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Módosítás  53 

Tibor Szanyi 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

5 a bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel az Európai Parlament 

Gazdasági és Monetáris Bizottságának az 

EU versenypolitikájáról szóló éves 

jelentésre vonatkozó jelentésére (A8-

0001/2017), és különösen az említett 

jelentés 151–159. pontjára, 

  

Or. en 

 

Módosítás  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 

102. cikke közrendet érintő 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket az 

egész Unióban hatékonyan kell alkalmazni 

a torzulásoktól mentes belső piaci verseny 

biztosítása érdekében. Az EUMSZ 101. és 

102. cikkének hatékony végrehajtására van 

szükség a nyitottabb európai versenypiacok 

kialakításához, ahol a vállalkozások 

érdemeik alapján, vállalkozások által 

állított, piacra lépést gátló akadályoktól 

mentesen versenyeznek, gyarapítva a 

jólétet, és új munkahelyeket hozva létre. A 

versenyszabályok hatékony végrehajtása 
védi a fogyasztókat azoktól az üzleti 

gyakorlatoktól, amelyek mesterségesen 

magasan tartják az áruk és szolgáltatások 

árát, és növeli az innovatív áruk és 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 

102. cikke közrendet érintő 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket az 

egész Unióban hatékonyan kell alkalmazni 

a torzulásoktól mentes belső piaci verseny 

biztosítása érdekében. Az EUMSZ 101. és 

102. cikkének hatékony végrehajtására van 

szükség a nyitottabb európai versenypiacok 

kialakításához, ahol a vállalkozások 

érdemeik alapján, vállalkozások által 

állított, piacra lépést gátló akadályoktól 

mentesen versenyeznek, gyarapítva a 

jólétet, és új munkahelyeket hozva létre. A 

verseny az innováció fontos ösztönzője. 

Európa kisméretű, szegmentált piacait 

jellemzően súlyosabban érinti a hiánya. A 

verseny védi a fogyasztókat azoktól az 

üzleti gyakorlatoktól, amelyek 

mesterségesen magasan tartják az áruk és 
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szolgáltatások választékát. szolgáltatások árát, és növeli az innovatív 

áruk és szolgáltatások választékát. 

Or. fi 

 

Módosítás  55 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 102. 

cikke közrendet érintő rendelkezéseket 

tartalmaz, amelyeket az egész Unióban 

hatékonyan kell alkalmazni a torzulásoktól 

mentes belső piaci verseny biztosítása 

érdekében. Az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének hatékony végrehajtására van 

szükség a nyitottabb európai versenypiacok 

kialakításához, ahol a vállalkozások 

érdemeik alapján, vállalkozások által 

állított, piacra lépést gátló akadályoktól 

mentesen versenyeznek, gyarapítva a 

jólétet, és új munkahelyeket hozva létre. A 

versenyszabályok hatékony végrehajtása 

védi a fogyasztókat azoktól az üzleti 

gyakorlatoktól, amelyek mesterségesen 

magasan tartják az áruk és szolgáltatások 

árát, és növeli az innovatív áruk és 

szolgáltatások választékát. 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 102. 

cikke közrendet érintő rendelkezéseket 

tartalmaz, amelyeket az egész Unióban 

hatékonyan kell alkalmazni a torzulásoktól 

mentes belső piaci verseny biztosítása 

érdekében. Az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének hatékony végrehajtására van 

szükség a nyitottabb európai versenypiacok 

kialakításához, ahol a vállalkozások 

érdemeik alapján, vállalkozások által 

állított, piacra lépést gátló akadályoktól 

mentesen versenyeznek, gyarapítva a 

jólétet, és új munkahelyeket hozva létre. A 

versenyszabályok hatékony végrehajtása 

védi a fogyasztókat és a belső piacon 

tevékenykedő vállalkozásokat azoktól az 

üzleti gyakorlatoktól, amelyek 

mesterségesen magasan tartják az áruk és 

szolgáltatások árát, és növeli az innovatív 

áruk és szolgáltatások választékát. 

Or. de 

 

Módosítás  56 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 

102. cikke közrendet érintő 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket az 

egész Unióban hatékonyan kell alkalmazni 

a torzulásoktól mentes belső piaci verseny 

biztosítása érdekében. Az EUMSZ 101. és 

102. cikkének hatékony végrehajtására van 

szükség a nyitottabb európai 

versenypiacok kialakításához, ahol a 

vállalkozások érdemeik alapján, 

vállalkozások által állított, piacra lépést 

gátló akadályoktól mentesen versenyeznek, 

gyarapítva a jólétet, és új munkahelyeket 

hozva létre. A versenyszabályok hatékony 

végrehajtása védi a fogyasztókat azoktól az 

üzleti gyakorlatoktól, amelyek 

mesterségesen magasan tartják az áruk és 

szolgáltatások árát, és növeli az innovatív 

áruk és szolgáltatások választékát. 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 

102. cikke közrendet érintő 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket az 

egész Unióban hatékonyan kell alkalmazni 

a torzulásoktól mentes belső piaci verseny 

biztosítása érdekében. Az EUMSZ 101. és 

102. cikkének hatékony végrehajtására van 

szükség a tisztességesebb európai 

versenypiacok kialakításához, ahol a 

vállalkozások érdemeik alapján, 

vállalkozások által állított, piacra lépést 

gátló akadályoktól mentesen versenyeznek, 

gyarapítva a jólétet, és új munkahelyeket 

hozva létre. A versenyszabályok hatékony 

végrehajtása védi a fogyasztókat azoktól az 

üzleti gyakorlatoktól, amelyek 

mesterségesen magasan tartják az áruk és 

szolgáltatások árát, és növeli az innovatív 

áruk és szolgáltatások választékát. 

Or. en 

 

Módosítás  57 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok nyilvánosan 

hozzáférhető időszakos jelentéseket 

nyújtsanak be tevékenységükről valamely 

kormányzati vagy parlamenti szerv 

számára. A tagállamok biztosítják, hogy e 

jelentések információkat tartalmazzanak a 

döntéshozó testület tagjainak 

kinevezéséről és felmentéséről, az adott 

évben kiutalt források összegéről, 

valamint az ezen összegben az előző 

évekhez képest bekövetkező bármely 

változásokról. 
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Or. en 

Indokolás 

A kormányzati vagy parlamenti szerveknek olyan időszakos jelentéseket kell kapniuk a 

nemzeti versenyhatóságoktól tevékenységeikről, amelyek nyilvánosan is hozzáférhetők. E 

jelentéseknek információkat kell tartalmazniuk például a döntéshozó testület tagjainak 

kinevezéséről és felmentéséről, valamint a források összegének változásairól. Ez lehetővé teszi 

annak eredményes nyomon követését, hogy betartják-e az ezen irányelvben foglalt 

garanciákat. 

 

Módosítás  58 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Annak elkerülése érdekében, hogy 

a tagállamokban szükségtelen új 

eljárásjogi rendelkezéseket kelljen 

bevezetni, ezen irányelv nem 

veszélyeztetheti a döntéshozatali és 

vizsgálati hatáskörök adott tagállamon 

belül működő különböző nemzeti 

versenyhatóságok közötti bevált 

felosztását. 

Or. de 

 

Módosítás  59 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A vizsgálat alá vont 

vállalkozásokkal kapcsolatos valamennyi 

információnak az adathordozótól 

függetlenül digitális formában való 

beszerzésére vonatkozó hatáskör nemzeti 

versenyhatóságok számára történő 

(4) A vizsgálat alá vont 

vállalkozásokkal kapcsolatos 

információknak az adathordozótól 

függetlenül digitális formában való 

beszerzésére vonatkozó hatáskör nemzeti 

versenyhatóságok számára történő 
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biztosítása ugyancsak hatással van a 

nemzeti versenyhatóságok hatásköreire, 

amikor az eljárás korai szakaszában a 

vonatkozó vizsgálati intézkedést az 

EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezések alapján teszik 

meg. A belső piacon a versenyjog 

érvényesítésének hatékonyságát 

akadályozná, ha a nemzeti 

versenyhatóságoknak különböző hatályú 

vizsgálati jogkörök állnának 

rendelkezésükre attól függően, hogy végül 

csak a nemzeti versenyjogi rendelkezéseket 

vagy az EUMSZ 101. és 102. cikkét is 

alkalmazzák. Ennek megfelelően az 

irányelv hatályának ki kell terjednie az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének önálló 

alkalmazására, valamint az ezekkel 

párhuzamosan ugyanazon ügyben 

alkalmazott nemzeti versenyjogi szabályok 

alkalmazására. Kivételt képez ez alól az 

engedékenységi nyilatkozatok és az 

egyezségi beadványok védelme, amelynek 

hatálya az önmagában alkalmazott nemzeti 

versenyjogra is kiterjed. 

biztosítása ugyancsak hatással van a 

nemzeti versenyhatóságok hatásköreire, 

amikor az eljárás korai szakaszában a 

vonatkozó vizsgálati intézkedést az 

EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezések alapján teszik 

meg. A belső piacon a versenyjog 

érvényesítésének hatékonyságát 

akadályozná, ha a nemzeti 

versenyhatóságoknak különböző hatályú 

vizsgálati jogkörök állnának 

rendelkezésükre attól függően, hogy végül 

csak a nemzeti versenyjogi rendelkezéseket 

vagy az EUMSZ 101. és 102. cikkét is 

alkalmazzák. Ennek megfelelően az 

irányelv hatályának ki kell terjednie az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének önálló 

alkalmazására, valamint az ezekkel 

párhuzamosan ugyanazon ügyben 

alkalmazott nemzeti versenyjogi szabályok 

alkalmazására. Kivételt képez ez alól az 

engedékenységi nyilatkozatok és az 

egyezségi beadványok védelme, amelynek 

hatálya az önmagában alkalmazott nemzeti 

versenyjogra is kiterjed. 

Or. en 

 

Módosítás  60 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti jog számos esetben 

megakadályozza, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok rendelkezzenek az e 

szabályok hatékony végrehajtásához 

szükséges függetlenségi garanciákkal, 

továbbá végrehajtási és bírságolási 

hatáskörökkel. Ez aláássa azon 

képességüket, hogy hatékonyan 

(5) A nemzeti jog számos esetben 

megakadályozza, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok rendelkezzenek az e 

szabályok hatékony végrehajtásához 

szükséges függetlenségi garanciákkal, 

továbbá végrehajtási és bírságolási 

hatáskörökkel. Ez aláássa azon 

képességüket, hogy hatékonyan 
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alkalmazzák az EUMSZ 101. és 102. 

cikkét, valamint adott esetben az EUMSZ 

101. és 102. cikkével párhuzamosan a 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseket. A 

nemzeti jog például számos nemzeti 

versenyhatóság számára nem biztosít 

hatékony eszközöket ahhoz, hogy feltárják 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértését alátámasztó bizonyítékokat, 

hogy megbírságolják a jogsértő 

vállalkozásokat, továbbá nem biztosítja 

azokat az erőforrásokat sem, amelyek az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükségesek. Ez 

megakadályozhatja a versenyhatóságokat 

abban, hogy egyáltalán fellépjenek, vagy 

azt eredményezi, hogy végrehajtási 

intézkedéseik korlátozottak lesznek. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükséges operatív 

versenyhatósági eszközök és garanciák 

vonatkozásában tapasztalható 

hiányosságok miatt a versenyellenes 

gyakorlatokat folytató vállalkozások 

rendkívül különböző eljárási eredményekre 

számíthatnak attól függően, hogy melyik 

tagállamban működnek: előfordulhat, hogy 

elmarad vagy hatástalan lesz az EUMSZ 

101. vagy 102. cikke szerinti végrehajtás. 

Néhány tagállamban például a 

vállalkozások szerkezetátalakítással 

könnyen kibújhatnak a bírság 

megfizetésének kötelezettsége alól. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének, valamint az 

EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezéseknek az 

egyenlőtlen érvényesítése azt eredményezi, 

hogy nem minden esetben válik lehetővé a 

piacra lépés előtt álló akadályok 

felszámolása és a nyitottabb, 

versenyképesebb piacok létrehozása az 

Európai Unió egész területén, ahol a 

vállalkozások érdemeik alapján 

versenyeznek egymással. A vállalkozások 

és a fogyasztók helyzete e tekintetben 

különösen azokban a tagállamokban 

kedvezőtlen, amelyekben a nemzeti 

alkalmazzák az EUMSZ 101. és 102. 

cikkét, valamint adott esetben az EUMSZ 

101. és 102. cikkével párhuzamosan a 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseket. A 

nemzeti jog például számos nemzeti 

versenyhatóság számára nem biztosít 

hatékony eszközöket ahhoz, hogy feltárják 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértését alátámasztó bizonyítékokat, 

hogy megbírságolják a jogsértő 

vállalkozásokat, továbbá nem biztosítja 

azokat a megfelelő humán erőforrásokat és 

pénzügyi forrásokat, valamint 

költségvetési autonómiát sem, amelyek az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükségesek. Az elmúlt 

évek során több nemzeti versenyhatóság 

tapasztalta költségvetésének és személyzeti 

létszámának csökkentését, ami 

veszélyezteti a nemzeti versenyhatóságok 

megfelelő működését és küldetésük 

teljesítését. Ez megakadályozhatja a 

versenyhatóságokat abban, hogy egyáltalán 

fellépjenek, vagy azt eredményezi, hogy 

végrehajtási intézkedéseik korlátozottak 

lesznek. Az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

hatékony alkalmazásához szükséges 

operatív versenyhatósági eszközök és 

garanciák vonatkozásában tapasztalható 

hiányosságok miatt a versenyellenes 

gyakorlatokat folytató vállalkozások 

rendkívül különböző eljárási eredményekre 

számíthatnak attól függően, hogy melyik 

tagállamban működnek: előfordulhat, hogy 

elmarad vagy hatástalan lesz az EUMSZ 

101. vagy 102. cikke szerinti végrehajtás. 

Néhány tagállamban például a 

vállalkozások szerkezetátalakítással 

könnyen kibújhatnak a bírság 

megfizetésének kötelezettsége alól. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének, valamint az 

EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezéseknek az 

egyenlőtlen érvényesítése azt eredményezi, 

hogy nem minden esetben válik lehetővé a 

piacra lépés előtt álló akadályok 

felszámolása és a tisztességesebb, 
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versenyhatóságok kevesebb eszközzel 

rendelkeznek a hatékony jogalkalmazás 

megvalósítására. A vállalkozások nem 

versenyezhetnek érdemeik alapján, ha 

vannak olyan „biztonságos menedékek”, 

ahol büntetlenül folytathatók 

versenyellenes gyakorlatok, például azért, 

mert nem gyűjthetők bizonyítékok 

versenyellenes gyakorlatokról, vagy mert a 

vállalkozások elkerülhetik a bírságolást. E 

tényezők így visszatarthatják a 

vállalkozásokat attól, hogy az ilyen 

piacokra belépjenek, ott letelepedési 

jogukat gyakorolják, és 

árukat/szolgáltatásokat értékesítsenek. 

Azok a fogyasztók, akik olyan 

tagállamokban élnek, ahol kevésbé 

hatékony a végrehajtás, nem élvezhetik a 

versenyszabályok hatékony alkalmazásából 

fakadó előnyöket. Az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének, valamint az EUMSZ 101. és 102. 

cikkével párhuzamosan alkalmazott 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseknek 

Európa-szerte egyenetlen alkalmazása így 

torzítja a belső piacon folyó versenyt, és 

aláássa a belső piac megfelelő működését. 

versenyképesebb piacok létrehozása az 

Unió egész területén, ahol a vállalkozások 

érdemeik alapján versenyeznek egymással. 

A vállalkozások és a fogyasztók helyzete e 

tekintetben különösen azokban a 

tagállamokban kedvezőtlen, amelyekben a 

nemzeti versenyhatóságok kevesebb 

eszközzel rendelkeznek a hatékony 

jogalkalmazás megvalósítására. A 

vállalkozások nem versenyezhetnek 

érdemeik alapján, ha vannak olyan 

„biztonságos menedékek”, ahol büntetlenül 

folytathatók versenyellenes gyakorlatok, 

például azért, mert nem gyűjthetők 

bizonyítékok versenyellenes 

gyakorlatokról, vagy mert a vállalkozások 

elkerülhetik a bírságolást. E tényezők így 

visszatarthatják a vállalkozásokat attól, 

hogy az ilyen piacokra belépjenek, ott 

letelepedési jogukat gyakorolják, és 

árukat/szolgáltatásokat értékesítsenek. 

Azok a fogyasztók, akik olyan 

tagállamokban élnek, ahol kevésbé 

hatékony a végrehajtás, nem élvezhetik a 

versenyszabályok hatékony alkalmazásából 

fakadó előnyöket. Az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének, valamint az EUMSZ 101. és 102. 

cikkével párhuzamosan alkalmazott 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseknek 

Unió-szerte egyenetlen alkalmazása így 

torzítja a belső piacon folyó versenyt, és 

aláássa a belső piac megfelelő működését. 

Or. en 

 

Módosítás  61 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti jog számos esetben 

megakadályozza, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok rendelkezzenek az e 

(5) A nemzeti jog bizonyos 

hiányosságai megakadályozhatják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 
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szabályok hatékony végrehajtásához 

szükséges függetlenségi garanciákkal, 

továbbá végrehajtási és bírságolási 

hatáskörökkel. Ez aláássa azon 

képességüket, hogy hatékonyan 

alkalmazzák az EUMSZ 101. és 102. 

cikkét, valamint adott esetben az EUMSZ 

101. és 102. cikkével párhuzamosan a 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseket. A 

nemzeti jog például számos nemzeti 

versenyhatóság számára nem biztosít 

hatékony eszközöket ahhoz, hogy feltárják 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértését alátámasztó bizonyítékokat, 

hogy megbírságolják a jogsértő 

vállalkozásokat, továbbá nem biztosítja 

azokat az erőforrásokat sem, amelyek az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükségesek. Ez 

megakadályozhatja a versenyhatóságokat 

abban, hogy egyáltalán fellépjenek, vagy 

azt eredményezi, hogy végrehajtási 

intézkedéseik korlátozottak lesznek. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükséges operatív 

versenyhatósági eszközök és garanciák 

vonatkozásában tapasztalható 

hiányosságok miatt a versenyellenes 

gyakorlatokat folytató vállalkozások 

rendkívül különböző eljárási eredményekre 

számíthatnak attól függően, hogy melyik 

tagállamban működnek: előfordulhat, hogy 

elmarad vagy hatástalan lesz az EUMSZ 

101. vagy 102. cikke szerinti végrehajtás. 

Néhány tagállamban például a 

vállalkozások szerkezetátalakítással 

könnyen kibújhatnak a bírság 

megfizetésének kötelezettsége alól. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének, valamint az 

EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezéseknek az 

egyenlőtlen érvényesítése azt eredményezi, 

hogy nem minden esetben válik lehetővé a 

piacra lépés előtt álló akadályok 

felszámolása és a nyitottabb, 

versenyképesebb piacok létrehozása az 

Európai Unió egész területén, ahol a 

az e szabályok hatékony végrehajtásához 

szükséges függetlenségi garanciákkal, 

továbbá végrehajtási és bírságolási 

hatáskörökkel. Ez aláássa azon 

képességüket, hogy hatékonyan 

alkalmazzák az EUMSZ 101. és 102. 

cikkét, valamint adott esetben az EUMSZ 

101. és 102. cikkével párhuzamosan a 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseket. A 

nemzeti jog például számos nemzeti 

versenyhatóság számára nem biztosít 

hatékony eszközöket ahhoz, hogy feltárják 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértését alátámasztó bizonyítékokat, 

hogy megbírságolják a jogsértő 

vállalkozásokat, továbbá nem biztosítja 

azokat az erőforrásokat sem, amelyek az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükségesek. Ez 

megakadályozhatja a versenyhatóságokat 

abban, hogy egyáltalán fellépjenek, vagy 

azt eredményezi, hogy végrehajtási 

intézkedéseik korlátozottak lesznek. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükséges operatív 

versenyhatósági eszközök és garanciák 

vonatkozásában tapasztalható 

hiányosságok miatt a versenyellenes 

gyakorlatokat folytató vállalkozások 

rendkívül különböző eljárási eredményekre 

számíthatnak attól függően, hogy melyik 

tagállamban működnek: előfordulhat, hogy 

elmarad vagy hatástalan lesz az EUMSZ 

101. vagy 102. cikke szerinti végrehajtás. 

Néhány tagállamban például a 

vállalkozások szerkezetátalakítással 

könnyen kibújhatnak a bírság 

megfizetésének kötelezettsége alól. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének, valamint az 

EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezéseknek az 

egyenlőtlen érvényesítése azt eredményezi, 

hogy nem minden esetben válik lehetővé a 

piacra lépés előtt álló akadályok 

felszámolása és a nyitottabb, 

versenyképesebb piacok létrehozása az 

Európai Unió egész területén, ahol a 
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vállalkozások érdemeik alapján 

versenyeznek egymással. A vállalkozások 

és a fogyasztók helyzete e tekintetben 

különösen azokban a tagállamokban 

kedvezőtlen, amelyekben a nemzeti 

versenyhatóságok kevesebb eszközzel 

rendelkeznek a hatékony jogalkalmazás 

megvalósítására. A vállalkozások nem 

versenyezhetnek érdemeik alapján, ha 

vannak olyan „biztonságos menedékek”, 

ahol büntetlenül folytathatók 

versenyellenes gyakorlatok, például azért, 

mert nem gyűjthetők bizonyítékok 

versenyellenes gyakorlatokról, vagy mert a 

vállalkozások elkerülhetik a bírságolást. E 

tényezők így visszatarthatják a 

vállalkozásokat attól, hogy az ilyen 

piacokra belépjenek, ott letelepedési 

jogukat gyakorolják, és 

árukat/szolgáltatásokat értékesítsenek. 

Azok a fogyasztók, akik olyan 

tagállamokban élnek, ahol kevésbé 

hatékony a végrehajtás, nem élvezhetik a 

versenyszabályok hatékony alkalmazásából 

fakadó előnyöket. Az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének, valamint az EUMSZ 101. és 102. 

cikkével párhuzamosan alkalmazott 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseknek 

Európa-szerte egyenetlen alkalmazása így 

torzítja a belső piacon folyó versenyt, és 

aláássa a belső piac megfelelő működését. 

vállalkozások érdemeik alapján 

versenyeznek egymással. A vállalkozások 

és a fogyasztók helyzete e tekintetben 

különösen azokban a tagállamokban 

kedvezőtlen, amelyekben a nemzeti 

versenyhatóságok kevesebb eszközzel 

rendelkeznek a hatékony jogalkalmazás 

megvalósítására. A vállalkozások nem 

versenyezhetnek érdemeik alapján, ha 

vannak olyan „biztonságos menedékek”, 

ahol büntetlenül folytathatók 

versenyellenes gyakorlatok, például azért, 

mert nem gyűjthetők bizonyítékok 

versenyellenes gyakorlatokról, vagy mert a 

vállalkozások elkerülhetik a bírságolást. E 

tényezők így visszatarthatják a 

vállalkozásokat attól, hogy az ilyen 

piacokra belépjenek, ott letelepedési 

jogukat gyakorolják, és 

árukat/szolgáltatásokat értékesítsenek. 

Azok a fogyasztók, akik olyan 

tagállamokban élnek, ahol kevésbé 

hatékony a végrehajtás, nem élvezhetik a 

versenyszabályok hatékony alkalmazásából 

fakadó előnyöket. Az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének, valamint az EUMSZ 101. és 102. 

cikkével párhuzamosan alkalmazott 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseknek 

Európa-szerte egyenetlen alkalmazása így 

torzítja a belső piacon folyó versenyt, és 

aláássa a belső piac megfelelő működését. 

