povezane s posebnim postupcima za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a. 

Or. en 

 

Amandman  76 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 17. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(17) Nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi moći 

odrediti prioritete svojih postupaka za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a kako 

bi učinkovito upotrebljavala svoje resurse i 

kako bi se mogla usredotočiti na 

sprečavanje i otklanjanje protutržišnog 

ponašanja kojim se narušava tržišno 

natjecanje na unutarnjem tržištu. Ona bi u 

tu svrhu trebala moći odbaciti pritužbe iz 

razloga da nisu prioritetne. Time se ne bi 

trebala dovoditi u pitanje ovlast 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje da odbace pritužbe iz drugih 

razloga, kao što je nenadležnost, ili da 

odluče da ne postoji temelj za njihovo 

djelovanje. Ovlast nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje da odrede 

prioritete svojih postupaka provedbe ne 

dovodi u pitanje pravo vlade države članice 

da za nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje donese smjernice u pogledu 

(17) Nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi moći 

odrediti prioritete svojih postupaka i 

potrošnje proračunskih sredstava za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a kako 

bi učinkovito upotrebljavala svoje resurse i 

kako bi se mogla usredotočiti na 

sprečavanje i otklanjanje protutržišnog 

ponašanja kojim se narušava tržišno 

natjecanje na unutarnjem tržištu. Ona bi u 

tu svrhu trebala moći odbaciti pritužbe iz 

razloga da nisu prioritetne. Time se ne bi 

trebala dovoditi u pitanje ovlast 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje da odbace pritužbe iz drugih 

razloga, kao što je nenadležnost, ili da 

odluče da ne postoji temelj za njihovo 

djelovanje. Ovlast nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje da odrede 

prioritete svojih postupaka provedbe ne 

dovodi u pitanje pravo vlade države članice 

da za nacionalna tijela nadležna za tržišno 
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opće politike ili prioriteta koje nisu 

povezane s posebnim postupcima za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a. 

natjecanje donese smjernice u pogledu 

opće politike ili prioriteta koje nisu 

povezane s posebnim postupcima za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a. 

Or. en 

 

Amandman  77 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 17.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (17a) Nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje treba pritužbe koje je 

odbacilo na temelju toga što ih ne smatra 

prioritetom spremiti u dobro organiziranu 

bazu podataka radi jednostavnijeg 

upućivanja i mogućeg budućeg 

djelovanja. 

Or. en 

 

Amandman  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 

kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 

kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. Tijela nadležna 

za tržišno natjecanje osobito moraju 
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raspolagati sposobnošću i znanjem kako 

bi se održalo natjecanje među 

proizvodima digitalnog gospodarstva, čija 

vrijednost ovisi o vanjskim učincima 

mreže. U digitalnom gospodarstvu 

proizvodi vanjskih učinaka mreže, kao što 

su kartice za plaćanje, učestaliji su nego 

prije. Ako su uspješni, postaju prirodni 

monopoli jer broj korisnika povećava 

vrijednost proizvoda drugim korisnicima. 

Kad je riječ o proizvodima vanjskih 

učinaka mreže, potrebno je na europskoj 

razini razvijati sposobnost djelovanja 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje te 

njihovo znanje i suradnju u području 

reguliranja cijena ili raspodjele prihoda. 

Time bi se zajamčila ispravna raspodjela 

troškova te spriječilo gušenje digitalnog 

gospodarstva i tehnološkog napretka ili 

narušavanje interesa potrošača. 

Or. fi 

Amandman  79 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 

kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 

kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. Neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje poboljšat će se ako budu 

autonomna u izvršenju proračuna koji su 

im dodijeljeni. Autonomija u izvršenju 

dodijeljenih proračuna trebala bi se 

provoditi u okviru nacionalnih 
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proračunskih pravila i postupaka. 

Or. en 

 

Amandman  80 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 

kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 

kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. Neovisnost 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje trebala bi se poboljšati jasnom 

proračunskom autonomijom u izvršenju 

proračuna koji su im dodijeljeni. Ta bi se 

autonomija trebala provoditi u okviru 

nacionalnih proračunskih pravila i 

postupaka. 

Or. en 

 

Amandman  81 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 
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kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. 

kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni i trebali bi biti 

izuzeti iz izračuna u okviru Pakta o 

stabilnosti i rastu. 

Or. en 

 

Amandman  82 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 

kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati 

odgovarajuće resurse, u smislu osoblja, 

stručnosti, financijskih sredstava i tehničke 

opreme, kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. 

Or. en 

 

Amandman  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 18. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 

(18) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati potrebne 
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resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke opreme, 

kako bi se osiguralo da ona mogu 

učinkovito obavljati svoje zadaće u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a. U 

slučaju da se njihove dužnosti i ovlasti na 

temelju nacionalnog prava prošire, resursi 

koji su potrebni za obavljanje tih zadaća i 

dalje trebaju biti dovoljni. 

resurse, u smislu osoblja, stručnosti, 

financijskih sredstava i tehničke i 

tehnološke opreme, kako bi se osiguralo da 

ona mogu učinkovito obavljati svoje 

zadaće u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a. U slučaju da se njihove dužnosti i 

ovlasti na temelju nacionalnog prava 

prošire, resursi koji su potrebni za 

obavljanje tih zadaća i dalje trebaju biti 

dovoljni. 

Or. en 

 

Amandman  84 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 21. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(21) Istražne ovlasti nacionalnih 

upravnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje trebaju biti primjerene kako bi 

se s pomoću njih odgovorilo na izazove 

provedbe u digitalnom okruženju te 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje omogućilo da prikupe sve 

informacije u digitalnom obliku, 

uključujući podatke dobivene forenzički, 

koje su povezane s poduzetnikom ili 

udruženjem poduzetnika koji je predmet 

istražne mjere, bez obzira na medij (kao što 

su prijenosna računala, mobilni telefoni i 

drugi mobilni uređaji) na kojem su 

pohranjene. 

(21) Istražne ovlasti nacionalnih 

upravnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje trebaju biti primjerene kako bi 

se s pomoću njih odgovorilo na izazove 

provedbe u digitalnom okruženju te 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje omogućilo da prikupe sve 

informacije u digitalnom obliku, 

uključujući podatke dobivene forenzički, 

koje su povezane s poduzetnikom ili 

udruženjem poduzetnika koji je predmet 

istražne mjere, bez obzira na medij (kao što 

su prijenosna računala, mobilni telefoni, 

drugi mobilni uređaji i pohranjivanje u 

oblak) na kojem su pohranjene. 

Or. en 

 

Amandman  85 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 25. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(25) Iskustvo pokazuje da se poslovna 

dokumentacija ponekad čuva u domovima 

direktora ili drugih osoba koje rade za 

poduzetnika, posebno zbog sve većeg 

korištenja fleksibilnim radnim 

aranžmanima. Kako bi se osigurala 

učinkovitost inspekcija, nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi imati ovlast pristupa 

svim prostorima, uključujući i privatnim 

domovima, ako postoji opravdana sumnja 

da se ondje čuva poslovna dokumentacija 

koja može biti bitan dokaz ozbiljne 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Za izvršavanje te ovlasti trebalo bi 

prethodno dobiti odobrenje sudskog tijela. 

Time se države članice ne sprečava da u 

slučajevima iznimne žurnosti zadaće 

nacionalnog sudskog tijela povjere 

nacionalnom upravnom tijelu nadležnom 

za tržišno natjecanje koje djeluje kao 

sudsko tijelo. 

(25) Iskustvo pokazuje da se poslovna 

dokumentacija ponekad čuva u domovima 

direktora ili drugih osoba koje rade za 

poduzetnika, posebno zbog sve većeg 

korištenja fleksibilnim radnim 

aranžmanima. Kako bi se osigurala 

učinkovitost inspekcija, nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi imati ovlast pristupa 

svim prostorima, uključujući i privatnim 

domovima, ako postoji opravdana sumnja 

da se ondje čuva poslovna dokumentacija 

koja može biti bitan dokaz povrede članka 

101. ili članka 102. UFEU-a. Za 

izvršavanje te ovlasti trebalo bi prethodno 

dobiti odobrenje sudskog tijela. Time se 

države članice ne sprečava da u 

slučajevima iznimne žurnosti zadaće 

nacionalnog sudskog tijela povjere 

nacionalnom upravnom tijelu nadležnom 

za tržišno natjecanje koje djeluje kao 

sudsko tijelo. 

Or. en 

 

Amandman  86 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 26. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(26) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati ovlasti 

zatražiti dostavljanje informacija koje su 

neophodne za otkrivanje sporazuma, 

odluke ili usklađenog djelovanja koji su 

zabranjeni člankom 101. UFEU-a ili 

zlouporabe koja je zabranjena člankom 

102. UFEU-a. To bi trebalo uključivati 

pravo da se informacije zatraže bez obzira 

na to gdje su one pohranjene, pod uvjetom 

da su dostupne primatelju zahtjeva za 

(26) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati ovlasti 

zatražiti dostavljanje informacija koje su 

mjerodavne za otkrivanje sporazuma, 

odluke ili usklađenog djelovanja koji su 

zabranjeni člankom 101. UFEU-a ili 

zlouporabe koja je zabranjena člankom 

102. UFEU-a. To bi trebalo uključivati 

pravo da se informacije zatraže bez obzira 

na to gdje su one pohranjene, pod uvjetom 

da su dostupne primatelju zahtjeva za 
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informacije. Iskustvo pokazuje da i 

informacije koje su dobrovoljno dostavile 

treće osobe, kao što su natjecatelji, kupci i 

potrošači na tržištu, mogu biti vrijedan 

izvor informacija za strogu i informiranu 

provedbu te bi nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala poticati takve 

doprinose. 

informacije. Iskustvo pokazuje da i 

informacije koje su dobrovoljno dostavile 

treće osobe, kao što su natjecatelji, kupci i 

potrošači na tržištu, mogu biti vrijedan 

izvor informacija za strogu i informiranu 

provedbu te bi nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala poticati takve 

doprinose. 

Or. en 

 

Amandman  87 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 27. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati 

učinkovita sredstva za ponovnu uspostavu 

tržišnog natjecanja na tržištu s pomoću 

uvođenja proporcionalnih strukturnih mjera 

i mjera praćenja poslovanja. 

(27) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati 

učinkovita sredstva za ponovnu uspostavu 

tržišnog natjecanja na tržištu s pomoću 

uvođenja proporcionalnih strukturnih mjera 

i mjera praćenja poslovanja. Da bi se 

spriječilo nanošenje nepopravljive štete 

tržišnom natjecanju, nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje moraju 

imati mogućnost donošenja privremenih 

mjera. Države članice osiguravaju da 

poduzetnici na koje se te privremene 

mjere odnose imaju mogućnost preispitati 

njihovu primjerenost u ubrzanom 

postupku pred upravnim sudom. 

Or. de 

 

Amandman  88 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 27. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(27) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati 

učinkovita sredstva za ponovnu uspostavu 

tržišnog natjecanja na tržištu s pomoću 

uvođenja proporcionalnih strukturnih mjera 

i mjera praćenja poslovanja. 

(27) Nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi imati 

učinkovita sredstva za ponovnu uspostavu 

tržišnog natjecanja na tržištu s pomoću 

uvođenja proporcionalnih strukturnih mjera 

i mjera praćenja poslovanja. Privremene 

mjere predstavljaju vrlo koristan alat za 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje kako bi se njima prije kraja 

istrage zajamčilo poštovanje pravila 

tržišnog natjecanja te da se povredama 

koje se istražuju ne produžuju 

protutržišna postupanja poduzetnika. 

Privremene mjere trebaju ostati na snazi 

sve dok se ne donese konačna odluka o 

predmetu. 

Or. en 

 

Amandman  89 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 28. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(28) Ako poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika tijekom postupka kojim se u 

konačnici određeni sporazum ili usklađeno 

djelovanje ocijeni zabranjenim, 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje ponude obveze kojima se 

otklanja njihova zabrinutost, tim bi 

nadležnim tijelima trebalo omogućiti da 

donesu odluke kojima navedene obveze 

postaju obvezujuće za predmetne 

poduzetnike i provedive protiv njih. U tim 

odlukama o prihvaćanju obveza 

poduzetnika potrebno je utvrditi da više 

nema osnove za daljnje djelovanje 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje i to bez donošenja zaključka o 

postojanju povrede članka 101. ili 

(28) Ako poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika tijekom postupka kojim se u 

konačnici određeni sporazum ili usklađeno 

djelovanje ocijeni zabranjenim, 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje ponude obveze kojima se 

otklanja njihova zabrinutost, tim bi 

nadležnim tijelima trebalo omogućiti da 

donesu odluke kojima navedene obveze 

postaju obvezujuće za predmetne 

poduzetnike i provedive protiv njih, osim u 

slučajevima tajnih kartela. U tim 

odlukama o prihvaćanju obveza 

poduzetnika potrebno je utvrditi da više 

nema osnove za daljnje djelovanje 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje i to bez donošenja zaključka o 
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članka 102. UFEU-a. Odluke o prihvaćanju 

obveza ne dovode u pitanje ovlasti tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje i sudova 

država članica da utvrde povredu i donesu 

odluku u predmetu. 

postojanju povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a. Odluke o prihvaćanju 

obveza ne dovode u pitanje ovlasti tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje i sudova 

država članica da utvrde povredu i donesu 

odluku u predmetu. Nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje trebala bi 

imati učinkovite načine za praćenje 

ispunjavanja obveza poduzetnika i 

izricanje kazni u slučaju njihova 

neispunjavanja. 

Or. en 

 

Amandman  90 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 28. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(28) Ako poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika tijekom postupka kojim se u 

konačnici određeni sporazum ili usklađeno 

djelovanje ocijeni zabranjenim, 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje ponude obveze kojima se 

otklanja njihova zabrinutost, tim bi 

nadležnim tijelima trebalo omogućiti da 

donesu odluke kojima navedene obveze 

postaju obvezujuće za predmetne 

poduzetnike i provedive protiv njih. U tim 

odlukama o prihvaćanju obveza 

poduzetnika potrebno je utvrditi da više 

nema osnove za daljnje djelovanje 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje i to bez donošenja zaključka o 

postojanju povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a. Odluke o prihvaćanju 

obveza ne dovode u pitanje ovlasti tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje i sudova 

država članica da utvrde povredu i donesu 

odluku u predmetu. 

(28) Ako poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika tijekom postupka kojim se u 

konačnici određeni sporazum ili usklađeno 

djelovanje ocijeni zabranjenim, 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje ponude obveze kojima se 

otklanja njihova zabrinutost, tim bi 

nadležnim tijelima trebalo omogućiti da 

donesu odluke kojima navedene obveze 

postaju obvezujuće za predmetne 

poduzetnike i provedive protiv njih. U 

načelu, takve odluke o obvezama nisu 

prikladne u slučajevima tajnih kartela, u 

pogledu kojih nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebaju izreći 

novčanu kaznu. Odlukama o prihvaćanju 

obveza poduzetnika potrebno je utvrditi da 

više nema osnove za daljnje djelovanje 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje i to bez donošenja zaključka o 

postojanju povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a. Odluke o prihvaćanju 

obveza ne dovode u pitanje ovlasti tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje i sudova 
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država članica da utvrde povredu i donesu 

odluku u predmetu. 

Or. en 

Obrazloženje 

Države članice trebale bi zadržati slobodu iskorištavanja odluka o obvezama za brzo 

rješavanje problema u pogledu tržišnog natjecanja u odgovarajućim slučajevima. Njihova 

uporaba može se isključiti u slučaju tajnih kartela, pri čemu sustavi provedbe pravila o 

tržišnom natjecanju u državama članicama prihvaćaju da takve mjere ne mogu služiti bilo 

kakvoj svrsi. 

 

Amandman  91 

Andreas Schwab 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 28. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(28) Ako poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika tijekom postupka kojim se u 

konačnici određeni sporazum ili usklađeno 

djelovanje ocijeni zabranjenim, 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje ponude obveze kojima se 

otklanja njihova zabrinutost, tim bi 

nadležnim tijelima trebalo omogućiti da 

donesu odluke kojima navedene obveze 

postaju obvezujuće za predmetne 

poduzetnike i provedive protiv njih. U tim 

odlukama o prihvaćanju obveza 

poduzetnika potrebno je utvrditi da više 

nema osnove za daljnje djelovanje 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje i to bez donošenja zaključka o 

postojanju povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a. Odluke o prihvaćanju 

obveza ne dovode u pitanje ovlasti tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje i sudova 

država članica da utvrde povredu i donesu 

odluku u predmetu. 

(28) Ako poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika tijekom postupka kojim se u 

konačnici određeni sporazum ili usklađeno 

djelovanje ocijeni zabranjenim, 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje ponude obveze kojima se 

otklanja njihova zabrinutost, tim bi 

nadležnim tijelima trebalo omogućiti da 

donesu odluke kojima navedene obveze 

postaju obvezujuće za predmetne 

poduzetnike i provedive protiv njih. U 

načelu, takve odluke o obvezama nisu 

prikladne u slučajevima tajnih kartela, u 

pogledu kojih nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebaju izreći 

novčanu kaznu. Odlukama o prihvaćanju 

obveza poduzetnika potrebno je utvrditi da 

više nema osnove za daljnje djelovanje 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje i to bez donošenja zaključka o 

postojanju povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a. Odluke o prihvaćanju 

obveza ne dovode u pitanje ovlasti tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje i sudova 

država članica da utvrde povredu i donesu 

odluku u predmetu. 
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Or. en 

Obrazloženje 

Ovaj amandman zamjenjuje amandman 9. (nacrt izvješća) radi jasnoće. 

 

Amandman  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 28. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(28) Ako poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika tijekom postupka kojim se u 

konačnici određeni sporazum ili usklađeno 

djelovanje ocijeni zabranjenim, 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje ponude obveze kojima se 

otklanja njihova zabrinutost, tim bi 

nadležnim tijelima trebalo omogućiti da 

donesu odluke kojima navedene obveze 

postaju obvezujuće za predmetne 

poduzetnike i provedive protiv njih. U tim 

odlukama o prihvaćanju obveza 

poduzetnika potrebno je utvrditi da više 

nema osnove za daljnje djelovanje 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje i to bez donošenja zaključka o 

postojanju povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a. Odluke o prihvaćanju 

obveza ne dovode u pitanje ovlasti tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje i sudova 

država članica da utvrde povredu i donesu 

odluku u predmetu. 

(28) Ako poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika tijekom postupka kojim se u 

konačnici određeni sporazum ili usklađeno 

djelovanje ocijeni zabranjenim, 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje ponude obveze kojima se 

otklanja njihova zabrinutost, tim bi 

nadležnim tijelima trebalo omogućiti da 

donesu odluke kojima navedene obveze 

postaju obvezujuće za predmetne 

poduzetnike i provedive protiv njih. Takve 

odluke o obvezama nisu prikladne za 

tajne kartele, za koje nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje trebaju 

izreći novčanu kaznu. Odlukama o 

prihvaćanju obveza poduzetnika potrebno 

je utvrditi da više nema osnove za daljnje 

djelovanje nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje i to bez donošenja 

zaključka o postojanju povrede članka 101. 

ili članka 102. UFEU-a. Odluke o 

prihvaćanju obveza ne dovode u pitanje 

ovlasti tijela nadležnog za tržišno 

natjecanje i sudova država članica da 

utvrde povredu i donesu odluku u 

predmetu. 

Or. en 

Obrazloženje 

Odlukama o obvezama mogu se brzo riješiti problemi u pogledu tržišnog natjecanja koji se 

odnose na zlouporabu vladajućeg položaja i u drugim primjerenim slučajevima te pružiti 
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tržištima i poduzećima rješenja koja im trebaju. Obveze nisu prikladne za tajne kartele, u 

pogledu kojih obveze o budućem ponašanju nisu prikladne i ponašanje mora biti kažnjeno. 