Or. en 

 

Módosítás  62 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti versenyhatóságok 

eszközei és garanciái vonatkozásában 

tapasztalható hiányosságok és korlátok 

(6) A nemzeti versenyhatóságok 

eszközei és garanciái vonatkozásában 

tapasztalható hiányosságok és korlátok 
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ugyancsak aláássák az EUMSZ 101. és 

102. cikkének végrehajtására vonatkozó 

párhuzamos hatáskörök rendszerét, 

amelynek az Európai Versenyhatóságok 

Hálózata keretében folytatott szoros 

együttműködésen alapuló koherens 

egységként kellene működnie. E rendszer 

egyik alapeleme, hogy a hatóságok 

támaszkodhatnak a másik hatóság által a 

nevükben elvégzett tényfeltáró 

intézkedésekre. Ez azonban nem működik 

jól akkor, ha a nemzeti 

versenyhatóságoknak nincsenek megfelelő 

tényfeltáró eszközei. Más fontos 

vonatkozásokban a nemzeti 

versenyhatóságok nem képesek 

kölcsönösen segítséget nyújtani 

egymásnak. A tagállamok többségében 

például a határon átnyúló tevékenységet 

folytató vállalkozások egyszerűen 

kibújhatnak a bírság megfizetése alól, ha 

nem rendelkeznek jogi jelenléttel egyes 

olyan tagállamokban, ahol 

tevékenykednek. Így a vállalkozások 

kevésbé vannak ösztönözve arra, hogy 

megfeleljenek az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének. Az ebből eredő rossz 

hatékonyságú végrehajtás torzítja a 

versenyt a jogkövető vállalkozások kárára, 

és aláássa a belső piacba vetett fogyasztói 

bizalmat, különösen a digitális 

környezetben. 

ugyancsak aláássák az EUMSZ 101. és 

102. cikkének végrehajtására vonatkozó 

párhuzamos hatáskörök rendszerét, 

amelynek az Európai Versenyhatóságok 

Hálózata keretében folytatott szoros 

együttműködésen alapuló koherens 

egységként kellene működnie. E rendszer 

egyik alapeleme, hogy a hatóságok a 

tagállami együttműködés és kölcsönös 

segítségnyújtás elősegítése érdekében 

támaszkodhatnak a másik hatóság által a 

nevükben elvégzett tényfeltáró 

intézkedésekre. Ez azonban nem működik 

jól akkor, ha a nemzeti 

versenyhatóságoknak nincsenek megfelelő 

tényfeltáró eszközei. Más fontos 

vonatkozásokban a nemzeti 

versenyhatóságok nem képesek 

kölcsönösen segítséget nyújtani 

egymásnak. A tagállamok többségében 

például a határon átnyúló tevékenységet 

folytató vállalkozások egyszerűen 

kibújhatnak a bírság megfizetése alól, ha 

nem rendelkeznek jogi jelenléttel egyes 

olyan tagállamokban, ahol 

tevékenykednek. Így a vállalkozások 

kevésbé vannak ösztönözve arra, hogy 

megfeleljenek az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének. Az ebből eredő rossz 

hatékonyságú végrehajtás torzítja a 

versenyt a jogkövető vállalkozások kárára, 

és aláássa a belső piacba vetett fogyasztói 

bizalmat, különösen a digitális 

környezetben. 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti versenyhatóságok (6) A nemzeti versenyhatóságok 
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eszközei és garanciái vonatkozásában 

tapasztalható hiányosságok és korlátok 

ugyancsak aláássák az EUMSZ 101. és 

102. cikkének végrehajtására vonatkozó 

párhuzamos hatáskörök rendszerét, 

amelynek az Európai Versenyhatóságok 

Hálózata keretében folytatott szoros 

együttműködésen alapuló koherens 

egységként kellene működnie. E rendszer 

egyik alapeleme, hogy a hatóságok 

támaszkodhatnak a másik hatóság által a 

nevükben elvégzett tényfeltáró 

intézkedésekre. Ez azonban nem működik 

jól akkor, ha a nemzeti 

versenyhatóságoknak nincsenek megfelelő 

tényfeltáró eszközei. Más fontos 

vonatkozásokban a nemzeti 

versenyhatóságok nem képesek 

kölcsönösen segítséget nyújtani 

egymásnak. A tagállamok többségében 

például a határon átnyúló tevékenységet 

folytató vállalkozások egyszerűen 

kibújhatnak a bírság megfizetése alól, ha 

nem rendelkeznek jogi jelenléttel egyes 

olyan tagállamokban, ahol 

tevékenykednek. Így a vállalkozások 

kevésbé vannak ösztönözve arra, hogy 

megfeleljenek az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének. Az ebből eredő rossz 

hatékonyságú végrehajtás torzítja a 

versenyt a jogkövető vállalkozások kárára, 

és aláássa a belső piacba vetett fogyasztói 

bizalmat, különösen a digitális 

környezetben. 

eszközei és garanciái vonatkozásában 

tapasztalható bizonyos hiányosságok és 

korlátok potenciálisan ugyancsak 

alááshatják az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének végrehajtására vonatkozó 

párhuzamos hatáskörök rendszerét, 

amelynek az Európai Versenyhatóságok 

Hálózata keretében folytatott szoros 

együttműködésen alapuló koherens 

egységként kellene működnie. E rendszer 

egyik alapeleme, hogy a hatóságok 

támaszkodhatnak a másik hatóság által a 

nevükben elvégzett tényfeltáró 

intézkedésekre. Ez azonban nem működik 

jól akkor, ha a nemzeti 

versenyhatóságoknak nincsenek megfelelő 

tényfeltáró eszközei. Más fontos 

vonatkozásokban a nemzeti 

versenyhatóságok nem képesek 

kölcsönösen segítséget nyújtani 

egymásnak. A tagállamok többségében 

például a határon átnyúló tevékenységet 

folytató vállalkozások egyszerűen 

kibújhatnak a bírság megfizetése alól, ha 

nem rendelkeznek jogi jelenléttel egyes 

olyan tagállamokban, ahol 

tevékenykednek. Így a vállalkozások 

kevésbé vannak ösztönözve arra, hogy 

megfeleljenek az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének. Az ebből eredő rossz 

hatékonyságú végrehajtás torzítja a 

versenyt a jogkövető vállalkozások kárára, 

és aláássa a belső piacba vetett fogyasztói 

bizalmat, különösen a digitális 

környezetben. 

Or. en 

 

Módosítás  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(7) A belső piacon működő 

vállalkozások számára egyenlőbb 

versenyfeltételeket biztosító és a 

fogyasztók számára az egyenlőtlen 

feltételeket csökkentő, valóban közös 

európai versenyjog-alkalmazási térség 

kialakítása érdekében meg kell határozni 

azokat a legszükségesebb függetlenségi 

garanciákat, erőforrásokat és végrehajtási 

és bírságolási hatásköröket, amelyeket a 

nemzeti versenyhatóságok lehető 

leghatékonyabb működése érdekében 

biztosítani kell a versenyhatóságok 

számára az EUMSZ 101. és 102. cikkének, 

valamint a nemzeti versenyszabályoknak 

az EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamos alkalmazásakor. 

(7) A belső piacon működő 

vállalkozások számára egyenlőbb 

versenyfeltételeket biztosító és a 

fogyasztók számára az egyenlőtlen 

feltételeket csökkentő, valóban közös 

európai versenyjog-alkalmazási térség 

kialakítása érdekében meg kell határozni 

azokat a legszükségesebb függetlenségi 

garanciákat, megfelelő pénzügyi 

forrásokat, humán és technológiai 

erőforrásokat, valamint végrehajtási és 

bírságolási hatásköröket, amelyeket a 

nemzeti versenyhatóságok lehető 

leghatékonyabb működése érdekében 

biztosítani kell a versenyhatóságok 

számára az EUMSZ 101. és 102. cikkének, 

valamint a nemzeti versenyszabályoknak 

az EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamos alkalmazásakor. 

Or. en 

 

Módosítás  65 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezzel szemben részletes 

szabályokra van szükség a titkos kartellek 

esetében az engedékenység megadásának 

feltételeivel kapcsolatban. A vállalkozások 

csak akkor fognak információkat 

szolgáltatni a titkos kartellekről, 

amelyekben részt vettek, ha kellő jogi 

garanciákkal rendelkeznek arra 

vonatkozóan, hogy mentesülnek a bírság 

alól. A tagállamokban alkalmazandó 

engedékenységi programok közötti jelentős 

különbségek jogi bizonytalanságot 

eredményeznek az esetleges 

engedékenységet kérelmezők számára, ami 

gyengítheti arra való hajlandóságukat, 

(10) Ezzel szemben részletes 

szabályokra van szükség a titkos kartellek 

esetében az engedékenység megadásának 

feltételeivel kapcsolatban. A vállalkozások 

csak akkor fognak információkat 

szolgáltatni a titkos kartellekről, 

amelyekben részt vettek, ha kellő jogi 

garanciákkal rendelkeznek arra 

vonatkozóan, hogy mentesülnek a bírság 

alól. A tagállamokban alkalmazandó 

engedékenységi programok közötti jelentős 

különbségek jogi bizonytalanságot 

eredményeznek az esetleges 

engedékenységet kérelmezők számára, ami 

gyengítheti arra való hajlandóságukat, 
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hogy kérelmezzék az engedékenységi 

eljárást. Ha a tagállamok az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó területen eltérő 

szigorúságú engedékenységi szabályokat 

írhatnak elő vagy alkalmazhatnak, az 

nemcsak azt a célt ássa alá, hogy a 

kérelmezők számára ösztönzőket tartsunk 

fenn annak érdekében, hogy az Unióban a 

versenyjog érvényesítése a lehető 

leghatékonyabb legyen, hanem a belső 

piacon működő vállalkozások számára 

biztosított egyenlő versenyfeltételeket is 

veszélyezteti. Ez nem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy olyan 

engedékenységi programokat 

alkalmazzanak, amelyek nemcsak a titkos 

kartellekre vonatkoznak, hanem az 

EUMSZ 101. és 102. cikkébe, valamint az 

ezekkel egyenértékű nemzeti 

rendelkezésekbe ütköző egyéb 

jogsértésekre is. 

hogy kérelmezzék az engedékenységi 

eljárást. A jelentős különbségek 

potenciálisan azt is eredményezhetik, hogy 

valamely titkos kartell több tagja 

különböző tagállamok engedékenységi 

programjait próbálja kihasználni. Ha a 

tagállamok az ezen irányelv hatálya alá 

tartozó területen egyértelműbb és 

harmonizált engedékenységi szabályokat 

írhatnak elő vagy alkalmazhatnak, azt a 

célt szolgálja, hogy a kérelmezők számára 

ösztönzőket tartsunk fenn annak 

érdekében, hogy az Unióban a versenyjog 

érvényesítése a lehető leghatékonyabb 

legyen, és a belső piacon működő 

vállalkozások számára egyenlő 

versenyfeltételeket garantál. Ez nem 

akadályozza meg a tagállamokat abban, 

hogy olyan engedékenységi programokat 

alkalmazzanak, amelyek nemcsak a titkos 

kartellekre vonatkoznak, hanem az 

EUMSZ 101. és 102. cikkébe, valamint az 

ezekkel egyenértékű nemzeti 

rendelkezésekbe ütköző egyéb 

jogsértésekre is. 

Or. en 

 

Módosítás  66 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezzel szemben részletes 

szabályokra van szükség a titkos kartellek 

esetében az engedékenység megadásának 

feltételeivel kapcsolatban. A vállalkozások 

csak akkor fognak információkat 

szolgáltatni a titkos kartellekről, 

amelyekben részt vettek, ha kellő jogi 

garanciákkal rendelkeznek arra 

vonatkozóan, hogy mentesülnek a bírság 

alól. A tagállamokban alkalmazandó 

(10) Ezzel szemben világos és átfogó 

szabályokra van szükség a titkos kartellek 

esetében az engedékenység megadásának 

feltételeivel kapcsolatban. A vállalkozások 

csak akkor fognak információkat 

szolgáltatni a titkos kartellekről, 

amelyekben részt vettek, ha kellő jogi 

garanciákkal rendelkeznek arra 

vonatkozóan, hogy mentesülnek a bírság 

alól. A tagállamokban alkalmazandó 
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engedékenységi programok közötti jelentős 

különbségek jogi bizonytalanságot 

eredményeznek az esetleges 

engedékenységet kérelmezők számára, ami 

gyengítheti arra való hajlandóságukat, 

hogy kérelmezzék az engedékenységi 

eljárást. Ha a tagállamok az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó területen eltérő 

szigorúságú engedékenységi szabályokat 

írhatnak elő vagy alkalmazhatnak, az 

nemcsak azt a célt ássa alá, hogy a 

kérelmezők számára ösztönzőket tartsunk 

fenn annak érdekében, hogy az Unióban a 

versenyjog érvényesítése a lehető 

leghatékonyabb legyen, hanem a belső 

piacon működő vállalkozások számára 

biztosított egyenlő versenyfeltételeket is 

veszélyezteti. Ez nem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy olyan 

engedékenységi programokat 

alkalmazzanak, amelyek nemcsak a titkos 

kartellekre vonatkoznak, hanem az 

EUMSZ 101. és 102. cikkébe, valamint az 

ezekkel egyenértékű nemzeti 

rendelkezésekbe ütköző egyéb 

jogsértésekre is. 

engedékenységi programok közötti jelentős 

különbségek jogi bizonytalanságot 

eredményeznek az esetleges 

engedékenységet kérelmezők számára, ami 

gyengítheti arra való hajlandóságukat, 

hogy kérelmezzék az engedékenységi 

eljárást. Ha a tagállamok az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó területen eltérő 

szigorúságú engedékenységi szabályokat 

írhatnak elő vagy alkalmazhatnak, az 

nemcsak azt a célt ássa alá, hogy a 

kérelmezők számára ösztönzőket tartsunk 

fenn annak érdekében, hogy az Unióban a 

versenyjog érvényesítése a lehető 

leghatékonyabb legyen, hanem a belső 

piacon működő vállalkozások számára 

biztosított egyenlő versenyfeltételeket is 

veszélyezteti. Ez nem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy olyan 

engedékenységi programokat 

alkalmazzanak, amelyek nemcsak a titkos 

kartellekre vonatkoznak, hanem az 

EUMSZ 101. és 102. cikkébe, valamint az 

ezekkel egyenértékű nemzeti 

rendelkezésekbe ütköző egyéb 

jogsértésekre is. 

Or. en 

 

Módosítás  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Az ügyfél és az ügyvéd – ezen belül 

a külső ügyvédek és a belső jogtanácsosok 

– közötti kommunikáció bizalmas 

jellegének védelme a védelemhez való jog 

teljes körű gyakorlásának elengedhetetlen 

velejárója, az Európai Bíróság ítélkezési 

gyakorlatában meghatározottak szerint. 

Következésképpen a nemzeti 

versenyhatóságoknak legalább az ügyvéd 
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és az ügyfél közötti írásbeli kommunikáció 

bizalmas jellegét tiszteletben kell 

tartaniuk, feltéve hogy a kommunikációra 

azzal a céllal és annak érdekében kerül 

sor, hogy versenyjogi eljárásokban 

érvényesüljön az ügyfél védelemhez való 

joga, és a kommunikáció független 

ügyvédektől származik. Az ilyen 

titoktartási kötelezettség nem 

akadályozhatja az ügyfelet abban, hogy 

nyilvánosságra hozza az ügyvéd és az 

ügyfél közötti írásbeli kommunikációt, ha 

az ügyfél úgy ítéli meg, hogy ez saját 

érdekében áll. 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Mivel az Európai Bíróság 

ítélkezési gyakorlatában meghatározottak 

szerint az ügyfél és az ügyvéd közötti 

kommunikáció bizalmas jellegének 

védelme a védelemhez való jog teljes körű 

gyakorlásának elengedhetetlen velejárója, 

a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok tiszteletben 

tartsák legalább az ügyfél és az ügyvéd 

közötti írásbeli kommunikáció bizalmas 

jellegét, amennyiben az írásbeli 

kommunikációra az ügyfél védelemhez 

való jogának az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének végrehajtására irányuló 

eljárásokban való érvényesítése céljából 

és érdekében kerül sor, és a 

kommunikáció független ügyvédektől 

származik. 

Or. de 
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Indokolás 

Az ügyvéd és az ügyfél közötti kommunikáció bizalmas jellegének védelme az Európai Bíróság 

ítélkezési gyakorlatában meghatározottak szerint a védelemhez való jog teljes körű 

gyakorlásának elengedhetetlen velejárója. Következésképpen a nemzeti versenyhatóságoknak 

legalább akkor óvniuk kell az ügyfél és az ügyvéd közötti írásbeli bizalmas kommunikáció 

bizalmas jellegét, amennyiben az írásbeli kommunikációra az ügyfél védelemhez való jogának 

a versenyjogi eljárásokban való érvényesítése céljából és érdekében kerül sor, és a 

kommunikáció független ügyvédektől származik. 

 

Módosítás  69 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az EUMSZ 101. és 102. cikke 

hatékony és egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében meg kell erősíteni a 

nemzeti versenyhatóságok függetlenségét. 

Ennek érdekében a nemzeti jogban 

kifejezetten rendelkezni kell annak 

biztosítása céljából, hogy az EUMSZ 101. 

és 102. cikkének alkalmazása során a 

nemzeti versenyhatóság védve legyen a 

külső beavatkozással vagy a politikai 

nyomással szemben, amely 

veszélyeztetheti az elé kerülő ügyek 

független értékelését. Ebből a célból előre 

meg kell határozni a nemzeti 

versenyhatóság döntéshozó testületét 

alkotó tagok felmentésének indokaira 

vonatkozó szabályokat, hogy ne 

merülhessen fel észszerű kétség az említett 

testület pártatlanságára és külső 

tényezőktől való befolyásolhatatlanságára 

vonatkozóan. 

(14) Az EUMSZ 101. és 102. cikke 

hatékony és egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében meg kell erősíteni a 

nemzeti versenyhatóságok függetlenségét. 

Ennek érdekében a nemzeti jogban 

kifejezetten rendelkezni kell annak 

biztosítása céljából, hogy az EUMSZ 101. 

és 102. cikkének alkalmazása során a 

nemzeti versenyhatóság védve legyen a 

külső beavatkozással vagy a politikai 

nyomással szemben, amely 

veszélyeztetheti az elé kerülő ügyek 

független értékelését. Ebből a célból előre 

meg kell határozni a nemzeti 

versenyhatóság döntéshozó testületét 

alkotó tagok felmentésének indokaira 

vonatkozó szabályokat, hogy ne 

merülhessen fel észszerű kétség az említett 

testület pártatlanságára és külső 

tényezőktől való befolyásolhatatlanságára 

vonatkozóan. Ezenfelül a nemzeti 

versenyhatóságok által kiszabott 

bírságokat e hatóságok pártatlanságát 

biztosítandó nem szabad közvetlenül e 

hatóságok finanszírozására felhasználni. 

Or. en 
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Indokolás 

Jóllehet fontos azoknak a jelenlegi akadályoknak a megszüntetése, amelyek sok nemzeti 

versenyhatóságot megakadályoznak abban, hogy hatékony bírságokat szabjanak ki, 

pártatlanságuk garantálása érdekében azt is fontos biztosítani, hogy az általuk kiszabott 

bírságokat ne használhassák fel saját finanszírozásukra. 

 

Módosítás  70 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az EUMSZ 101. és 102. cikke 

hatékony és egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében meg kell erősíteni a 

nemzeti versenyhatóságok függetlenségét. 

Ennek érdekében a nemzeti jogban 

kifejezetten rendelkezni kell annak 

biztosítása céljából, hogy az EUMSZ 101. 

és 102. cikkének alkalmazása során a 

nemzeti versenyhatóság védve legyen a 

külső beavatkozással vagy a politikai 

nyomással szemben, amely 

veszélyeztetheti az elé kerülő ügyek 

független értékelését. Ebből a célból előre 

meg kell határozni a nemzeti 

versenyhatóság döntéshozó testületét 

alkotó tagok felmentésének indokaira 

vonatkozó szabályokat, hogy ne 

merülhessen fel észszerű kétség az említett 

testület pártatlanságára és külső 

tényezőktől való befolyásolhatatlanságára 

vonatkozóan. 

(14) Az EUMSZ 101. és 102. cikke 

hatékony és egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében meg kell erősíteni a 

nemzeti versenyhatóságok függetlenségét. 

Ennek érdekében a nemzeti jogban 

kifejezetten rendelkezni kell annak 

biztosítása céljából, hogy az EUMSZ 101. 

és 102. cikkének alkalmazása során a 

nemzeti versenyhatóság védve legyen a 

külső beavatkozással vagy a politikai 

nyomással szemben, amely 

veszélyeztetheti az elé kerülő ügyek 

független értékelését. Ebből a célból előre 

meg kell határozni a nemzeti 

versenyhatóság döntéshozó testületét 

alkotó tagok felmentésének indokaira 

vonatkozó szabályokat, hogy ne 

merülhessen fel észszerű kétség az említett 

testület pártatlanságára és külső 

tényezőktől való befolyásolhatatlanságára 

vonatkozóan. Ezen túlmenően a nemzeti 

jogban garantálni kell a nemzeti 

versenyhatóságok költségvetési 

függetlenségét. 

Or. en 

 

Módosítás  71 
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Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Amennyiben gazdasági 

tevékenységet folytatnak, az állami 

tulajdonú vállalkozások a Szerződésekben 

foglalt versenyjogi szabályok hatálya alá 

tartoznak. A tagállamoknak tartózkodniuk 

kell az olyan intézkedésektől, amelyek 

alááshatják a nemzeti versenyhatóságok 

elé kerülő ügyek független értékelését, ha 

azok ilyen vállalkozásokat érintenek. 

Or. en 

 

Módosítás  72 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A nemzeti versenyhatóság 

függetlenségének biztosítása érdekében a 

nemzeti versenyhatóság személyzete és 

döntéshozó testülete tagjainak 

feddhetetleneknek kell lenniük, és 

tartózkodniuk kell a feladataik ellátásával 

összeegyeztethetetlen tevékenységektől. 

Elkerülendő, hogy a személyzet vagy a 

döntéshozó testület tagjai által végzett 

értékelés függetlensége veszélybe kerüljön, 

a személyzet és a döntéshozó testület 

tagjainak alkalmazásuk és megbízatásuk 

időtartama alatt és ezt követően észszerű 

időtartamon belül tartózkodniuk kell 

bármely nem összeegyeztethető – akár 

kereső, akár egyéb – tevékenységtől. Ez 

továbbá azt is jelenti, hogy alkalmazásuk 

(15) A nemzeti versenyhatóság 

függetlenségének biztosítása érdekében a 

nemzeti versenyhatóság személyzete és 

döntéshozó testülete tagjainak 

feddhetetleneknek kell lenniük, és 

tartózkodniuk kell a feladataik ellátásával 

összeegyeztethetetlen tevékenységektől. 

Elkerülendő, hogy a személyzet vagy a 

döntéshozó testület tagjai által végzett 

értékelés függetlensége veszélybe kerüljön, 

a személyzet és a döntéshozó testület 

tagjainak alkalmazásuk és megbízatásuk 

időtartama alatt és ezt követően észszerű 

időtartamon belül tartózkodniuk kell 

bármely nem összeegyeztethető – akár 

kereső, akár egyéb – tevékenységtől. 