 

Amandman  93 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 30. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(30) Kako bi se osiguralo da poduzetnici 

i udruženja poduzetnika poštuju istražne 

ovlasti i ovlasti donošenja odluka 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje, nacionalna upravna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje moraju moći 

sama u upravnom postupku izravno izricati 

učinkovite kazne za nepoštovanje ovlasti i 

periodične penale kako bi se navelo na 

poštovanje tih ovlasti ili tražiti izricanje 

kazni u nekaznenom sudskom postupku. 

Time se ne dovode u pitanje nacionalni 

zakoni država članica kojima se predviđa 

izricanje tih kazni od strane sudova u 

kaznenom sudskom postupku. Nadalje, ova 

Direktiva ne utječe ni na nacionalna pravila 

o standardu dokazivanja ni na obveze 

nacionalnih regulatornih tijela da utvrde 

činjenično stanje u odgovarajućem 

predmetu, pod uvjetom da su ta pravila i 

obveze u skladu općim načelima prava 

Unije. Kazne i periodične penale trebalo bi 

utvrditi u odnosu na ukupni prihod 

predmetnog poduzetnika i udruženja 

poduzetnika. 

(30) Kako bi se osiguralo da poduzetnici 

i udruženja poduzetnika poštuju istražne 

ovlasti i ovlasti donošenja odluka 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje, nacionalna upravna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje moraju moći 

sama u upravnom postupku izravno izricati 

učinkovite kazne za nepoštovanje ovlasti i 

periodične penale kako bi se navelo na 

poštovanje tih ovlasti ili tražiti izricanje 

kazni u nekaznenom sudskom postupku. 

Time se ne dovode u pitanje nacionalni 

zakoni država članica kojima se predviđa 

izricanje tih kazni od strane sudova u 

kaznenom sudskom postupku. Nadalje, ova 

Direktiva ne utječe ni na nacionalna pravila 

o standardu dokazivanja ni na obveze 

nacionalnih regulatornih tijela da utvrde 

činjenično stanje u odgovarajućem 

predmetu, pod uvjetom da su ta pravila i 

obveze u skladu općim načelima prava 

Unije. Kazne i periodične penale trebalo bi 

utvrditi u primjerenom odnosu na ukupni 

prihod predmetnog poduzetnika i 

udruženja poduzetnika. 

Or. de 

 

Amandman  94 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 31.a (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (31a) Tijekom razdoblja istrage navodne 

povrede i prije nego što nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje donese 

odluku, poduzetnicima treba pružiti 

dovoljnu pravnu sigurnost za nastavak 

njihova poslovanja. 

Or. en 

 

Amandman  95 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Kako bi se osiguralo da se kaznama 

izrečenima za povrede članaka 101. i 102. 

UFEU-a odražava ekonomska važnost 

povrede, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

težinu povrede. Nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi isto tako 

moći odrediti kazne koje su proporcionalne 

trajanju povrede. Te bi elemente trebalo 

ocijeniti u skladu sa sudskom praksom 

Suda Europske unije. Posebno, u pogledu 

ocjene težine povrede Sud Europske unije 

utvrdio je da se u obzir moraju uzeti 

okolnosti slučaja, kontekst u kojem je 

došlo do povrede i odvraćajući učinak 

kazni. Elementi koje je moguće uključiti u 

tu ocjenu jesu prihod koji se odnosi na 

robu i usluge u pogledu kojih je došlo do 

povrede te veličina i gospodarska moć 

poduzetnika, zato što se njima odražava 

utjecaj koji je poduzetnik imao na tržištu. 

K tome, ponavljanje povreda od strane 

istog počinitelja pokazuje sklonost takvim 

povredama i zato je vrlo značajan 

pokazatelj težine predmetnog postupanja, a 

time i potrebe povećanja razine kazne u 

cilju učinkovitog odvraćanja. Pri 

(32) Kako bi se osiguralo da se kaznama 

izrečenima za povrede članaka 101. i 102. 

UFEU-a odražava ekonomska važnost 

povrede, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

težinu povrede. Nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi isto tako 

moći odrediti kazne koje su proporcionalne 

trajanju povrede. Te bi elemente trebalo 

ocijeniti u skladu sa sudskom praksom 

Suda Europske unije. Posebno, u pogledu 

ocjene težine povrede Sud Europske unije 

utvrdio je da se u obzir moraju uzeti 

okolnosti slučaja, kontekst u kojem je 

došlo do povrede i odvraćajući učinak 

kazni. Elementi koje je moguće uključiti u 

tu ocjenu jesu prihod koji se odnosi na 

robu i usluge u pogledu kojih je došlo do 

povrede te veličina i gospodarska moć 

poduzetnika, npr. kada je riječ o malom ili 

srednjem poduzeću s ograničenom 

tržišnom snagom, zato što se njima 

odražava utjecaj koji je poduzetnik imao na 

tržištu. K tome, ponavljanje povreda od 

strane istog počinitelja pokazuje sklonost 

takvim povredama i zato je vrlo značajan 

pokazatelj težine predmetnog postupanja, a 
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određivanju iznosa kazne koju će izreći, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

vrijednost poduzetnikove prodaje robe i 

usluga na koje se povreda izravno ili 

neizravno odnosi. Slično tome, nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi imati pravo povećati iznos kazne koju će 

izreći poduzetniku ili udruženju 

poduzetnika koje nastavi s istom povredom 

ili počini sličnu povredu, nakon što je 

Komisija ili nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje donijelo odluku kojom se 

utvrđuje da je isti poduzetnik ili isto 

udruženje poduzetnika povrijedilo članak 

101. ili 102. UFEU-a. 

time i potrebe povećanja razine kazne u 

cilju učinkovitog odvraćanja. Pri 

određivanju iznosa kazne koju će izreći, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

vrijednost poduzetnikove prodaje robe i 

usluga na koje se povreda izravno ili 

neizravno odnosi. Slično tome, nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi imati pravo povećati iznos kazne koju će 

izreći poduzetniku ili udruženju 

poduzetnika koje nastavi s istom povredom 

ili počini sličnu povredu, nakon što je 

Komisija ili nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje donijelo odluku kojom se 

utvrđuje da je isti poduzetnik ili isto 

udruženje poduzetnika povrijedilo članak 

101. ili 102. UFEU-a. Osim toga, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu uzeti u obzir sve 

naknade isplaćene kao posljedica 

sporazumne nagodbe, u skladu s 

člankom 18. stavkom 3. Direktive 

2014/104/EU Europskog parlamenta i 

Vijeća. 

Or. en 

 

Amandman  96 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Kako bi se osiguralo da se kaznama 

izrečenima za povrede članaka 101. i 102. 

UFEU-a odražava ekonomska važnost 

povrede, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

težinu povrede. Nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi isto tako 

moći odrediti kazne koje su proporcionalne 

trajanju povrede. Te bi elemente trebalo 

ocijeniti u skladu sa sudskom praksom 

(32) Kako bi se osiguralo da se kaznama 

izrečenima za povrede članaka 101. i 102. 

UFEU-a odražava ekonomska važnost 

povrede, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

težinu povrede. Nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi isto tako 

moći odrediti kazne koje su proporcionalne 

trajanju povrede. Te bi elemente trebalo 

ocijeniti u skladu sa sudskom praksom 
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Suda Europske unije. Posebno, u pogledu 

ocjene težine povrede Sud Europske unije 

utvrdio je da se u obzir moraju uzeti 

okolnosti slučaja, kontekst u kojem je 

došlo do povrede i odvraćajući učinak 

kazni. Elementi koje je moguće uključiti u 

tu ocjenu jesu prihod koji se odnosi na 

robu i usluge u pogledu kojih je došlo do 

povrede te veličina i gospodarska moć 

poduzetnika, zato što se njima odražava 

utjecaj koji je poduzetnik imao na tržištu. 

K tome, ponavljanje povreda od strane 

istog počinitelja pokazuje sklonost takvim 

povredama i zato je vrlo značajan 

pokazatelj težine predmetnog postupanja, a 

time i potrebe povećanja razine kazne u 

cilju učinkovitog odvraćanja. Pri 

određivanju iznosa kazne koju će izreći, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

vrijednost poduzetnikove prodaje robe i 

usluga na koje se povreda izravno ili 

neizravno odnosi. Slično tome, nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi imati pravo povećati iznos kazne koju će 

izreći poduzetniku ili udruženju 

poduzetnika koje nastavi s istom povredom 

ili počini sličnu povredu, nakon što je 

Komisija ili nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje donijelo odluku kojom se 

utvrđuje da je isti poduzetnik ili isto 

udruženje poduzetnika povrijedilo članak 

101. ili 102. UFEU-a. 

Suda Europske unije. Posebno, u pogledu 

ocjene težine povrede Sud Europske unije 

utvrdio je da se u obzir moraju uzeti 

okolnosti slučaja, kontekst u kojem je 

došlo do povrede i odvraćajući učinak 

kazni. Elementi koje je moguće uključiti u 

tu ocjenu jesu prihod koji se odnosi na 

robu i usluge u pogledu kojih je došlo do 

povrede te veličina i gospodarska moć 

poduzetnika, zato što se njima odražava 

utjecaj koji je poduzetnik imao na tržištu. 

K tome, ponavljanje povreda od strane 

istog počinitelja pokazuje sklonost takvim 

povredama i zato je vrlo značajan 

pokazatelj težine predmetnog postupanja, a 

time i potrebe povećanja razine kazne u 

cilju učinkovitog odvraćanja. Pri 

određivanju iznosa kazne koju će izreći, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

vrijednost poduzetnikove prodaje robe i 

usluga na koje se povreda izravno ili 

neizravno odnosi. Slično tome, nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi imati pravo povećati iznos kazne koju će 

izreći poduzetniku ili udruženju 

poduzetnika koje nastavi s istom povredom 

ili počini sličnu povredu, nakon što je 

Komisija ili nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje donijelo odluku kojom se 

utvrđuje da je isti poduzetnik ili isto 

udruženje poduzetnika povrijedilo članak 

101. ili 102. UFEU-a. Naknada koju je 

podmirio poduzetnik kao posljedicu 

nagodbe ne može se ni pod kojim 

okolnostima odbiti od iznosa novčane 

kazne. 

Or. en 

 

Amandman  97 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 32. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Kako bi se osiguralo da se kaznama 

izrečenima za povrede članaka 101. i 102. 

UFEU-a odražava ekonomska važnost 

povrede, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

težinu povrede. Nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi isto tako 

moći odrediti kazne koje su proporcionalne 

trajanju povrede. Te bi elemente trebalo 

ocijeniti u skladu sa sudskom praksom 

Suda Europske unije. Posebno, u pogledu 

ocjene težine povrede Sud Europske unije 

utvrdio je da se u obzir moraju uzeti 

okolnosti slučaja, kontekst u kojem je 

došlo do povrede i odvraćajući učinak 

kazni. Elementi koje je moguće uključiti u 

tu ocjenu jesu prihod koji se odnosi na 

robu i usluge u pogledu kojih je došlo do 

povrede te veličina i gospodarska moć 

poduzetnika, zato što se njima odražava 

utjecaj koji je poduzetnik imao na tržištu. 

K tome, ponavljanje povreda od strane 

istog počinitelja pokazuje sklonost takvim 

povredama i zato je vrlo značajan 

pokazatelj težine predmetnog postupanja, a 

time i potrebe povećanja razine kazne u 

cilju učinkovitog odvraćanja. Pri 

određivanju iznosa kazne koju će izreći, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

vrijednost poduzetnikove prodaje robe i 

usluga na koje se povreda izravno ili 

neizravno odnosi. Slično tome, nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi imati pravo povećati iznos kazne koju će 

izreći poduzetniku ili udruženju 

poduzetnika koje nastavi s istom povredom 

ili počini sličnu povredu, nakon što je 

Komisija ili nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje donijelo odluku kojom se 

utvrđuje da je isti poduzetnik ili isto 

udruženje poduzetnika povrijedilo članak 

101. ili 102. UFEU-a. 

(32) Kako bi se osiguralo da se kaznama 

izrečenima za povrede članaka 101. i 102. 

UFEU-a odražava ekonomska važnost 

povrede, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

težinu povrede. Nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi isto tako 

moći odrediti kazne koje su proporcionalne 

trajanju povrede. Te bi elemente trebalo 

ocijeniti u skladu sa sudskom praksom 

Suda Europske unije. Posebno, u pogledu 

ocjene težine povrede Sud Europske unije 

utvrdio je da se u obzir moraju uzeti 

okolnosti slučaja, kontekst u kojem je 

došlo do povrede i odvraćajući učinak 

kazni. Elementi koje je moguće uključiti u 

tu ocjenu jesu prihod koji se odnosi na 

robu i usluge u pogledu kojih je došlo do 

povrede te veličina i gospodarska moć 

poduzetnika, primjerice je li riječ o malom 

i srednjem poduzeću s ograničenom 

tržišnom snagom, zato što se njima 

odražava utjecaj koji je poduzetnik imao na 

tržištu. K tome, ponavljanje povreda od 

strane istog počinitelja pokazuje sklonost 

takvim povredama i zato je vrlo značajan 

pokazatelj težine predmetnog postupanja, a 

time i potrebe povećanja razine kazne u 

cilju učinkovitog odvraćanja. Pri 

određivanju iznosa kazne koju će izreći, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

vrijednost poduzetnikove prodaje robe i 

usluga na koje se povreda izravno ili 

neizravno odnosi. Slično tome, nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi imati pravo povećati iznos kazne koju će 

izreći poduzetniku ili udruženju 

poduzetnika koje nastavi s istom povredom 

ili počini sličnu povredu, nakon što je 

Komisija ili nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje donijelo odluku kojom se 

utvrđuje da je isti poduzetnik ili isto 

udruženje poduzetnika povrijedilo članak 

101. ili 102. UFEU-a. 

Or. en 
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Obrazloženje 

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. 

 

Amandman  98 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 32. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(32) Kako bi se osiguralo da se kaznama 

izrečenima za povrede članaka 101. i 102. 

UFEU-a odražava ekonomska važnost 

povrede, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

težinu povrede. Nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi isto tako 

moći odrediti kazne koje su proporcionalne 

trajanju povrede. Te bi elemente trebalo 

ocijeniti u skladu sa sudskom praksom 

Suda Europske unije. Posebno, u pogledu 

ocjene težine povrede Sud Europske unije 

utvrdio je da se u obzir moraju uzeti 

okolnosti slučaja, kontekst u kojem je 

došlo do povrede i odvraćajući učinak 

kazni. Elementi koje je moguće uključiti u 

tu ocjenu jesu prihod koji se odnosi na 

robu i usluge u pogledu kojih je došlo do 

povrede te veličina i gospodarska moć 

poduzetnika, zato što se njima odražava 

utjecaj koji je poduzetnik imao na tržištu. 

K tome, ponavljanje povreda od strane 

istog počinitelja pokazuje sklonost takvim 

povredama i zato je vrlo značajan 

pokazatelj težine predmetnog postupanja, a 

time i potrebe povećanja razine kazne u 

cilju učinkovitog odvraćanja. Pri 

određivanju iznosa kazne koju će izreći, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

(32) Kako bi se osiguralo da se kaznama 

izrečenima za povrede članaka 101. i 102. 

UFEU-a odražava ekonomska važnost 

povrede, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

težinu povrede. Nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje trebala bi isto tako 

moći odrediti kazne koje su proporcionalne 

trajanju povrede. Te bi elemente trebalo 

ocijeniti u skladu sa sudskom praksom 

Suda Europske unije. Posebno, u pogledu 

ocjene težine povrede Sud Europske unije 

utvrdio je da se u obzir moraju uzeti 

okolnosti slučaja, kontekst u kojem je 

došlo do povrede i odvraćajući učinak 

kazni. Elementi koje je moguće uključiti u 

tu ocjenu jesu prihod koji se odnosi na 

robu i usluge u pogledu kojih je došlo do 

povrede te veličina i gospodarska moć 

poduzetnika, posebice u pogledu toga je li 

riječ o malom i srednjem poduzeću, zato 

što se njima odražava utjecaj koji je 

poduzetnik imao na tržištu. K tome, 

ponavljanje povreda od strane istog 

počinitelja pokazuje sklonost takvim 

povredama i zato je vrlo značajan 

pokazatelj težine predmetnog postupanja, a 

time i potrebe povećanja razine kazne u 

cilju učinkovitog odvraćanja. Pri 
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natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

vrijednost poduzetnikove prodaje robe i 

usluga na koje se povreda izravno ili 

neizravno odnosi. Slično tome, nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi imati pravo povećati iznos kazne koju će 

izreći poduzetniku ili udruženju 

poduzetnika koje nastavi s istom povredom 

ili počini sličnu povredu, nakon što je 

Komisija ili nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje donijelo odluku kojom se 

utvrđuje da je isti poduzetnik ili isto 

udruženje poduzetnika povrijedilo članak 

101. ili 102. UFEU-a. 

određivanju iznosa kazne koju će izreći, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi uzeti u obzir 

vrijednost poduzetnikove prodaje robe i 

usluga na koje se povreda izravno ili 

neizravno odnosi. Slično tome, nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi imati pravo povećati iznos kazne koju će 

izreći poduzetniku ili udruženju 

poduzetnika koje nastavi s istom povredom 

ili počini sličnu povredu, nakon što je 

Komisija ili nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje donijelo odluku kojom se 

utvrđuje da je isti poduzetnik ili isto 

udruženje poduzetnika povrijedilo članak 

101. ili 102. UFEU-a. 

Or. en 

 

Amandman  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 33. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(33) Iskustvo je pokazalo da udruženja 

poduzetnika redovito sudjeluju u 

povredama prava tržišnog natjecanja te bi 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala moći izricati učinkovite 

kazne tim udruženjima. Pri ocjenjivanju 

težine povrede, kako bi se odredio iznos 

kazne u postupku protiv udruženja 

poduzetnika u kojem se povreda odnosi na 

poslovanje njezinih članova, trebalo bi 

uzeti u obzir zbroj prodaje robe i usluga 

na koje se povreda izravno ili neizravno 

odnosi, a koju su ostvarili poduzetnici koji 

su članovi tog udruženja. Kako bi naplata 

kazni koje su izrečene udruženjima 

poduzetnika za povrede koje su počinili 

bila i učinkovita, neophodno je propisati 

uvjete pod kojima nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogu 

naplaćivati kazne od članova udruženja, 

Briše se. 
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ako ono nije solventno. Pri tome 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebaju uzeti u obzir relativnu 

veličinu poduzetnika koji pripadaju 

udruženju, te posebno status malih i 

srednjih poduzetnika. Plaćanje kazne od 

strane jednog ili nekoliko članova 

udruženja poduzetnika ne dovodi u 

pitanje nacionalne propise kojima se 

osigurava naknada iznosa kazne koju su 

platili drugi članovi udruženja. 

Or. en 

 

Amandman  100 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 34. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi na razini koja nije manja od 10 % 

ukupnih globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi na razini koja nije veća od 10 % 

ukupnih globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. 

Or. de 

 

Amandman  101 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 34. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi na razini koja nije manja od 10 % 

ukupnih globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi iznos kazne utvrditi 

barem na razini od 10 % ukupnih globalnih 

prihoda predmetnog poduzetnika. 

Or. en 

 

Amandman  102 

Dariusz Rosati 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 34. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi na razini koja nije manja od 10 % 

ukupnih globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi na razini koja nije manja od 10 % 

ukupnih globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. 

Or. en 

 

Amandman  103 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 34. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi na razini koja nije manja od 10 % 

ukupnih globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi na razini koja nije manja od 12 % 

ukupnih globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

Or. en 

 

Amandman  104 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 34. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi na razini koja nije manja od 10 % 

ukupnih globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi barem na razini od 10 % ukupnih 

globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

Or. en 

 

Amandman  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 
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Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 34. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi na razini koja nije manja od 10 % 

ukupnih globalnih prihoda predmetnog 

poduzetnika. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

(34) Velike su razlike u odvraćajućem 

učinku kazni u Europi i u nekim je 

državama članicama najveći iznos kazne 

koji se može izreći vrlo nizak. Kako bi se 

osigurao odvraćajući učinak kazne, 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi najveći iznos kazne 

utvrditi barem na 10 % ukupnih globalnih 

prihoda predmetnog poduzetnika. Time se 

države članice ne bi trebalo spriječiti da 

zadrže ili uvedu viši najveći iznos kazne. 

Or. en 

 

Amandman  106 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 36. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(36) Razlike među programima 

oslobađanja od kazne ili njezinog 

smanjenja na razini država članica dovode 

u pitanje i postojanje ravnopravnih uvjeta 

za poduzetnike koji posluju na unutarnjem 

tržištu. Stoga je radi povećanja pravne 

sigurnosti primjereno smanjiti te razlike. 

(36) Razlike među programima 

oslobađanja od kazne ili njezinog 

smanjenja na razini država članica mogu u 

nekim slučajevima dovesti u pitanje i 

postojanje ravnopravnih uvjeta za 

poduzetnike koji posluju na unutarnjem 

tržištu. Stoga je radi povećanja pravne 

sigurnosti primjereno smanjiti te razlike. 

Or. en 

 

Amandman  107 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 36. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(36) Razlike među programima 

oslobađanja od kazne ili njezinog 

smanjenja na razini država članica dovode 

u pitanje i postojanje ravnopravnih uvjeta 

za poduzetnike koji posluju na unutarnjem 

tržištu. Stoga je radi povećanja pravne 

sigurnosti primjereno smanjiti te razlike. 

(36) Razlike među programima 

oslobađanja od kazne ili njezinog 

smanjenja na razini država članica dovode 

u pitanje i postojanje ravnopravnih uvjeta 

za poduzetnike koji posluju na unutarnjem 

tržištu. Stoga je radi povećanja pravne 

sigurnosti primjereno povećati suradnju 

između nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje. 

Or. en 

 

Amandman  108 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 37. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(37) Tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi poduzetnicima 

dodijeliti oslobađanje od kazne ako se 

zadovolje određeni uvjeti. Trebalo bi se 

smatrati da su poduzetnici nacionalnom 

tijelu nadležnom za tržišno natjecanje 

dostavili dokaze u pogledu tajnog kartela 

kojima se omogućuje utvrđivanje povrede 

članka 101. UFEU-a ako to nacionalno 

tijelo nadležno za tržišno natjecanje u 

trenutku kada je poduzetnik podnio te 

dokaze nije imalo dovoljno dokaza za 

utvrđivanje povrede članka 101. UFEU-a u 

pogledu tog kartela. 

(37) Tijela nadležna za tržišno 

natjecanje trebala bi poduzetnicima 

dodijeliti oslobađanje od kazne ako se 

zadovolje određeni uvjeti. Trebalo bi se 

smatrati da su poduzetnici nacionalnom 

tijelu nadležnom za tržišno natjecanje ili 

Komisiji dostavili dokaze u pogledu tajnog 

kartela kojima se omogućuje utvrđivanje 

povrede članka 101. UFEU-a ako to 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje u trenutku kada je poduzetnik 

podnio te dokaze nije imalo dovoljno 

dokaza za utvrđivanje povrede članka 101. 

UFEU-a u pogledu tog kartela. 

Or. en 

 

Amandman  109 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 
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Uvodna izjava 38. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(38) Podnositelji zahtjeva trebali bi moći 

podnijeti zahtjev za oslobađanje od kazne 

ili njezino smanjenje u pisanom obliku ili, 

prema potrebi, u drugim oblicima koji ne 

dovode do izrade dokumenata, informacija 

ili drugih materijala koje oni posjeduju, 

čuvaju ili nadziru. U tu svrhu nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi raspolagati sustavom s pomoću kojeg 

mogu primiti izjave za oslobađanje ili 

smanjenje kazne dostavljene usmeno ili na 

drugi način, uključujući u digitalnom 

obliku. 

(38) Podnositelji zahtjeva trebali bi moći 

podnijeti zahtjev za oslobađanje od kazne 

ili njezino smanjenje u pisanom obliku ili, 

prema potrebi, u drugim oblicima koji ne 

dovode do izrade dokumenata, informacija 

ili drugih materijala koje oni posjeduju, 

čuvaju ili nadziru. U tu svrhu nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi raspolagati sustavom s pomoću kojeg 

mogu primiti izjave za oslobađanje ili 

smanjenje kazne dostavljene usmeno ili na 

drugi način, uključujući u digitalnom 

obliku. Radi olakšavanja podnošenja 

zahtjeva za program oslobađanja od kazne 

koje podnose poduzetnici, države članice 

osiguravaju da nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje mogu prihvatiti 

zahtjeve za oslobađanje od kazne na bilo 

kojem radnom jeziku Unije. 

Or. en 

 

Amandman  110 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 39. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(39) Podnositelji zahtjeva koji su zahtjev 

za oslobađanje od kazne ili njezino 

smanjenje podnijeli Europskoj komisiji u 

pogledu navodnog tajnog kartela trebali bi 

moći podnijeti skraćene zahtjeve u pogledu 

tog istog kartela nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje koje 

smatraju primjerenima. Nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje trebala bi 

prihvatiti skraćene zahtjeve koji sadržavaju 

minimalni skup informacija u pogledu 

navodnog kartela i ne bi trebala tražiti 

(39) Podnositelji zahtjeva koji su zahtjev 

za oslobađanje od kazne ili njezino 

smanjenje podnijeli Europskoj komisiji u 

pogledu navodnog tajnog kartela trebali bi 

moći podnijeti skraćene zahtjeve u pogledu 

tog istog kartela nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje koje 

smatraju primjerenima. Nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje trebala bi 

prihvatiti skraćene zahtjeve koji sadržavaju 

minimalni skup informacija u pogledu 

navodnog kartela. Nacionalna tijela 



AM\1138283HR.docx 47/132 PE613.265v01-00 

 HR 

dodatne informacije povrh tog minimalnog 

skupa prije nego što odluče djelovati u tom 

predmetu. Međutim, ako se promijeni 

opseg zahtjeva za oslobađanje od kazne ili 

njezino smanjenje koji su podnositelji 

zahtjeva podnijeli Komisiji, njihova je 

dužnost o tome obavijestiti nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje kojima 

su podnijeli skraćene zahtjeve. Nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala 

bi podnositeljima zahtjeva dostaviti 

potvrdu u kojoj se navodi datum i vrijeme 

primitka te ih informirati o tome jesu li već 

primili prethodni skraćeni zahtjev ili 

zahtjev za oslobađanje od kazne ili njezino 

smanjenje u pogledu istog kartela. Nakon 

što Komisija odluči da u pogledu 

određenog predmeta u cijelosti ili 

djelomično neće djelovati, podnositelji 

zahtjeva trebali bi moći podnijeti potpune 

zahtjeve za oslobađanje od kazne ili 

njezino smanjenje nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje kojima su 

podnijeli skraćene zahtjeve. 

nadležna za tržišno natjecanje koja žele 

istražiti predmete za koje dobivaju 

skraćene zahtjeve trebaju se obratiti 

Europskoj komisiji, a obje institucije 

trebaju se složiti oko toga tko preuzima 

vodeću ulogu. Ako nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje koje 

zaprimi skraćeni zahtjev ne pokaže 

spremnost za istraživanje predmeta, ono 

ne bi trebalo tražiti dodatne informacije 

povrh minimalnog skupa prije nego što 

odluči djelovati u tom predmetu. Međutim, 

ako se promijeni opseg zahtjeva za 

oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje 

koji su podnositelji zahtjeva podnijeli 

Komisiji, njihova je dužnost o tome 

obavijestiti nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje kojima su podnijeli 

skraćene zahtjeve. Nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje trebala bi 

podnositeljima zahtjeva dostaviti potvrdu u 

kojoj se navodi datum i vrijeme primitka te 

ih informirati o tome jesu li već primili 

prethodni skraćeni zahtjev ili zahtjev za 

oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje 

u pogledu istog kartela. U slučaju da 

Komisija odluči da u pogledu određenog 

predmeta u cijelosti ili djelomično neće 

djelovati, podnositelji zahtjeva trebali bi 

moći podnijeti potpune zahtjeve za 

oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje kojima su podnijeli skraćene 

zahtjeve. 

Or. en 

 

Amandman  111 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 40. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(40) Pravna nesigurnost u pogledu (40) Pravna nesigurnost u pogledu 
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zaštićenosti zaposlenika poduzetnika od 

pojedinačnih kazni može spriječiti 

potencijalne podnositelje zahtjeva da 

podnesu zahtjev za oslobađanje od kazne 

ili njezino smanjenje. Stoga bi sadašnji i 

bivši zaposlenici i direktori poduzetnikâ 

koji podnesu zahtjev za oslobađanje od 

kazne ili njezino smanjenje trebali biti 

zaštićeni od svih kazni koje odrede javna 

tijela zbog njihova sudjelovanja u tajnom 

kartelu koji je obuhvaćen zahtjevom. Ta bi 

se zaštita trebala dati pod uvjetom da ti 

zaposlenici i direktori aktivno surađuju s 

predmetnim nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje i da 

datum podnošenja zahtjeva za oslobađanje 

od kazne ili njezino smanjenje prethodi 

pokretanju kaznenog postupka. 

zaštićenosti zaposlenika poduzetnika od 

pojedinačnih kazni može spriječiti 

potencijalne podnositelje zahtjeva da 

podnesu zahtjev za oslobađanje od kazne 

ili njezino smanjenje. Stoga bi sadašnji i 

bivši zaposlenici i direktori poduzetnikâ 

koji podnesu zahtjev za oslobađanje od 

kazne ili njezino smanjenje trebali biti 

zaštićeni od svih kazni koje odrede javna 

tijela zbog njihova sudjelovanja u tajnom 

kartelu koji je obuhvaćen zahtjevom. Ta bi 

se zaštita trebala dati pod uvjetom da ti 

zaposlenici i direktori aktivno surađuju s 

predmetnim nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje i da 

datum podnošenja zahtjeva za oslobađanje 

od kazne ili njezino smanjenje prethodi 

pokretanju kaznenog postupka. Države 

članice mogu pod strogim uvjetima 

odlučiti zaštititi zaposlenike od 

pojedinačnih kazni ako se zahtjev za 

oslobađanje od kazne podnosi nakon 

pokretanja kaznenog postupka. 

Or. en 

 

Amandman  112 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 41. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(41) U sustavu paralelnih nadležnosti za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a 

potrebna je bliska suradnja među 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje. Posebno kada nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje provodi 

inspekciju u ime drugog nacionalnog tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje u skladu s 

člankom 22. stavkom 1. Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 1/2003, trebalo bi 

omogućiti nazočnost i pomoć dužnosnika 

iz nacionalnog tijela podnositelja zahtjeva 

(41) U sustavu paralelnih nadležnosti za 

provedbu članaka 101. i 102. UFEU-a 

potrebna je bliska suradnja među 

nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno 

natjecanje te između nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje i Komisije. 

Posebno kada nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje provodi inspekciju u ime 

drugog nacionalnog tijela nadležnog za 

tržišno natjecanje u skladu s člankom 22. 

stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003, 

trebalo bi omogućiti nazočnost i pomoć 
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kako bi se povećala učinkovitost tih 

inspekcija s pomoću pružanja dodatnih 

resursa, znanja i tehničke stručnosti. 

dužnosnika iz nacionalnog tijela 

podnositelja zahtjeva kako bi se povećala 

učinkovitost tih inspekcija s pomoću 

pružanja dodatnih resursa, znanja i 

tehničke stručnosti. 

Or. en 

 

Amandman  113 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 42. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(42) Slično tome, trebalo bi uspostaviti 

mehanizme kojima se nacionalnim tijelima 

za tržišno natjecanje omogućuje da zatraže 

uzajamnu pomoć u pogledu obavješćivanja 

o preliminarno utvrđenim činjenicama te 

odlukama i izvršenja odluka o izricanju 

kazni ili periodičnih penala kada predmetni 

poduzetnik nema pravnu prisutnost na 

njihovom državnom području. Time bi se 

osigurala učinkovita provedba članaka 101. 

i 102. UFEU-a i pridonijelo pravilnom 

funkcioniranju unutarnjeg tržišta. 

(42) Slično tome, trebalo bi uspostaviti 

mehanizme kojima se nacionalnim tijelima 

za tržišno natjecanje omogućuje da zatraže 

uzajamnu pomoć u pogledu obavješćivanja 

o preliminarno utvrđenim činjenicama te 

odlukama i izvršenja odluka o izricanju 

kazni ili periodičnih penala kada predmetni 

poduzetnik nema pravnu prisutnost na 

njihovom državnom području. Time bi se 

osigurala učinkovita provedba članaka 101. 

i 102. UFEU-a i pridonijelo pravilnom 

funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Kako bi 

se potaknula uzajamna pomoć, tijela 

primatelji zahtjeva trebala bi biti u 

mogućnosti zatražiti povrat relevantnih 

troškova za obavješćivanje i izvršenje 

takvih odluka. 

Or. en 

 

Amandman  114 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 45. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(45) Rizik otkrivanja samooptužujućeg 

materijala izvan konteksta istrage za čije 

je potrebe dostavljen može za potencijalne 

podnositelje zahtjeva za oslobađanje od 

kazne ili njezino smanjenje oslabiti 

poticaje na suradnju s tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje. Kao 

posljedica toga, bez obzira na oblik u 

kojem su podnesene izjave za oslobađanje 

ili smanjenje kazne, informacije u 

izjavama za oslobađanje ili smanjenje 

kazne dobivene uvidom u spis trebale bi se 

upotrebljavati samo ako su one potrebne 

za ostvarivanje prava na obranu u 

postupcima pred sudovima država članica 

u određenim vrlo ograničenim 

slučajevima koji su izravno povezani s 

predmetom u kojem je odobren pristup. 

Time se tijela nadležna za tržišno 

natjecanje ne bi trebalo spriječiti da svoje 

odluke objave u skladu s primjenjivim 

pravom Unije ili nacionalnim pravom. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  115 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ovom Direktivom utvrđuju se 

određena pravila kako bi se osiguralo da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju potrebna jamstva 

neovisnosti i resurse te ovlasti za provedbu 

i izricanje kazni kako bi im se omogućilo 

da učinkovito primjenjuju članke 101 i 

102. UFEU-a tako da se tržišno natjecanje 

na unutarnjem tržištu ne narušava, a 

potrošači i poduzeća ne dovode u 

nepovoljan položaj nacionalnim zakonima 

1. Ovom Direktivom utvrđuju se 

određena pravila kako bi se osiguralo da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju potrebna jamstva 

neovisnosti i resurse te ovlasti za provedbu 

i izricanje kazni kako bi im se omogućilo 

da učinkovito primjenjuju članke 101 i 

102. UFEU-a tako da se tržišno natjecanje 

na unutarnjem tržištu ne narušava, a 

potrošači i poduzeća, posebice mala i 

srednja poduzeća, ne dovode u nepovoljan 
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i mjerama zbog kojih nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje ne mogu 

učinkovito provoditi pravila. Područje 

primjene ove Direktive obuhvaća primjenu 

članaka 101. i 102. UFEU-a i odredbe 

nacionalnog prava tržišnog natjecanja koje 

se usporedno s člancima 101. i 102. 

UFEU-a primjenjuju na isti predmet, 

osim članka 29. stavka 2., koji se odnosi i 

na isključivu primjenu nacionalnog prava 

tržišnog natjecanja. 

položaj nacionalnim zakonima i mjerama 

zbog kojih nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje ne mogu učinkovito 

provoditi pravila. Područje primjene ove 

Direktive obuhvaća primjenu članaka 101. 

i 102. UFEU-a i odredbe nacionalnog 

prava tržišnog natjecanja koje se usporedno 

s člancima 101. i 102. 

Or. en 

 

Amandman  116 

Andreas Schwab 

 

Prijedlog direktive 

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.a (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (10a) „nezavisni odvjetnik” znači vanjski 

odvjetnik koji nema obvezu prema klijentu 

u obliku radnog odnosa; 

Or. en 

 

Amandman  117 

Thierry Cornillet 

 

Prijedlog direktive 

Članak 3. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Izvršavanje ovlasti nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje koje su 

utvrđene u ovoj Direktivi podliježe 

odgovarajućim zaštitnim mjerama, 

uključujući poštovanje poduzetnikova 

prava na obranu i prava na učinkovit pravni 

lijek pred sudom, u skladu s općim 

načelima prava Unije i Poveljom Europske 

unije o temeljnim pravima. 

Izvršavanje ovlasti nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje koje su 

utvrđene u ovoj Direktivi podliježe 

odgovarajućim zaštitnim mjerama, 

uključujući poštovanje poduzetnikova 

prava na obranu i prava na učinkovit pravni 

lijek pred sudom, u skladu s općim 

načelima prava Unije i Poveljom Europske 

unije o temeljnim pravima i člankom 6. 
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Europske konvencije za zaštitu ljudskih 

prava i temeljnih sloboda. 

 Sudovi su ovlašteni preispitati odluke 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje. To preispitivanje nije 

ograničeno samo na kontrolu zakonitosti 

nego se ujedno odnosi i na osnovanost 

predmeta, uključujući obrazloženje koje 

se odnosi na protutržišnu praksu i 

procjenu proporcionalnosti kazne. 

Or. en 

 

Amandman  118 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 3. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Izvršavanje ovlasti nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje koje su 

utvrđene u ovoj Direktivi podliježe 

odgovarajućim zaštitnim mjerama, 

uključujući poštovanje poduzetnikova 
prava na obranu i prava na učinkovit 

pravni lijek pred sudom, u skladu s općim 

načelima prava Unije i Poveljom Europske 

unije o temeljnim pravima. 

Izvršavanjem ovlasti nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje koje su 

utvrđene u ovoj Direktivi trebalo bi 

poštovati opća načela prava Unije i 

Povelju Europske unije o temeljnim 

pravima. Stoga države članice osiguravaju 

da izvršavanje tih ovlasti podliježe 

odgovarajućim zaštitnim mjerama u 

pogledu poduzetnikova prava na obranu, 

kao što je pravo pristupa dosjeu, pravo na 

saslušanje, pravo na djelotvoran pravni 

lijek pred sudom i pravo na pošteno 

suđenje. 

Or. de 

Obrazloženje 

Ovom se izmjenom utvrđuju prava poduzetnika na odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se 

zajamčilo pošteno suđenje i jedinstveni standardi u cijeloj Uniji. 

 

Amandman  119 

Markus Ferber 
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Prijedlog direktive 

Članak 3. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Izvršavanje ovlasti nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje koje su 

utvrđene u ovoj Direktivi podliježe 

odgovarajućim zaštitnim mjerama, 

uključujući poštovanje poduzetnikova 

prava na obranu i prava na učinkovit pravni 

lijek pred sudom, u skladu s općim 

načelima prava Unije i Poveljom Europske 

unije o temeljnim pravima. 

Izvršavanje ovlasti nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje koje su 

utvrđene u ovoj Direktivi podliježe 

odgovarajućim zaštitnim mjerama, 

uključujući poštovanje poduzetnikova 

prava na obranu i prava na učinkovit pravni 

lijek pred sudom, u skladu s općim 

načelima prava Unije i Poveljom Europske 

unije o temeljnim pravima i člankom 6. 

Europske konvencije za zaštitu ljudskih 

prava i temeljnih sloboda. 

Or. de 

Obrazloženje 

U članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda opisani su 

standardi za pravo na pošteno suđenje koji moraju vrijediti i u postupcima tržišnog 

natjecanja. 