Nyilatkozniuk kell közeli hozzátartozóik 
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és megbízatásuk időtartama alatt nem 

tarthatnak fenn érdekeltséget olyan 

vállalkozásokban vagy szervezetekben, 

amelyek az adott nemzeti 

versenyhatósággal kapcsolatban állnak, 

amennyiben ez veszélyeztetheti 

függetlenségüket. A személyzet és a 

döntéshozó testület tagjainak nyilatkozniuk 

kell minden olyan érdekeltségről vagy 

vagyoni eszközről, amely 

összeférhetetlenséghez vezethet feladataik 

ellátása során. Kötelezni kell őket arra, 

hogy a döntéshozó testületet, annak többi 

tagját, vagy – azon nemzeti 

versenyhatóságok esetében, ahol a 

döntéshozói hatáskörrel egyetlen személyt 

bíznak meg – a kinevezésre jogosult 

hatóságot tájékoztassák, amennyiben 

feladataik ellátása során olyan ügyben kell 

döntést hozniuk, amelyben 

pártatlanságukat potenciálisan csorbító 

érdekeltséggel rendelkeznek. 

bármely potenciálisan nem 

összeegyeztethető tevékenységeiről is. Ez 

továbbá azt is jelenti, hogy alkalmazásuk 

és megbízatásuk időtartama alatt nem 

tarthatnak fenn érdekeltséget olyan 

vállalkozásokban vagy szervezetekben, 

amelyek az adott nemzeti 

versenyhatósággal kapcsolatban állnak, 

amennyiben ez veszélyeztetheti 

függetlenségüket. A személyzet és a 

döntéshozó testület tagjainak nyilatkozniuk 

kell minden olyan érdekeltségről vagy 

vagyoni eszközről, amely 

összeférhetetlenséghez vezethet feladataik 

ellátása során, ideértve közeli 

hozzátartozóik bármely ilyen érdekeltségét 

vagy vagyoni eszközét is. Kötelezni kell 

őket arra, hogy a döntéshozó testületet, 

annak többi tagját, vagy – azon nemzeti 

versenyhatóságok esetében, ahol a 

döntéshozói hatáskörrel egyetlen személyt 

bíznak meg – a kinevezésre jogosult 

hatóságot tájékoztassák, amennyiben 

feladataik ellátása során olyan ügyben kell 

döntést hozniuk, amelyben maguk vagy 

közeli hozzátartozóik a pártatlanságukat 

potenciálisan csorbító érdekeltséggel 

rendelkeznek. Ezen túlmenően a 

tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 

hogy a döntéshozó testület tagjainak a 

nemzeti versenyhatóságtól való távozás 

után bizonyos időre vissza kelljen 

vonulniuk (visszavonulási időszak). 

Or. en 

 

Módosítás  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A nemzeti versenyhatóság 

függetlenségének biztosítása érdekében a 

(15) A nemzeti versenyhatóság 

függetlenségének biztosítása érdekében a 



 

PE613.265v01-00 22/142 AM\1138283HU.docx 

HU 

nemzeti versenyhatóság személyzete és 

döntéshozó testülete tagjainak 

feddhetetleneknek kell lenniük, és 

tartózkodniuk kell a feladataik ellátásával 

összeegyeztethetetlen tevékenységektől. 

Elkerülendő, hogy a személyzet vagy a 

döntéshozó testület tagjai által végzett 

értékelés függetlensége veszélybe 

kerüljön, a személyzet és a döntéshozó 

testület tagjainak alkalmazásuk és 

megbízatásuk időtartama alatt és ezt 

követően észszerű időtartamon belül 

tartózkodniuk kell bármely nem 

összeegyeztethető – akár kereső, akár 

egyéb – tevékenységtől. Ez továbbá azt is 

jelenti, hogy alkalmazásuk és 

megbízatásuk időtartama alatt nem 

tarthatnak fenn érdekeltséget olyan 

vállalkozásokban vagy szervezetekben, 

amelyek az adott nemzeti 

versenyhatósággal kapcsolatban állnak, 

amennyiben ez veszélyeztetheti 

függetlenségüket. A személyzet és a 

döntéshozó testület tagjainak nyilatkozniuk 

kell minden olyan érdekeltségről vagy 

vagyoni eszközről, amely 

összeférhetetlenséghez vezethet feladataik 

ellátása során. Kötelezni kell őket arra, 

hogy a döntéshozó testületet, annak többi 

tagját, vagy – azon nemzeti 

versenyhatóságok esetében, ahol a 

döntéshozói hatáskörrel egyetlen személyt 

bíznak meg – a kinevezésre jogosult 

hatóságot tájékoztassák, amennyiben 

feladataik ellátása során olyan ügyben 

kell döntést hozniuk, amelyben 

pártatlanságukat potenciálisan csorbító 

érdekeltséggel rendelkeznek. 

nemzeti versenyhatóság személyzete és 

döntéshozó testülete tagjainak 

feddhetetleneknek kell lenniük, és 

tartózkodniuk kell a feladataik ellátásával 

összeegyeztethetetlen tevékenységektől. Ez 

azt jelenti, hogy a személyzet vagy a 

döntéshozó testület tagjainak alkalmazásuk 

és megbízatásuk időtartama alatt és ezt 

követően észszerű időtartamon belül 

tartózkodniuk kell bármely olyan nem 

összeegyeztethető – akár kereső, akár 

egyéb – tevékenységtől, amely valamely 

konkrét ügyet illetően 

összeférhetetlenséghez vezethet. Ez 

továbbá azt is jelenti, hogy alkalmazásuk 

és megbízatásuk időtartama alatt feladataik 

ellátása során nem tarthatnak fenn 

érdekeltséget olyan vállalkozásokban vagy 

szervezetekben, amelyek az EUMSZ 101. 

vagy 102. cikkének végrehajtására 

irányuló, részvételükkel zajló eljárások 

alatt állnak, amennyiben ez 

veszélyeztetheti függetlenségüket az 

érintett ügy kezelése során. A személyzet 

és a döntéshozó testület tagjainak 

nyilatkozniuk kell minden olyan 

érdekeltségről vagy vagyoni eszközről, 

amely összeférhetetlenséghez vezethet 

feladataik ellátása során. Kötelezni kell 

őket arra, hogy tartózkodjanak az olyan 

ügyben való döntéshozatal folyamatában 

való részvételtől, amelyben 

pártatlanságukat potenciálisan csorbító 

érdekeltséggel rendelkeznek. 

Or. en 

 

Módosítás  74 

Jonás Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Minden nemzeti 

versenyhatóságnak magatartási kódexet 

kell közzétennie, amely – a szigorúbb 

nemzeti szabályok alkalmazásának 

sérelme nélkül – kiterjed legalább az 

összeférhetetlenség elkerülését célzó 

szabályokra, ezen belül a visszavonulási 

időszakra és a felkérések elfogadására 

vonatkozó szabályokra, valamint a 

személyes minőségben végzett 

tevékenységekre vonatkozó szabályokra. 

Or. en 

 

Módosítás  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A nemzeti versenyhatóságok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

meghatározzák az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének érvényesítésével kapcsolatos 

eljárásaik prioritási sorrendjét abból a 

célból, hogy hatékonyan használhassák fel 

erőforrásaikat, és hogy a belső piaci 

versenyt torzító versenyellenes magatartás 

megelőzésére és megszüntetésére 

összpontosíthassanak. Ennek érdekében 

lehetővé kell tenni számukra a panaszok 

elutasítását azon az alapon, hogy azok nem 

képeznek prioritást. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok arra vonatkozó 

hatáskörét, hogy egyéb indokokkal, például 

a hatáskör hiányára való hivatkozással 

utasítsanak el panaszokat, vagy úgy 

határozzanak, hogy nincs alapja a részükről 

történő intézkedésnek. A nemzeti 

versenyhatóságoknak a végrehajtási 

eljárásaik prioritási sorrendjének 

(17) A nemzeti versenyhatóságok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

meghatározzák az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének érvényesítésével kapcsolatos 

eljárásaik prioritási sorrendjét abból a 

célból, hogy hatékonyan használhassák fel 

erőforrásaikat, és hogy a belső piaci 

versenyt torzító versenyellenes magatartás 

megelőzésére és megszüntetésére 

összpontosíthassanak. Ennek érdekében 

lehetővé kell tenni számukra a panaszok 

elutasítását azon az alapon, hogy azok nem 

képeznek prioritást. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok arra vonatkozó 

hatáskörét, hogy egyéb indokokkal, például 

a hatáskör hiányára való hivatkozással 

utasítsanak el panaszokat, vagy úgy 

határozzanak, hogy nincs alapja a részükről 

történő intézkedésnek. A nemzeti 

versenyhatóságnak elutasítás esetén kellő 

időben, indokolás kíséretében 
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meghatározására vonatkozó hatásköre nem 

érinti a tagállamok kormányainak azon 

jogát, hogy az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének végrehajtására irányuló konkrét 

eljárásokhoz nem kapcsolódó általános 

politikai vagy prioritási iránymutatásokat 

bocsássanak ki a nemzeti 

versenyhatóságok számára. 

tájékoztatnia kell a panaszost. A nemzeti 

versenyhatóságoknak a végrehajtási 

eljárásaik prioritási sorrendjének 

meghatározására vonatkozó hatásköre nem 

érinti a tagállamok kormányainak azon 

jogát, hogy az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének végrehajtására irányuló konkrét 

eljárásokhoz nem kapcsolódó általános 

politikai vagy prioritási iránymutatásokat 

bocsássanak ki a nemzeti 

versenyhatóságok számára. 

Or. en 

 

Módosítás  76 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A nemzeti versenyhatóságok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

meghatározzák az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének érvényesítésével kapcsolatos 

eljárásaik prioritási sorrendjét abból a 

célból, hogy hatékonyan használhassák fel 

erőforrásaikat, és hogy a belső piaci 

versenyt torzító versenyellenes magatartás 

megelőzésére és megszüntetésére 

összpontosíthassanak. Ennek érdekében 

lehetővé kell tenni számukra a panaszok 

elutasítását azon az alapon, hogy azok nem 

képeznek prioritást. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok arra vonatkozó 

hatáskörét, hogy egyéb indokokkal, például 

a hatáskör hiányára való hivatkozással 

utasítsanak el panaszokat, vagy úgy 

határozzanak, hogy nincs alapja a részükről 

történő intézkedésnek. A nemzeti 

versenyhatóságoknak a végrehajtási 

eljárásaik prioritási sorrendjének 

meghatározására vonatkozó hatásköre nem 

érinti a tagállamok kormányainak azon 

(17) A nemzeti versenyhatóságok 

számára lehetővé kell tenni, hogy 

meghatározzák az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének érvényesítésével kapcsolatos 

eljárásaik és költségvetési kiadásaik 

prioritási sorrendjét abból a célból, hogy 

hatékonyan használhassák fel 

erőforrásaikat, és hogy a belső piaci 

versenyt torzító versenyellenes magatartás 

megelőzésére és megszüntetésére 

összpontosíthassanak. Ennek érdekében 

lehetővé kell tenni számukra a panaszok 

elutasítását azon az alapon, hogy azok nem 

képeznek prioritást. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok arra vonatkozó 

hatáskörét, hogy egyéb indokokkal, például 

a hatáskör hiányára való hivatkozással 

utasítsanak el panaszokat, vagy úgy 

határozzanak, hogy nincs alapja a részükről 

történő intézkedésnek. A nemzeti 

versenyhatóságoknak a végrehajtási 

eljárásaik prioritási sorrendjének 

meghatározására vonatkozó hatásköre nem 
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jogát, hogy az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének végrehajtására irányuló konkrét 

eljárásokhoz nem kapcsolódó általános 

politikai vagy prioritási iránymutatásokat 

bocsássanak ki a nemzeti 

versenyhatóságok számára. 

érinti a tagállamok kormányainak azon 

jogát, hogy az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének végrehajtására irányuló konkrét 

eljárásokhoz nem kapcsolódó általános 

politikai vagy prioritási iránymutatásokat 

bocsássanak ki a nemzeti 

versenyhatóságok számára. 

Or. en 

 

Módosítás  77 

Jonás Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) A nemzeti versenyhatóságnak az 

általa azzal az indokkal elutasított 

panaszokat, hogy azokat nem tekinti 

prioritásnak, a hivatkozás és az esetleges 

jövőbeli fellépés megkönnyítése érdekében 

jól szervezett adatbázisban kell tárolnia. 

Or. en 

 

Módosítás  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 
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hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

feladatok ellátásához. 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

feladatok ellátásához. A 

versenyhatóságoknak például meg kell 

kapniuk az ahhoz szükséges kapacitásokat 

és ismereteket, hogy fenn tudják tartani a 

versenyt a digitális gazdaság árui között, 

amelyek értéke hálózati externáliáktól 

függ. A digitális gazdaságban a múlthoz 

képest elterjedtebbé váltak a hálózati 

externáliák által érintett áruk, például a 

fizetési kártyák. Ha ezek sikeresek, 

természetes monopóliummá válnak, mivel 

az ügyfelek számának növekedésével nő a 

termék értéke más ügyfelek számára. A 

hálózati externáliák által érintett áruk 

esetében európai szinten fejleszteni kell a 

versenyhatóságok fellépési lehetőségeit és 

az árszabályozás vagy a jövedelemelosztás 

szabályozása terén fennálló ismereteit és 

együttműködését, biztosítva ezzel a 

költségek megfelelő elosztását, valamint 

hogy ne nyomják el az egészséges 

versenyt, az innovációt, a digitális 

gazdaságot és a technológiai fejlődést, és 

ne sérüljenek a fogyasztók érdekei. 

Or. fi 

 

Módosítás  79 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 
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a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

feladatok ellátásához. 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

feladatok ellátásához. A nemzeti 

versenyhatóságok függetlenségét 

megerősítené, ha autonómiával 

rendelkeznének a számukra előirányzott 

költségvetések végrehajtását illetően. Az 

előirányzott költségvetés végrehajtása 

terén az autonómiát a nemzeti 

költségvetési szabályok és eljárások 

keretein belül kell megvalósítani. 

Or. en 

 

Módosítás  80 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

feladatok ellátásához. 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

feladatok ellátásához. A nemzeti 

versenyhatóságok függetlenségét azzal 

kell megerősíteni, hogy egyértelmű 

költségvetési autonómiát kapnak a 

számukra előirányzott források elköltését 

illetően. Ezt az autonómiát a nemzeti 

költségvetési szabályok és eljárások 

keretein belül kell megvalósítani. 

Or. en 
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Módosítás  81 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

feladatok ellátásához. 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

feladatok ellátásához, és e forrásokat 

figyelmen kívül kell hagyni a Stabilitási és 

Növekedési Paktummal kapcsolatos 

számításokban. 

Or. en 

 

Módosítás  82 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a megfelelő 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 
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feladatok ellátásához. feladatok ellátásához. 

Or. en 

 

Módosítás  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök és a technikai 

felszerelés tekintetében annak biztosítása 

érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni 

feladataikat az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során. Amennyiben 

a nemzeti jog szerinti kötelezettségeiket és 

hatásköreiket kiterjesztik, a forrásoknak 

továbbra is elegendőnek kell lenniük e 

feladatok ellátásához. 

(18) A nemzeti versenyhatóságoknak 

rendelkezniük kell a szükséges 

erőforrásokkal a személyzet, a szakértelem, 

a pénzügyi eszközök, valamint a technikai 

és technológiai felszerelés tekintetében 

annak biztosítása érdekében, hogy 

hatékonyan el tudják látni feladataikat az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazása 

során. Amennyiben a nemzeti jog szerinti 

kötelezettségeiket és hatásköreiket 

kiterjesztik, a forrásoknak továbbra is 

elegendőnek kell lenniük e feladatok 

ellátásához. 

Or. en 

 

Módosítás  84 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok vizsgálati hatásköreinek 

alkalmasnak kell lenniük a digitális 

környezet jelentette végrehajtási kihívások 

kezelésére, és lehetővé kell tenniük a 

nemzeti versenyhatóságok számára, hogy a 

vállalkozásra vagy a vizsgálati intézkedés 

hatálya alá tartozó vállalkozások 

(21) A nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok vizsgálati hatásköreinek 

alkalmasnak kell lenniük a digitális 

környezet jelentette végrehajtási kihívások 

kezelésére, és lehetővé kell tenniük a 

nemzeti versenyhatóságok számára, hogy a 

vállalkozásra vagy a vizsgálati intézkedés 

hatálya alá tartozó vállalkozások 
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társulására vonatkozó minden információt 

digitális formában szerezzenek be, 

beleértve a forenzikus eszközökkel 

megszerzett adatokat is, függetlenül attól, 

hogy azokat milyen adathordozón (laptop, 

mobiltelefon és egyéb mobil eszközök stb.) 

tárolják. 

társulására vonatkozó minden információt 

digitális formában szerezzenek be, 

beleértve a forenzikus eszközökkel 

megszerzett adatokat is, függetlenül attól, 

hogy azokat milyen adathordozón (laptop, 

mobiltelefon, egyéb mobil eszközök és 

felhőalapú tárolás stb.) tárolják. 

Or. en 

 

Módosítás  85 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

– különösen a rugalmas munkafeltételek 

térnyerése közepette – a vállalkozások 

nyilvántartásait esetenként a vállalkozás 

igazgatóinak vagy a vállalkozás egyéb 

alkalmazottainak otthonában tartják. A 

helyszíni vizsgálatok hatékonyságának 

biztosítása érdekében a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságoknak 

hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy 

belépjenek bármely helyiségbe, beleértve a 

magánlakásokat is, amennyiben észszerű 

gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy ott 

olyan üzleti nyilvántartásokat tartanak, 

amelyek lényeges szerepet játszhatnak az 

EUMSZ 101. vagy 102. cikke súlyos 

megsértésének bizonyításában. E jogkör 

gyakorlásához igazságügyi hatóság 

előzetes engedélye szükséges. Ez nem 

érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy 

kivételesen sürgős esetben a nemzeti 

igazságügyi hatóság feladatkörét 

igazságügyi hatóságként eljáró nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságra ruházzák 

át. 

(25) A tapasztalatok azt mutatják, hogy 

– különösen a rugalmas munkafeltételek 

térnyerése közepette – a vállalkozások 

nyilvántartásait esetenként a vállalkozás 

igazgatóinak vagy a vállalkozás egyéb 

alkalmazottainak otthonában tartják. A 

helyszíni vizsgálatok hatékonyságának 

biztosítása érdekében a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságoknak 

hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy 

belépjenek bármely helyiségbe, beleértve a 

magánlakásokat is, amennyiben észszerű 

gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy ott 

olyan üzleti nyilvántartásokat tartanak, 

amelyek lényeges szerepet játszhatnak az 

EUMSZ 101. vagy 102. cikke 

megsértésének bizonyításában. E jogkör 

gyakorlásához igazságügyi hatóság 

előzetes engedélye szükséges. Ez nem 

érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy 

kivételesen sürgős esetben a nemzeti 

igazságügyi hatóság feladatkörét 

igazságügyi hatóságként eljáró nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságra ruházzák 

át. 

Or. en 
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Módosítás  86 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A nemzeti versenyhatóságoknak 

hatékony hatáskörökkel kell rendelkezniük 

arra, hogy az EUMSZ 101. cikke által 

tiltott bármely megállapodás, döntés vagy 

összehangolt magatartás vagy az EUMSZ 

102. cikke által tiltott bármely visszaélés 

felderítéséhez szükséges információ 

kiszolgáltatását előírják. Ennek magában 

kell foglalnia az információkéréshez való 

jogot, amely független attól, hogy az 

információt hol tárolják, feltéve, hogy az 

az információkérés címzettje számára 

hozzáférhető. A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a harmadik felek, például a piacon 

jelen lévő versenytársak, vevők és 

fogyasztók által önkéntes alapon benyújtott 

információk szintén a jól tájékozott és 

határozott végrehajtást elősegítő, értékes 

információforrást jelenthetnek, amit a 

nemzeti versenyhatóságoknak 

ösztönözniük kell. 

(26) A nemzeti versenyhatóságoknak 

hatékony hatáskörökkel kell rendelkezniük 

arra, hogy az EUMSZ 101. cikke által 

tiltott bármely megállapodás, döntés vagy 

összehangolt magatartás vagy az EUMSZ 

102. cikke által tiltott bármely visszaélés 

felderítéséhez lényeges információ 

kiszolgáltatását előírják. Ennek magában 

kell foglalnia az információkéréshez való 

jogot, amely független attól, hogy az 

információt hol tárolják, feltéve, hogy az 

az információkérés címzettje számára 

hozzáférhető. A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a harmadik felek, például a piacon 

jelen lévő versenytársak, vevők és 

fogyasztók által önkéntes alapon benyújtott 

információk szintén a jól tájékozott és 

határozott végrehajtást elősegítő, értékes 

információforrást jelenthetnek, amit a 

nemzeti versenyhatóságoknak 

ösztönözniük kell. 

Or. en 

 

Módosítás  87 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A nemzeti versenyhatóságoknak 

hatékony eszközökkel kell rendelkezniük 

ahhoz, hogy arányos szerkezeti és 

(27) A nemzeti versenyhatóságoknak 

hatékony eszközökkel kell rendelkezniük 

ahhoz, hogy arányos szerkezeti és 
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magatartási jogorvoslati intézkedések 

bevezetésével helyreállíthassák a piaci 

versenyt. 

magatartási jogorvoslati intézkedések 

bevezetésével helyreállíthassák a piaci 

versenyt. A versenyt az eljárás alatt érő 

helyrehozhatatlan károk 

megakadályozása érdekében lehetővé kell 

tenni a nemzeti versenyhatóságok 

számára, hogy ideiglenes intézkedéseket 

hozzanak. A tagállamok biztosítják, hogy 

az érintett vállalkozások az ilyen 

ideiglenes intézkedések megfelelőségét a 

közigazgatási bíróságok előtt gyorsított 

eljárásban felülvizsgáltathassák. 

Or. de 

 

Módosítás  88 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A nemzeti versenyhatóságoknak 

hatékony eszközökkel kell rendelkezniük 

ahhoz, hogy arányos szerkezeti és 

magatartási jogorvoslati intézkedések 

bevezetésével helyreállíthassák a piaci 

versenyt. 

(27) A nemzeti versenyhatóságoknak 

hatékony eszközökkel kell rendelkezniük 

ahhoz, hogy arányos szerkezeti és 

magatartási jogorvoslati intézkedések 

bevezetésével helyreállíthassák a piaci 

versenyt. Az ideiglenes intézkedések 

hasznos eszközök, amelyek segítségével a 

nemzeti versenyhatóságok a vizsgálat 

befejezése előtt garantálhatják a 

versenyszabályok betartását, és hogy a 

vizsgált jogsértések ne állandósítsák a 

vállalkozások versenyellenes 

magatartását. Az ideiglenes 

intézkedéseknek mindaddig hatályban kell 

maradniuk, amíg nem fogadnak el az 

ügyről végleges határozatot. 

Or. en 

 

Módosítás  89 
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Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Lehetővé kell tenni, hogy 

amennyiben esetlegesen valamely 

megállapodás vagy gyakorlat tiltásához 

vezető eljárás során a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai olyan 

kötelezettségvállalásokat tesznek a nemzeti 

versenyhatóság felé, amelyek e hatóságok 

aggályait eloszlatják, akkor a nemzeti 

versenyhatóságok olyan határozatokat 

fogadjanak el, amelyek e 

kötelezettségvállalásokat az érintett 

vállalkozásokra nézve kötelező erővel bíró 

és az érintett vállalkozásokkal szemben 

érvényesíthető kötelezettségvállalásokká 

teszik. Az ilyen kötelezettségvállalási 

határozatoknak meg kell állapítaniuk, hogy 

a nemzeti versenyhatóságoknak a 

továbbiakban nincs okuk intézkedést hozni, 

ugyanakkor nem tartalmazhatnak 

következtetést arra vonatkozóan, hogy 

megsértették-e az EUMSZ 101. vagy az 

EUMSZ 102. cikkét. A 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

érintik a tagállamok versenyhatóságainak 

és bíróságainak arra vonatkozó hatásköreit, 

hogy valamely ügyben megállapítsák a 

jogsértés elkövetését, és határozatot 

hozzanak. 

(28) A titkos kartellek eseteit kivéve 

lehetővé kell tenni, hogy amennyiben 

esetlegesen valamely megállapodás vagy 

gyakorlat tiltásához vezető eljárás során a 

vállalkozások vagy vállalkozások társulásai 

olyan kötelezettségvállalásokat tesznek a 

nemzeti versenyhatóság felé, amelyek e 

hatóságok aggályait eloszlatják, akkor a 

nemzeti versenyhatóságok olyan 

határozatokat fogadjanak el, amelyek e 

kötelezettségvállalásokat az érintett 

vállalkozásokra nézve kötelező erővel bíró 

és az érintett vállalkozásokkal szemben 

érvényesíthető kötelezettségvállalásokká 

teszik. Az ilyen kötelezettségvállalási 

határozatoknak meg kell állapítaniuk, hogy 

a nemzeti versenyhatóságoknak a 

továbbiakban nincs okuk intézkedést hozni, 

ugyanakkor nem tartalmazhatnak 

következtetést arra vonatkozóan, hogy 

megsértették-e az EUMSZ 101. vagy az 

EUMSZ 102. cikkét. A 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

érintik a tagállamok versenyhatóságainak 

és bíróságainak arra vonatkozó hatásköreit, 

hogy valamely ügyben megállapítsák a 

jogsértés elkövetését, és határozatot 

hozzanak. A nemzeti 

versenyhatóságoknak hatékony 

eszközökkel kell rendelkezniük ahhoz, 

hogy nyomon tudják követni a 

kötelezettségvállalások vállalkozások 

általi betartását, és a betartás hiánya 

esetén szankciókat szabhassanak ki. 