 

Amandman  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 3. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Države članice jamče da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje 

poštuju barem povjerljivost pisane 

komunikacije između klijenata i njihovih 

odvjetnika, što podrazumijeva vanjske 

odvjetnike i interne pravne savjetnike, pod 

uvjetom da se takva komunikacija 

ostvaruje u svrhu i korist prava klijenta 

na obranu u postupcima za provedbu 

članaka 101. i 102. UFEU-a te da potječe 

od nezavisnih odvjetnika. 

Or. en 
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Amandman  121 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog direktive 

Članak 3. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Ne dovodeći u pitanje obvezu jamčenja da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje provode članke 101. i 102. 

UFEU-a, države članice jamče da 

poduzetnici imaju pravo podnošenja žalbe 

na konačnu odluku koju je donijelo 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje u skladu s člankom 47. Povelje 

o temeljnim pravima Europske unije. 

Or. en 

 

Amandman  122 

Anne Sander 

 

Prijedlog direktive 

Članak 3. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Sudovi moraju biti ovlašteni za 

preispitivanje odluka nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje s pomoću 

djelotvornih žalbenih postupaka. 

Or. fr 

 

Amandman  123 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog direktive 

Članak 3. – stavak 1.b (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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 Tijekom razdoblja istrage navodne 

povrede i prije nego što nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje donese 

odluku, države članice jamče da će 

poduzetnicima biti pružena dovoljna 

pravna sigurnost za nastavak njihova 

poslovanja. 

Or. en 

 

Amandman  124 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

a) da osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka nacionalnih upravnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje mogu 

obavljati svoje dužnosti i izvršavati svoje 

ovlasti u cilju primjene članaka 101. i 102. 

UFEU-a neovisno o političkom i drugom 

vanjskom utjecaju; 

a) da osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka nacionalnih upravnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje mogu 

obavljati svoje dužnosti i izvršavati svoje 

ovlasti u cilju primjene članaka 101. i 102. 

UFEU-a neovisno o političkom i drugom 

vanjskom utjecaju. To osobito znači da 

članove tijela nadležnog za donošenje 

odluka nacionalnih upravnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje ne može 

imenovati političko tijelo; 

Or. en 

 

Amandman  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

a) da osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka nacionalnih upravnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje mogu 

obavljati svoje dužnosti i izvršavati svoje 

a) da direktor, osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka nacionalnih 

upravnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje mogu obavljati svoje dužnosti i 
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ovlasti u cilju primjene članaka 101. i 102. 

UFEU-a neovisno o političkom i drugom 

vanjskom utjecaju; 

izvršavati svoje ovlasti u cilju primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a neovisno o 

političkom i drugom vanjskom utjecaju; 

Or. en 

Obrazloženje 

Direktor tijela nije uvijek obuhvaćen pojmom „osoblja” jer postoji mogućnost da je na radno 

mjesto došao imenovanjem, a ne da je riječ o državnom službeniku, niti je on automatski član 

upravnog odbora tijela. U većini država članica ova izmjena neće imati učinka, ali direktiva 

bi ipak trebala biti jasna. 

 

Amandman  126 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

b) da osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka nacionalnih upravnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje ne 

traže i ne primaju upute od bilo koje vlade 

ili drugog javnog ili privatnog tijela pri 

obavljanju svojih dužnosti i izvršavanju 

svojih ovlasti u cilju primjene članaka 101. 

i 102. UFEU-a; 

b) da osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka nacionalnih upravnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje ne 

traže i ne primaju upute od bilo koje vlade 

ili drugog javnog ili privatnog tijela pri 

zapošljavanju osoblja, obavljanju svojih 

dužnosti i izvršavanju svojih ovlasti u cilju 

primjene članaka 101. i 102. UFEU-a; 

Or. en 

 

Amandman  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka b 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

b) da osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka nacionalnih upravnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje ne 

traže i ne primaju upute od bilo koje vlade 

ili drugog javnog ili privatnog tijela pri 

b) da direktor, osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka nacionalnih 

upravnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje ne traže i ne primaju upute od 

bilo koje vlade ili drugog javnog ili 
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obavljanju svojih dužnosti i izvršavanju 

svojih ovlasti u cilju primjene članaka 101. 

i 102. UFEU-a; 

privatnog tijela pri obavljanju svojih 

dužnosti i izvršavanju svojih ovlasti u cilju 

primjene članaka 101. i 102. UFEU-a; 

Or. en 

 

Amandman  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka c 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

c) da se osoblje i članovi tijela 

nadležnog za donošenje odluka nacionalnih 

upravnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje suzdržavaju od svake radnje 

koja nije u skladu s obavljanjem njihovih 

dužnosti i izvršavanjem njihovih ovlasti u 

cilju primjene članaka 101. i 102. UFEU-a; 

c) da se direktor, osoblje i članovi 

tijela nadležnog za donošenje odluka 

nacionalnih upravnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje suzdržavaju od svake 

radnje koja nije u skladu s obavljanjem 

njihovih dužnosti i izvršavanjem njihovih 

ovlasti u cilju primjene članaka 101. i 102. 

UFEU-a; 

Or. en 

 

Amandman  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka d 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

d) članovi tijela nadležnog za 

donošenje odluka nacionalnih upravnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje mogu 

biti razriješeni dužnosti samo ako prestanu 

ispunjavati uvjete potrebne za obavljanje 

svojih dužnosti ili u slučaju teške povrede 

dužnosti na temelju nacionalnog prava. 

Razlozi za razrješenje dužnosti trebaju se 

unaprijed utvrditi nacionalnim pravom. Oni 

se ne razrješuju dužnosti zbog razloga 

povezanih s urednim izvršavanjem svojih 

dužnosti i izvršavanjem svojih ovlasti u 

d) imenovanja u upravni odbor i 

odbor tijela nadležnog za donošenje 

odluka nacionalnih upravnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje trebala bi 

biti zasnovana na zaslugama te 

potkrijepljena jasnim i transparentnim 

postupcima imenovanja. Direktor, članovi 

tijela nadležnog za donošenje odluka 

nacionalnih upravnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje mogu biti razriješeni 

dužnosti samo ako prestanu ispunjavati 

uvjete potrebne za obavljanje svojih 
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primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a kako 

je utvrđeno člankom 5. stavkom 2.; 

dužnosti ili u slučaju teške povrede 

dužnosti na temelju nacionalnog prava. 

Razlozi za razrješenje dužnosti trebaju se 

unaprijed utvrditi nacionalnim pravom. Oni 

se ne razrješuju dužnosti zbog razloga 

povezanih s urednim izvršavanjem svojih 

dužnosti i izvršavanjem svojih ovlasti u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a kako 

je utvrđeno člankom 5. stavkom 2.; 

Or. en 

 

Amandman  130 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka e 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. U slučaju odbacivanja službeno 

podnesene pritužbe podnositelj pritužbe 

ima mogućnost preispitivanja takve 

odluke pred upravnim sudom. 

Or. de 

 

Amandman  131 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog direktive 
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Članak 4. – stavak 2. – točka e 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. Nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje treba pritužbe koje je 

odbacilo na temelju toga što ih ne smatra 

prioritetom spremiti u dobro organiziranu 

bazu podataka radi jednostavnijeg 

upućivanja i mogućeg budućeg 

djelovanja. 

Or. en 

 

Amandman  132 

Anne Sander 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka e 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

(e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 
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ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. Podnositelji pritužbi moraju moći 

zatražiti sudsko preispitivanje odluka o 

odbacivanju pritužbi nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje. 

Or. fr 

 

Amandman  133 

Thierry Cornillet 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka e 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 

102. UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. Podnositelji pritužbi mogu 

zatražiti sudsko preispitivanje odluka o 

odbacivanju pritužbi nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje. 

Or. en 

 

Amandman  134 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka e 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. Nacionalna upravna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje trebaju se 

pri određivanju prioriteta usredotočiti na 

strateške sektore gospodarstva. U mjeri u 

kojoj su nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje dužna razmotriti 

službeno podnesene pritužbe, ona imaju i 

ovlasti te pritužbe odbaciti ako ih ne 

smatraju prioritetom. Time se ne dovodi u 

pitanje ovlast nacionalnih tijela nadležnih 

za tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. 

Or. en 

 

Amandman  135 

Pervenche Berès 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka e 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti, ne uključujući pritužbe 

koje su podnijela druga javna tijela, ako 

ih ne smatraju prioritetom. Time se ne 

dovodi u pitanje ovlast nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje da odbace 

pritužbe iz drugih razloga utvrđenih 

nacionalnim pravom. 
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Or. en 

 

Amandman  136 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka e 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete pri izvršavanju svojih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno člankom 5. 

stavkom 2. U mjeri u kojoj su nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje dužna razmotriti službeno 

podnesene pritužbe, ona imaju i ovlasti te 

pritužbe odbaciti ako ih ne smatraju 

prioritetom. Time se ne dovodi u pitanje 

ovlast nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. 

e) nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlaštena su odrediti 

svoje prioritete i prema potrebi zatražiti 

savjete i istraživanja vanjskih stručnjaka 
pri izvršavanju svojih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno člankom 5. stavkom 2. U mjeri u 

kojoj su nacionalna upravna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje dužna razmotriti 

službeno podnesene pritužbe, ona imaju i 

ovlasti te pritužbe odbaciti ako ih ne 

smatraju prioritetom. Time se ne dovodi u 

pitanje ovlast nacionalnih tijela nadležnih 

za tržišno natjecanje da odbace pritužbe iz 

drugih razloga utvrđenih nacionalnim 

pravom. 

Or. en 

 

Amandman  137 

Neena Gill 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka ea (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

  ea)  nacionalna upravna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje ovlaštena 

su zaposliti, u okvirima svojeg proračuna i 

ne dovodeći u pitanje primjenjivi zakon o 

pravilima i ugovorima za osoblje, osoblje 

koje im je potrebno te su ovlaštena 

koristiti svoj proračun bez prethodnog 

odobrenja, osim u slučaju provjere 
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dostupnosti dostatnog iznosa sredstava. 

Or. en 

 

Amandman  138 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka ea (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 ea) članovi tijela nadležnog za 

donošenje odluka nacionalnih upravnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje 

obvezni su poštovati razdoblje mirovanja 

od jedne godine nakon što napuste svoje 

funkcije, tijekom kojeg ne smiju raditi za 

poduzetnike o kojima je tijelo u kojem su 

bili zaposleni provodilo istragu u proteklih 

pet godina. Pri zapošljavanju i svake 

godine nakon toga cjelokupno osoblje i 

članovi tijela nadležnog za donošenje 

odluka popunjavaju obrazac za otkrivanje 

bilo kakva mogućeg sukoba interesa koji 

bi oni ili njihovi bliski rođaci mogli imati 

u određenim predmetima. Nacionalna 

tijela za tržišno natjecanje uspostavljaju 

postupke kojima se jamči da se osoblje 

može isključiti ako na početku ili tijekom 

istrage dođe do sukoba interesa. 

Or. en 

Obrazloženje 

Važno je zajamčiti snažne odredbe o sukobu interesa svim nacionalnim tijelima nadležnima 

za tržišno natjecanje. 

 

Amandman  139 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka ea (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 ea) države članice jamče da će 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje objaviti kodekse ponašanja 

kojima se, ne dovodeći u pitanje primjenu 

strožih nacionalnih pravila, obuhvaćaju 

barem pravila kojima se izbjegavaju 

sukobi interesa, uključujući odredbe o 

razdobljima mirovanja i prihvaćanju 

poziva, kao i pravila o aktivnostima koje 

poduzimaju privatne osobe. 

Or. en 

 

Amandman  140 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka ea (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 ea) osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka nacionalnih 

upravnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje neće tražiti posao kod 

poduzetnika o kojem se trenutačno 

provodi istraga ili se provodila u razdoblju 

od dvije godine nakon prestanka njihova 

radnog odnosa s određenim tijelom u 

okviru kojeg su imali izravnu poveznicu s 

tim predmetom. 

Or. en 

 

Amandman  141 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka ea (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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 ea) osobe na vodećim položajima i 

članovi tijela za donošenje odluka 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje odabiru se i imenuju u skladu s 

unaprijed utvrđenim, jasnim i 

transparentnim pravilima i postupcima; 

Or. en 

 

Amandman  142 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 4. – stavak 2. – točka ea (nova) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 ea) osoblje i članovi tijela nadležnog 

za donošenje odluka nacionalnih 

upravnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje neće tražiti posao kod 

poduzetnika o kojem se trenutačno 

provodi istraga ili se provodila u razdoblju 

od dvije godine nakon prestanka njihova 

radnog odnosa s određenim tijelom u 

okviru kojeg su imali izravnu poveznicu s 

tim predmetom. 

Or. en 

 

Amandman  143 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. Pritom države članice 
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osiguravaju da nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje mogu sama 

odlučivati o korištenju proračunskih 

sredstava koja su im dodijeljena te o 

potrebnim kvalifikacijama svojeg osoblja. 

Proračunska autonomija provodi se bez 

dovođenja u pitanje nacionalnih 

proračunskih pravila i postupaka. 

Or. de 

Obrazloženje 

Da bi se zajamčila nužna fleksibilnost i neovisnost nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje, potrebno je da ona raspolažu dostatnim resursima u pogledu osoblja, financija i 

tehničkih rješenja, ali i da mogu autonomno odlučivati o proračunskim sredstvima koja su im 

dodijeljena, kao i o potrebnim kvalifikacijama svojeg osoblja. 

 

Amandman  144 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. Države članice jamče 

da nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu neovisno upravljati 

proračunima koji su im dodijeljeni. Ta 

sloboda upravljanja proračunima trebala 

bi se provoditi u okviru nacionalnih 

proračunskih pravila i postupaka. 

Or. en 

 

Amandman  145 

Tibor Szanyi 
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Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. Ne dovodeći u pitanje 

nacionalna proračunska pravila i 

postupke, države članice jamče da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju autonomiju u 

izvršavanju proračuna koji im je 

dodijeljen. 

Or. en 

 

Amandman  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju odgovarajuće i stabilne 

ljudske, financijske i tehničke resurse, 

uključujući prostorije i infrastrukturu 
nužne za učinkovito izvršavanje njihovih 

dužnosti u primjeni članaka 101. i 102. 

UFEU-a kako je utvrđeno stavkom 2. 

Države članice jamče da nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje imaju 

zaseban godišnji proračun i autonomiju u 

iskorištavanju svojih sredstava. 

Or. en 

 



PE613.265v01-00 68/132 AM\1138283HR.docx 

HR 

Amandman  147 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. To uključuje pravo 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje da samostalno odlučuju o 

dodjeli svojih sredstava i potrebnim 

kvalifikacijama svojeg osoblja. 

Or. en 

Obrazloženje 

Da bi nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje bila potpuno i istinski neovisna, nije 

dovoljno dodijeliti im samo sredstava u smislu količine. Također je potrebno zajamčiti da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje mogu premještati svoja sredstva u skladu sa 

zahtjevima (npr. tehnička infrastruktura, vanjske studije). 

 

Amandman  148 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. Komisija bi trebala 

osigurati potrebnu tehničku pomoć na 

zahtjev određenog nacionalnog tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje. 
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Or. en 

 

Amandman  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske, 

tehničke i tehnološke resurse nužne za 

učinkovito izvršavanje njihovih dužnosti, 

uključujući svoju savjetodavnu ulogu, u 

primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a kako 

je utvrđeno stavkom 2. 

Or. en 

 

Amandman  150 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju sve ljudske, financijske i 

tehničke resurse nužne za učinkovito 

izvršavanje njihovih dužnosti u primjeni 

članaka 101. i 102. UFEU-a kako je 

utvrđeno stavkom 2. 

1. Države članice nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje 

osiguravaju dostatne ljudske, financijske i 

tehničke resurse koje imaju na 

raspolaganju za učinkovito izvršavanje 

njihovih dužnosti u primjeni članaka 101. i 

102. UFEU-a kako je utvrđeno stavkom 2. 

Or. en 

 

Amandman  151 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 
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Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Države članice jamče proračunsku 

autonomiju nacionalnih tijela nadležnih 

za tržišno natjecanje, uključujući potpunu 

autonomiju u dodjeli proračunskih 

sredstava i sposobnost utvrđivanja 

proračunskih prioriteta, kao i jamstvo da 

njihovi dodijeljeni godišnji proračuni ne 

mogu biti smanjeni tijekom financijske 

godine u kojoj su dodijeljeni. 

Or. en 

Obrazloženje 

Važno je zajamčiti sigurnost proračunskih sredstava za nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje kako bi mogla planirati svoj proračun za tekuću godinu bez značajnih promjena 

sredstava. 

 

Amandman  152 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje podnose vladinom ili 

parlamentarnom tijelu javno dostupna 

periodična izvješća o svojim aktivnostima. 

Države članice osiguravaju da takva 

izvješća sadržavaju informacije o 

imenovanjima i razrješenjima članova 

tijela nadležnog za donošenje odluka, 

iznosu sredstava dodijeljenih u 

relevantnoj godini te o svim promjenama 

tog iznosa u odnosu na prethodne godine. 

Države članice trebale bi ta izvješća 

poslati i Europskom parlamentu. 

Or. en 
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Amandman  153 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje podnose vladinom ili 

parlamentarnom tijelu godišnja izvješća o 

svojim aktivnostima i sredstvima. Ta su 

izvješća dostupna javnosti. Komisija je 

ovlaštena pokrenuti postupke zbog 

kršenja prava u pojedinačnim slučajevima 

protiv država članica koje ne žele jamčiti 

odgovarajuća sredstva i proračunsku 

autonomiju nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje za 

obavljanje njihovih zadaća. 

Or. en 

Obrazloženje 

Cilj je povećati odgovornost i objaviti više informacija koje se odnose na sredstva 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje. 

 

Amandman  154 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Komisija i države članice jamče da 

se svi rashodi koji se upotrebljavaju u 

svrhu pridržavanja ovog članka smatraju 

sukladnima s Paktom o stabilnosti i rastu, 

kako je utvrđeno u člancima 121. i 126. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

(UFEU), i neće pokrenuti nikakve radnje 

u okviru preventivnog ili korektivnog 
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skupa mjera iz Pakta o stabilnosti i rastu. 

Or. en 

 

Amandman  155 

Neena Gill 

 

Prijedlog direktive 

Članak 5. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje podnose vladinom ili 

parlamentarnom tijelu periodična izvješća 

o svojim aktivnostima. 

Or. en 

 

Amandman  156 

Andreas Schwab 

 

Prijedlog direktive 

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim 

upravnim tijelima za tržišno natjecanje 

omogućuju provođenje svih potrebnih 

nenajavljenih inspekcija poduzetnika i 

udruženja poduzetnika za potrebe primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Države 

članice službenim osobama i osobama u 

njihovoj pratnji koje su nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje ovlastila za 

provođenje inspekcije osiguravaju 

najmanje sljedeće ovlasti: 

1. Države članice nacionalnim 

upravnim tijelima za tržišno natjecanje 

omogućuju provođenje svih potrebnih 

nenajavljenih inspekcija poduzetnika i 

udruženja poduzetnika za potrebe primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ovom se 

Direktivom države članice ne sprečava da 

za takve inspekcije zatraže prethodno 

odobrenje od sudskog tijela. Države 

članice službenim osobama i osobama u 

njihovoj pratnji koje su nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje ovlastila za 

provođenje inspekcije osiguravaju 

najmanje sljedeće ovlasti: 

Or. en 



AM\1138283HR.docx 73/132 PE613.265v01-00 

 HR 

Obrazloženje 

Ovaj amandman zamjenjuje amandman 27. (nacrt izvješća) radi objašnjenja. 

 

Amandman  157 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice nacionalnim 

upravnim tijelima za tržišno natjecanje 

omogućuju provođenje svih potrebnih 

nenajavljenih inspekcija poduzetnika i 

udruženja poduzetnika za potrebe primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Države 

članice službenim osobama i osobama u 

njihovoj pratnji koje su nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje ovlastila za 

provođenje inspekcije osiguravaju 

najmanje sljedeće ovlasti: 

1. Države članice nacionalnim 

upravnim tijelima za tržišno natjecanje 

omogućuju provođenje svih potrebnih 

nenajavljenih inspekcija poduzetnika i 

udruženja poduzetnika za potrebe primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a u skladu s 

nacionalnim pravom. Države članice 

službenim osobama i osobama u njihovoj 

pratnji koje su nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje ovlastila za 

provođenje inspekcije osiguravaju 

najmanje sljedeće ovlasti: 

Or. de 

Obrazloženje 

Budući da je u nekim državama članicama potrebno prethodno sudsko odobrenje, ovom se 

izmjenom treba osigurati da te države članice nisu prisiljene dovesti u pitanje svoj visoki 

standard parničnih postupaka. 

 

Amandman  158 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 6. – stavak 1. – točka e 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

e) zatražiti od bilo kojeg predstavnika 

ili zaposlenika poduzetnika ili udruženja 

poduzetnika objašnjenja u vezi s 

činjenicama ili dokumentacijom koja se 

odnosi na predmet i svrhu inspekcije te 

e) zatražiti od bilo kojeg predstavnika 

ili zaposlenika poduzetnika ili udruženja 

poduzetnika objašnjenja u vezi s 

činjenicama ili dokumentacijom koja se 

odnosi na predmet i svrhu inspekcije te 
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zabilježiti njihov odgovor. zabilježiti njihov odgovor, uz dužno 

poštovanje prava radnika. 

Or. en 

 

Amandman  159 

Anne Sander 

 

Prijedlog direktive 

Članak 6. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Države članice osiguravaju da su 

poduzetnici i udruženja poduzetnika dužni 

podvrgnuti se inspekcijama koje provode 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje. Ako se poduzetnik ili 

udruženje poduzetnika opire inspekciji 

koju je odredilo nacionalno upravno tijelo 

za tržišno natjecanje ili odobrilo 

nacionalno sudsko tijelo, nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogu dobiti 

potrebnu pomoć policije ili druge 

odgovarajuće provedbene agencije kako bi 

im se osiguralo nesmetano provođenje 

inspekcije. Takva pomoć može se dobiti i 

kao mjera predostrožnosti. 

2. Države članice osiguravaju da su 

poduzetnici i udruženja poduzetnika dužni 

podvrgnuti se inspekcijama koje provode 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje. U skladu s nacionalnim 

zakonima, inspekcije se ne mogu provoditi 

bez prethodnog odobrenja nacionalnog 

sudskog tijela. Ako se poduzetnik ili 

udruženje poduzetnika opire inspekciji 

koju je odredilo nacionalno upravno tijelo 

za tržišno natjecanje ili odobrilo 

nacionalno sudsko tijelo, nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogu dobiti 

potrebnu pomoć policije ili druge 

odgovarajuće provedbene agencije kako bi 

im se osiguralo nesmetano provođenje 

inspekcije. Takva pomoć može se dobiti i 

kao mjera predostrožnosti. 

Or. fr 

 

Amandman  160 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 6. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Države članice osiguravaju da su 

poduzetnici i udruženja poduzetnika dužni 

podvrgnuti se inspekcijama koje provode 

2. Države članice osiguravaju da su 

poduzetnici i udruženja poduzetnika dužni 

podvrgnuti se inspekcijama koje provode 
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nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje. Ako se poduzetnik ili 

udruženje poduzetnika opire inspekciji 

koju je odredilo nacionalno upravno tijelo 

za tržišno natjecanje ili odobrilo 

nacionalno sudsko tijelo, nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogu dobiti 

potrebnu pomoć policije ili druge 

odgovarajuće provedbene agencije kako bi 

im se osiguralo nesmetano provođenje 

inspekcije. Takva pomoć može se dobiti i 

kao mjera predostrožnosti. 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje. Ako se poduzetnik ili 

udruženje poduzetnika opire inspekciji 

koju je odredilo nacionalno upravno tijelo 

za tržišno natjecanje ili odobrilo 

nacionalno sudsko tijelo, nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogu dobiti 

potrebnu pomoć policije ili druge 

odgovarajuće provedbene agencije kako bi 

im se osiguralo nesmetano provođenje 

inspekcije, ali uvijek uz prethodno 

odobrenje nacionalnog sudskog tijela. 

Takva pomoć može se dobiti i kao mjera 

predostrožnosti. 

Or. en 

 

Amandman  161 

Anne Sander 

 

Prijedlog direktive 

Članak 7. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ako je razumno pretpostaviti da se 

poslovne knjige ili druga dokumentacija 

povezana s poslovanjem i predmetom 

inspekcije, koje mogu biti bitan dokaz 

ozbiljne povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a, čuvaju u prostorima 

koji se ne navode u članku 6., na zemljištu 

i u prijevoznim sredstvima, uključujući 

domove direktora, članova uprave i drugih 

zaposlenika poduzetnika i udruženja 

poduzetnika, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu provoditi 

nenajavljene inspekcije tih prostora, 

zemljišta i prijevoznih sredstava. 

1. Ako je razumno pretpostaviti da se 

poslovne knjige ili druga dokumentacija 

povezana s poslovanjem i predmetom 

inspekcije, koje mogu biti bitan dokaz 

ozbiljne povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a, čuvaju u prostorima 

koji se ne navode u članku 6., na zemljištu 

i u prijevoznim sredstvima, uključujući 

domove direktora, članova uprave i drugih 

zaposlenika poduzetnika i udruženja 

poduzetnika, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu provoditi 

nenajavljene inspekcije tih prostora, 

zemljišta i prijevoznih sredstava. Takva 

razumna pretpostavka mora se temeljiti 

na bitnim i dosljednim dokazima koji su 

izričito navedeni u odluci sudskog tijela. 

Or. fr 
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Amandman  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 7 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ako je razumno pretpostaviti da se 

poslovne knjige ili druga dokumentacija 

povezana s poslovanjem i predmetom 

inspekcije, koje mogu biti bitan dokaz 

ozbiljne povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a, čuvaju u prostorima 

koji se ne navode u članku 6., na zemljištu 

i u prijevoznim sredstvima, uključujući 

domove direktora, članova uprave i drugih 

zaposlenika poduzetnika i udruženja 

poduzetnika, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu provoditi 

nenajavljene inspekcije tih prostora, 

zemljišta i prijevoznih sredstava. 

1. Ako je razumno pretpostaviti da se 

poslovne knjige ili druga dokumentacija 

povezana s poslovanjem i predmetom 

inspekcije, koje mogu biti bitan dokaz 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a, čuvaju u prostorima koji se ne navode u 

članku 6., na zemljištu i u prijevoznim 

sredstvima, uključujući domove direktora, 

članova uprave i drugih zaposlenika 

poduzetnika i udruženja poduzetnika, 

države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu provoditi nenajavljene 

inspekcije tih prostora, zemljišta i 

prijevoznih sredstava. 

Or. en 

 

Amandman  163 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 7 – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ako je razumno pretpostaviti da se 

poslovne knjige ili druga dokumentacija 

povezana s poslovanjem i predmetom 

inspekcije, koje mogu biti bitan dokaz 

ozbiljne povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a, čuvaju u prostorima 

koji se ne navode u članku 6., na zemljištu 

i u prijevoznim sredstvima, uključujući 

domove direktora, članova uprave i drugih 

zaposlenika poduzetnika i udruženja 

poduzetnika, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu provoditi 

1. Ako je razumno pretpostaviti da se 

poslovne knjige ili druga dokumentacija 

povezana s poslovanjem i predmetom 

inspekcije, koje mogu biti bitan dokaz 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a, čuvaju u prostorima koji se ne navode u 

članku 6., na zemljištu i u prijevoznim 

sredstvima, uključujući domove direktora, 

članova uprave i drugih zaposlenika 

poduzetnika i udruženja poduzetnika, 

države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu provoditi nenajavljene 
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nenajavljene inspekcije tih prostora, 

zemljišta i prijevoznih sredstava. 

inspekcije tih prostora, zemljišta i 

prijevoznih sredstava. 

Or. en 

 

Amandman  164 

Andreas Schwab 

 

Prijedlog direktive 

Članak 7. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Takve inspekcije ne mogu se 

provoditi bez prethodnog odobrenja 

nacionalnog sudskog tijela. 

2. Takve inspekcije ne provode se bez 

prethodnog odobrenja nacionalnog sudskog 

tijela. 

Or. en 

 

Amandman  165 

Neena Gill 

 

Prijedlog direktive 

Članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom i razumnom roku 

dostave sve potrebne informacije u svrhu 

primjene članaka 101. i 102. UFEU-a i ako 

primatelj odluke zbog toga ne inkriminira 

samoga sebe u pogledu kršenja 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Or. en 

 

Amandman  166 
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Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u razumnom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Pritom su zahtjevi za pružanje 

informacija koje su izdala nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje specifični i razmjerni u svojem 

opsegu. 

Or. de 

 

Amandman  167 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u razumnom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije (uključujući e-

poštu, aplikacije za trenutačnu razmjenu 

poruka) koje su dostupne poduzetniku i 

udruženju poduzetnika. 

Or. en 
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Amandman  168 

Anne Sander 

 

Prijedlog direktive 

Članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku, koji mora biti 

razuman i sukladan sa zahtjevom, dostave 

sve potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Or. fr 

 

Amandman  169 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u razumnom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Or. en 

 

Amandman  170 

Othmar Karas 
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Prijedlog direktive 

Članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje posjeduju 

poduzetnik i udruženja poduzetnika. 

Or. de 

Obrazloženje 

Poduzetnici ne bi trebali biti obvezni dostavljati informacije kojima ne raspolažu. 

 

Amandman  171 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika zahtijevati da im u 

određenom roku dostave sve potrebne 

informacije u svrhu primjene članaka 101. 

i 102. UFEU-a. Ta obveza obuhvaća 

informacije koje su dostupne poduzetniku i 

udruženju poduzetnika. 

Or. en 

Obrazloženje 

Obveza donošenja odluke predstavljala bi za neka nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje obvezu uključivanja njihova odbora te se smatra previše ograničavajućom. 
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Amandman  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika zahtijevati da im u 

određenom roku dostave sve informacije u 

svrhu primjene članaka 101. i 102. UFEU-

a. Ta obveza obuhvaća informacije koje su 

dostupne poduzetniku i udruženju 

poduzetnika. 

Or. en 

 

Amandman  173 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 8. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika odlukom zahtijevati 

da im u određenom roku dostave sve 

potrebne informacije u svrhu primjene 

članaka 101. i 102. UFEU-a. Ta obveza 

obuhvaća informacije koje su dostupne 

poduzetniku i udruženju poduzetnika. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu od poduzetnika i 

udruženja poduzetnika tražiti da im u 

određenom roku dostave sve potrebne 

informacije u svrhu primjene članaka 101. 

i 102. UFEU-a. Ta obveza obuhvaća 

informacije koje su dostupne poduzetniku i 

udruženju poduzetnika. 

Or. en 

 

Amandman  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 9 – stavak 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje, ako 

utvrde da postoji povreda članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a, mogu od predmetnih 

poduzetnika i udruženja poduzetnika 

odlukom zahtijevati da takvu povredu 

otklone. U tu svrhu nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogu 

odrediti mjere praćenja poslovanja ili 

strukturne mjere koje su proporcionalne 

počinjenoj povredi propisa i koje su 

neophodne kako bi se ta povreda uspješno 

otklonila. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje, ako 

utvrde da postoji povreda članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a, mogu od predmetnih 

poduzetnika i udruženja poduzetnika 

odlukom zahtijevati da takvu povredu 

otklone. U tu svrhu nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogu 

odrediti mjere praćenja poslovanja ili 

strukturne mjere koje su proporcionalne 

počinjenoj povredi propisa i koje su 

neophodne kako bi se ta povreda uspješno 

otklonila. Strukturne mjere mogu se 

odrediti samo ako nema jednako 

djelotvornih mjera praćenja poslovanja ili 

ako bi bilo koja druga jednako učinkovita 

mjera praćenja poslovanja bila dotičnome 

poduzetniku veće opterećenje nego 

strukturna mjera. 

Or. en 

 

Amandman  175 

Anne Sander 

 

Prijedlog direktive 

Članak 10. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima odlukom 

naložiti privremene mjere barem u hitnim 

slučajevima kada postoji rizik nanošenja 

znatne i nepopravljive štete za tržišno 

natjecanje te na temelju dostatnih indicija 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Takva odluka primjenjuje se određeno 

vremensko razdoblje i može se produljivati 

ukoliko je to neophodno i primjereno. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima odlukom 

naložiti privremene mjere barem u hitnim 

slučajevima kada postoji rizik nanošenja 

znatne i nepopravljive štete za tržišno 

natjecanje te na temelju dostatnih indicija 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Takva odluka primjenjuje se određeno i 

razumno vremensko razdoblje i može se 

produljivati ukoliko je to neophodno i 

primjereno. Poduzeća ili udruženja 

poduzeća imaju pravo podnijeti žalbu na 
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privremene mjere nacionalnom sudskom 

tijelu u okviru hitnog postupka. 

Or. fr 

 

Amandman  176 

Thierry Cornillet 

 

Prijedlog direktive 

Članak 10. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima odlukom 

naložiti privremene mjere barem u hitnim 

slučajevima kada postoji rizik nanošenja 

znatne i nepopravljive štete za tržišno 

natjecanje te na temelju dostatnih indicija 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Takva odluka primjenjuje se određeno 

vremensko razdoblje i može se produljivati 

ukoliko je to neophodno i primjereno. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima odlukom 

naložiti privremene mjere u hitnim 

slučajevima kada postoji rizik nanošenja 

znatne i nepopravljive štete za tržišno 

natjecanje te na temelju dostatnih indicija 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Takva odluka razmjerna je i 

obrazložena te se primjenjuje određeno 

razumno vremensko razdoblje i može se 

produljivati ukoliko je to neophodno i 

primjereno. Poduzetnici mogu podnijeti 

pritužbu na odluke o privremenim 

mjerama pred nacionalnim sudskim 

tijelom u okviru hitnog postupka. 

Or. en 

Obrazloženje 

Privremene su mjere izvanredne mjere. One bi se trebale izricati samo u najproblematičnijim 

i najhitnijim situacijama te biti razumne, razmjerne i obrazložene kako bi se izbjegli 

nerazmjerni rizici za dotičnog poduzetnika. Poduzetnici moraju moći podnijeti pritužbu kako 

bi se zaštitila prava na obranu. 

 

Amandman  177 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 
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Članak 10. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima odlukom 

naložiti privremene mjere barem u hitnim 

slučajevima kada postoji rizik nanošenja 

znatne i nepopravljive štete za tržišno 

natjecanje te na temelju dostatnih indicija 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Takva odluka primjenjuje se određeno 

vremensko razdoblje i može se produljivati 

ukoliko je to neophodno i primjereno. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima odlukom 

naložiti privremene mjere, uključujući u 

hitnim slučajevima kada postoji rizik 

nanošenja znatne i nepopravljive štete za 

tržišno natjecanje te na temelju dostatnih 

indicija povrede članka 101. ili članka 102. 

UFEU-a. Takva odluka primjenjuje se dok 

se ne donese konačna odluka o predmetu i 

može se produljivati ako je to neophodno i 

primjereno. Takva se odluka može 

nastaviti primjenjivati čak i u slučajevima 

u kojima je Komisija odlučila otvoriti 

predmet i dok se ne donese konačna 

odluka. 

Or. en 

 

Amandman  178 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 10. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima odlukom 

naložiti privremene mjere barem u hitnim 

slučajevima kada postoji rizik nanošenja 

znatne i nepopravljive štete za tržišno 

natjecanje te na temelju dostatnih indicija 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Takva odluka primjenjuje se određeno 

vremensko razdoblje i može se produljivati 

ukoliko je to neophodno i primjereno. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima naložiti 

privremene mjere barem u hitnim 

slučajevima kada postoji rizik nanošenja 

znatne i nepopravljive štete za tržišno 

natjecanje te na temelju dostatnih indicija 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Takva odluka primjenjuje se određeno 

vremensko razdoblje i može se produljivati 

ukoliko je to neophodno i primjereno. O 

takvim mjerama i njihovu napretku treba 

propisno obavijestiti Europsku mrežu za 

tržišno natjecanje. 
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Or. en 

 

Amandman  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 10. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima odlukom 

naložiti privremene mjere barem u hitnim 

slučajevima kada postoji rizik nanošenja 

znatne i nepopravljive štete za tržišno 

natjecanje te na temelju dostatnih indicija 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Takva odluka primjenjuje se određeno 

vremensko razdoblje i može se produljivati 

ukoliko je to neophodno i primjereno. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje, kada postupaju po službenoj 

dužnosti, mogu poduzetnicima odlukom 

naložiti privremene mjere barem u hitnim 

slučajevima kada postoji rizik nanošenja 

znatne i nepopravljive štete za tržišno 

natjecanje te na temelju dostatnih indicija 

povrede članka 101. ili članka 102. UFEU-

a. Takva odluka primjenjuje se određeno 

vremensko razdoblje, uz mogućnost 

produljivanja, ili do donošenja konačne 

odluke. 

Or. en 

 

Amandman  180 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Članak 10. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Države članice osiguravaju da poduzetnici 

na koje se odnose privremene mjere koje 

su propisala nacionalna upravna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje imaju 

mogućnost preispitati njihovu 

primjerenost u ubrzanom postupku pred 

nadležnim upravnim sudom. 

Or. de 
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Amandman  181 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 11. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje u 

postupcima koji su pokrenuti s ciljem 

donošenja odluke kojom se zahtijeva 

prestanak povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a mogu odlukom učiniti 

obvezujućima obveze koje su poduzetnici 

ponudili preuzeti kako bi se otklonile 

zabrinutosti tih tijela. Takva se odluka 

može donijeti za određeno vremensko 

razdoblje i zaključno će izrijekom 

sadržavati zaključak da više nema osnove 

za vođenje postupka od strane predmetnog 

nacionalnog tijela nadležnog za tržišno 

natjecanje. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje u 

postupcima koji su pokrenuti s ciljem 

donošenja odluke kojom se zahtijeva 

prestanak povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a mogu odlukom učiniti 

obvezujućima obveze koje su poduzetnici 

ponudili preuzeti kako bi se otklonile 

zabrinutosti tih tijela. Takva se odluka 

može donijeti za određeno vremensko 

razdoblje i zaključno će izrijekom 

sadržavati zaključak da više nema osnove 

za vođenje postupka od strane predmetnog 

nacionalnog tijela nadležnog za tržišno 

natjecanje. Države članice jamče da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju dovoljno ovlasti za 

praćenje pravilne provedbe takvih obveza. 

Or. en 

 

Amandman  182 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 11. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje u 

postupcima koji su pokrenuti s ciljem 

donošenja odluke kojom se zahtijeva 

prestanak povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a mogu odlukom učiniti 

obvezujućima obveze koje su poduzetnici 

ponudili preuzeti kako bi se otklonile 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje u 

postupcima koji su pokrenuti s ciljem 

donošenja odluke kojom se zahtijeva 

prestanak povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a mogu, na temelju 

mišljenja sudionika na tržištu, odlukom 

učiniti obvezujućima obveze koje su 
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zabrinutosti tih tijela. Takva se odluka 

može donijeti za određeno vremensko 

razdoblje i zaključno će izrijekom 

sadržavati zaključak da više nema osnove 

za vođenje postupka od strane predmetnog 

nacionalnog tijela nadležnog za tržišno 

natjecanje. 

poduzetnici ponudili preuzeti kako bi se 

otklonile zabrinutosti tih tijela. Takva se 

odluka može donijeti za određeno 

vremensko razdoblje i zaključno će 

izrijekom sadržavati zaključak da više 

nema osnove za vođenje postupka od 

strane predmetnog nacionalnog tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje. 