Or. en 

 

Módosítás  90 
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Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Lehetővé kell tenni, hogy 

amennyiben esetlegesen valamely 

megállapodás vagy gyakorlat tiltásához 

vezető eljárás során a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai olyan 

kötelezettségvállalásokat tesznek a nemzeti 

versenyhatóság felé, amelyek e hatóságok 

aggályait eloszlatják, akkor a nemzeti 

versenyhatóságok olyan határozatokat 

fogadjanak el, amelyek e 

kötelezettségvállalásokat az érintett 

vállalkozásokra nézve kötelező erővel bíró 

és az érintett vállalkozásokkal szemben 

érvényesíthető kötelezettségvállalásokká 

teszik. Az ilyen kötelezettségvállalási 

határozatoknak meg kell állapítaniuk, hogy 

a nemzeti versenyhatóságoknak a 

továbbiakban nincs okuk intézkedést hozni, 

ugyanakkor nem tartalmazhatnak 

következtetést arra vonatkozóan, hogy 

megsértették-e az EUMSZ 101. vagy az 

EUMSZ 102. cikkét. A 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

érintik a tagállamok versenyhatóságainak 

és bíróságainak arra vonatkozó hatásköreit, 

hogy valamely ügyben megállapítsák a 

jogsértés elkövetését, és határozatot 

hozzanak. 

(28) Lehetővé kell tenni, hogy 

amennyiben esetlegesen valamely 

megállapodás vagy gyakorlat tiltásához 

vezető eljárás során a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai olyan 

kötelezettségvállalásokat tesznek a nemzeti 

versenyhatóság felé, amelyek e hatóságok 

aggályait eloszlatják, akkor a nemzeti 

versenyhatóságok olyan határozatokat 

fogadjanak el, amelyek e 

kötelezettségvállalásokat az érintett 

vállalkozásokra nézve kötelező erővel bíró 

és az érintett vállalkozásokkal szemben 

érvényesíthető kötelezettségvállalásokká 

teszik. Elvileg az ilyen 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

megfelelőek a titkos kartellek esetén, 

amelyek tekintetében a nemzeti 

versenyhatóságoknak bírságot kell 

kiszabniuk. A kötelezettségvállalási 

határozatoknak meg kell állapítaniuk, hogy 

a nemzeti versenyhatóságoknak a 

továbbiakban nincs okuk intézkedést hozni, 

ugyanakkor nem tartalmazhatnak 

következtetést arra vonatkozóan, hogy 

megsértették-e az EUMSZ 101. vagy az 

EUMSZ 102. cikkét. A 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

érintik a tagállamok versenyhatóságainak 

és bíróságainak arra vonatkozó hatásköreit, 

hogy valamely ügyben megállapítsák a 

jogsértés elkövetését, és határozatot 

hozzanak. 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamoknak továbbra is szabadon kell tudniuk alkalmazni a kötelezettségvállalási 

határozatokat, hogy megfelelő esetekben gyorsan megoldhassák a versennyel kapcsolatos 
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problémákat. E határozatok alkalmazása ugyanakkor kizárható a titkos kartellek tekintetében, 

amelyek vonatkozásában a tagállami versenyjogi végrehajtási rendszerek elfogadják, hogy az 

ilyesfajta jogorvoslatok semmilyen célt nem szolgálhatnak. 

 

Módosítás  91 

Andreas Schwab 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Lehetővé kell tenni, hogy 

amennyiben esetlegesen valamely 

megállapodás vagy gyakorlat tiltásához 

vezető eljárás során a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai olyan 

kötelezettségvállalásokat tesznek a nemzeti 

versenyhatóság felé, amelyek e hatóságok 

aggályait eloszlatják, akkor a nemzeti 

versenyhatóságok olyan határozatokat 

fogadjanak el, amelyek e 

kötelezettségvállalásokat az érintett 

vállalkozásokra nézve kötelező erővel bíró 

és az érintett vállalkozásokkal szemben 

érvényesíthető kötelezettségvállalásokká 

teszik. Az ilyen kötelezettségvállalási 

határozatoknak meg kell állapítaniuk, hogy 

a nemzeti versenyhatóságoknak a 

továbbiakban nincs okuk intézkedést hozni, 

ugyanakkor nem tartalmazhatnak 

következtetést arra vonatkozóan, hogy 

megsértették-e az EUMSZ 101. vagy az 

EUMSZ 102. cikkét. A 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

érintik a tagállamok versenyhatóságainak 

és bíróságainak arra vonatkozó hatásköreit, 

hogy valamely ügyben megállapítsák a 

jogsértés elkövetését, és határozatot 

hozzanak. 

(28) Lehetővé kell tenni, hogy 

amennyiben esetlegesen valamely 

megállapodás vagy gyakorlat tiltásához 

vezető eljárás során a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai olyan 

kötelezettségvállalásokat tesznek a nemzeti 

versenyhatóság felé, amelyek e hatóságok 

aggályait eloszlatják, akkor a nemzeti 

versenyhatóságok olyan határozatokat 

fogadjanak el, amelyek e 

kötelezettségvállalásokat az érintett 

vállalkozásokra nézve kötelező erővel bíró 

és az érintett vállalkozásokkal szemben 

érvényesíthető kötelezettségvállalásokká 

teszik. Elvileg az ilyen 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

megfelelőek a titkos kartellek esetén, 

amelyek tekintetében a nemzeti 

versenyhatóságoknak bírságot kell 

kiszabniuk. A kötelezettségvállalási 

határozatoknak meg kell állapítaniuk, hogy 

a nemzeti versenyhatóságoknak a 

továbbiakban nincs okuk intézkedést hozni, 

ugyanakkor nem tartalmazhatnak 

következtetést arra vonatkozóan, hogy 

megsértették-e az EUMSZ 101. vagy az 

EUMSZ 102. cikkét. A 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

érintik a tagállamok versenyhatóságainak 

és bíróságainak arra vonatkozó hatásköreit, 

hogy valamely ügyben megállapítsák a 

jogsértés elkövetését, és határozatot 

hozzanak. 
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Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás a (jelentéstervezetben szereplő) 9. módosítást váltja fel a világosság 

érdekében. 

 

Módosítás  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Lehetővé kell tenni, hogy 

amennyiben esetlegesen valamely 

megállapodás vagy gyakorlat tiltásához 

vezető eljárás során a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai olyan 

kötelezettségvállalásokat tesznek a nemzeti 

versenyhatóság felé, amelyek e hatóságok 

aggályait eloszlatják, akkor a nemzeti 

versenyhatóságok olyan határozatokat 

fogadjanak el, amelyek e 

kötelezettségvállalásokat az érintett 

vállalkozásokra nézve kötelező erővel bíró 

és az érintett vállalkozásokkal szemben 

érvényesíthető kötelezettségvállalásokká 

teszik. Az ilyen kötelezettségvállalási 

határozatoknak meg kell állapítaniuk, hogy 

a nemzeti versenyhatóságoknak a 

továbbiakban nincs okuk intézkedést hozni, 

ugyanakkor nem tartalmazhatnak 

következtetést arra vonatkozóan, hogy 

megsértették-e az EUMSZ 101. vagy az 

EUMSZ 102. cikkét. A 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

érintik a tagállamok versenyhatóságainak 

és bíróságainak arra vonatkozó hatásköreit, 

hogy valamely ügyben megállapítsák a 

jogsértés elkövetését, és határozatot 

hozzanak. 

(28) Lehetővé kell tenni, hogy 

amennyiben esetlegesen valamely 

megállapodás vagy gyakorlat tiltásához 

vezető eljárás során a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai olyan 

kötelezettségvállalásokat tesznek a nemzeti 

versenyhatóság felé, amelyek e hatóságok 

aggályait eloszlatják, akkor a nemzeti 

versenyhatóságok olyan határozatokat 

fogadjanak el, amelyek e 

kötelezettségvállalásokat az érintett 

vállalkozásokra nézve kötelező erővel bíró 

és az érintett vállalkozásokkal szemben 

érvényesíthető kötelezettségvállalásokká 

teszik. Az ilyen kötelezettségvállalási 

határozatok nem megfelelőek a titkos 

kartellek esetén, amelyek tekintetében a 

nemzeti versenyhatóságoknak bírságot 

kell kiszabniuk. A kötelezettségvállalási 

határozatoknak meg kell állapítaniuk, hogy 

a nemzeti versenyhatóságoknak a 

továbbiakban nincs okuk intézkedést hozni, 

ugyanakkor nem tartalmazhatnak 

következtetést arra vonatkozóan, hogy 

megsértették-e az EUMSZ 101. vagy az 

EUMSZ 102. cikkét. A 

kötelezettségvállalási határozatok nem 

érintik a tagállamok versenyhatóságainak 

és bíróságainak arra vonatkozó hatásköreit, 

hogy valamely ügyben megállapítsák a 

jogsértés elkövetését, és határozatot 
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hozzanak. 

Or. en 

Indokolás 

A kötelezettségvállalási határozatok gyors megoldást nyújthatnak a versennyel kapcsolatos 

problémákra az erőfölénnyel való visszaélést érintő és egyéb megfelelő ügyekben, és 

biztosíthatják a piacok és a vállalatok számára a szükséges megoldást. A 

kötelezettségvállalások nem jelentenek megfelelő megoldást a titkos kartellek esetében, 

amikor is a jövőbeli magatartásra vonatkozó kötelezettségvállalás nem megfelelő, és a 

magatartást szankcionálni kell. 

 

Módosítás  93 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a vállalkozások és a vállalkozások 

társulásai betartsák a nemzeti 

versenyhatóságok vizsgálati és 

döntéshozatali hatáskörében elrendelt 

intézkedéseket, a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni, hogy a szabályok betartása és az 

intézkedések betartásának kikényszerítése 

érdekében hatékony bírságokat és 

kényszerítő bírságokat szabjanak ki akár 

közvetlenül maguk közigazgatási 

eljárásban, akár a bírság nem büntetőjogi 

bírósági eljárásban történő kiszabását 

kérve. Ez nem érinti a tagállamok azon 

nemzeti jogszabályait, amelyek az ilyen 

bírságok bíróság által lefolytatott 

büntetőeljárás keretében történő 

kiszabásáról rendelkeznek. Ezenkívül ez az 

irányelv nem érinti sem a bizonyítékok 

minőségére vonatkozó nemzeti 

szabályokat, sem a nemzeti 

versenyhatóságoknak az adott ügy 

tényállásának meghatározására vonatkozó 

kötelezettségeit, feltéve, hogy az ilyen 

(30) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a vállalkozások és a vállalkozások 

társulásai betartsák a nemzeti 

versenyhatóságok vizsgálati és 

döntéshozatali hatáskörében elrendelt 

intézkedéseket, a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni, hogy a szabályok betartása és az 

intézkedések betartásának kikényszerítése 

érdekében hatékony bírságokat és 

kényszerítő bírságokat szabjanak ki akár 

közvetlenül maguk közigazgatási 

eljárásban, akár a bírság nem büntetőjogi 

bírósági eljárásban történő kiszabását 

kérve. Ez nem érinti a tagállamok azon 

nemzeti jogszabályait, amelyek az ilyen 

bírságok bíróság által lefolytatott 

büntetőeljárás keretében történő 

kiszabásáról rendelkeznek. Ezenkívül ez az 

irányelv nem érinti sem a bizonyítékok 

minőségére vonatkozó nemzeti 

szabályokat, sem a nemzeti 

versenyhatóságoknak az adott ügy 

tényállásának meghatározására vonatkozó 

kötelezettségeit, feltéve, hogy az ilyen 
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szabályok és kötelezettségek 

összeegyeztethetők az uniós jog általános 

elveivel. A bírságokat és a kényszerítő 

bírságokat az érintett vállalkozások és 

vállalkozások társulásai teljes forgalmának 

arányában kell meghatározni. 

szabályok és kötelezettségek 

összeegyeztethetők az uniós jog általános 

elveivel. A bírságokat és a kényszerítő 

bírságokat az érintett vállalkozások és 

vállalkozások társulásai teljes forgalmának 

megfelelő arányában kell meghatározni. 

Or. de 

 

Módosítás  94 

Jonás Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (31a) A vállalkozások számára az 

állítólagos jogsértés kivizsgálásának 

időszaka alatt és a nemzeti versenyjogi 

hatóság általi döntéshozatal előtt kellő 

jogbiztonságot kell nyújtani ahhoz, hogy 

folytatni tudják üzleti tevékenységeiket. 

Or. en 

 

Módosítás  95 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértése miatt kiszabott bírságok a 

jogsértés gazdasági jelentőségét tükrözzék, 

a nemzeti versenyhatóságoknak figyelembe 

kell venniük a jogsértés súlyát. A nemzeti 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni azt is, hogy a jogsértés időtartamával 

arányos bírságokat határozzanak meg. 

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértése miatt kiszabott bírságok a 

jogsértés gazdasági jelentőségét tükrözzék, 

a nemzeti versenyhatóságoknak figyelembe 

kell venniük a jogsértés súlyát. A nemzeti 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni azt is, hogy a jogsértés időtartamával 

arányos bírságokat határozzanak meg. 
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Ezeket a tényezőket az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban kell értékelni. A jogsértés 

súlyának értékelését illetően az Európai 

Unió Bírósága megállapította, hogy 

figyelembe kell venni az ügy körülményeit, 

a jogsértés kontextusát és a bírságok 

visszatartó erejét. Az értékelés részét 

képezheti a jogsértés tárgyát képező áruk 

és szolgáltatások forgalma, valamint a 

vállalkozás mérete és gazdasági ereje, 

mivel ezek tükrözik a vállalkozás piaci 

befolyását. Az továbbá, hogy ugyanaz az 

elkövető ismételt jogsértést követett el, 

bizonyítja az ilyen jogsértések elkövetésére 

való hajlandóságát, és így rendkívül fontos 

jele a szóban forgó magatartás súlyának és 

ennek megfelelően annak, hogy a hatékony 

visszatartó erő érdekében szigorúbb 

büntetést kell alkalmazni. A kiszabandó 

bírság meghatározásakor a nemzeti 

versenyhatóságnak figyelembe kell vennie 

a vállalkozás által eladott azon áruk és 

szolgáltatások értékét, amelyeket a 

jogsértés közvetlenül vagy közvetve érint. 

Hasonlóképpen, a nemzeti 

versenyhatóságnak jogosultnak kell lennie 

arra, hogy növelje a bírság összegét olyan 

vállalkozás vagy vállalkozások társulása 

esetében, amely ugyanazt a jogsértést 

folytatja, illetve hasonló jogsértést követ el 

azt követően, hogy a Bizottság vagy 

valamely nemzeti versenyhatóság 

határozatot hozott arról, hogy a vállalkozás 

vagy a vállalkozások társulása megsértette 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét. 

Ezeket a tényezőket az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban kell értékelni. A jogsértés 

súlyának értékelését illetően az Európai 

Unió Bírósága megállapította, hogy 

figyelembe kell venni az ügy körülményeit, 

a jogsértés kontextusát és a bírságok 

visszatartó erejét. Az értékelés részét 

képezheti a jogsértés tárgyát képező áruk 

és szolgáltatások forgalma, valamint a 

vállalkozás mérete és gazdasági ereje – 

például ha korlátozott piaci erővel bíró 

kis- és középvállalkozásról van szó –, 

mivel ezek tükrözik a vállalkozás piaci 

befolyását. Az továbbá, hogy ugyanaz az 

elkövető ismételt jogsértést követett el, 

bizonyítja az ilyen jogsértések elkövetésére 

való hajlandóságát, és így rendkívül fontos 

jele a szóban forgó magatartás súlyának és 

ennek megfelelően annak, hogy a hatékony 

visszatartó erő érdekében szigorúbb 

büntetést kell alkalmazni. A kiszabandó 

bírság meghatározásakor a nemzeti 

versenyhatóságnak figyelembe kell vennie 

a vállalkozás által eladott azon áruk és 

szolgáltatások értékét, amelyeket a 

jogsértés közvetlenül vagy közvetve érint. 

Hasonlóképpen, a nemzeti 

versenyhatóságnak jogosultnak kell lennie 

arra, hogy növelje a bírság összegét olyan 

vállalkozás vagy vállalkozások társulása 

esetében, amely ugyanazt a jogsértést 

folytatja, illetve hasonló jogsértést követ el 

azt követően, hogy a Bizottság vagy 

valamely nemzeti versenyhatóság 

határozatot hozott arról, hogy a vállalkozás 

vagy a vállalkozások társulása megsértette 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét. Ezen 

túlmenően a nemzeti versenyhatóságok a 

2014/104/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 18. cikkének (3) 

bekezdésével összhangban figyelembe 

vehetik az önkéntes vitarendezés 

keretében kötött egyezség 

eredményeképpen fizetett kártérítést. 

Or. en 
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Módosítás  96 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértése miatt kiszabott bírságok a 

jogsértés gazdasági jelentőségét tükrözzék, 

a nemzeti versenyhatóságoknak figyelembe 

kell venniük a jogsértés súlyát. A nemzeti 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni azt is, hogy a jogsértés időtartamával 

arányos bírságokat határozzanak meg. 

Ezeket a tényezőket az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban kell értékelni. A jogsértés 

súlyának értékelését illetően az Európai 

Unió Bírósága megállapította, hogy 

figyelembe kell venni az ügy körülményeit, 

a jogsértés kontextusát és a bírságok 

visszatartó erejét. Az értékelés részét 

képezheti a jogsértés tárgyát képező áruk 

és szolgáltatások forgalma, valamint a 

vállalkozás mérete és gazdasági ereje, 

mivel ezek tükrözik a vállalkozás piaci 

befolyását. Az továbbá, hogy ugyanaz az 

elkövető ismételt jogsértést követett el, 

bizonyítja az ilyen jogsértések elkövetésére 

való hajlandóságát, és így rendkívül fontos 

jele a szóban forgó magatartás súlyának és 

ennek megfelelően annak, hogy a hatékony 

visszatartó erő érdekében szigorúbb 

büntetést kell alkalmazni. A kiszabandó 

bírság meghatározásakor a nemzeti 

versenyhatóságnak figyelembe kell vennie 

a vállalkozás által eladott azon áruk és 

szolgáltatások értékét, amelyeket a 

jogsértés közvetlenül vagy közvetve érint. 

Hasonlóképpen, a nemzeti 

versenyhatóságnak jogosultnak kell lennie 

arra, hogy növelje a bírság összegét olyan 

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértése miatt kiszabott bírságok a 

jogsértés gazdasági jelentőségét tükrözzék, 

a nemzeti versenyhatóságoknak figyelembe 

kell venniük a jogsértés súlyát. A nemzeti 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni azt is, hogy a jogsértés időtartamával 

arányos bírságokat határozzanak meg. 

Ezeket a tényezőket az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban kell értékelni. A jogsértés 

súlyának értékelését illetően az Európai 

Unió Bírósága megállapította, hogy 

figyelembe kell venni az ügy körülményeit, 

a jogsértés kontextusát és a bírságok 

visszatartó erejét. Az értékelés részét 

képezheti a jogsértés tárgyát képező áruk 

és szolgáltatások forgalma, valamint a 

vállalkozás mérete és gazdasági ereje, 

mivel ezek tükrözik a vállalkozás piaci 

befolyását. Az továbbá, hogy ugyanaz az 

elkövető ismételt jogsértést követett el, 

bizonyítja az ilyen jogsértések elkövetésére 

való hajlandóságát, és így rendkívül fontos 

jele a szóban forgó magatartás súlyának és 

ennek megfelelően annak, hogy a hatékony 

visszatartó erő érdekében szigorúbb 

büntetést kell alkalmazni. A kiszabandó 

bírság meghatározásakor a nemzeti 

versenyhatóságnak figyelembe kell vennie 

a vállalkozás által eladott azon áruk és 

szolgáltatások értékét, amelyeket a 

jogsértés közvetlenül vagy közvetve érint. 

Hasonlóképpen, a nemzeti 

versenyhatóságnak jogosultnak kell lennie 

arra, hogy növelje a bírság összegét olyan 
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vállalkozás vagy vállalkozások társulása 

esetében, amely ugyanazt a jogsértést 

folytatja, illetve hasonló jogsértést követ el 

azt követően, hogy a Bizottság vagy 

valamely nemzeti versenyhatóság 

határozatot hozott arról, hogy a vállalkozás 

vagy a vállalkozások társulása megsértette 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét. 

vállalkozás vagy vállalkozások társulása 

esetében, amely ugyanazt a jogsértést 

folytatja, illetve hasonló jogsértést követ el 

azt követően, hogy a Bizottság vagy 

valamely nemzeti versenyhatóság 

határozatot hozott arról, hogy a vállalkozás 

vagy a vállalkozások társulása megsértette 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét. A 

vitarendezés eredményeképpen a 

vállalkozás által fizetett kártérítés összege 

semmilyen körülmények között nem 

vonható le a bírság összegéből. 

Or. en 

 

Módosítás  97 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértése miatt kiszabott bírságok a 

jogsértés gazdasági jelentőségét tükrözzék, 

a nemzeti versenyhatóságoknak figyelembe 

kell venniük a jogsértés súlyát. A nemzeti 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni azt is, hogy a jogsértés időtartamával 

arányos bírságokat határozzanak meg. 

Ezeket a tényezőket az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban kell értékelni. A jogsértés 

súlyának értékelését illetően az Európai 

Unió Bírósága megállapította, hogy 

figyelembe kell venni az ügy körülményeit, 

a jogsértés kontextusát és a bírságok 

visszatartó erejét. Az értékelés részét 

képezheti a jogsértés tárgyát képező áruk 

és szolgáltatások forgalma, valamint a 

vállalkozás mérete és gazdasági ereje, 

mivel ezek tükrözik a vállalkozás piaci 

befolyását. Az továbbá, hogy ugyanaz az 

elkövető ismételt jogsértést követett el, 

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértése miatt kiszabott bírságok a 

jogsértés gazdasági jelentőségét tükrözzék, 

a nemzeti versenyhatóságoknak figyelembe 

kell venniük a jogsértés súlyát. A nemzeti 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni azt is, hogy a jogsértés időtartamával 

arányos bírságokat határozzanak meg. 

Ezeket a tényezőket az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban kell értékelni. A jogsértés 

súlyának értékelését illetően az Európai 

Unió Bírósága megállapította, hogy 

figyelembe kell venni az ügy körülményeit, 

a jogsértés kontextusát és a bírságok 

visszatartó erejét. Az értékelés részét 

képezheti a jogsértés tárgyát képező áruk 

és szolgáltatások forgalma, valamint a 

vállalkozás mérete és gazdasági ereje, így 

például az, hogy korlátozott piaci erővel 

bíró kis- és középvállalkozásról (kkv) van-

e szó, mivel ezek tükrözik a vállalkozás 
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bizonyítja az ilyen jogsértések elkövetésére 

való hajlandóságát, és így rendkívül fontos 

jele a szóban forgó magatartás súlyának és 

ennek megfelelően annak, hogy a hatékony 

visszatartó erő érdekében szigorúbb 

büntetést kell alkalmazni. A kiszabandó 

bírság meghatározásakor a nemzeti 

versenyhatóságnak figyelembe kell vennie 

a vállalkozás által eladott azon áruk és 

szolgáltatások értékét, amelyeket a 

jogsértés közvetlenül vagy közvetve érint. 