Or. en 

Obrazloženje 

Potrebno je osigurati da nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje imaju na 

raspolaganju učinkovita sredstva za traženje mišljenja drugih sudionika na tržištu o tome jesu 

li predložene obveze u skladu s problemima u pogledu tržišnog natjecanja, izbjegavajući 

pretjeranu nametljivost u pogledu toga što bi države članice trebale odlučiti. 

 

Amandman  183 

Andreas Schwab 

 

Prijedlog direktive 

Članak 11. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje u 

postupcima koji su pokrenuti s ciljem 

donošenja odluke kojom se zahtijeva 

prestanak povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a mogu odlukom učiniti 

obvezujućima obveze koje su poduzetnici 

ponudili preuzeti kako bi se otklonile 

zabrinutosti tih tijela. Takva se odluka 

može donijeti za određeno vremensko 

razdoblje i zaključno će izrijekom 

sadržavati zaključak da više nema osnove 

za vođenje postupka od strane predmetnog 

nacionalnog tijela nadležnog za tržišno 

natjecanje. 

Države članice osiguravaju da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje u 

postupcima koji su pokrenuti s ciljem 

donošenja odluke kojom se zahtijeva 

prestanak povrede članka 101. ili 

članka 102. UFEU-a mogu, na temelju 

mišljenja sudionika na tržištu, odlukom 

učiniti obvezujućima obveze koje su 

poduzetnici ponudili preuzeti kako bi se 

otklonile zabrinutosti tih tijela. Takva se 

odluka može donijeti za određeno 

vremensko razdoblje i zaključno će 

izrijekom sadržavati zaključak da više 

nema osnove za vođenje postupka od 

strane predmetnog nacionalnog tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje. 

Or. en 
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Obrazloženje 

Ovaj amandman zamjenjuje amandman 31. (nacrt izvješća) radi objašnjenja. 

 

Amandman  184 

Neena Gill 

 

Prijedlog direktive 

Članak 11. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Države članice osiguravaju da nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje imaju 

na raspolaganju stvarne ovlasti za 

praćenje provedbe odluka o prihvaćanju 

obveza. 

Or. en 

 

Amandman  185 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 12. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 

izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu odlukom u 

upravnom postupku poduzetnicima i 

udruženjima poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne ili u nekaznenom sudskom postupku 

zatražiti izricanje takvih kazni, ako 

poduzetnici i udruženja poduzetnika 

namjerno ili nepažnjom povređuju članke 

101. ili 102. UFEU-a. 

1. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 

izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu u upravnom 

postupku poduzetnicima i udruženjima 

poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne ili u nekaznenom sudskom postupku 

zatražiti izricanje takvih kazni, ako 

poduzetnici i udruženja poduzetnika 

namjerno ili nepažnjom povređuju članke 

101. ili 102. UFEU-a. 

Or. en 
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Obrazloženje 

Obveza donošenja odluke predstavljala bi za neka nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje obvezu uključivanja njihova odbora te se smatra previše ograničavajućom. 

 

Amandman  186 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 12. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 

izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu odlukom u 

upravnom postupku poduzetnicima i 

udruženjima poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne ili u nekaznenom sudskom postupku 

zatražiti izricanje takvih kazni, ako 

poduzetnici i udruženja poduzetnika 

namjerno ili nepažnjom povređuju članke 

101. ili 102. UFEU-a. 

1. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 

izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu odlukom u 

vlastitom postupku poduzetnicima i 

udruženjima poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne ili u nekaznenom sudskom postupku 

zatražiti izricanje takvih kazni, ako 

poduzetnici i udruženja poduzetnika 

namjerno ili nepažnjom povređuju 

članke 101. ili 102 UFEU-a. 

Or. de 

Obrazloženje 

Budući da je u državama članicama predviđeno da nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje donose odluke o kazni u postupcima sličnima kaznenim postupcima, ovom 

bi se izmjenom trebalo osigurati da države članice ne moraju uvesti nove postupovne zakone. 

 

Amandman  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 12. – stavak 2. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 

2. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 
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izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu odlukom u 

upravnom postupku poduzetnicima ili 

udruženjima poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne utvrđene razmjerno njihovom 

ukupnom prihodu ili u nekaznenom 

sudskom postupku zatražiti izricanje takvih 

kazni, ako namjerno ili nepažnjom: 

izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu odlukom u 

upravnom postupku poduzetnicima ili 

udruženjima poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne utvrđene razmjerno njihovom 

ukupnom globalnom prihodu ili u 

nekaznenom sudskom postupku zatražiti 

izricanje takvih kazni, ako namjerno ili 

nepažnjom: 

Or. en 

 

Amandman  188 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 12. – stavak 2. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 

izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu odlukom u 

upravnom postupku poduzetnicima ili 

udruženjima poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne utvrđene razmjerno njihovom 

ukupnom prihodu ili u nekaznenom 

sudskom postupku zatražiti izricanje takvih 

kazni, ako namjerno ili nepažnjom: 

2. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 

izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu odlukom u 

vlastitom postupku poduzetnicima ili 

udruženjima poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne utvrđene razmjerno njihovom 

ukupnom prihodu ili u nekaznenom 

sudskom postupku zatražiti izricanje takvih 

kazni, ako namjerno ili nepažnjom: 

Or. de 

Obrazloženje 

Budući da je u državama članicama predviđeno da nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje donose odluke o kazni u postupcima sličnima kaznenim postupcima, ovom 

bi se izmjenom trebalo osigurati da države članice ne moraju uvesti nove postupovne zakone. 
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Amandman  189 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 12. – stavak 2. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 

izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu odlukom u 

upravnom postupku poduzetnicima ili 

udruženjima poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne utvrđene razmjerno njihovom 

ukupnom prihodu ili u nekaznenom 

sudskom postupku zatražiti izricanje takvih 

kazni, ako namjerno ili nepažnjom: 

2. Ne dovodeći u pitanje nacionalne 

zakone država članica kojima se predviđa 

izricanje kazni u kaznenim sudskim 

postupcima, države članice osiguravaju da 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje mogu u upravnom 

postupku poduzetnicima ili udruženjima 

poduzetnika izreći učinkovite, 

proporcionalne i odvraćajuće novčane 

kazne utvrđene razmjerno njihovom 

ukupnom prihodu ili u nekaznenom 

sudskom postupku zatražiti izricanje takvih 

kazni, ako namjerno ili nepažnjom: 

Or. en 

Obrazloženje 

Obveza donošenja odluke predstavljala bi za neka nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje obvezu uključivanja njihova odbora te se smatra previše ograničavajućom. 

 

Amandman  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 12. – stavak 2. – točka d 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

d) poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika kao odgovor na zahtjev na 

temelju odluke iz članka 8. dostave 

netočne, nepotpune ili zavaravajuće 

podatke ili ne dostave podatke unutar 

propisanog roka; 

d) poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika kao odgovor na zahtjev iz 

članka 8. dostave netočne, nepotpune ili 

zavaravajuće podatke ili ne dostave 

podatke unutar propisanog roka; 

Or. en 
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Amandman  191 

Andreas Schwab 

 

Prijedlog direktive 

Članak 12. – stavak 2. – točka e 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

e) poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika ne postupe u skladu s 

odlukom iz članaka 10. i 11. 

e) poduzetnici ili udruženja 

poduzetnika ne postupe u skladu s 

odlukom iz članaka 9., 10. i 11. 

Or. en 

 

Amandman  192 

Neena Gill 

 

Prijedlog direktive 

Članak 12 – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Države članice osiguravaju da se 

pojam poduzetnika za potrebe izricanja 

novčanih kazni primjenjuje na matična 

društva te na pravne i gospodarske 

sljednike poduzetnika. 

3. Kako bi se smanjio rizik od toga da 

se kazne izbjegnu korporativnim 

restrukturiranjem, države članice 

osiguravaju da se pojam poduzetnika za 

potrebe izricanja novčanih kazni 

primjenjuje na matična društva te na 

pravne i gospodarske sljednike 

poduzetnika. 

Or. en 

 

Amandman  193 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 13. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

1. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 
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natjecanje pri određivanju iznosa novčane 

kazne za povredu članaka 101. ili 102. 

UFEU-a u obzir uzimaju težinu i duljinu 

trajanja povrede. 

natjecanje pri određivanju iznosa novčane 

kazne za povredu članaka 101. ili 102. 

UFEU-a u obzir uzimaju težinu, duljinu 

trajanja povrede i ponavljanje zabranjenog 

ponašanja. Države članice jamče da se 

naknada koju je poduzetnik isplatio kao 

posljedicu nagodbe ne može ni pod kojim 

okolnostima odbiti od iznosa novčane 

kazne. 

Or. en 

 

Amandman  194 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Članak 13. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje pri određivanju iznosa novčane 

kazne za povredu članaka 101. ili 102. 

UFEU-a u obzir uzimaju težinu i duljinu 

trajanja povrede. 

1. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje pri određivanju iznosa novčane 

kazne za povredu članaka 101. ili 102. 

UFEU-a u obzir uzimaju težinu i duljinu 

trajanja povrede, kao i veličinu i tržišnu 

snagu dotičnog poduzeća. 

Or. de 

 

Amandman  195 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 13. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Pri određivanju iznosa novčane 

kazne za povredu prava nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogu uzeti 

u obzir moguću naknadu štete koja je 

isplaćena kao posljedica sporazumne 

nagodbe u skladu s člankom 18. 
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stavkom 3. Direktive 2014/104/EU. 

Or. en 

 

Amandman  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 13. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Države članice osiguravaju da 

kada se novčana kazna izriče udruženju 

poduzetnika uzimajući u obzir prihod 

njegovih članova, a udruženje ne može 

podmirivati svoje obveze, ono je dužno od 

svojih članova zatražiti njihove doprinose 

u podmirenju novčane kazne. 

Briše se. 

Ako je potrebno osigurati plaćanje kazne 

u punom iznosu, države članice 

osiguravaju da nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje imaju pravo 

zahtijevati plaćanje nepodmirenog iznosa 

novčane kazne od svih poduzetnika čiji su 

predstavnici bili članovi tijela udruženja 

nadležnih za donošenje odluka. Ako je to i 

dalje potrebno, nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje imaju pravo 

zahtijevati i plaćanje nepodmirenog 

iznosa novčane kazne od svih članova 

udruženja koji su poslovali na tržištu na 

kojem je došlo do povrede propisa. 

Međutim, plaćanje se ne zahtijeva od onih 

članova udruženja koji nisu proveli 

odluku udruženja koja je u suprotnosti s 

propisima i koji nisu znali da takva 

odluka postoji ili su se od takve odluke 

izrijekom ogradili prije početka istražnog 

postupka. 

 

Or. en 

 

Amandman  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Prijedlog direktive 

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ako je potrebno osigurati plaćanje kazne u 

punom iznosu, države članice osiguravaju 

da nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju pravo zahtijevati plaćanje 

nepodmirenog iznosa novčane kazne od 

svih poduzetnika čiji su predstavnici bili 

članovi tijela udruženja nadležnih za 

donošenje odluka. Ako je to i dalje 

potrebno, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje imaju pravo zahtijevati i 

plaćanje nepodmirenog iznosa novčane 

kazne od svih članova udruženja koji su 

poslovali na tržištu na kojem je došlo do 

povrede propisa. Međutim, plaćanje se ne 

zahtijeva od onih članova udruženja koji 

nisu proveli odluku udruženja koja je u 

suprotnosti s propisima i koji nisu znali da 

takva odluka postoji ili su se od takve 

odluke izrijekom ogradili prije početka 

istražnog postupka. 

Ako je potrebno osigurati plaćanje kazne u 

punom iznosu, države članice osiguravaju 

da nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju pravo zahtijevati plaćanje 

nepodmirenog iznosa novčane kazne od 

svih poduzetnika čiji su predstavnici bili 

članovi tijela udruženja nadležnih za 

donošenje odluka. Ako je to i dalje 

potrebno, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje imaju pravo zahtijevati i 

plaćanje nepodmirenog iznosa novčane 

kazne od svih članova udruženja koji su 

poslovali na tržištu na kojem je došlo do 

povrede propisa. 

Or. en 

 

Amandman  198 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ako je potrebno osigurati plaćanje kazne u 

punom iznosu, države članice osiguravaju 

da nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju pravo zahtijevati plaćanje 

nepodmirenog iznosa novčane kazne od 

svih poduzetnika čiji su predstavnici bili 

članovi tijela udruženja nadležnih za 

donošenje odluka. Ako je to i dalje 

potrebno, nacionalna tijela nadležna za 

Ako je potrebno osigurati plaćanje kazne u 

punom iznosu, države članice osiguravaju 

da nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju pravo zahtijevati plaćanje 

nepodmirenog iznosa novčane kazne od 

svih poduzetnika čiji su predstavnici bili 

članovi tijela udruženja nadležnih za 

donošenje odluka. Ako je to i dalje 

potrebno, nacionalna tijela nadležna za 
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tržišno natjecanje imaju pravo zahtijevati i 

plaćanje nepodmirenog iznosa novčane 

kazne od svih članova udruženja koji su 

poslovali na tržištu na kojem je došlo do 

povrede propisa. Međutim, plaćanje se ne 

zahtijeva od onih članova udruženja koji 

nisu proveli odluku udruženja koja je u 

suprotnosti s propisima i koji nisu znali da 

takva odluka postoji ili su se od takve 

odluke izrijekom ogradili prije početka 

istražnog postupka. 

tržišno natjecanje imaju pravo zahtijevati i 

plaćanje nepodmirenog iznosa novčane 

kazne od svih članova udruženja koji su 

poslovali na tržištu na kojem je došlo do 

povrede propisa. Međutim, plaćanje se ne 

smije zahtijevati od onih članova udruženja 

koji nisu proveli odluku udruženja koja je u 

suprotnosti s propisima i koji nisu znali da 

takva odluka postoji ili su se od takve 

odluke izrijekom ogradili prije početka 

istražnog postupka. 

Or. en 

Obrazloženje 

Nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje trebaju imati diskrecijsku ovlast odrediti tko 

bi u udruženju članova trebao platiti kaznu. 

 

Amandman  199 

Neena Gill 

 

Prijedlog direktive 

Članak 13. – stavak 2. – podstavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Ako je potrebno osigurati plaćanje kazne u 

punom iznosu, države članice osiguravaju 

da nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju pravo zahtijevati plaćanje 

nepodmirenog iznosa novčane kazne od 

svih poduzetnika čiji su predstavnici bili 

članovi tijela udruženja nadležnih za 

donošenje odluka. Ako je to i dalje 

potrebno, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje imaju pravo zahtijevati i 

plaćanje nepodmirenog iznosa novčane 

kazne od svih članova udruženja koji su 

poslovali na tržištu na kojem je došlo do 

povrede propisa. Međutim, plaćanje se ne 

zahtijeva od onih članova udruženja koji 

nisu proveli odluku udruženja koja je u 

suprotnosti s propisima i koji nisu znali da 

takva odluka postoji ili su se od takve 

odluke izrijekom ogradili prije početka 

istražnog postupka. 

Ako je potrebno osigurati plaćanje kazne u 

punom iznosu, države članice osiguravaju 

da nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju pravo zahtijevati plaćanje 

nepodmirenog iznosa novčane kazne od 

svih poduzetnika čiji su predstavnici bili 

članovi tijela udruženja nadležnih za 

donošenje odluka. Ako je to i dalje 

potrebno, nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje imaju pravo zahtijevati i 

plaćanje nepodmirenog iznosa novčane 

kazne od svih članova udruženja koji su 

poslovali na tržištu na kojem je došlo do 

povrede propisa. Međutim, plaćanje se ne 

zahtijeva od onih članova udruženja koji 

nisu proveli odluku udruženja koja je u 

suprotnosti s propisima i koji su se od 

takve odluke izrijekom ogradili prije 

početka istražnog postupka. 
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Or. en 

 

Amandman  200 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 13. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Pri određivanju iznosa novčane 

kazne za povredu prava države članice 

jamče da nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje neće uzeti u obzir 

naknadu štete koja je isplaćena kao 

posljedica sporazumne nagodbe u skladu 

s člankom 18. stavkom 3. Direktive 

2014/104/EU. 

Or. en 

 

Amandman  201 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – naslov 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Najviši iznos novčane kazne Iznos novčane kazne 

Or. en 

 

Amandman  202 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 
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nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a ne određuje na razini nižoj od 10 

% njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a ne određuje na razini nižoj od 12 

% njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

Time se države članice ne bi trebalo 

spriječiti da zadrže ili uvedu viši najveći 

iznos kazne. 

Or. en 

 

Amandman  203 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a ne određuje na razini nižoj od 10 

% njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a određuje na razini od barem 10% 

njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

Time se države članice ne bi trebalo 

spriječiti da zadrže ili uvedu višu 

maksimalnu razinu kazne. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kako bi se izbjegla situacija u kojoj države članice upućuju Komisiji predmete iz područja 

tržišnog natjecanja jer je jedina institucija koja može izračunati novčane kazne na temelju 

globalnih prihoda. Radi osnaživanja država članica nužno je omogućiti da i one mogu izreći 

takve kazne. 

 

Amandman  204 
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Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a ne određuje na razini nižoj od 10 

% njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a određuje na razini od 10% njihova 

relevantnog prihoda u državi članici u 

kojoj je došlo do povrede na temelju 

poslovne godine koja je prethodila odluci. 

Or. en 

 

Amandman  205 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a određuje na razini od barem 10 % 

njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a određuje na razini od 10 % 

njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

Or. de 

Obrazloženje 

Za postizanje predvidivog i jedinstvenog sustava u cijeloj Uniji potrebna je primjena najvišeg 

iznosa od 10 % u svim državama članicama. 

 

Amandman  206 
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Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a ne određuje na razini nižoj od 10 

% njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a određuje na razini od najviše 

10 % njihova ukupnog prihoda u poslovnoj 

godini koja je prethodila odluci. 

Or. en 

 

Amandman  207 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a ne određuje na razini nižoj od 10 

% njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

1. Države članice osiguravaju da se 

iznos novčane kazne koju nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje može izreći 

svakom poduzetniku ili udruženju 

poduzetnika koji sudjeluju u povredi 

članaka 101. ili 102. UFEU-a određuje 

barem na razini od 10 % njihova ukupnog 

globalnog prihoda u poslovnoj godini koja 

je prethodila odluci. 

Or. en 

 

Amandman  208 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a određuje na razini od barem 10 % 

njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a određuje na razini od najviše 

10 % njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

Or. de 

 

Amandman  209 

Thierry Cornillet 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Države članice osiguravaju da se 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a ne određuje na razini nižoj od 10 

% njihova ukupnog globalnog prihoda u 

poslovnoj godini koja je prethodila odluci. 

1. Države članice osiguravaju da 

najviši iznos novčane kazne koju 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje može izreći svakom 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika koji 

sudjeluju u povredi članaka 101. ili 102. 

UFEU-a ne premašuje 10 % njihova 

ukupnog globalnog prihoda u poslovnoj 

godini koja je prethodila odluci. 

Or. en 

Obrazloženje 

U pogledu novčanih kazni koje izriče Europska komisija, najviši iznos ne smije premašiti 

10 % ukupnog globalnog prihoda. 

 

Amandman  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 2. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana 

kazna ne određuje se na razini nižoj od 

10 % zbroja ukupnog globalnog prihoda 

svakog člana koji je djelovao na tržištu na 

kojem je nastupila povreda propisa od 

strane udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu 

sa stavkom 1. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  211 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

određuje se na razini od barem 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Time se države 

članice ne bi trebalo spriječiti da zadrže ili 

uvedu viši najveći iznos kazne. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kako bi se izbjegla situacija u kojoj države članice upućuju Komisiji predmete iz područja 

tržišnog natjecanja jer je jedina institucija koja može izračunati novčane kazne na temelju 
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globalnih prihoda. Radi osnaživanja država članica nužno je omogućiti da i one mogu izreći 

takve kazne. 