Hasonlóképpen, a nemzeti 

versenyhatóságnak jogosultnak kell lennie 

arra, hogy növelje a bírság összegét olyan 

vállalkozás vagy vállalkozások társulása 

esetében, amely ugyanazt a jogsértést 

folytatja, illetve hasonló jogsértést követ el 

azt követően, hogy a Bizottság vagy 

valamely nemzeti versenyhatóság 

határozatot hozott arról, hogy a vállalkozás 

vagy a vállalkozások társulása megsértette 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét. 

piaci befolyását. Az továbbá, hogy ugyanaz 

az elkövető ismételt jogsértést követett el, 

bizonyítja az ilyen jogsértések elkövetésére 

való hajlandóságát, és így rendkívül fontos 

jele a szóban forgó magatartás súlyának és 

ennek megfelelően annak, hogy a hatékony 

visszatartó erő érdekében szigorúbb 

büntetést kell alkalmazni. A kiszabandó 

bírság meghatározásakor a nemzeti 

versenyhatóságnak figyelembe kell vennie 

a vállalkozás által eladott azon áruk és 

szolgáltatások értékét, amelyeket a 

jogsértés közvetlenül vagy közvetve érint. 

Hasonlóképpen, a nemzeti 

versenyhatóságnak jogosultnak kell lennie 

arra, hogy növelje a bírság összegét olyan 

vállalkozás vagy vállalkozások társulása 

esetében, amely ugyanazt a jogsértést 

folytatja, illetve hasonló jogsértést követ el 

azt követően, hogy a Bizottság vagy 

valamely nemzeti versenyhatóság 

határozatot hozott arról, hogy a vállalkozás 

vagy a vállalkozások társulása megsértette 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét. 

Or. en 

Indokolás 

A korlátozott termékportfólióval rendelkező vállalatok által működtetett kartellek is kárt 

okozhatnak a fogyasztóknak és más vállalatoknak. Csupán ezen az alapon nem 

szankcionálhatók kevésbé. A nemzeti versenyhatóságoknak azonban bírságaik kiszabásakor 

figyelembe kell venniük a kkv-k korlátozott piaci erejét. Ezenfelül a kártérítési keresetekről 

szóló irányelv előírja, hogy a nemzeti versenyhatóságok figyelembe vehetik, de nem kötelesek 

figyelembe venni a vevőknek fizetett kártérítést. Az egyezség figyelembevételének 

kötelezettsége összességében csökkenti a bírságokat, és nyereségesebbé teszi a vállalatok 

számára a versenyellenes magatartást. Ezt pedig el kell kerülni. 

 

Módosítás  98 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(32) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértése miatt kiszabott bírságok a 

jogsértés gazdasági jelentőségét tükrözzék, 

a nemzeti versenyhatóságoknak figyelembe 

kell venniük a jogsértés súlyát. A nemzeti 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni azt is, hogy a jogsértés időtartamával 

arányos bírságokat határozzanak meg. 

Ezeket a tényezőket az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban kell értékelni. A jogsértés 

súlyának értékelését illetően az Európai 

Unió Bírósága megállapította, hogy 

figyelembe kell venni az ügy körülményeit, 

a jogsértés kontextusát és a bírságok 

visszatartó erejét. Az értékelés részét 

képezheti a jogsértés tárgyát képező áruk 

és szolgáltatások forgalma, valamint a 

vállalkozás mérete és gazdasági ereje, 

mivel ezek tükrözik a vállalkozás piaci 

befolyását. Az továbbá, hogy ugyanaz az 

elkövető ismételt jogsértést követett el, 

bizonyítja az ilyen jogsértések elkövetésére 

való hajlandóságát, és így rendkívül fontos 

jele a szóban forgó magatartás súlyának és 

ennek megfelelően annak, hogy a hatékony 

visszatartó erő érdekében szigorúbb 

büntetést kell alkalmazni. A kiszabandó 

bírság meghatározásakor a nemzeti 

versenyhatóságnak figyelembe kell vennie 

a vállalkozás által eladott azon áruk és 

szolgáltatások értékét, amelyeket a 

jogsértés közvetlenül vagy közvetve érint. 

Hasonlóképpen, a nemzeti 

versenyhatóságnak jogosultnak kell lennie 

arra, hogy növelje a bírság összegét olyan 

vállalkozás vagy vállalkozások társulása 

esetében, amely ugyanazt a jogsértést 

folytatja, illetve hasonló jogsértést követ el 

azt követően, hogy a Bizottság vagy 

valamely nemzeti versenyhatóság 

határozatot hozott arról, hogy a vállalkozás 

vagy a vállalkozások társulása megsértette 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét. 

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértése miatt kiszabott bírságok a 

jogsértés gazdasági jelentőségét tükrözzék, 

a nemzeti versenyhatóságoknak figyelembe 

kell venniük a jogsértés súlyát. A nemzeti 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni azt is, hogy a jogsértés időtartamával 

arányos bírságokat határozzanak meg. 

Ezeket a tényezőket az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban kell értékelni. A jogsértés 

súlyának értékelését illetően az Európai 

Unió Bírósága megállapította, hogy 

figyelembe kell venni az ügy körülményeit, 

a jogsértés kontextusát és a bírságok 

visszatartó erejét. Az értékelés részét 

képezheti a jogsértés tárgyát képező áruk 

és szolgáltatások forgalma, valamint a 

vállalkozás mérete és gazdasági ereje – 

különösen, hogy kis- és 

középvállalkozásról (kkv) van-e szó –, 

mivel ezek tükrözik a vállalkozás piaci 

befolyását. Az továbbá, hogy ugyanaz az 

elkövető ismételt jogsértést követett el, 

bizonyítja az ilyen jogsértések elkövetésére 

való hajlandóságát, és így rendkívül fontos 

jele a szóban forgó magatartás súlyának és 

ennek megfelelően annak, hogy a hatékony 

visszatartó erő érdekében szigorúbb 

büntetést kell alkalmazni. A kiszabandó 

bírság meghatározásakor a nemzeti 

versenyhatóságnak figyelembe kell vennie 

a vállalkozás által eladott azon áruk és 

szolgáltatások értékét, amelyeket a 

jogsértés közvetlenül vagy közvetve érint. 

Hasonlóképpen, a nemzeti 

versenyhatóságnak jogosultnak kell lennie 

arra, hogy növelje a bírság összegét olyan 

vállalkozás vagy vállalkozások társulása 

esetében, amely ugyanazt a jogsértést 

folytatja, illetve hasonló jogsértést követ el 

azt követően, hogy a Bizottság vagy 

valamely nemzeti versenyhatóság 

határozatot hozott arról, hogy a vállalkozás 

vagy a vállalkozások társulása megsértette 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét. 
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Or. en 

 

Módosítás  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) A tapasztalat azt mutatja, hogy a 

vállalkozások társulásai rendszeresen 

szerepet játszanak a versenyjog 

megsértésében, és a nemzeti 

versenyhatóságok számára lehetővé kell 

tenni, hogy az ilyen társulásokat 

hatékonyan bírságolják. Vállalkozások 

társulásaival szemben indított olyan 

eljárásban, amelyben a jogsértés a 

társulás tagjainak tevékenységére 

vonatkozik, a jogsértés súlyának a bírság 

összegének megállapítása céljából történő 

értékelése során a jogsértés által 

közvetlenül vagy közvetve érintett azon 

áruk és szolgáltatások összértékét kell 

figyelembe venni, amelyet a társulást 

alkotó vállalkozások értékesítettek. A 

vállalkozások társulásaira az általuk 

elkövetett jogsértésekért kiszabott bírságok 

hatékony beszedésének biztosítása 

érdekében meg kell határozni azokat a 

feltételeket, amelyek mellett a nemzeti 

versenyhatóság követelheti a bírság 

megfizetését a társulás tagjaitól, 

amennyiben a társulás nem fizetőképes. 

Ennek során a nemzeti 

versenyhatóságnak tekintetbe kell vennie 

a társuláshoz tartozó vállalkozások 

viszonylagos méretét és különösen a kis- 

és középvállalkozások helyzetét. A 

bírságnak a társulás egy vagy több tagja 

által történő megfizetése nem sérti a 

nemzeti jogszabályoknak azokat a 

szabályait, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

megfizetett összeget a társulás többi 

tagjával megtéríttessék. 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  100 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 

maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

maximális összegét az érintett vállalkozás 

teljes világméretű forgalmának legalább 

10%-ában kell megállapítani. Ez nem 

akadályozhatja meg a tagállamokat 

abban, hogy ennél magasabb maximális 

bírságot tartsanak fenn vagy vezessenek 

be. 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 

maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

maximális összegét az érintett vállalkozás 

teljes világméretű forgalmának legfeljebb 

10%-ában kell megállapítani. 

Or. de 

 

Módosítás  101 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 

maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

maximális összegét az érintett vállalkozás 

teljes világméretű forgalmának legalább 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 

maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

összegét az érintett vállalkozás teljes 

világméretű forgalmának legalább 10%-
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10%-ában kell megállapítani. Ez nem 

akadályozhatja meg a tagállamokat 

abban, hogy ennél magasabb maximális 

bírságot tartsanak fenn vagy vezessenek 

be. 

ában kell megállapítani. 

Or. en 

 

Módosítás  102 

Dariusz Rosati 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 

maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

maximális összegét az érintett vállalkozás 

teljes világméretű forgalmának legalább 

10%-ában kell megállapítani. Ez nem 

akadályozhatja meg a tagállamokat 

abban, hogy ennél magasabb maximális 

bírságot tartsanak fenn vagy vezessenek 

be. 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 

maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

maximális összegét az érintett vállalkozás 

teljes világméretű forgalmának legalább 

10%-ában kell megállapítani. 

Or. en 

 

Módosítás  103 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 
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maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

maximális összegét az érintett vállalkozás 

teljes világméretű forgalmának legalább 

10%-ában kell megállapítani. Ez nem 

akadályozhatja meg a tagállamokat abban, 

hogy ennél magasabb maximális bírságot 

tartsanak fenn vagy vezessenek be. 

maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

maximális összegét az érintett vállalkozás 

teljes világméretű forgalmának legalább 

12%-ában kell megállapítani. Ez nem 

akadályozhatja meg a tagállamokat abban, 

hogy ennél magasabb maximális bírságot 

tartsanak fenn vagy vezessenek be. 

Or. en 

 

Módosítás  104 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 

maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

maximális összegét az érintett vállalkozás 

teljes világméretű forgalmának legalább 

10%-ában kell megállapítani. Ez nem 

akadályozhatja meg a tagállamokat abban, 

hogy ennél magasabb maximális bírságot 

tartsanak fenn vagy vezessenek be. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. en 

 

Módosítás  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

34 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) A bírságok visszatartó ereje 

Európa-szerte jelentősen eltér, és egyes 

tagállamokban a kiszabható bírság 

maximális összege nagyon alacsony. 

Annak érdekében, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok visszatartó erejű 

bírságokat határozzanak meg, a bírság 

maximális összegét az érintett vállalkozás 

teljes világméretű forgalmának legalább 

10%-ában kell megállapítani. Ez nem 

akadályozhatja meg a tagállamokat abban, 

hogy ennél magasabb maximális bírságot 

tartsanak fenn vagy vezessenek be. 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

Or. en 

 

Módosítás  106 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A tagállami szintű engedékenységi 

programok közötti eltérések emellett 

veszélyeztetik a belső piacon működő 

vállalkozások egyenlő versenyfeltételeit is. 

Ezért helyénvaló a jogbiztonság e 

különbségek csökkentése révén történő 

növelése. 

(36) A tagállami szintű engedékenységi 

programok közötti eltérések egyes 

esetekben veszélyeztethetik a belső piacon 

működő vállalkozások egyenlő 

versenyfeltételeit is. Ezért helyénvaló a 

jogbiztonság e különbségek csökkentése 

révén történő növelése. 

Or. en 

 

Módosítás  107 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(36) A tagállami szintű engedékenységi 

programok közötti eltérések emellett 

veszélyeztetik a belső piacon működő 

vállalkozások egyenlő versenyfeltételeit is. 

Ezért helyénvaló a jogbiztonság e 

különbségek csökkentése révén történő 

növelése. 

(36) A tagállami szintű engedékenységi 

programok közötti eltérések emellett 

veszélyeztetik a belső piacon működő 

vállalkozások egyenlő versenyfeltételeit is. 

Ezért helyénvaló a jogbiztonság nemzeti 

versenyhatóságok közötti együttműködés 

fokozása révén történő növelése. 

Or. en 

 

Módosítás  108 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) A nemzeti versenyhatóságoknak 

bizonyos feltételek teljesülése esetén 

bírságok alóli mentességet kell 

biztosítaniuk a vállalkozások számára, 

illetve csökkenteniük kell a bírságok 

összegét. Akkor tekinthető úgy, hogy a 

vállalkozások valamely titkos kartell 

tekintetében olyan bizonyítékot bocsátottak 

a nemzeti versenyhatóság rendelkezésére, 

amely lehetővé teszi az EUMSZ 101. cikk 

megsértésének megállapítását, ha a nemzeti 

versenyhatóságnak – az említett 

bizonyítéknak a vállalkozás által történő 

benyújtása idején – nem állt rendelkezésére 

elegendő bizonyíték az EUMSZ 101. cikk 

megsértésének megállapításához. 

(37) A nemzeti versenyhatóságoknak 

bizonyos feltételek teljesülése esetén 

bírságok alóli mentességet kell 

biztosítaniuk a vállalkozások számára, 

illetve csökkenteniük kell a bírságok 

összegét. Akkor tekinthető úgy, hogy a 

vállalkozások valamely titkos kartell 

tekintetében olyan bizonyítékot bocsátottak 

a nemzeti versenyhatóság vagy a Bizottság 

rendelkezésére, amely lehetővé teszi az 

EUMSZ 101. cikk megsértésének 

megállapítását, ha a nemzeti 

versenyhatóságnak – az említett 

bizonyítéknak a vállalkozás által történő 

benyújtása idején – nem állt rendelkezésére 

elegendő bizonyíték az EUMSZ 101. cikk 

megsértésének megállapításához. 

Or. en 

 

Módosítás  109 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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38 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) A kérelmezők számára lehetővé 

kell tenni, hogy az engedékenység iránti 

kérelmet írásban, vagy indokolt esetben 

más olyan formában nyújtsák be, amely 

nem eredményezi a kérelmező birtokában, 

megőrzése vagy ellenőrzése alatt lévő 

dokumentumok, információk vagy egyéb 

anyagok előállítását. Ennek érdekében a 

nemzeti versenyhatóságoknak olyan 

rendszerekkel kell rendelkezniük, amelyek 

lehetővé teszik számukra a szóban tett, 

vagy más módon, például digitálisan 

benyújtott engedékenységi nyilatkozatok 

elfogadását is. 

(38) A kérelmezők számára lehetővé 

kell tenni, hogy az engedékenység iránti 

kérelmet írásban, vagy indokolt esetben 

más olyan formában nyújtsák be, amely 

nem eredményezi a kérelmező birtokában, 

megőrzése vagy ellenőrzése alatt lévő 

dokumentumok, információk vagy egyéb 

anyagok előállítását. Ennek érdekében a 

nemzeti versenyhatóságoknak olyan 

rendszerekkel kell rendelkezniük, amelyek 

lehetővé teszik számukra a szóban tett, 

vagy más módon, például digitálisan 

benyújtott engedékenységi nyilatkozatok 

elfogadását is. A vállalkozások 

engedékenységi programokra való 

jelentkezésének megkönnyítése érdekében 

a tagállamok biztosítják, hogy az 

engedékenység iránti kérelmeket a 

nemzeti versenyhatóságok az Unió 

bármely munkanyelvén befogadhassák. 

Or. en 

 

Módosítás  110 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) Azon kérelmezők számára, akik 

egy állítólagos titkos kartellal kapcsolatban 

engedékenységért folyamodtak az Európai 

Bizottsághoz, lehetővé kell tenni, hogy 

ugyanazon kartellal kapcsolatban nem 

végleges előzetes kérelmeket nyújtsanak be 

az általuk megfelelőnek ítélt nemzeti 

versenyhatóságokhoz. A nemzeti 

versenyhatóságoknak be kell fogadniuk 

azokat a nem végleges előzetes kérelmeket, 

(39) Azon kérelmezők számára, akik 

egy állítólagos titkos kartellal kapcsolatban 

engedékenységért folyamodtak az Európai 

Bizottsághoz, lehetővé kell tenni, hogy 

ugyanazon kartellal kapcsolatban nem 

végleges előzetes kérelmeket nyújtsanak be 

az általuk megfelelőnek ítélt nemzeti 

versenyhatóságokhoz. A nemzeti 

versenyhatóságoknak be kell fogadniuk 

azokat a nem végleges előzetes kérelmeket, 



 

AM\1138283HU.docx 51/142 PE613.265v01-00 

 HU 

amelyek tartalmazzák az állítólagos 

kartellal kapcsolatos alapvetőbb 

információkat, és csak azt követően 

kérhetnek további információt ezen a 

minimális szinten felül, miután úgy 

határoztak, hogy intézkedni kívánnak az 

ügyben. A kérelmező kötelessége azonban, 

hogy a Bizottsághoz benyújtott 

engedékenység iránti kérelem hatókörének 

változása esetén tájékoztassa azt a nemzeti 

versenyhatóságot, amelyhez a nem 

végleges előzetes kérelmet benyújtotta. A 

nemzeti versenyhatóságoknak az átvétel 

dátumát és időpontját tartalmazó 

elismervényt kell kiadniuk a kérelmezők 

számára, továbbá tájékoztatniuk kell a 

kérelmezőt arról, hogy ugyanazon kartell 

tekintetében kaptak-e már korábban nem 

végleges előzetes kérelmet vagy teljes körű 

engedékenység iránti kérelmet. Miután a 

Bizottság úgy határozott, hogy az ügyben 

sem teljeskörűen, sem pedig részlegesen 

nem kíván eljárni, lehetőséget kell 

biztosítani a kérelmezők számára, hogy 

teljes körű engedékenység iránti kérelmet 

nyújtsanak be ahhoz a nemzeti 

versenyhatóságokhoz, amelyhez nem 

végleges előzetes kérelmet nyújtottak be. 

amelyek tartalmazzák az állítólagos 

kartellal kapcsolatos alapvetőbb 

információkat. Azon nemzeti 

versenyhatóságoknak, amelyek hajlandók 

a hozzájuk beérkezett nem végleges 

előzetes kérelmekben érintett ügyeket 

kivizsgálni, fel kell venniük a kapcsolatot 

az Európai Bizottsággal, és a két 

intézménynek meg kell állapodnia abban, 

hogy melyikük vállalja a vezető szerepet. 

Ha a nemzeti versenyhatóság, amelyhez 

végleges előzetes kérelem érkezik be, nem 

jelzi, hogy hajlandó kivizsgálni az ügyet, 
csak azt követően kérhet további 

információt a minimális szinten felül, 

miután úgy határozott, hogy intézkedni 

kíván az ügyben. A kérelmező kötelessége 

azonban, hogy a Bizottsághoz benyújtott 

engedékenység iránti kérelem hatókörének 

változása esetén tájékoztassa azt a nemzeti 

versenyhatóságot, amelyhez a nem 

végleges előzetes kérelmet benyújtotta. A 

nemzeti versenyhatóságoknak az átvétel 

dátumát és időpontját tartalmazó 

elismervényt kell kiadniuk a kérelmezők 

számára, továbbá tájékoztatniuk kell a 

kérelmezőt arról, hogy ugyanazon kartell 

tekintetében kaptak-e már korábban nem 

végleges előzetes kérelmet vagy teljes körű 

engedékenység iránti kérelmet. Ha a 

Bizottság úgy határozott, hogy az ügyben 

sem teljes körűen, sem pedig részlegesen 

nem kíván eljárni, lehetőséget kell 

biztosítani a kérelmezők számára, hogy 

teljes körű engedékenység iránti kérelmet 

nyújtsanak be ahhoz a nemzeti 

versenyhatóságokhoz, amelyhez nem 

végleges előzetes kérelmet nyújtottak be. 

Or. en 

 

Módosítás  111 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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40 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) Az azt illető jogbizonytalanság, 

hogy a vállalkozás alkalmazottai védve 

vannak-e az egyéni szankciókkal szemben, 

meggátolhatja, hogy a potenciális 

kérelmezők engedékenység iránti kérelmet 

nyújtsanak be. A versenyhatóságokhoz a 

bírságok alóli mentesség iránti kérelmet 

benyújtó vállalkozások jelenlegi és volt 

alkalmazottai, valamint vezetői számára 

ezért védelmet kell biztosítani az olyan 

szankciókkal szemben, amelyeket a 

hatóságok a kérelem tárgyát képező titkos 

kartellban való részvételük miatt 

állapítanak meg. Az ilyen védelmet attól 

kell függővé tenni, hogy a szóban forgó 

alkalmazottak és vezetők aktívan 

együttműködnek-e az érintett nemzeti 

versenyhatóságokkal, valamint attól, hogy 

a mentességi kérelem benyújtására a 

büntetőeljárás megindítását megelőzően 

került-e sor. 

(40) Az azt illető jogbizonytalanság, 

hogy a vállalkozás alkalmazottai védve 

vannak-e az egyéni szankciókkal szemben, 

meggátolhatja, hogy a potenciális 

kérelmezők engedékenység iránti kérelmet 

nyújtsanak be. A versenyhatóságokhoz a 

bírságok alóli mentesség iránti kérelmet 

benyújtó vállalkozások jelenlegi és volt 

alkalmazottai, valamint vezetői számára 

ezért védelmet kell biztosítani az olyan 

szankciókkal szemben, amelyeket a 

hatóságok a kérelem tárgyát képező titkos 

kartellban való részvételük miatt 

állapítanak meg. Az ilyen védelmet attól 

kell függővé tenni, hogy a szóban forgó 

alkalmazottak és vezetők aktívan 

együttműködnek-e az érintett nemzeti 

versenyhatóságokkal, valamint attól, hogy 

a mentességi kérelem benyújtására a 

büntetőeljárás megindítását megelőzően 

került-e sor. A tagállamok szigorú 

feltételek mellett a mentességi kérelem 

büntetőeljárás megindítása utáni 

benyújtása esetén is határozhatnak úgy, 

hogy megvédik az alkalmazottaikat az 

egyéni szankciókkal szemben. 

Or. en 

 

Módosítás  112 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) Az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazására vonatkozó párhuzamos 

hatáskörök rendszerében a nemzeti 

versenyhatóságok szoros 

(41) Az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazására vonatkozó párhuzamos 

hatáskörök rendszerében a nemzeti 

versenyhatóságok egymás közötti és a 
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együttműködésére van szükség. Különösen 

amikor egy nemzeti versenyhatóság egy 

másik nemzeti versenyhatóság nevében 

végez vizsgálatot az 1/2003/EK tanácsi 

rendelet 22. cikkének (1) bekezdése 

értelmében, lehetővé kell tenni a 

megkereső hatóság tisztviselőinek 

jelenlétét és közreműködését, hogy a 

további források, ismeretek és technikai 

szakértelem biztosításával növelhető 

legyen az ilyen vizsgálatok hatékonysága. 

Bizottsággal való szoros együttműködésére 

van szükség. Különösen amikor egy 

nemzeti versenyhatóság egy másik nemzeti 

versenyhatóság nevében végez vizsgálatot 

az 1/2003/EK tanácsi rendelet 22. cikkének 

(1) bekezdése értelmében, lehetővé kell 

tenni a megkereső hatóság tisztviselőinek 

jelenlétét és közreműködését, hogy a 

további források, ismeretek és technikai 

szakértelem biztosításával növelhető 

legyen az ilyen vizsgálatok hatékonysága. 

Or. en 

 

Módosítás  113 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

42 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) Hasonlóképpen meg kell állapodni 

arról, hogy a nemzeti versenyhatóságok 

kölcsönös segítségnyújtás iránti kérelmet 

nyújthassanak be az előzetes kifogásokról 

és határozatokról szóló értesítés, valamint a 

bírságokat vagy kényszerítő bírságokat 

megállapító határozatok végrehajtása 

vonatkozásában, amennyiben az érintett 

vállalkozás nem rendelkezik jogi jelenléttel 

az adott nemzeti versenyhatóság területén. 

Ez biztosítaná az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének hatékony érvényesítését, és 

hozzájárulna a belső piac megfelelő 

működéséhez. 

(42) Hasonlóképpen meg kell állapodni 

arról, hogy a nemzeti versenyhatóságok 

kölcsönös segítségnyújtás iránti kérelmet 

nyújthassanak be az előzetes kifogásokról 

és határozatokról szóló értesítés, valamint a 

bírságokat vagy kényszerítő bírságokat 

megállapító határozatok végrehajtása 

vonatkozásában, amennyiben az érintett 

vállalkozás nem rendelkezik jogi jelenléttel 

az adott nemzeti versenyhatóság területén. 

Ez biztosítaná az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének hatékony érvényesítését, és 

hozzájárulna a belső piac megfelelő 

működéséhez. A kölcsönös segítségnyújtás 

ösztönzése érdekében a megkeresett 

hatóságoknak lehetőséget kell kapniuk 

arra, hogy kérjék az értesítéssel és az 

említett határozatok végrehajtásával 

kapcsolatos költségeik megtérítését. 

Or. en 
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Módosítás  114 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

45 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(45) Annak a kockázata, hogy az 

önvádat tartalmazó anyagokat azon 

vizsgálat keretén kívül hozzák 

nyilvánosságra, amelynek céljára 

rendelkezésre bocsátották, gyengítheti 

azokat az ösztönzőket, amelyek alapján a 

potenciális engedékenységi kérelmezők 

együttműködnének a 

versenyhatóságokkal. Következésképpen – 

függetlenül attól, hogy milyen formában 

nyújtják be az engedékenységi 

nyilatkozatokat – az engedékenységi 

nyilatkozatokban szereplő és az 

iratbetekintés révén szerzett információk 

csak akkor használhatók fel, ha ez 

szükséges a tagállamok bíróságai előtt 

folyó eljárásokban a védelemhez való jog 

gyakorlásához bizonyos, ahhoz az esethez 

közvetlenül kapcsolódó, nagyon 

korlátozott esetekben, amelyben az 

iratbetekintést biztosították. Ez nem 

akadályozhatja meg a versenyhatóságokat 

abban, hogy határozataikat – az 

alkalmazandó uniós vagy nemzeti joggal 

összhangban – közzétegyék. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  115 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(1) Ez az irányelv szabályokat határoz 

meg annak biztosítása érdekében, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

a függetlenséghez szükséges garanciákkal, 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

érvényesítéséhez szükséges erőforrásokkal, 

végrehajtási és bírságolási hatáskörökkel 

annak érdekében, hogy ne torzuljon a belső 

piaci verseny, a fogyasztók és 

vállalkozások pedig ne szenvedjenek 

hátrányt olyan nemzeti jogszabályok és 

intézkedések miatt, amelyek 

megakadályozzák a nemzeti 

versenyhatóságokat a hatékony 

jogalkalmazásban. Az irányelv hatálya az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének, valamint az 

EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezéseknek egyazon 

ügyre történő alkalmazására terjed ki, a 29. 

cikk (2) bekezdésének kivételével, amely a 

nemzeti versenyjog kizárólagos 

alkalmazására is kiterjed. 

(1) Ez az irányelv szabályokat határoz 

meg annak biztosítása érdekében, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

a függetlenséghez szükséges garanciákkal, 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

érvényesítéséhez szükséges erőforrásokkal, 

végrehajtási és bírságolási hatáskörökkel 

annak érdekében, hogy ne torzuljon a belső 

piaci verseny, a fogyasztók és 

vállalkozások, különösen a kis- és 

középvállalkozások pedig ne szenvedjenek 

hátrányt olyan nemzeti jogszabályok és 

intézkedések miatt, amelyek 

megakadályozzák a nemzeti 

versenyhatóságokat a hatékony 

jogalkalmazásban. Az irányelv hatálya az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének, valamint az 

EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezéseknek egyazon 

ügyre történő alkalmazására terjed ki, a 29. 

cikk (2) bekezdésének kivételével, amely a 

nemzeti versenyjog kizárólagos 

alkalmazására is kiterjed. 

Or. en 

 

Módosítás  116 

Andreas Schwab 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. „független ügyvéd”: olyan külső 

ügyvéd, aki nem kötődik az ügyfélhez 

munkaviszony révén; 

Or. en 

 

Módosítás  117 

Thierry Cornillet 
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Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az uniós jog általános elveivel és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával 

összhangban a nemzeti versenyhatóságok 

által az ezen irányelvben említett 

hatáskörök gyakorlására megfelelő 

biztosítékokat kell alkalmazni, beleértve a 

vállalkozások védelemhez való jogát és a 

bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való 

jogot. 

Az uniós jog általános elveivel és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, 

valamint az emberi jogok európai 

egyezményének 6. cikkével összhangban a 

nemzeti versenyhatóságok által az ezen 

irányelvben említett hatáskörök 

gyakorlására megfelelő biztosítékokat kell 

alkalmazni, beleértve a vállalkozások 

védelemhez való jogát és a bíróság előtti 

hatékony jogorvoslathoz való jogot. 

 A nemzeti versenyhatóságok 

határozatainak felülvizsgálatával 

bíróságokat hatalmaznak fel. E 

felülvizsgálat nem korlátozódik a 

jogszerűség ellenőrzésére, hanem az ügy 

érdemére is kiterjed, ideértve a 

versenyellenes gyakorlattal kapcsolatos 

érvelést és a szankció arányosságának 

értékelését. 

Or. en 

 

Módosítás  118 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az uniós jog általános elveivel és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával 

összhangban a nemzeti versenyhatóságok 

által az ezen irányelvben említett 
hatáskörök gyakorlására megfelelő 

biztosítékokat kell alkalmazni, beleértve a 

vállalkozások védelemhez való jogát és a 

bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való 

jogot. 

Az ezen irányelvben említett hatáskörök 

nemzeti versenyhatóságok általi 

gyakorlása során tiszteletben kell tartani 

az uniós jog általános elveit és az Európai 

Unió Alapjogi Chartáját. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e 
hatáskörök gyakorlására megfelelő 

biztosítékokat alkalmazzanak a 

vállalkozások védelemhez való jogának – 

többek között az iratbetekintéshez való 

jog, a meghallgatáshoz való jog, a bíróság 
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előtti hatékony jogorvoslathoz való jog és 

a tisztességes eljáráshoz való jog – 

tekintetében. 

Or. de 

Indokolás 

Ez a módosító indítvány a tisztességes eljárás és az Unió-szerte egységes norma biztosítása 

érdekében konkretizálja a vállalkozások megfelelő biztosítékokhoz való jogait. 

 

Módosítás  119 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az uniós jog általános elveivel és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával 

összhangban a nemzeti versenyhatóságok 

által az ezen irányelvben említett 

hatáskörök gyakorlására megfelelő 

biztosítékokat kell alkalmazni, beleértve a 

vállalkozások védelemhez való jogát és a 

bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való 

jogot. 

Az uniós jog általános elveivel és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával, 

valamint az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelméről szóló európai 

egyezmény 6. cikkével összhangban a 

nemzeti versenyhatóságok által az ezen 

irányelvben említett hatáskörök 

gyakorlására megfelelő biztosítékokat kell 

alkalmazni, beleértve a vállalkozások 

védelemhez való jogát és a bíróság előtti 

hatékony jogorvoslathoz való jogot. 

Or. de 

Indokolás 

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikke a 

tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó normákat írja le, amelyeknek a versenyjogi 

eljárásokra is vonatkozniuk kell. 

 

Módosítás  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok tiszteletben tartsák 

legalább az ügyfelek és ügyvédjeik, ezen 

belül mind külső ügyvédjeik, mind belső 

jogtanácsosaik közötti írásbeli 

kommunikáció bizalmas jellegét, 

amennyiben az írásbeli kommunikációra 

azzal a céllal és annak érdekében kerül 

sor, hogy az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének végrehajtására irányuló 

eljárásokban érvényesüljön az ügyfél 

védelemhez való joga, valamint 

amennyiben a kommunikáció független 

ügyvédektől származik. 

Or. en 

 

Módosítás  121 

Jonás Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok – az EUMSZ 101. és 102. 

cikke nemzeti versenyhatóságok általi 

végrehajtásának biztosításával 

kapcsolatos kötelezettség sérelme nélkül – 

gondoskodnak arról, hogy a 

vállalkozásokat az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 47. cikkével összhangban 

fellebbezési jog illesse meg a nemzeti 

versenyhatóság által hozott végleges 

határozattal szemben. 

Or. en 

 

Módosítás  122 

Anne Sander 

 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A bíróságoknak felhatalmazással kell 

rendelkezniük arra, hogy hatékony 

jogorvoslati eljárások keretében 

felülvizsgálhassák a nemzeti 

versenyhatóságok határozatait. 

Or. fr 

 

Módosítás  123 

Jonás Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

vállalkozások az állítólagos jogsértés 

kivizsgálásának időszaka alatt és a 

nemzeti versenyjogi hatóság általi 

döntéshozatal előtt kellő jogbiztonságot 

kapjanak ahhoz, hogy folytatni tudják 

üzleti tevékenységeiket. 

Or. en 

 

Módosítás  124 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóság személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai a politikai és 

egyéb külső befolyástól függetlenül 

képesek ellátni feladataikat és gyakorolni 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

a) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóság személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai a politikai és 

egyéb külső befolyástól függetlenül 

képesek ellátni feladataikat és gyakorolni 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 
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alkalmazására vonatkozó hatásköreiket; alkalmazására vonatkozó hatásköreiket. A 

nemzeti közigazgatási versenyhatóság 

döntéshozó testületének tagjait például 

nem nevezheti ki politikai hatóság; 

Or. en 

 

Módosítás  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóság személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai a politikai és 

egyéb külső befolyástól függetlenül 

képesek ellátni feladataikat és gyakorolni 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazására vonatkozó hatásköreiket; 

a) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóság igazgatója, valamint 

személyzetének és döntéshozó testületének 

tagjai a politikai és egyéb külső befolyástól 

függetlenül képesek ellátni feladataikat és 

gyakorolni az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazására vonatkozó 

hatásköreiket; 

Or. en 

Indokolás 

A „személyzet” fogalma nem mindig foglalja magában a hatóságok igazgatóját, mivel e 

beosztást köztisztviselő helyett kinevezett igazgató is betöltheti, és az igazgató nem 

automatikusan a hatóság igazgatótanácsának tagja. E módosításnak a legtöbb tagállamban 

semmilyen hatása nem lesz, de az irányelvnek ennek ellenére világosnak kell lennie. 

 

Módosítás  126 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai az EUMSZ 

b) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai a 
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101. és 102. cikkének alkalmazására 

vonatkozó feladataik ellátása és 

hatásköreik gyakorlása során egyetlen 

kormánytól vagy más köz- vagy magánjogi 

jogalanytól sem kérhetnek, illetve 

fogadhatnak el utasításokat; 

munkaerő-felvétel alatt, valamint az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazására vonatkozó feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása során 

egyetlen kormánytól vagy más köz- vagy 

magánjogi jogalanytól sem kérhetnek, 

illetve fogadhatnak el utasításokat; 

Or. en 

 

Módosítás  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai az EUMSZ 

101. és 102. cikkének alkalmazására 

vonatkozó feladataik ellátása és 

hatásköreik gyakorlása során egyetlen 

kormánytól vagy más köz- vagy magánjogi 

jogalanytól sem kérhetnek, illetve 

fogadhatnak el utasításokat; 

b) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok igazgatója, valamint 

személyzetének és döntéshozó testületének 

tagjai az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazására vonatkozó feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása során 

egyetlen kormánytól vagy más köz- vagy 

magánjogi jogalanytól sem kérhetnek, 

illetve fogadhatnak el utasításokat; 

Or. en 

 

Módosítás  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai 

tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, 

amely összeegyeztethetetlen feladataik 

ellátásával és hatásköreik gyakorlásával az 

c) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok igazgatója, valamint 

személyzetének és döntéshozó testületének 

tagjai tartózkodnak minden olyan 

intézkedéstől, amely összeegyeztethetetlen 

feladataik ellátásával és hatásköreik 
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EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazása 

tekintetében; 

gyakorlásával az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok döntéshozó testületének 

tagjai csak akkor menthetők fel, ha már 

nem teljesítik a feladataik ellátásához 

szükséges feltételeket, vagy ha a nemzeti 

jog értelmében súlyos kötelességszegést 

követnek el. A felmentés indokait előre 

meg kell határozni a nemzeti jogban. A 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok 

döntéshozó testületének tagjai az 5. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott, az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazása 

során fennálló feladataik megfelelő 

ellátásával és hatásköreik gyakorlásával 

kapcsolatos indokok alapján nem 

menthetők fel; 

d) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok vezetőségének és 

döntéshozó testületének tagjait világos és 

átlátható kinevezési eljárás keretében, 

érdemeik alapján nevezik ki. A nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok igazgatója 

és döntéshozó testületének tagjai csak 

akkor menthetők fel, ha már nem teljesítik 

a feladataik ellátásához szükséges 

feltételeket, vagy ha a nemzeti jog 

értelmében súlyos kötelességszegést 

követnek el. A felmentés indokait előre 

meg kell határozni a nemzeti jogban. A 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok 

döntéshozó testületének tagjai az 5. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott, az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazása 

során fennálló feladataik megfelelő 

ellátásával és hatásköreik gyakorlásával 

kapcsolatos indokok alapján nem 

menthetők fel; 

Or. en 

 

Módosítás  130 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. A 

hivatalosan benyújtott panasz elutasítása 

esetén a panaszost megilleti a határozat 

közigazgatási bíróság általi 

felülvizsgálatának lehetősége. 

Or. de 

 

Módosítás  131 

Jonás Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 
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olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. A 

nemzeti versenyhatóságnak az által azzal 

az indokkal elutasított panaszokat, hogy 

azokat nem tekinti prioritásnak, a 

hivatkozás és az esetleges jövőbeli fellépés 

megkönnyítése érdekében jól szervezett 

adatbázisban kell tárolnia. 

Or. en 

 

Módosítás  132 

Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. A 

panaszosok számára lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok által a panasz 

elutasítására vonatkozóan hozott 

határozatok bírósági felülvizsgálatát 

kérjék. 
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Or. fr 

 

Módosítás  133 

Thierry Cornillet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. A 

panaszosok lehetőséget kapnak arra, hogy 

kérjék a panaszt elutasító nemzeti 

versenyhatósági határozatok bírósági 

felülvizsgálatát. 

Or. en 

 

Módosítás  134 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 
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meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. A 

prioritások meghatározásakor a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságoknak a 

gazdaság stratégiai ágazataira kell 

összpontosítaniuk. Amennyiben a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok kötelesek 

a hivatalosan benyújtott panaszok 

elbírálására, úgy ez magában foglalja az 

említett hatóságok azon jogát is, hogy az 

ilyen panaszokat olyan indokkal utasítsák 

el, hogy azokat nem tekintik prioritásnak. 

Ez nem érinti a nemzeti versenyhatóságok 

azon hatáskörét, hogy a nemzeti jog által 

meghatározott egyéb okokból utasítsák el a 

panaszokat. 

Or. en 

 

Módosítás  135 

Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat – a 

más hatóságoktól származó panaszok 

kivételével – olyan indokkal utasítsák el, 

hogy azokat nem tekintik prioritásnak. Ez 

nem érinti a nemzeti versenyhatóságok 

azon hatáskörét, hogy a nemzeti jog által 
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meghatározott egyéb okokból utasítsák el a 

panaszokat. 

Or. en 

 

Módosítás  136 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg. 

Amennyiben a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok kötelesek a hivatalosan 

benyújtott panaszok elbírálására, úgy ez 

magában foglalja az említett hatóságok 

azon jogát is, hogy az ilyen panaszokat 

olyan indokkal utasítsák el, hogy azokat 

nem tekintik prioritásnak. Ez nem érinti a 

nemzeti versenyhatóságok azon hatáskörét, 

hogy a nemzeti jog által meghatározott 

egyéb okokból utasítsák el a panaszokat. 

e) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel rendelkeznek 

arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazásával kapcsolatos 

feladataik elvégzése során saját 

prioritásokat határozzanak meg, és szükség 

esetén külső szakértelmet és kutatást 

vegyenek igénybe. Amennyiben a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok kötelesek 

a hivatalosan benyújtott panaszok 

elbírálására, úgy ez magában foglalja az 

említett hatóságok azon jogát is, hogy az 

ilyen panaszokat olyan indokkal utasítsák 

el, hogy azokat nem tekintik prioritásnak. 

Ez nem érinti a nemzeti versenyhatóságok 

azon hatáskörét, hogy a nemzeti jog által 

meghatározott egyéb okokból utasítsák el a 

panaszokat. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Neena Gill 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 ea) A nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok hatáskörrel 

rendelkeznek arra, hogy költségvetésük 

keretein belül és a személyzeti szabályokra 

és szerződésekre vonatkozó, alkalmazandó 

jogszabályok sérelme nélkül felvegyék az 

általuk igényelt személyzetet, valamint 

hogy az elégséges költségvetés 

rendelkezésre állásának ellenőrzésén 

kívül bármilyen előzetes engedélyezés 

nélkül felhasználják költségvetésüket. 

Or. en 

 

Módosítás  138 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok döntéshozó testületének 

tagjai távozásuk után egyéves 

visszavonulási időszakot tartanak, amely 

alatt nem dolgozhatnak olyan 

vállalkozásoknak, amelyek tekintetében 

hatóságuk az utolsó öt év során 

vizsgálatot folytatott. A döntéshozó testület 

munkatársai és tagjai felvételükkor, majd 

azt követően évente formanyomtatványt 

töltenek ki, amelyben nyilatkoznak 

azokról a potenciális 

összeférhetetlenségekről, amelyek saját 

személyüket vagy közeli hozzátartozójukat 

illetően valamely üggyel kapcsolatban 

fennállhatnak. A nemzeti 

versenyhatóságok eljárásokat vezetnek be, 

amelyek biztosítják, hogy amennyiben 

valamely vizsgálat kezdetekor vagy közben 

összeférhetetlenség merül fel, a 

munkatársak elutasíthassák a részvételt. 

Or. en 
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Indokolás 

Valamennyi nemzeti versenyhatóság számára szigorú összeférhetetlenségi rendelkezéseket 

kell biztosítani. 

 

Módosítás  139 

Jonás Fernández 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a nemzeti versenyhatóságok 

magatartási kódexet tegyenek közzé, 

amely – a szigorúbb nemzeti szabályok 

alkalmazásának sérelme nélkül – kiterjed 

legalább az összeférhetetlenség elkerülését 

célzó szabályokra, ezen belül a 

visszavonulási időszakra és a felkérések 

elfogadására vonatkozó szabályokra, 

valamint a személyes minőségben végzett 

tevékenységekre vonatkozó szabályokra. 

Or. en 

 

Módosítás  140 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai nem 

próbálnak olyan vállalkozásnál munkát 

vállalni, amely ellen a hatóságnál 

fennálló munkaviszonyuk megszűnését 

követő két éven belül vizsgálat folyt vagy 

folyik, ha közvetlen kapcsolatba kerültek 

az üggyel. 
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Or. en 

 

Módosítás  141 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A nemzeti versenyhatóságok 

vezetőségét és döntéshozó szerveinek 

tagjait előre meghatározott, egyértelmű és 

átlátható szabályok és eljárások alapján 

kell kiválasztani és kinevezni; 

Or. en 

 

Módosítás  142 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai nem 

próbálnak olyan vállalkozásnál munkát 

vállalni, amely ellen a hatóságnál 

fennálló munkaviszonyuk megszűnését 

követő két éven belül vizsgálat folyt vagy 

folyik, ha közvetlen kapcsolatba kerültek 

az üggyel. 

Or. en 

 

Módosítás  143 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. A tagállamok ezen 

túlmenően biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok önállóan dönthessenek 

a számukra kiutalt költségvetési források 

felhasználásáról, valamint személyzetük 

szükséges képesítéséről. A költségvetési 

autonómiát a nemzeti költségvetési 

szabályokat és eljárásokat tiszteletben 

tartva kell gyakorolni. 

Or. de 

Indokolás 

A nemzeti versenyhatóságok szükséges rugalmasságának és függetlenségének biztosítása 

érdekében ezeknek nemcsak elegendő személyzeti, pénzügyi és technikai erőforrással kell 

rendelkezniük, hanem önállóan kell tudniuk dönteni a számukra kiutalt költségvetési 

forrásokról és személyzetük szükséges képesítéséről is. 

 

Módosítás  144 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. A tagállamok biztosítják, 

hogy a nemzeti versenyhatóságok 
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önállóan kezelhessék a számukra kiutalt 

költségvetést. A költségvetés kezelésének e 

szabadságát a nemzeti költségvetési 

szabályok és eljárások keretében kell 

megvalósítani. 

Or. en 

 

Módosítás  145 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. A tagállamok a nemzeti 

költségvetési szabályok és eljárások 

sérelme nélkül biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok önállóságot kapjanak a 

kiutalt költségvetés felhasználását 

illetően. 

Or. en 

 

Módosítás  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 
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bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

megfelelő és stabil emberi, pénzügyi és 

technikai erőforrásokkal, ideértve az 

irodahelyiségeket és az infrastruktúrát is. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok külön éves 

költségvetéssel rendelkezzenek, és 

önállóságot élvezzenek forrásaik 

felhasználása során. 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. Ez magában foglalja a 

nemzeti versenyhatóságok azon jogát, 

hogy függetlenül döntsenek forrásaik 

elosztásáról és munkatársaik előírt 

képesítéséről. 

Or. en 

Indokolás 

Ahhoz, hogy a nemzeti versenyhatóságok teljes mértékben és valóban függetlenek legyenek, 

nem elegendő, ha mennyiségi szempontból elégséges forrásokat kapnak. Azt is garantálni kell, 

hogy a nemzeti versenyhatóságok követelményeiknek megfelelően oszthassák el forrásaikat 

(pl. technikai infrastruktúra, külső tanulmányok). 

 

Módosítás  148 
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Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. A Bizottságnak az érintett 

nemzeti versenyhatóság kérésére 

biztosítania kell számára a szükséges 

technikai segítségnyújtást. 

Or. en 

 

Módosítás  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik, ezen belül tanácsadói 

szerepkörük gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi, technikai és 

technológiai erőforrásokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  150 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 
az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához elegendő 

emberi, pénzügyi és technikai erőforrás 

álljon a nemzeti versenyhatóságok 
rendelkezésére. 

Or. en 

 

Módosítás  151 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok garantálják a 

nemzeti versenyhatóságok költségvetési 

autonómiáját, ezen belül a költségvetésük 

elosztásával kapcsolatos teljes körű 

autonómiát és a költségvetési prioritások 

azonosításának lehetőségét, valamint 

garantálják, hogy éves kiutalt 

költségvetésüket a kiutalás pénzügyi éve 

alatt ne lehessen csökkenteni. 

Or. en 

Indokolás 

A költségvetési forrásokkal kapcsolatban biztonságot kell biztosítani a nemzeti 

versenyhatóságok számára, hogy a források jelentős változása nélkül megtervezhessék az 

adott évre szóló költségvetésüket. 

 

Módosítás  152 
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Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok nyilvánosan 

hozzáférhető időszakos jelentéseket 

nyújtsanak be tevékenységükről valamely 

kormányzati vagy parlamenti szerv 

számára. A tagállamok biztosítják, hogy e 

jelentések információkat tartalmazzanak a 

döntéshozó testület tagjainak 

kinevezéséről és felmentéséről, az adott 

évben kiutalt források összegéről, 

valamint az ezen összegben az előző 

évekhez képest bekövetkező bármely 

változásokról. A tagállamok e jelentéseket 

elküldik az Európai Parlamentnek is. 