 

Amandman  212 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

Or. en 

Obrazloženje 

Ključni čimbenik za izricanje novčanih kazni jest prihod koji se može uzeti u obzir pri 

izračunu novčane kazne. Nekoliko tijela nadležnih za tržišno natjecanje može utvrditi novčane 

kazne samo na temelju nacionalnog prihoda, koji često ne odražava stvarnu ekonomsku 

snagu predmetnog poduzetnika, kao što su velike korporativne skupine koje provode 

protutržišno ponašanje u državi članici u kojoj imaju ograničeni prihod. Potrebno je 

zajamčiti da nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje mogu izreći novčane kazne na 

temelju globalnih prihoda. 

 

Amandman  213 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 12 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. Time se države članice ne bi 

trebalo spriječiti da zadrže ili uvedu viši 

najveći iznos kazne. 

Or. en 

 

Amandman  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

određuje se na razini od barem 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

Or. en 

 

Amandman  215 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 2. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini višoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

Or. de 

 

Amandman  216 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, najviša 

novčana kazna određuje se na razini od 

10 % zbroja ukupnog globalnog prihoda 

svakog člana koji je djelovao na tržištu na 

kojem je nastupila povreda propisa od 

strane udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

Or. de 

Obrazloženje 

Za postizanje predvidivog i jedinstvenog sustava u cijeloj Uniji potrebna je primjena najvišeg 

iznosa od 10 % u svim državama članicama. 
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Amandman  217 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

određuje se na razini od barem 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

Or. en 

 

Amandman  218 

Thierry Cornillet 

 

Prijedlog direktive 

Članak 14. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne određuje se na razini nižoj od 10 % 

zbroja ukupnog globalnog prihoda svakog 

člana koji je djelovao na tržištu na kojem je 

nastupila povreda propisa od strane 

udruženja poduzetnika. Međutim, 

financijska obveza svakog poduzetnika 

koja se odnosi na plaćanje novčane kazne 

ne prelazi najviši iznos utvrđen u skladu sa 

stavkom 1. 

2. Ako se povreda propisa koju je 

počinilo udruženje poduzetnika odnosi na 

aktivnosti njegovih članova, novčana kazna 

ne premašuje 10 % zbroja ukupnog 

globalnog prihoda svakog člana koji je 

djelovao na tržištu na kojem je nastupila 

povreda propisa od strane udruženja 

poduzetnika. Međutim, financijska obveza 

svakog poduzetnika koja se odnosi na 

plaćanje novčane kazne ne prelazi najviši 

iznos utvrđen u skladu sa stavkom 1. 

Or. en 
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Obrazloženje 

U pogledu novčanih kazni koje izriče Europska komisija, najviši iznos ne smije premašiti 

10 % ukupnog globalnog prihoda. 

 

Amandman  219 

Paloma López Bermejo 

 

Prijedlog direktive 

Članak 15. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Države članice jamče da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju nadležnost i odredbe za 

naplaćivanje novčanih kazni izrečenih 

poduzetniku ili udruženju poduzetnika. 

Or. en 

 

Amandman  220 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 16. – stavak 2. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Države članice osiguravaju da se 

poduzetnik može osloboditi od kazni samo 

u sljedećim slučajevima: 

2. Države članice nastoje zajamčiti da 

se poduzetnik može osloboditi od kazni 

samo u sljedećim slučajevima: 

Or. en 

 

Amandman  221 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 16. – stavak 2. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Države članice osiguravaju da se 2. Države članice osiguravaju da se 
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poduzetnik može osloboditi od kazni samo 

u sljedećim slučajevima: 

poduzetnik može osloboditi od kazni u 

sljedećim slučajevima: 

Or. de 

Obrazloženje 

U skladu s uvodnom izjavom 10., države članice trebaju imati slobodu primjenjivati programe 

za krunske svjedoke, koji ne obuhvaćaju samo tajne kartele nego i druge povrede 

članaka 101. i 102. UFEU-a i jednakovrijednih nacionalnih odredbi. 

 

Amandman  222 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Članak 16. – stavak 2. – uvodni dio 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Države članice osiguravaju da se 

poduzetnik može osloboditi od kazni samo 

u sljedećim slučajevima: 

2. Države članice osiguravaju da se 

poduzetnik može osloboditi od kazni u 

sljedećim slučajevima: 

Or. en 

 

Amandman  223 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 16. – stavak 2. – točka c – podtočka i. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

i. nacionalnom tijelu nadležnom za 

tržišno natjecanje omogućuje provođenje 

ciljane inspekcije povezane s tajnim 

kartelom u trenutku kada primi zahtjev, 

pod uvjetom da nacionalno tijelo nadležno 

za tržišno natjecanje još ne raspolaže 

dokazima za provođenje inspekcije 

povezane s tajnim kartelom ili još nije 

provelo takvu inspekciju ili 

i. nacionalnom tijelu nadležnom za 

tržišno natjecanje omogućuje provođenje 

ciljane inspekcije povezane s tajnim 

kartelom u trenutku kada primi zahtjev, 

pod uvjetom da nacionalno tijelo nadležno 

za tržišno natjecanje još ne raspolaže 

dokazima za provođenje inspekcije 

povezane s tajnim kartelom ili 

Or. de 
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Obrazloženje 

Zbog teksta „ili još nije provelo takvu inspekciju” oslobađanje od kazni ovisi o tome je li 

provedena inspekcija, a time bi se smanjio poticaj za podnošenje prijava za oslobađanje. 

 

Amandman  224 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Članak 16. – stavak 2. – točka c – podtočka i. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

i. nacionalnom tijelu nadležnom za 

tržišno natjecanje omogućuje provođenje 

ciljane inspekcije povezane s tajnim 

kartelom u trenutku kada primi zahtjev, 

pod uvjetom da nacionalno tijelo nadležno 

za tržišno natjecanje još ne raspolaže 

dokazima za provođenje inspekcije 

povezane s tajnim kartelom ili još nije 

provelo takvu inspekciju ili 

i. nacionalnom tijelu nadležnom za 

tržišno natjecanje omogućuje provođenje 

ciljane inspekcije povezane s tajnim 

kartelom u trenutku kada primi zahtjev, 

pod uvjetom da nacionalno tijelo nadležno 

za tržišno natjecanje još ne raspolaže 

dokazima za provođenje inspekcije 

povezane s tajnim kartelom ili 

Or. en 

 

Amandman  225 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 16. – stavak 2. – točka c – podtočka ii. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

ii. prema mišljenju nacionalnog tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje, omogućuje 

utvrđivanje povrede prava tržišnog 

natjecanja, pod uvjetom da nacionalno 

tijelo nadležno za tržišno natjecanje još ne 

raspolaže dokazima kojima se ta povreda 

može utvrditi i da nijednom drugom 

poduzetniku nije priznato oslobađanje od 

kazne na temelju stavka 2. točke (c) 

podtočke i. u vezi s istim kartelom. 

ii. prema mišljenju nacionalnog tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje, omogućuje 

utvrđivanje povrede prava tržišnog 

natjecanja, pod uvjetom da nacionalno 

tijelo nadležno za tržišno natjecanje još ne 

raspolaže dokazima kojima se ta povreda 

može utvrditi i da nijednom drugom 

poduzetniku nije priznato oslobađanje od 

kazne na europskoj ili nacionalnoj razini 

na temelju stavka 2. točke (c) podtočke i. u 

vezi s istim kartelom. 
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Or. en 

 

Amandman  226 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 17. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Države članice osiguravaju da se 

smanjenje novčanih kazni odobrava samo 

ako su ispunjeni uvjeti iz članka 18., a 

podnositelj zahtjeva otkrio je svoje 

sudjelovanje u tajnom kartelu te 

nacionalnom tijelu nadležnom za tržišno 

natjecanje dostavio dokaze o navodnom 

tajnom kartelu koji znatno dodatno 

doprinose dokazivanju povrede članka 101. 

UFEU-a ili odgovarajuće odredbe 

nacionalnog prava, u odnosu na dokaze 

kojima nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje već raspolaže u vrijeme 

podnošenja zahtjeva. 

2. Države članice osiguravaju da se 

smanjenje novčanih kazni odobrava ako su 

ispunjeni uvjeti iz članka 18., a podnositelj 

zahtjeva otkrio je svoje sudjelovanje u 

tajnom kartelu te nacionalnom tijelu 

nadležnom za tržišno natjecanje dostavio 

dokaze o navodnom tajnom kartelu koji 

znatno dodatno doprinose dokazivanju 

povrede članka 101. UFEU-a ili 

odgovarajuće odredbe nacionalnog prava, u 

odnosu na dokaze kojima nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje već 

raspolaže u vrijeme podnošenja zahtjeva. 

Or. en 

 

Amandman  227 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 18. – stavak 1. – točka a 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

a) prestao je sudjelovati u navodnom 

tajnom kartelu odmah po podnošenju 

zahtjeva, osim u onoj mjeri koja je, prema 

mišljenju nadležnog nacionalnog tijela 

nadležnog za tržišno natjecanje, razumno 

potrebna kako bi se sačuvala cjelovitost 

predmetnog istražnog postupka; 

a) prestao je sudjelovati u navodnom 

tajnom kartelu odmah po podnošenju 

zahtjeva, ili je jasno iznio svoj plan o 

prekidu sudjelovanja, osim u onoj mjeri 

koja je, prema mišljenju nadležnog 

nacionalnog tijela nadležnog za tržišno 

natjecanje, razumno potrebna kako bi se 

sačuvala cjelovitost predmetnog istražnog 

postupka; 
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Or. en 

 

Amandman  228 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 18. – stavak 1. – točka b – podtočka i. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

i. nacionalnim tijelima nadležnima za 

tržišno natjecanje brzo dostavlja sve 

mjerodavne podatke i dokaze vezane uz 

navodni tajni kartel koji mu dođu u posjed 

ili su mu dostupni; 

i. nacionalnim tijelima nadležnima za 

tržišno natjecanje brzo dostavlja sve 

mjerodavne podatke i dokaze vezane uz 

navodni tajni kartel koji mu dođu u posjed 

ili su mu dostupni, uključujući: 

 –  ime i adresu pravnog subjekta koji 

podnosi zahtjev za oslobađanje od kazne, 

 –  imena svih ostalih poduzetnika 

koji sudjeluju ili su sudjelovali u 

navodnom tajnom kartelu, 

 –  detaljan opis navodnog kartela, 

uključujući predmetne proizvode, 

predmetna područja, trajanje i vrstu 

navodnog kartelnog ponašanja, 

 –   dokaze o navodnom tajnom 

kartelu dostupne podnositelju zahtjeva, 

 –  informacije o svim prijašnjim ili 

mogućim budućim zahtjevima za 

oslobađanje od kazne ili njezino 

smanjenje podnesenima nekom drugom 

nacionalnom tijelu nadležnom za tržišno 

natjecanje ili Komisiji u vezi s navodnim 

kartelom. 

Or. en 

 

Amandman  229 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 19. – stavak 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da podnositelji 

zahtjeva mogu podnijeti zahtjev u svrhu 

oslobađanje od kazne ili njezina smanjenja 

pismenim putem te da nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje raspolažu 

sustavom koji im omogućuje prihvaćanje 

izjava za oslobađanje od ili smanjenje 

kazni usmenim putem ili na drugi način 

koji ne rezultira dokumentima, 

informacijama ili drugim materijalima koje 

podnositelj zahtjeva posjeduje, čuva ili 

nadzire. 

Države članice osiguravaju da podnositelji 

zahtjeva mogu podnijeti zahtjev u svrhu 

oslobađanje od kazne ili njezina smanjenja 

pismenim putem te da nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje raspolažu 

sustavom koji im omogućuje prihvaćanje 

izjava za oslobađanje od ili smanjenje 

kazni usmenim putem ili na drugi način 

koji ne rezultira dokumentima, 

informacijama ili drugim materijalima koje 

podnositelj zahtjeva posjeduje, čuva ili 

nadzire. Međutim, svaki zahtjev u svrhu 

oslobađanja od kazne dovodi do izrade 

potvrde u kojoj se navodi datum i vrijeme 

primitka. 

Or. en 

 

Amandman  230 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 19. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Potrebno je uspostaviti sustav suradnje 

između nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje, Europske mreže za 

tržišno natjecanje i odjela Komisije za 

prevođenje ako je potrebna pomoć pri 

prevođenju dokumenata i prepiske u 

takvim situacijama. 

Or. en 

 

Amandman  231 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 19. – stavak 1.a (novi) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Države članice jamče da se zahtjevi za 

oslobađanje od kazne mogu podnijeti na 

svakom službenom jeziku Unije. 

Or. en 

 

Amandman  232 

Alfred Sant 

 

Prijedlog direktive 

Članak 20. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Potrebno je uspostaviti sustav 

suradnje između nacionalnih tijela 

nadležnih za tržišno natjecanje, Europske 

mreže za tržišno natjecanje i odjela 

Komisije za prevođenje ako je potrebna 

pomoć pri prevođenju dokumenata i 

prepiske u takvim situacijama. 

Or. en 

 

Amandman  233 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 20. – stavak 2. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju diskrecijsko pravo 

odlučiti hoće li dodijeliti zabilježbu ili ne. 

2. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje imaju diskrecijsko pravo 

odlučiti hoće li dodijeliti zabilježbu ili ne. 

Zabilježba se može odobriti samo ako 

poduzetnik nacionalnom tijelu nadležnom 

za tržišno natjecanje dostavi sljedeće 

kumulativne informacije: 

 i.  naziv i adresu podnositelja 
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zahtjeva; 

 ii.  razlog za zabrinutost koja je dovela 

do podnošenja zahtjeva za oslobođenje od 

kazne ili njezino smanjenje; 

 iii.  imena svih ostalih poduzetnika 

koji sudjeluju ili su sudjelovali u 

navodnom tajnom kartelu; 

 iv.  predmetne proizvode i predmetna 

područja; 

 v.  trajanje i vrstu navodnog 

kartelnog ponašanja; 

 vi.  informacije o svim prijašnjim ili 

mogućim budućim zahtjevima za 

oslobađanje od kazne ili njezino 

smanjenje podnesenima nekom drugom 

tijelu nadležnom za tržišno natjecanje u 

vezi s navodnim tajnim kartelom. 

Or. en 

 

Amandman  234 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Članak 21. – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje izbjegavaju zahtijevati od 

podnositelja zahtjeva bilo kakve 

informacije u vezi s navodnom povredom 

obuhvaćenom skraćenim zahtjevom prije 

nego zatraže podnošenje potpunog 

zahtjeva u skladu sa stavkom 6. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  235 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 
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Prijedlog direktive 

Članak 21. – stavak 3. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Države članice osiguravaju da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje izbjegavaju zahtijevati od 

podnositelja zahtjeva bilo kakve 

informacije u vezi s navodnom povredom 

obuhvaćenom skraćenim zahtjevom prije 

nego zatraže podnošenje potpunog 

zahtjeva u skladu sa stavkom 6. 

3. Države članice osiguravaju da će, 

ako nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje želi istražiti predmet naveden u 

skraćenom zahtjevu, pismeno obavijestiti 

Komisiju u roku od 30 radnih dana nakon 

zaprimanja skraćenog zahtjeva. Komisija i 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje dogovaraju se oko toga tko će 

preuzeti vodeću ulogu u istrazi u skladu s 

člankom 22.c. 

Or. en 

 

Amandman  236 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Članak 21. – stavak 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Države članice osiguravaju da 

podnositelji zahtjeva imaju mogućnost 

podnošenja potpunog zahtjeva za 

oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje 

kojima se dopunjuju skraćeni zahtjevi iz 

stavka 1. predmetnim nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje, nakon što 

je Komisija ta tijela obavijestila da u 

navedenom predmetu uopće ili djelomično 

ne namjerava djelovati. Države članice 

osiguravaju da nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje imaju ovlasti odrediti 

razuman rok u kojem je podnositelj 

zahtjeva dužan dostaviti potpuni zahtjev 

zajedno s odgovarajućim dokazima i 

informacijama. 

6. Države članice osiguravaju da 

podnositelji zahtjeva imaju mogućnost 

podnošenja potpunog zahtjeva za 

oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje 

kojima se dopunjuju skraćeni zahtjevi iz 

stavka 1. predmetnim nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje, nakon što 

je Komisija ta tijela obavijestila da u 

navedenom predmetu uopće ili djelomično 

ne namjerava djelovati. Komisija će 

redovito izvješćivati dotična nacionalna 

tijela nadležna za tržišno natjecanje o 

trenutačnom stanju i bez odgode donijeti 

prethodno navedenu odluku. Države 

članice osiguravaju da nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje imaju ovlasti 

odrediti razuman rok u kojem je 

podnositelj zahtjeva dužan dostaviti 

potpuni zahtjev zajedno s odgovarajućim 

dokazima i informacijama. 
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Or. en 

 

Amandman  237 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 21. – stavak 6. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Države članice osiguravaju da 

podnositelji zahtjeva imaju mogućnost 

podnošenja potpunog zahtjeva za 

oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje 

kojima se dopunjuju skraćeni zahtjevi iz 

stavka 1. predmetnim nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje, nakon što 

je Komisija ta tijela obavijestila da u 

navedenom predmetu uopće ili djelomično 

ne namjerava djelovati. Države članice 

osiguravaju da nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje imaju ovlasti odrediti 

razuman rok u kojem je podnositelj 

zahtjeva dužan dostaviti potpuni zahtjev 

zajedno s odgovarajućim dokazima i 

informacijama. 

6. U slučajevima koji nisu navedeni u 

stavku 3. države članice osiguravaju da 

podnositelji zahtjeva imaju mogućnost 

podnošenja potpunog zahtjeva za 

oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje 

kojima se dopunjuju skraćeni zahtjevi iz 

stavka 1. predmetnim nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje, nakon što 

je Komisija ta tijela obavijestila da u 

navedenom predmetu uopće ili djelomično 

ne namjerava djelovati. Države članice 

osiguravaju da nacionalna tijela nadležna 

za tržišno natjecanje imaju ovlasti odrediti 

razuman rok u kojem je podnositelj 

zahtjeva dužan dostaviti potpuni zahtjev 

zajedno s odgovarajućim dokazima i 

informacijama. 

Or. en 

 

Amandman  238 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 21. – stavak 7. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

7. Ako podnositelj zahtjeva podnese 

potpuni zahtjev u skladu sa stavkom 6. u 

roku koji je odredilo nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje, države 

članice osiguravaju da se informacije iz 

zahtjeva smatraju dostavljenima u vrijeme 

podnošenja skraćenog zahtjeva. Ako 

7. Ako podnositelj zahtjeva podnese 

potpuni zahtjev u skladu sa stavkom 6. u 

roku koji je odredilo nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje, države 

članice osiguravaju da se informacije iz 

zahtjeva smatraju dostavljenima u vrijeme 
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podnositelj zahtjeva podnese skraćeni 

zahtjev najkasnije 5 radnih dana nakon 

podnošenja zahtjeva za oslobađanje od 

kazne ili njezino smanjenje Komisiji, 

smatra se da je skraćeni zahtjev podnesen 

u vrijeme kada je zahtjev za oslobađanje 

od kazne ili njezino smanjenje podnesen 

Komisiji. 

podnošenja skraćenog zahtjeva. 

Or. de 

Obrazloženje 

Određivanje ovog pravila o pet dana znači nerazmjerno administrativno opterećenje za 

nacionalna nadležna tijela za tržišno natjecanje, koje u određenim okolnostima može stvoriti 

teško rješive probleme u vezi s podnošenjem zahtjeva. 