Or. en 

 

Módosítás  153 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok éves 

jelentéseket nyújtsanak be 

tevékenységükről és erőforrásaikról 

valamely kormányzati vagy parlamenti 

szerv számára. E jelentéseknek 

nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

eseti jelleggel kötelezettségszegési eljárást 

indítson azon tagállamok ellen, amelyek 

nem garantálnak megfelelő erőforrásokat 

és költségvetési autonómiát a nemzeti 

versenyhatóság számára feladatainak 
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ellátásához. 

Or. en 

Indokolás 

A cél az elszámoltathatóság növelése és a nemzeti versenyhatóság erőforrásaira vonatkozó 

nyilvános információk bővítése. 

 

Módosítás  154 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság és a tagállamok 

biztosítják, hogy az e cikknek való 

megfeleléshez felhasznált összes kiadás az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 121. és 126. cikkében 

megállapított Stabilitási és Növekedési 

Paktummal összhangban lévőnek 

minősüljön, és azok alapján ne 

indulhasson intézkedés a Stabilitás és 

Növekedési Paktum prevenciós vagy 

korrekciós ága keretében. 

Or. en 

 

Módosítás  155 

Neena Gill 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok időszakos 

jelentéseket nyújtsanak be 

tevékenységükről valamely kormányzati 

vagy parlamenti szerv számára. 
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Or. en 

 

Módosítás  156 

Andreas Schwab 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok a 

vállalkozásoknál és a vállalkozások 

társulásainál elvégezhessék az összes, az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges, előre be nem 

jelentett helyszíni vizsgálatot. A 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok által a helyszíni 

vizsgálatok elvégzésére felhatalmazott 

tisztviselők és más kísérő személyek 

legalább az alábbi jogosultságokkal 

rendelkezzenek: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok a 

vállalkozásoknál és a vállalkozások 

társulásainál elvégezhessék az összes, az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges, előre be nem 

jelentett helyszíni vizsgálatot. Ez az 

irányelv nem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy az ilyen 

vizsgálatokhoz igazságügyi hatóság 

előzetes engedélyét kérjék. A tagállamok 

biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok által a helyszíni 

vizsgálatok elvégzésére felhatalmazott 

tisztviselők és más kísérő személyek 

legalább az alábbi jogosultságokkal 

rendelkezzenek: 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás a (jelentéstervezetben szereplő) 27. módosítást váltja fel a pontosítás 

érdekében. 

 

Módosítás  157 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok a 
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vállalkozásoknál és a vállalkozások 

társulásainál elvégezhessék az összes, az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges, előre be nem 

jelentett helyszíni vizsgálatot. A 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok által a helyszíni 

vizsgálatok elvégzésére felhatalmazott 

tisztviselők és más kísérő személyek 

legalább az alábbi jogosultságokkal 

rendelkezzenek: 

vállalkozásoknál és a vállalkozások 

társulásainál a nemzeti jogszabályokkal 

összhangban elvégezhessék az összes, az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges, előre be nem 

jelentett helyszíni vizsgálatot. A 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok által a helyszíni 

vizsgálatok elvégzésére felhatalmazott 

tisztviselők és más kísérő személyek 

legalább az alábbi jogosultságokkal 

rendelkezzenek: 

Or. de 

Indokolás 

Mivel néhány tagállamban előzetes bírói engedélyt kell beszerezni, e módosító indítvány célja 

annak biztosítása, hogy a tagállamok ne kényszerüljenek magas szintű eljárásjogi normáik 

aláásására. 

 

Módosítás  158 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a vállalkozásnak vagy 

vállalkozások társulásának bármely 

képviselőjétől vagy személyzetének 

bármely tagjától a vizsgálat tárgyára és 

céljára vonatkozó tényekkel és 

dokumentumokkal kapcsolatos magyarázat 

kérése, és az adott válasz rögzítése. 

e) a vállalkozásnak vagy 

vállalkozások társulásának bármely 

képviselőjétől vagy személyzetének 

bármely tagjától a vizsgálat tárgyára és 

céljára vonatkozó tényekkel és 

dokumentumokkal kapcsolatos magyarázat 

kérése, és az adott válasz rögzítése, a 

munkavállalói jogok gondos tiszteletben 

tartása mellett. 

Or. en 

 

Módosítás  159 

Anne Sander 
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Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozások és a vállalkozások társulásai 

kötelesek legyenek alávetni magukat a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok 

által elvégzendő helyszíni vizsgálatoknak. 

Amennyiben egy vállalkozás vagy 

vállalkozások társulása akadályozza a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóság által 

elrendelt vagy a nemzeti igazságügyi 

hatóság által engedélyezett helyszíni 

vizsgálatot, a nemzeti versenyhatóságok a 

vizsgálat elvégzésének lehetővé tétele 

érdekében igénybe vehetik a rendőrség 

vagy egy azzal egyenértékű rendészeti 

szerv szükséges mértékű segítségét. Az 

ilyen segítség biztosítási intézkedésként is 

igénybe vehető. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozások és a vállalkozások társulásai 

kötelesek legyenek alávetni magukat a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok 

által elvégzendő helyszíni vizsgálatoknak. 

A nemzeti jogszabályokkal összhangban 

nem végezhető helyszíni vizsgálat a 

nemzeti igazságügyi hatóság előzetes 

engedélye nélkül. Amennyiben egy 

vállalkozás vagy vállalkozások társulása 

akadályozza a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóság által elrendelt vagy a 

nemzeti igazságügyi hatóság által 

engedélyezett helyszíni vizsgálatot, a 

nemzeti versenyhatóságok a vizsgálat 

elvégzésének lehetővé tétele érdekében 

igénybe vehetik a rendőrség vagy egy azzal 

egyenértékű rendészeti szerv szükséges 

mértékű segítségét. Az ilyen segítség 

biztosítási intézkedésként is igénybe 

vehető. 

Or. fr 

 

Módosítás  160 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozások és a vállalkozások társulásai 

kötelesek legyenek alávetni magukat a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok 

által elvégzendő helyszíni vizsgálatoknak. 

Amennyiben egy vállalkozás vagy 

vállalkozások társulása akadályozza a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóság által 

elrendelt vagy a nemzeti igazságügyi 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozások és a vállalkozások társulásai 

kötelesek legyenek alávetni magukat a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok 

által elvégzendő helyszíni vizsgálatoknak. 

Amennyiben egy vállalkozás vagy 

vállalkozások társulása akadályozza a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóság által 

elrendelt vagy a nemzeti igazságügyi 
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hatóság által engedélyezett helyszíni 

vizsgálatot, a nemzeti versenyhatóságok a 

vizsgálat elvégzésének lehetővé tétele 

érdekében igénybe vehetik a rendőrség 

vagy egy azzal egyenértékű rendészeti 

szerv szükséges mértékű segítségét. Az 

ilyen segítség biztosítási intézkedésként is 

igénybe vehető. 

hatóság által engedélyezett helyszíni 

vizsgálatot, a nemzeti versenyhatóságok a 

vizsgálat elvégzésének lehetővé tétele 

érdekében, mindig valamely nemzeti 

igazságügyi hatóság előzetes engedélyével 
igénybe vehetik a rendőrség vagy egy azzal 

egyenértékű rendészeti szerv szükséges 

mértékű segítségét. Az ilyen segítség 

biztosítási intézkedésként is igénybe 

vehető. 

Or. en 

 

Módosítás  161 

Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben megalapozott gyanú áll fenn 

arra vonatkozóan, hogy a 6. cikkben 

említetteken kívüli egyéb helyiségekben, 

területen vagy szállítóeszközön, beleértve a 

vállalkozások vagy vállalkozások társulásai 

igazgatóinak, vezetőinek és személyzete 

egyéb tagjainak otthonait, az EUMSZ 101. 

cikke vagy 102. cikke súlyos 

megsértésének bizonyítása szempontjából 

releváns üzleti könyveket vagy más, a 

vizsgálat tárgyát képező nyilvántartásokat 

tartanak, a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok az ilyen helyiségekben, 

területen és szállítóeszközökön előre be 

nem jelentett helyszíni vizsgálatokat 

végezhetnek. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben megalapozott gyanú áll fenn 

arra vonatkozóan, hogy a 6. cikkben 

említetteken kívüli egyéb helyiségekben, 

területen vagy szállítóeszközön, beleértve a 

vállalkozások vagy vállalkozások társulásai 

igazgatóinak, vezetőinek és személyzete 

egyéb tagjainak otthonait, az EUMSZ 101. 

cikke vagy 102. cikke súlyos 

megsértésének bizonyítása szempontjából 

releváns üzleti könyveket vagy más, a 

vizsgálat tárgyát képező nyilvántartásokat 

tartanak, a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok az ilyen helyiségekben, 

területen és szállítóeszközökön előre be 

nem jelentett helyszíni vizsgálatokat 

végezhetnek. A megalapozott gyanút az 

igazságügyi hatóság határozatában 

kifejezetten megjelölt érdemi és koherens 

bizonyítékok alapján kell megállapítani. 

Or. fr 
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Módosítás  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben megalapozott gyanú áll fenn 

arra vonatkozóan, hogy a 6. cikkben 

említetteken kívüli egyéb helyiségekben, 

területen vagy szállítóeszközön, beleértve a 

vállalkozások vagy vállalkozások társulásai 

igazgatóinak, vezetőinek és személyzete 

egyéb tagjainak otthonait, az EUMSZ 101. 

cikke vagy 102. cikke súlyos 

megsértésének bizonyítása szempontjából 

releváns üzleti könyveket vagy más, a 

vizsgálat tárgyát képező nyilvántartásokat 

tartanak, a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok az ilyen helyiségekben, 

területen és szállítóeszközökön előre be 

nem jelentett helyszíni vizsgálatokat 

végezhetnek. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben megalapozott gyanú áll fenn 

arra vonatkozóan, hogy a 6. cikkben 

említetteken kívüli egyéb helyiségekben, 

területen vagy szállítóeszközön, beleértve a 

vállalkozások vagy vállalkozások társulásai 

igazgatóinak, vezetőinek és személyzete 

egyéb tagjainak otthonait, az EUMSZ 101. 

cikke vagy 102. cikke megsértésének 

bizonyítása szempontjából releváns üzleti 

könyveket vagy más, a vizsgálat tárgyát 

képező nyilvántartásokat tartanak, a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok az 

ilyen helyiségekben, területen és 

szállítóeszközökön előre be nem jelentett 

helyszíni vizsgálatokat végezhetnek. 

Or. en 

 

Módosítás  163 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben megalapozott gyanú áll fenn 

arra vonatkozóan, hogy a 6. cikkben 

említetteken kívüli egyéb helyiségekben, 

területen vagy szállítóeszközön, beleértve a 

vállalkozások vagy vállalkozások társulásai 

igazgatóinak, vezetőinek és személyzete 

egyéb tagjainak otthonait, az EUMSZ 101. 

cikke vagy 102. cikke súlyos 

megsértésének bizonyítása szempontjából 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben megalapozott gyanú áll fenn 

arra vonatkozóan, hogy a 6. cikkben 

említetteken kívüli egyéb helyiségekben, 

területen vagy szállítóeszközön, beleértve a 

vállalkozások vagy vállalkozások társulásai 

igazgatóinak, vezetőinek és személyzete 

egyéb tagjainak otthonait, az EUMSZ 101. 

cikke vagy 102. cikke megsértésének 

bizonyítása szempontjából releváns üzleti 
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releváns üzleti könyveket vagy más, a 

vizsgálat tárgyát képező nyilvántartásokat 

tartanak, a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok az ilyen helyiségekben, 

területen és szállítóeszközökön előre be 

nem jelentett helyszíni vizsgálatokat 

végezhetnek. 

könyveket vagy más, a vizsgálat tárgyát 

képező nyilvántartásokat tartanak, a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok az 

ilyen helyiségekben, területen és 

szállítóeszközökön előre be nem jelentett 

helyszíni vizsgálatokat végezhetnek. 

Or. en 

 

Módosítás  164 

Andreas Schwab 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ilyen vizsgálatok nem 

végezhetők el a nemzeti igazságügyi 

hatóságok előzetes engedélye nélkül. 

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en 

 

Módosítás  165 

Neena Gill 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott és észszerű 

határidőn belül történő rendelkezésre 

bocsátását, abban az esetben, ha ennek 

következtében a határozat címzettje nem 

vádolja önmagát bűncselekmény 

elkövetésével az EUMSZ 101. és 102. 
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cikkének megsértése tekintetében. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

Or. en 

 

Módosítás  166 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ arányos határidőn belül történő 

rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. A 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok 

által benyújtott információkéréseknek 

konkrétnak és megfelelő terjedelműnek 

kell lenniük. 

Or. de 

 

Módosítás  167 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 
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vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ észszerű határidőn belül történő 

rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki 

(beleértve az e-maileket és az azonnali 

üzenetküldési rendszerek üzeneteit is). 

Or. en 

 

Módosítás  168 

Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ észszerű és a kérelemmel 

összeegyeztethető, meghatározott határidőn 

belül történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

Or. fr 

 

Módosítás  169 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ észszerű határidőn belül történő 

rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

Or. en 

 

Módosítás  170 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai birtokában lévő 

információkra terjed ki. 

Or. de 

Indokolás 

A vállalkozásokat nem szabad olyan információk megszerzésére kötelezni, amelyek nincsenek 

a birtokukban. 

 

Módosítás  171 
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Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

Or. en 

Indokolás 

A határozat megszerzésének kötelezettsége egyes nemzeti versenyhatóságokat az 

igazgatótanács bevonására kötelezne, ami túlságosan korlátozónak tekinthető. 

 

Módosítás  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához valamennyi információ 

meghatározott határidőn belül történő 

rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 
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Or. en 

 

Módosítás  173 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

megkövetelhessék a vállalkozásoktól és a 

vállalkozások társulásaitól az EUMSZ 

101. és 102. cikkének alkalmazásához 

szükséges valamennyi információ 

meghatározott határidőn belül történő 

rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

Or. en 

 

Módosítás  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 

a nemzeti versenyhatóságok megállapítják 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkének 

megsértését, úgy határozat útján 

kötelezhetik az érintett vállalkozásokat és 

vállalkozások társulásait az ilyen jogsértés 

megszüntetésére. E célból az elkövetett 

jogsértéssel arányos, a jogsértés tényleges 

megszüntetéséhez szükséges mértékű, 

magatartásra vonatkozó vagy szerkezeti 

korrekciós intézkedéseket írhatnak elő. 

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 

a nemzeti versenyhatóságok megállapítják 

az EUMSZ 101. vagy 102. cikkének 

megsértését, úgy határozat útján 

kötelezhetik az érintett vállalkozásokat és 

vállalkozások társulásait az ilyen jogsértés 

megszüntetésére. E célból az elkövetett 

jogsértéssel arányos, a jogsértés tényleges 

megszüntetéséhez szükséges mértékű, 

magatartásra vonatkozó vagy szerkezeti 

korrekciós intézkedéseket írhatnak elő. 

Szerkezeti jogorvoslati intézkedéseket csak 

akkor lehet megtenni, ha nem áll 
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rendelkezésre ugyanolyan hatékony, 

magatartásra vonatkozó jogorvoslat, vagy 

ha az ugyanolyan hatékony, magatartásra 

vonatkozó jogorvoslat az érintett 

vállalkozás számára nagyobb terhet jelent, 

mint a szerkezeti jogorvoslati 

intézkedések. 

Or. en 

 

Módosítás  175 

Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok legalább 

azokban a sürgős esetekben, amikor fennáll 

a versenyt veszélyeztető komoly és 

helyrehozhatatlan károk kockázata, 

valamint az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét 

érintő, prima facie megállapított jogsértés 

alapján saját kezdeményezésre, határozat 

útján a vállalkozásokra vonatkozó 

ideiglenes intézkedésekről 

rendelkezhessenek. Az ilyen határozat 

határozott időre szól, és – amennyiben 

szükséges és helyénvaló – 

meghosszabbítható. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok legalább 

azokban a sürgős esetekben, amikor fennáll 

a versenyt veszélyeztető komoly és 

helyrehozhatatlan károk kockázata, 

valamint az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét 

érintő, prima facie megállapított jogsértés 

alapján saját kezdeményezésre, határozat 

útján a vállalkozásokra vonatkozó 

ideiglenes intézkedésekről 

rendelkezhessenek. Az ilyen határozat 

határozott és észszerű időre szól, és – 

amennyiben szükséges és helyénvaló – 

meghosszabbítható. A vállalkozások vagy 

a vállalkozások társulásai valamely 

nemzeti igazságügyi hatóság előtt, 

sürgősségi eljárás keretében 

fellebbezhetnek az ideiglenes intézkedések 

ellen. 

Or. fr 

 

Módosítás  176 

Thierry Cornillet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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10 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok legalább 

azokban a sürgős esetekben, amikor fennáll 

a versenyt veszélyeztető komoly és 

helyrehozhatatlan károk kockázata, 

valamint az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét 

érintő, prima facie megállapított jogsértés 

alapján saját kezdeményezésre, határozat 

útján a vállalkozásokra vonatkozó 

ideiglenes intézkedésekről 

rendelkezhessenek. Az ilyen határozat 

határozott időre szól, és – amennyiben 

szükséges és helyénvaló – 

meghosszabbítható. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok azokban a 

sürgős esetekben, amikor fennáll a 

versenyt veszélyeztető komoly és 

helyrehozhatatlan károk kockázata, 

valamint az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét 

érintő, prima facie megállapított jogsértés 

alapján saját kezdeményezésre, határozat 

útján a vállalkozásokra vonatkozó 

ideiglenes intézkedésekről 

rendelkezhessenek. Az ilyen határozatnak 

arányosnak kell lennie, és azt 

indokolással kell ellátni, továbbá észszerű 
határozott időre szól, és – amennyiben 

szükséges és helyénvaló – 

meghosszabbítható. A vállalkozások 

számára lehetővé teszik, hogy sürgősségi 

eljárás keretében nemzeti igazságügyi 

hatóság előtt fellebbezzenek az ideiglenes 

intézkedésekről szóló határozatok ellen. 

Or. en 

Indokolás 

Az ideiglenes intézkedések kivételes intézkedések. Ilyen intézkedések csak a legproblémásabb 

és legsürgősebb helyzetekben hozhatók, észszerűnek és arányosnak kell lenniük, és azokat 

indokolással kell ellátni, elkerülendő, hogy az érintett vállalkozás aránytalan kockázatokkal 

szembesüljön. A vállalkozásoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy fellebbezzenek az 

ideiglenes intézkedések ellen, biztosítva a védelemhez való jogot. 

 

Módosítás  177 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok legalább 

azokban a sürgős esetekben, amikor fennáll 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok többek 

között azokban a sürgős esetekben is, 
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a versenyt veszélyeztető komoly és 

helyrehozhatatlan károk kockázata, 

valamint az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét 

érintő, prima facie megállapított jogsértés 

alapján saját kezdeményezésre, határozat 

útján a vállalkozásokra vonatkozó 

ideiglenes intézkedésekről 

rendelkezhessenek. Az ilyen határozat 

határozott időre szól, és – amennyiben 

szükséges és helyénvaló – 

meghosszabbítható. 

amikor fennáll a versenyt veszélyeztető 

komoly és helyrehozhatatlan károk 

kockázata, valamint az EUMSZ 101. vagy 

102. cikkét érintő, prima facie 

megállapított jogsértés alapján saját 

kezdeményezésre, határozat útján a 

vállalkozásokra vonatkozó ideiglenes 

intézkedésekről rendelkezhessenek. Az 

ilyen határozat az ügyre vonatkozó 

végleges határozat elfogadásáig 

alkalmazandó, és – amennyiben szükséges 

és helyénvaló – meghosszabbítható. Az 

ilyen határozat még azokban az esetekben 

is továbbra is alkalmazandó maradhat, 

amelyekben a Bizottság ügy 

megindításáról határoz, mégpedig a 

végleges határozat elfogadásáig. 

Or. en 

 

Módosítás  178 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok legalább 

azokban a sürgős esetekben, amikor fennáll 

a versenyt veszélyeztető komoly és 

helyrehozhatatlan károk kockázata, 

valamint az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét 

érintő, prima facie megállapított jogsértés 

alapján saját kezdeményezésre, határozat 

útján a vállalkozásokra vonatkozó 

ideiglenes intézkedésekről 

rendelkezhessenek. Az ilyen határozat 

határozott időre szól, és – amennyiben 

szükséges és helyénvaló – 

meghosszabbítható. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok legalább 

azokban a sürgős esetekben, amikor fennáll 

a versenyt veszélyeztető komoly és 

helyrehozhatatlan károk kockázata, 

valamint az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét 

érintő, prima facie megállapított jogsértés 

alapján saját kezdeményezésre, a 

vállalkozásokra vonatkozó ideiglenes 

intézkedésekről rendelkezhessenek. Az 

ilyen határozat határozott időre szól, és – 

amennyiben szükséges és helyénvaló – 

meghosszabbítható. Az Európai 

Versenyhatóságok Hálózatát kellően 

tájékoztatják az ilyen intézkedésekről és 

eredményeikről. 

Or. en 
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Módosítás  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok legalább 

azokban a sürgős esetekben, amikor fennáll 

a versenyt veszélyeztető komoly és 

helyrehozhatatlan károk kockázata, 

valamint az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét 

érintő, prima facie megállapított jogsértés 

alapján saját kezdeményezésre, határozat 

útján a vállalkozásokra vonatkozó 

ideiglenes intézkedésekről 

rendelkezhessenek. Az ilyen határozat 

határozott időre szól, és – amennyiben 

szükséges és helyénvaló – 

meghosszabbítható. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok legalább 

azokban a sürgős esetekben, amikor fennáll 

a versenyt veszélyeztető komoly és 

helyrehozhatatlan károk kockázata, 

valamint az EUMSZ 101. vagy 102. cikkét 

érintő, prima facie megállapított jogsértés 

alapján saját kezdeményezésre, határozat 

útján a vállalkozásokra vonatkozó 

ideiglenes intézkedésekről 

rendelkezhessenek. Az ilyen határozat vagy 

határozott időre szól a meghosszabbítás 

lehetőségével, vagy a végleges határozat 

meghozataláig alkalmazandó. 

Or. en 

 

Módosítás  180 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 

vállalkozások az illetékes nemzeti 

versenyhatóságok által kiszabott 

ideiglenes intézkedéseket az illetékes 

közigazgatási bíróságok előtt gyorsított 

eljárásban felülvizsgáltathassák. 

Or. de 
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Módosítás  181 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok az EUMSZ 101. vagy 

102. cikke megsértésének megszüntetését 

elrendelő határozat meghozatalára irányuló 

eljárások során határozat útján kötelező 

erejűvé tehessék a vállalkozások által az 

említett hatóságok aggályainak 

eloszlatására tett kötelezettségvállalásokat. 

Az ilyen határozat határozott időre 

fogadható el, és azt mondja ki, hogy az 

érintett nemzeti versenyhatóság részéről 

semmilyen további intézkedés nem 

indokolható. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok az EUMSZ 101. vagy 

102. cikke megsértésének megszüntetését 

elrendelő határozat meghozatalára irányuló 

eljárások során határozat útján kötelező 

erejűvé tehessék a vállalkozások által az 

említett hatóságok aggályainak 

eloszlatására tett kötelezettségvállalásokat. 

Az ilyen határozat határozott időre 

fogadható el, és azt mondja ki, hogy az 

érintett nemzeti versenyhatóság részéről 

semmilyen további intézkedés nem 

indokolható. A tagállamok biztosítják, 

hogy a nemzeti versenyhatóságok kellő 

felhatalmazással rendelkezzenek az ilyen 

kötelezettségvállalások megfelelő 

végrehajtásának nyomon követéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  182 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok az EUMSZ 101. vagy 

102. cikke megsértésének megszüntetését 

elrendelő határozat meghozatalára irányuló 

eljárások során határozat útján kötelező 

erejűvé tehessék a vállalkozások által az 

említett hatóságok aggályainak 

eloszlatására tett kötelezettségvállalásokat. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok az EUMSZ 101. vagy 

102. cikke megsértésének megszüntetését 

elrendelő határozat meghozatalára irányuló 

eljárások során, a piaci szereplők 

véleményének kikérése után részletes piaci 

vizsgálaton alapuló határozat útján 

kötelező erejűvé tehessék a vállalkozások 
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Az ilyen határozat határozott időre 

fogadható el, és azt mondja ki, hogy az 

érintett nemzeti versenyhatóság részéről 

semmilyen további intézkedés nem 

indokolható. 