 

Amandman  239 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 21. – stavak 7. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

7. Ako podnositelj zahtjeva podnese 

potpuni zahtjev u skladu sa stavkom 6. u 

roku koji je odredilo nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje, države 

članice osiguravaju da se informacije iz 

zahtjeva smatraju dostavljenima u vrijeme 

podnošenja skraćenog zahtjeva. Ako 

podnositelj zahtjeva podnese skraćeni 

zahtjev najkasnije 5 radnih dana nakon 

podnošenja zahtjeva za oslobađanje od 

kazne ili njezino smanjenje Komisiji, 

smatra se da je skraćeni zahtjev podnesen 

u vrijeme kada je zahtjev za oslobađanje 

od kazne ili njezino smanjenje podnesen 

Komisiji. 

7. Ako podnositelj zahtjeva podnese 

potpuni zahtjev u skladu sa stavkom 6. u 

roku koji je odredilo nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje, države 

članice osiguravaju da se informacije iz 

zahtjeva smatraju dostavljenima u vrijeme 

podnošenja skraćenog zahtjeva. 

Or. en 

Obrazloženje 

Pravilo o 5 radnih dana bit će teško primijeniti u praksi. 
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Amandman  240 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Članak 21. – stavak 7. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

7. Ako podnositelj zahtjeva podnese 

potpuni zahtjev u skladu sa stavkom 6. u 

roku koji je odredilo nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje, države 

članice osiguravaju da se informacije iz 

zahtjeva smatraju dostavljenima u vrijeme 

podnošenja skraćenog zahtjeva. Ako 

podnositelj zahtjeva podnese skraćeni 

zahtjev najkasnije 5 radnih dana nakon 

podnošenja zahtjeva za oslobađanje od 

kazne ili njezino smanjenje Komisiji, 

smatra se da je skraćeni zahtjev podnesen 

u vrijeme kada je zahtjev za oslobađanje 

od kazne ili njezino smanjenje podnesen 

Komisiji. 

7. Ako podnositelj zahtjeva podnese 

potpuni zahtjev u skladu sa stavkom 6. u 

roku koji je odredilo nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje, države 

članice osiguravaju da se informacije iz 

zahtjeva smatraju dostavljenima u vrijeme 

podnošenja skraćenog zahtjeva. 

Or. en 

 

Amandman  241 

Joachim Starbatty 

u ime Kluba zastupnika ECR-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 22. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da sadašnji i 

bivši zaposlenici i direktori poduzetnika 

koji tijelima za tržišno natjecanje podnose 

zahtjev za oslobađanje od kazni uživaju 

zaštitu od kaznenih i upravnih kazni te 

kazni izrečenih u nekaznenim sudskim 

postupcima zbog njihova sudjelovanja u 

tajnom kartelu na koji se zahtjev odnosi 

ako ti zaposlenici i direktori aktivno 

surađuju s predmetnim tijelima za tržišno 

Države članice osiguravaju da sadašnji i 

bivši zaposlenici i direktori poduzetnika 

koji tijelima za tržišno natjecanje podnose 

zahtjev za oslobađanje od kazni uživaju 

zaštitu od kaznenih i upravnih kazni te 

kazni izrečenih u nekaznenim sudskim 

postupcima zbog njihova sudjelovanja u 

tajnom kartelu na koji se zahtjev odnosi 

ako ti zaposlenici i direktori aktivno 

surađuju s predmetnim tijelima za tržišno 
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natjecanje, a zahtjev za oslobađanje od 

kazni prethodi početku kaznenog 

postupka. 

natjecanje, a zahtjev za oslobađanje od 

kazni prethodi trenutku u kojem su 

nadležna tijela država članica obavijestila 

zaposlenike i direktore o kaznenom 

postupku. 

Or. en 

Obrazloženje 

Klub zastupnika ECR-a zabrinut je da bi se preširokom odredbom o oslobođenju od kazne ili 

njezinu smanjenju mogao poništiti odvraćajući učinak kazni. 

 

Amandman  242 

Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 22. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da sadašnji i 

bivši zaposlenici i direktori poduzetnika 

koji tijelima za tržišno natjecanje podnose 

zahtjev za oslobađanje od kazni uživaju 

zaštitu od kaznenih i upravnih kazni te 

kazni izrečenih u nekaznenim sudskim 

postupcima zbog njihova sudjelovanja u 

tajnom kartelu na koji se zahtjev odnosi 

ako ti zaposlenici i direktori aktivno 

surađuju s predmetnim tijelima za tržišno 

natjecanje, a zahtjev za oslobađanje od 

kazni prethodi početku kaznenog postupka. 

Države članice osiguravaju da sadašnji i 

bivši zaposlenici i direktori poduzetnika 

koji tijelima za tržišno natjecanje podnose 

zahtjev za oslobađanje od kazni uživaju 

zaštitu od kaznenih i upravnih kazni te 

kazni izrečenih u nekaznenim sudskim 

postupcima zbog njihova sudjelovanja u 

tajnom kartelu na koji se zahtjev odnosi, 

uključujući u prekograničnim 

slučajevima, ako ti zaposlenici i direktori 

aktivno surađuju s predmetnim tijelima za 

tržišno natjecanje, a zahtjev za oslobađanje 

od kazni prethodi početku kaznenog 

postupka. 

Or. en 

 

Amandman  243 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 22. – stavak 1.a (novi) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 U slučajevima kada poduzetnik podnese 

zahtjev za oslobađanje od kazni nakon što 

su nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje pokrenula istrage, ali uz 

predočenje novih činjenica i značajne 

dodane vrijednosti u svrhu dokazivanja 

povrede članka 101. UFEU-a ili 

odgovarajuće odredbe prema 

nacionalnom zakonu, države članice 

mogu donijeti odredbe koje će bivšim 

zaposlenicima podnositelja zahtjeva za 

oslobađanje od kazni pružiti zaštitu od 

kaznenih i upravnih kazni, ako ti 

zaposlenici aktivno surađuju s dotičnim 

tijelima za tržišno natjecanje.  

Or. en 

Obrazloženje 

Određena tijela nadležna za tržišno natjecanje imaju mogućnost ponuditi pod određenim 

uvjetima program oslobađanja od kazne nakon početka istrage. To bi se trebalo primjenjivati 

samo na zaposlenike, a ne na direktore. 

 

Amandman  244 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 22.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 22.a 

 Interakcija između programa oslobađanja 

od kazne u različitim državama članicama 

 Kako bi se spriječili slučajevi dvostrukog 

oslobađanja od kazne, države članice 

jamče da se prihvatljivim smatra samo 

prvi zahtjev za oslobađanje od kazne, na 

primjer ako nekoliko poduzetnika koji 

sudjeluju u istom tajnom kartelu podnese 

različite zahtjeve za oslobađanje od kazne 

različitim nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje ili 
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Komisiji.  

Or. en 

 

Amandman  245 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 22.b (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 22.b 

 Poticaj za prijavu tajnih kartela i ostalih 

protutržišnih praksi 

 Države članice uvelike se potiče da 

zajamče da njihova nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje uspostave 

internetski alat s pomoću kojeg će 

pojedinci moći lakše upozoravati o tajnim 

kartelima i drugim protutržišnim 

praksama, uz istodobnu zaštitu njihove 

anonimnosti. 

Or. en 

 

Amandman  246 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak -23. (novo) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak -23. 

 Suradnja između tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje i Komisije 

 1.  Države članice jamče da službe 

Komisije automatski imaju nadležnost za 

pokretanje istrage u slučajevima tajnih 

kartela koji obuhvaćaju najmanje tri 

države članice te će nacionalna tijela 
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nadležna za tržišno natjecanje takve 

slučajeve uputiti njima. 

 2.  U slučajevima iz članka 21. 

stavka 3., i ne dovodeći u pitanje 

prethodni stavak, nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje i Komisija 

stupaju u dijalog o tome koja je institucija 

najprikladnija za pokretanje istrage. Ako 

se ne dokaže potreba za paneuropskom 

istragom ili u slučajevima u kojima nije 

postignut dogovor u roku od 30 radnih 

dana, smatra se da nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje ima 

prednost za otvaranje predmeta. Ako 

Komisija preuzme vodeću ulogu u 

pokretanju istrage, nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje 

suzdržavaju se zahtijevati od podnositelja 

zahtjeva bilo kakve informacije u vezi s 

navodnom povredom obuhvaćenom 

skraćenim zahtjevom, osim stavki 

navedenih u članku 21. stavku 2., prije 

nego što zatraže podnošenje potpunog 

zahtjeva u skladu s člankom 21. 

stavkom 6. 

Or. en 

 

Amandman  247 

Anne Sander 

 

Prijedlog direktive 

Članak 23. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice osiguravaju da kada 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje provode inspekciju u ime 

drugih nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje u skladu s člankom 22. 

Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003, službene 

osobe i osobe u njihovoj pratnji koje je 

ovlastilo nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje podnositelj zahtjeva 

imaju pravo prisustvovati i aktivno 

pomagati nacionalnom tijelu za tržišno 

Države članice osiguravaju da kada 

nacionalna upravna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje provode inspekciju u ime 

drugih nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje u skladu s člankom 22. 

Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003, službene 

osobe i osobe u njihovoj pratnji koje je 

ovlastilo nacionalno tijelo nadležno za 

tržišno natjecanje podnositelj zahtjeva 

imaju pravo pomagati nacionalnom tijelu 

za tržišno natjecanje primatelju zahtjeva pri 
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natjecanje primatelju zahtjeva pri 

provođenju inspekcije izvršavanjem ovlasti 

iz članaka 6. i 7. 

provođenju inspekcije izvršavanjem ovlasti 

iz članaka 6. i 7. 

Or. fr 

 

Amandman  248 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 23. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a.  U slučaju pozitivnog sukoba 

nadležnosti za istragu između dvaju ili 

više nacionalnih tijela nadležnih za 

tržišno natjecanje i ako se ne postigne 

dogovor oko toga tko će preuzeti vodeću 

ulogu u istrazi, Komisija ima zadatak 

imenovati nacionalna tijela nadležna za 

tržišno natjecanje koja se smatraju 

najprikladnijima za otvaranje predmeta. 

Or. en 

 

Amandman  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 25. – stavak 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Tijelo primatelj zahtjeva nije 

obvezno izvršiti odluke u skladu sa 

stavkom 1. ako je to u očitoj suprotnosti s 

javnim poretkom države članice za koju je 

zatraženo izvršenje. 

5. Tijelo primatelj zahtjeva izvršava 

odluke u skladu sa stavkom 1., osim ako 

može dokazati opravdane razloge tijelu 

podnositelju zahtjeva kojima pokazuje da 
je to u očitoj suprotnosti s javnim poretkom 

države članice za koju je zatraženo 

izvršenje. 

Or. en 
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Obrazloženje 

Izvorna iznimka iz stavka 5. ne sadržava nikakav zahtjev da se opravda odbijanje i ne dopušta 

sustavu da riješi mogući spor između tijela. 

 

Amandman  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 25. – stavak 5.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 5a. Ako se tijelo podnositelj zahtjeva 

ne slaže s odbijanjem tijela primatelja 

zahtjeva da provede odluku u skladu sa 

stavkom 5., Komisija može, na zahtjev 

države članice tijela podnositelja zahtjeva, 

donijeti obvezujuću odluku u roku od tri 

mjeseca od dana odbijanja u kojoj se 

utvrđuje je li odbijanje opravdano na 

temelju javnih politika. Ako Komisija 

utvrdi da je odbijanje tijela primatelja 

zahtjeva bilo neopravdano, tijelo primatelj 

zahtjeva izvršava odluku sukladno sa 

stavkom 1. 

Or. en 

 

Amandman  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 26.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 26.a 

 Dijeljenje troškova između nacionalnih 

tijela nadležnih za tržišno natjecanje 

 Države članice jamče da nacionalna 

upravna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje koja zatraže pomoć izvršavaju 

na zahtjev tijela primatelja zahtjeva 
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sljedeće: 

 (a) u pogledu radnje poduzete sukladno s 

člancima 23. i 24., snose sve razumne 

dodatne troškove, uključujući troškove 

prevođenja i administrativne troškove; 

 (b) u pogledu radnje poduzete sukladno s 

člankom 25., dopuštaju tijelu primatelju 

zahtjeva da nadoknadi sve razumne 

administrativne troškove s pomoću 

naplaćene novčane kazne ili penala. 

Or. en 

Obrazloženje 

Člancima 23., 24. i 25. zahtijevaju se dodatni troškovi za tijela države članice koja pružaju 

pomoć. Iako u većini slučajeva neće doći do podnošenja zahtjeva za naknadu troškova između 

država članica, treba biti jasno tko je odgovoran za takve troškove ako dođe do spora ili ako 

naplata kazne zahtijeva znatnu količinu vremena ili sredstava. 

 

Amandman  252 

Anne Sander 

 

Prijedlog direktive 

Članak 27. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Države članice jamče da 

nacionalna tijela nadležna za tržišno 

natjecanje mogu istraživati povrede 

članaka 101. i 102. UFEU-a samo tijekom 

četiri godine od kraja povrede. 

Or. fr 

 

Amandman  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 27. – stavak 2.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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 2a. Komisija jamči da se obavijest o 

početku službene istražne radnje u 

postupku koju je uputilo nacionalno tijelo 

nadležno za tržišno natjecanje iz 

članka 11. stavka 3. Uredbe 1/2003 stavlja 

na raspolaganje nacionalnim tijelima 

nadležnima za tržišno natjecanje drugih 

država članica u okviru sustava Europske 

mreže za tržišno natjecanje. 

Or. en 

 

Amandman  254 

Thierry Cornillet 

 

Prijedlog direktive 

Članak 27.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 27.a 

 Rokovi zastare za istrage 

 Države članice jamče da nacionalna tijela 

nadležna za tržišno natjecanje mogu 

pokrenuti istragu o povredi članaka 101. i 

102. UFEU-a samo u roku od ...* 

godine/godina od počinjenja povrede. 

 ______________ 

 * Utvrdit će se kao prosjek nacionalnih 

praksi. 

Or. en 

Obrazloženje 

Poduzećima bi bilo iznimno korisno da se rokovi zastare za istrage usklade na razini EU-a. 

 

Amandman  255 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 29. – stavak 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Informacije prikupljene na temelju 

odredaba ove Direktive trebaju se 

upotrebljavati samo za svrhe za koje su 

prikupljene. One se ne bi trebale 

upotrebljavati za izricanje kazni fizičkim 

osobama. 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Ovom bi se odredbom mogle značajno potkopati kaznene istrage (o fizičkim osobama). 

 

Amandman  256 

Barbara Kappel 

 

Prijedlog direktive 

Članak 29. – stavak 1. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Informacije prikupljene na temelju 

odredaba ove Direktive trebaju se 

upotrebljavati samo za svrhe za koje su 

prikupljene. One se ne bi trebale 

upotrebljavati za izricanje kazni fizičkim 

osobama. 

1. Ne dovodeći u pitanje obveze 

obavještavanja javnog tužitelja o 

kaznenim djelima kako je predviđeno 

nacionalnim zakonom, informacije 

prikupljene na temelju odredaba ove 

Direktive trebaju se upotrebljavati samo za 

svrhe za koje su prikupljene. 

Or. en 

 

Amandman  257 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 29. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Ne dovodeći u pitanje obveze 

obavješćivanja javnog tužitelja o 

postupcima za kaznena djela u skladu s 

nacionalnim zakonodavstvom, 

informacije prikupljene na temelju 
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odredbi ove Direktive trebaju se 

upotrebljavati samo u svrhe u koje su 

prikupljene. 

Or. de 

Obrazloženje 

Ovom se izmjenom objašnjava da je dopuštena razmjena informacija u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom u svrhu obavješćivanja javnog tužitelja o postupcima za kaznena djela. 

 

Amandman  258 

Anne Sander 

 

Prijedlog direktive 

Članak 29. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Države članice jamče da su 

poslovne tajne primjereno zaštićene 

tijekom cijelog postupka. Svi službenici 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje trebaju poštovati taj zahtjev. 

Or. fr 

Amandman  259 

Thierry Cornillet 

 

Prijedlog direktive 

Članak 29. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Države članice jamče da su 

poslovne tajne primjereno zaštićene 

tijekom cijelog postupka. Svi službenici 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje trebali bi poštovati taj zahtjev. 

Or. en 

Obrazloženje 

Poduzećima je iznimno važno da su njihove poslovne tajne zaštićene tijekom postupaka, a to 

je važno i za vjerodostojnost nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje. 
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Amandman  260 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Članak 29. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1a. Države članice jamče da su 

poslovne tajne primjereno zaštićene u 

svakoj fazi postupka. 

Or. de 

 

Amandman  261 

Markus Ferber 

 

Prijedlog direktive 

Članak 29. – stavak 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Ako tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje prenosi informacije koje mu je 

dobrovoljno dostavio podnositelj zahtjeva 

u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 

1/2003 bez suglasnosti podnositelja 

zahtjeva, država članica osigurava da 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje primatelj može ispuniti obvezu 

iz stavka 4. točke (c). 

5. Ako tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje prenosi informacije koje mu je 

dobrovoljno dostavio podnositelj zahtjeva 

u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 

1/2003 bez suglasnosti podnositelja 

zahtjeva, država članica osigurava da 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje primatelj ispunjava kriterije iz 

stavka 4. točke (c). 

Or. de 

 

Amandman  262 

Thierry Cornillet 

 

Prijedlog direktive 

Članak 29. – stavak 5. 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Ako tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje prenosi informacije koje mu je 

5. Ako tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje prenosi informacije koje mu je 
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dobrovoljno dostavio podnositelj zahtjeva 

u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) 

br. 1/2003 bez suglasnosti podnositelja 

zahtjeva, država članica osigurava da 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje primatelj može ispuniti obvezu 

iz stavka 4. točke (c). 

dobrovoljno dostavio podnositelj zahtjeva 

u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 

1/2003 bez suglasnosti podnositelja 

zahtjeva, država članica osigurava da 

nacionalno tijelo nadležno za tržišno 

natjecanje primatelj ispunjava obvezu iz 

stavka 4. točke (c). 

Or. en 

 

Amandman  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Prijedlog direktive 

Članak 29. – stavak 6.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 6a. Stavkom 1. ne dovode se u pitanje 

zahtjevi nacionalnog kaznenog prava. 

Or. en 

 

Amandman  264 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 31. – naslov 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Troškovi Europske mreže za tržišno 

natjecanje 

Europska mreža za tržišno natjecanje 

Or. en 

 

Amandman  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Prijedlog direktive 

Članak 31. – stavak 1. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Troškovi Komisije u vezi s održavanjem i 

razvojem Europske mreže za tržišno 

natjecanje i suradnje unutar Europske 

mreže za tržišno natjecanje pokrivaju se iz 

općeg proračuna Unije u granicama 

raspoloživih sredstava. 

Troškovi Komisije u vezi s održavanjem i 

razvojem Europske mreže za tržišno 

natjecanje i suradnje unutar Europske 

mreže za tržišno natjecanje pokrivaju se iz 

općeg proračuna Unije. 

Or. en 

 

Amandman  266 

Michel Reimon 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog direktive 

Članak 31. – stavak 1.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Europska mreža za tržišno natjecanje 

objavljuje prema potrebi korisne 

preporuke i najbolje prakse različitih 

nacionalnih tijela nadležnih za tržišno 

natjecanje u pogledu neovisnosti, 

sredstava, ovlasti, kazni i programa 

pomoći. 

Or. en 

Amandman  267 

Othmar Karas 

 

Prijedlog direktive 

Članak 32.a (novi) 

 
Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Članak 32.a 

 Preispitivanje 

 Do ... [pet godina nakon stupanja na 

snagu ove Direktive] Europska komisija 

predstavlja izvješće Europskom 

parlamentu i Vijeću o primjeni i provedbi 

ove Direktive, koje prema potrebi može 

biti popraćeno odgovarajućim 
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zakonodavnim prijedlozima. 

Or. de 

 