által az említett hatóságok aggályainak 

eloszlatására tett kötelezettségvállalásokat. 

Az ilyen határozat határozott időre 

fogadható el, és azt mondja ki, hogy az 

érintett nemzeti versenyhatóság részéről 

semmilyen további intézkedés nem 

indokolható. 

Or. en 

Indokolás 

Biztosítani kell, hogy a nemzeti versenyhatóságok hatékony eszközökkel rendelkezzenek más 

piaci szereplők azzal kapcsolatos véleményének kikéréséhez, hogy a javasolt 

kötelezettségvállalások megoldást jelentenek-e a versennyel kapcsolatos aggályokra, anélkül 

hogy az irányelv túlságosan beavatkozna a tagállamok arra vonatkozó döntésébe, hogy ennek 

milyen formában kell megvalósulnia. 

 

Módosítás  183 

Andreas Schwab 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok az EUMSZ 101. vagy 

102. cikke megsértésének megszüntetését 

elrendelő határozat meghozatalára irányuló 

eljárások során határozat útján kötelező 

erejűvé tehessék a vállalkozások által az 

említett hatóságok aggályainak 

eloszlatására tett kötelezettségvállalásokat. 

Az ilyen határozat határozott időre 

fogadható el, és azt mondja ki, hogy az 

érintett nemzeti versenyhatóság részéről 

semmilyen további intézkedés nem 

indokolható. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok az EUMSZ 101. vagy 

102. cikke megsértésének megszüntetését 

elrendelő határozat meghozatalára irányuló 

eljárások során, a piaci szereplők 

véleményének kikérése után részletes piaci 

vizsgálaton alapuló határozat útján 

kötelező erejűvé tehessék a vállalkozások 

által az említett hatóságok aggályainak 

eloszlatására tett kötelezettségvállalásokat. 

Az ilyen határozat határozott időre 

fogadható el, és azt mondja ki, hogy az 

érintett nemzeti versenyhatóság részéről 

semmilyen további intézkedés nem 

indokolható. 

Or. en 
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Indokolás 

Ez a módosítás a (jelentéstervezetben szereplő) 31. módosítást váltja fel a pontosítás 

érdekében. 

 

Módosítás  184 

Neena Gill 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok rendelkezzenek a 

kötelezettségvállalási határozatok 

végrehajtásának ellenőrzéséhez szükséges 

hatékony hatáskörökkel. 

Or. en 

 

Módosítás  185 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

közigazgatási eljárás keretében hozott 

határozattal hatékony, arányos és 

visszatartó erejű bírságokat szabhassanak 

ki a vállalkozásokra és a vállalkozások 

társulásaira, vagy pedig azt, hogy a 

nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, 

(1) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

közigazgatási eljárás keretében hatékony, 

arányos és visszatartó erejű bírságokat 

szabhassanak ki a vállalkozásokra és a 

vállalkozások társulásaira, vagy pedig azt, 

hogy a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, 

amennyiben a vállalkozások vagy a 
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amennyiben a vállalkozások vagy a 

vállalkozások társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból megsértik az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkét. 

vállalkozások társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból megsértik az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkét. 

Or. en 

Indokolás 

A határozat megszerzésének kötelezettsége egyes nemzeti versenyhatóságokat az 

igazgatótanács bevonására kötelezne, ami túlságosan korlátozónak tekinthető. 

 

Módosítás  186 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

közigazgatási eljárás keretében hozott 

határozattal hatékony, arányos és 

visszatartó erejű bírságokat szabhassanak 

ki a vállalkozásokra és a vállalkozások 

társulásaira, vagy pedig azt, hogy a 

nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, 

amennyiben a vállalkozások vagy a 

vállalkozások társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból megsértik az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkét. 

(1) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok saját 

eljárásuk keretében hozott határozattal 

hatékony, arányos és visszatartó erejű 

bírságokat szabhassanak ki a 

vállalkozásokra és a vállalkozások 

társulásaira, vagy pedig azt, hogy a 

nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, 

amennyiben a vállalkozások vagy a 

vállalkozások társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból megsértik az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkét. 

Or. de 
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Indokolás 

Mivel a tagállamok a büntetőjogi eljárásokhoz hasonló eljárás keretében irányozzák elő a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok által kiszabandó bírságokat, e módosító indítvány 

célja, hogy a tagállamoknak ne kelljen új eljárásjogi rendelkezéseket bevezetniük. 

 

Módosítás  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

közigazgatási eljárás keretében hozott 

határozattal hatékony, arányos és 

visszatartó erejű bírságokat szabhassanak 

ki a vállalkozásokra és a vállalkozások 

társulásaira, vagy pedig azt, hogy a 

nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, amelyek 

mértéke a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai által elért teljes 

forgalom arányában kerül meghatározásra, 

amennyiben a vállalkozások vagy a 

vállalkozások társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból: 

(2) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

közigazgatási eljárás keretében hozott 

határozattal hatékony, arányos és 

visszatartó erejű bírságokat szabhassanak 

ki a vállalkozásokra és a vállalkozások 

társulásaira, vagy pedig azt, hogy a 

nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, amelyek 

mértéke a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai által elért teljes 

globális forgalom arányában kerül 

meghatározásra, amennyiben a 

vállalkozások vagy a vállalkozások 

társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból: 

Or. en 

 

Módosítás  188 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

közigazgatási eljárás keretében hozott 

határozattal hatékony, arányos és 

visszatartó erejű bírságokat szabhassanak 

ki a vállalkozásokra és a vállalkozások 

társulásaira, vagy pedig azt, hogy a 

nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, amelyek 

mértéke a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai által elért teljes 

forgalom arányában kerül meghatározásra, 

amennyiben a vállalkozások vagy a 

vállalkozások társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból: 

(2) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok saját 

eljárásuk keretében hozott határozattal 

hatékony, arányos és visszatartó erejű 

bírságokat szabhassanak ki a 

vállalkozásokra és a vállalkozások 

társulásaira, vagy pedig azt, hogy a 

nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, amelyek 

mértéke a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai által elért teljes 

forgalom arányában kerül meghatározásra, 

amennyiben a vállalkozások vagy a 

vállalkozások társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból: 

Or. de 

Indokolás 

Mivel a tagállamok a büntetőjogi eljárásokhoz hasonló eljárás keretében irányozzák elő a 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok által kiszabandó bírságokat, e módosító indítvány 

célja, hogy a tagállamoknak ne kelljen új eljárásjogi rendelkezéseket bevezetniük. 

 

Módosítás  189 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 

(2) A tagállamok – azon nemzeti 

jogszabályok sérelme nélkül, amelyek 

büntetőjogi bírósági eljárásban 

megállapítandó szankciókról rendelkeznek 

– biztosítják vagy azt, hogy a nemzeti 
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közigazgatási versenyhatóságok 

közigazgatási eljárás keretében hozott 

határozattal hatékony, arányos és 

visszatartó erejű bírságokat szabhassanak 

ki a vállalkozásokra és a vállalkozások 

társulásaira, vagy pedig azt, hogy a 

nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, amelyek 

mértéke a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai által elért teljes 

forgalom arányában kerül meghatározásra, 

amennyiben a vállalkozások vagy a 

vállalkozások társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból: 

közigazgatási versenyhatóságok 

közigazgatási eljárás keretében hatékony, 

arányos és visszatartó erejű bírságokat 

szabhassanak ki a vállalkozásokra és a 

vállalkozások társulásaira, vagy pedig azt, 

hogy a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságoknak lehetőségük legyen 

nem büntetőjogi bírósági eljárás keretében 

ilyen bírságok kiszabását kérni, amelyek 

mértéke a vállalkozások vagy 

vállalkozások társulásai által elért teljes 

forgalom arányában kerül meghatározásra, 

amennyiben a vállalkozások vagy a 

vállalkozások társulásai szándékosan vagy 

gondatlanságból: 

Or. en 

Indokolás 

A határozat megszerzésének kötelezettsége egyes nemzeti versenyhatóságokat az 

igazgatótanács bevonására kötelezne, ami túlságosan korlátozónak tekinthető. 

 

Módosítás  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a 8. cikkben említett határozat 

szerinti kérésre adott válaszban helytelen, 

hiányos vagy félrevezető információt 

szolgáltatnak, vagy a meghatározott 

határidőn belül nem szolgáltatnak 

információt; 

d) a 8. cikkben említett kérésre adott 

válaszban helytelen, hiányos vagy 

félrevezető információt szolgáltatnak, vagy 

a meghatározott határidőn belül nem 

szolgáltatnak információt; 

Or. en 

 

Módosítás  191 

Andreas Schwab 
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Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) nem tesznek eleget a 10. és a 11. 

cikkben említett határozatnak. 

e) nem tesznek eleget a 9., 10. és a 11. 

cikkben említett határozatnak. 

Or. en 

 

Módosítás  192 

Neena Gill 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 

anyavállalatokra, valamint a vállalkozások 

jogutódaira és gazdasági utódaira 

vonatkozó bírság megállapítása céljából a 

vállalkozás fogalmát alkalmazzák. 

(3) A bírság vállalati 

szerkezetátalakítás révén való 

elkerülésének kockázatát csökkentendő, a 
tagállamok biztosítják, hogy az 

anyavállalatokra, valamint a vállalkozások 

jogutódaira és gazdasági utódaira 

vonatkozó bírság megállapítása céljából a 

vállalkozás fogalmát alkalmazzák. 

Or. en 

 

Módosítás  193 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok az EUMSZ 101. 

cikkének vagy 102. cikkének megsértéséért 

megállapítandó bírság összegének 

megállapítása során figyelembe veszik a 

jogsértés súlyát és időtartamát. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok az EUMSZ 101. 

cikkének vagy 102. cikkének megsértéséért 

megállapítandó bírság összegének 

megállapítása során figyelembe veszik a 

jogsértés súlyát, időtartamát és a tiltott 

magatartás ismétlődését. A tagállamok 
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biztosítják, hogy a vitarendezés 

eredményeképpen a vállalkozás által 

fizetett kártérítési kifizetések összegét 

semmilyen körülmények között ne 

lehessen levonni a bírság összegéből. 

Or. en 

 

Módosítás  194 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok az EUMSZ 101. 

cikkének vagy 102. cikkének megsértéséért 

megállapítandó bírság összegének 

megállapítása során figyelembe veszik a 

jogsértés súlyát és időtartamát. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok az EUMSZ 101. 

cikkének vagy 102. cikkének megsértéséért 

megállapítandó bírság összegének 

megállapítása során figyelembe veszik a 

jogsértés súlyát és időtartamát, valamint az 

érintett vállalkozás méretét és piaci erejét. 

Or. de 

 

Módosítás  195 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A valamely jogsértésre vonatkozó 

bírság összegének megállapításakor a 

nemzeti versenyhatóságok a 2014/104/EU 

irányelv 18. cikkének (3) bekezdésével 

összhangban figyelembe vehetik az 

önkéntes vitarendezés keretében kötött 

egyezség eredményeképpen fizetett 

kártérítést. 
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Or. en 

 

Módosítás  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy amennyiben a vállalkozások 

társulására kirovandó bírság a tagok 

forgalmának figyelembevételével kerül 

megállapításra, és a társulás nem 

fizetőképes, a társulás köteles a bírság 

összegének fedezése érdekében tagjaitól 

hozzájárulást kérni. 

törölve 

Amennyiben a bírság teljes kifizetésének 

biztosítása érdekében szükséges, a 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok jogosultak legyenek a 

bírság fennmaradó összegének 

megfizetését bármelyik olyan 

vállalkozástól követelni, amelynek 

képviselői a társulás döntéshozó 

testületeinek tagjai voltak. Amennyiben 

továbbra is szükséges, a nemzeti 

versenyhatóságok a bírság fennmaradó 

összegének megfizetését a társulás 

bármelyik olyan tagjától is követelhetik, 

amely a jogsértés által érintett piacon 

folytatott tevékenységet. A kifizetés 

azonban nem követelhető a társulás azon 

tagjaitól, amelyek nem vettek részt a 

jogsértésben, illetve vagy nem voltak 

tudatában annak, vagy a vizsgálat 

megkezdése előtt tevőlegesen 

elhatárolódtak attól. 

 

Or. en 

 

Módosítás  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a bírság teljes kifizetésének 

biztosítása érdekében szükséges, a 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok jogosultak legyenek a 

bírság fennmaradó összegének 

megfizetését bármelyik olyan 

vállalkozástól követelni, amelynek 

képviselői a társulás döntéshozó 

testületeinek tagjai voltak. Amennyiben 

továbbra is szükséges, a nemzeti 

versenyhatóságok a bírság fennmaradó 

összegének megfizetését a társulás 

bármelyik olyan tagjától is követelhetik, 

amely a jogsértés által érintett piacon 

folytatott tevékenységet. A kifizetés 

azonban nem követelhető a társulás azon 

tagjaitól, amelyek nem vettek részt a 

jogsértésben, illetve vagy nem voltak 

tudatában annak, vagy a vizsgálat 

megkezdése előtt tevőlegesen 

elhatárolódtak attól. 

Amennyiben a bírság teljes kifizetésének 

biztosítása érdekében szükséges, a 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok jogosultak legyenek a 

bírság fennmaradó összegének 

megfizetését bármelyik olyan 

vállalkozástól követelni, amelynek 

képviselői a társulás döntéshozó 

testületeinek tagjai voltak. Amennyiben 

továbbra is szükséges, a nemzeti 

versenyhatóságok a bírság fennmaradó 

összegének megfizetését a társulás 

bármelyik olyan tagjától is követelhetik, 

amely a jogsértés által érintett piacon 

folytatott tevékenységet. 

Or. en 

 

Módosítás  198 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a bírság teljes kifizetésének 

biztosítása érdekében szükséges, a 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok jogosultak legyenek a 

bírság fennmaradó összegének 

megfizetését bármelyik olyan 

vállalkozástól követelni, amelynek 

(A magyar változatot nem érinti.)  
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képviselői a társulás döntéshozó 

testületeinek tagjai voltak. Amennyiben 

továbbra is szükséges, a nemzeti 

versenyhatóságok a bírság fennmaradó 

összegének megfizetését a társulás 

bármelyik olyan tagjától is követelhetik, 

amely a jogsértés által érintett piacon 

folytatott tevékenységet. A kifizetés 

azonban nem követelhető a társulás azon 

tagjaitól, amelyek nem vettek részt a 

jogsértésben, illetve vagy nem voltak 

tudatában annak, vagy a vizsgálat 

megkezdése előtt tevőlegesen 

elhatárolódtak attól. 

Or. en 

Indokolás 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  199 

Neena Gill 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a bírság teljes kifizetésének 

biztosítása érdekében szükséges, a 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok jogosultak legyenek a 

bírság fennmaradó összegének 

megfizetését bármelyik olyan 

vállalkozástól követelni, amelynek 

képviselői a társulás döntéshozó 

testületeinek tagjai voltak. Amennyiben 

továbbra is szükséges, a nemzeti 

versenyhatóságok a bírság fennmaradó 

összegének megfizetését a társulás 

bármelyik olyan tagjától is követelhetik, 

amely a jogsértés által érintett piacon 

folytatott tevékenységet. A kifizetés 

azonban nem követelhető a társulás azon 

tagjaitól, amelyek nem vettek részt a 

Amennyiben a bírság teljes kifizetésének 

biztosítása érdekében szükséges, a 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok jogosultak legyenek a 

bírság fennmaradó összegének 

megfizetését bármelyik olyan 

vállalkozástól követelni, amelynek 

képviselői a társulás döntéshozó 

testületeinek tagjai voltak. Amennyiben 

továbbra is szükséges, a nemzeti 

versenyhatóságok a bírság fennmaradó 

összegének megfizetését a társulás 

bármelyik olyan tagjától is követelhetik, 

amely a jogsértés által érintett piacon 

folytatott tevékenységet. A kifizetés 

azonban nem követelhető a társulás azon 

tagjaitól, amelyek nem vettek részt a 
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jogsértésben, illetve vagy nem voltak 

tudatában annak, vagy a vizsgálat 

megkezdése előtt tevőlegesen 

elhatárolódtak attól. 

jogsértésben, és a vizsgálat megkezdése 

előtt tevőlegesen elhatárolódtak attól. 

Or. en 

 

Módosítás  200 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok a valamely 

jogsértésre vonatkozó bírság összegének 

megállapításakor ne vegyék figyelembe a 

2014/104/EU irányelv 18. cikkének (3) 

bekezdésével összhangban a 

megegyezésen alapuló nyilatkozat 

keretében kötött egyezség 

eredményeképpen fizetett kártérítést. 

Or. en 

 

Módosítás  201 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A bírság maximális összege A bírság összege 

Or. en 

 

Módosítás  202 

Paloma López Bermejo 
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Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 10%-ában állapítsák 

meg. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 12%-ában állapítsák 

meg. Ez nem akadályozhatja meg a 

tagállamokat abban, hogy ennél 

magasabb maximális bírságot tartsanak 

fenn vagy vezessenek be. 

Or. en 

 

Módosítás  203 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 10%-ában állapítsák 

meg. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 10%-ában állapítsák 

meg. Ez nem akadályozhatja meg a 

tagállamokat abban, hogy ennél 

magasabb maximális mértékű bírságot 

tartsanak fenn vagy vezessenek be. 

Or. en 
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Indokolás 

A cél annak elkerülése, hogy a tagállamok azért vigyenek versenyjogi ügyeket a Bizottság elé, 

mert az az egyetlen intézmény, amely a globális árbevétel alapján számíthat ki bírságokat. A 

tagállamok helyzetének megerősítéséhez szükséges, hogy ők is kiszabhassanak ilyen 

bírságokat. 

 

Módosítás  204 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 10%-ában állapítsák 

meg. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét a vállalkozás vagy a 

vállalkozás társulása által a határozatot 

megelőző üzleti évben a jogsértés helye 

szerinti tagállamban elért érintett 

árbevétel 10%-ában állapítsák meg. 

Or. en 

 

Módosítás  205 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 10%-ában állapítsák 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét a vállalkozás vagy a 

vállalkozás társulása által a határozatot 

megelőző üzleti évben elért globális 
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meg. árbevétel 10%-ában állapítsák meg. 

Or. de 

Indokolás 

Ahhoz, hogy az egész Unióban kiszámítható és egységes rendszer jöjjön létre, valamennyi 

tagállamban a 10%-os maximális összeget kell alkalmazni. 

 

Módosítás  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 10%-ában állapítsák 

meg. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legfeljebb a 

vállalkozás vagy a vállalkozás társulása 

által a határozatot megelőző üzleti évben 

elért árbevétel 10%-ában állapítsák meg. 

Or. en 

 

Módosítás  207 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

összegét legalább a vállalkozás vagy a 
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vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 10%-ában állapítsák 

meg. 

vállalkozás társulása által a határozatot 

megelőző üzleti évben elért globális 

árbevétel 10%-ában állapítsák meg. 

Or. en 

 

Módosítás  208 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 10%-ában állapítsák 

meg. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legfeljebb a 

vállalkozás vagy a vállalkozás társulása 

által a határozatot megelőző üzleti évben 

elért globális árbevétel 10%-ában 

állapítsák meg. 

Or. de 

 

Módosítás  209 

Thierry Cornillet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legfeljebb a 

vállalkozás vagy a vállalkozás társulása 

által a határozatot megelőző üzleti évben 
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globális árbevétel 10%-ában állapítsák 

meg. 

elért globális árbevétel 10%-ában 

állapítsák meg. 

Or. en 

Indokolás 

Ami az Európai Bizottság által kiszabott bírságokat illeti, azok maximális összege nem 

haladhatja meg a globális árbevétel 10%-át. 

 

Módosítás  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  211 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 
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tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Ez nem akadályozhatja 

meg a tagállamokat abban, hogy ennél 

magasabb maximális bírságot tartsanak 

fenn vagy vezessenek be. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

Or. en 

Indokolás 

A cél annak elkerülése, hogy a tagállamok azért vigyenek versenyjogi ügyeket a Bizottság elé, 

mert az az egyetlen intézmény, amely a globális árbevétel alapján számíthat ki bírságokat. A 

tagállamok helyzetének megerősítéséhez szükséges, hogy ők is kiszabhassanak ilyen 

bírságokat. 

 

Módosítás  212 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. Ez nem 

akadályozhatja meg a tagállamokat 
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abban, hogy ennél magasabb maximális 

bírságot tartsanak fenn vagy vezessenek 

be. 

Or. en 

Indokolás 

A bírságok kiszabása tekintetében a bírság kiszámításakor figyelembe vehető egyik 

kulcsfontosságú tényező az árbevétel. Több versenyhatóság csak a nemzeti árbevétel alapján 

szabhat ki bírságot, amely gyakran nem tükrözi az érintett vállalkozás tényleges gazdasági 

erejét, például ha nagy vállalatcsoportok olyan tagállamban folytatnak versenyellenes 

magatartást, amelyben korlátozott az árbevételük. Biztosítani kell, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok a globális árbevétel alapján szabhassanak ki bírságot. 

 

Módosítás  213 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 12%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. Ez nem 

akadályozhatja meg a tagállamokat 

abban, hogy ennél magasabb maximális 

bírságot tartsanak fenn vagy vezessenek 

be. 

Or. en 

 

Módosítás  214 
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Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

(A magyar változatot nem érinti.)   

Or. en 

 

Módosítás  215 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét a társulás jogsértése 

által érintett piacon tevékenységet folytató 

egyes tagok összesített globális árbevétele 

legfeljebb 10%-ában kell megállapítani. Az 

egyes vállalkozásoknak a bírság 

megfizetése tekintetében fennálló pénzügyi 

felelőssége azonban nem haladhatja meg az 

(1) bekezdéssel összhangban 

meghatározott maximális összeget. 

Or. de 
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Módosítás  216 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét a társulás jogsértése 

által érintett piacon tevékenységet folytató 

egyes tagok összesített globális árbevétele 

10%-ában kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

Or. de 

Indokolás 

Ahhoz, hogy az egész Unióban kiszámítható és egységes rendszer jöjjön létre, valamennyi 

tagállamban a 10%-os maximális összeget kell alkalmazni. 

 

Módosítás  217 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

összegét legalább a társulás jogsértése által 

érintett piacon tevékenységet folytató 

egyes tagok összesített globális árbevétele 

10%-ában kell megállapítani. Az egyes 
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kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

összeget. 

Or. en 

 

Módosítás  218 

Thierry Cornillet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10%-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összege nem haladhatja meg a 

társulás jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevételének 10%-át. 

Az egyes vállalkozásoknak a bírság 

megfizetése tekintetében fennálló pénzügyi 

felelőssége azonban nem haladhatja meg az 

(1) bekezdéssel összhangban 

meghatározott maximális összeget. 

Or. en 

Indokolás 

Ami az Európai Bizottság által kiszabott bírságokat illeti, azok maximális összege nem 

haladhatja meg a globális árbevétel 10%-át. 

 

Módosítás  219 

Paloma López Bermejo 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

rendelkezzenek a vállalkozásokra vagy a 

vállalkozások társulásaira kirótt bírságok 

beszedéséhez szükséges kapacitással és 

rendelkezésekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  220 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

mentességet csak abban az esetben lehet 

megítélni, ha a vállalkozás 

(2) A tagállamok törekednek annak 

biztosítására, hogy a mentességet csak 

abban az esetben lehessen megítélni, ha a 

vállalkozás 

Or. en 

 

Módosítás  221 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

mentességet csak abban az esetben lehet 

megítélni, ha a vállalkozás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

mentességet meg lehessen ítélni, ha a 

vállalkozás 

Or. de 

Indokolás 

A tagállamok számára a (10) preambulumbekezdéssel összhangban lehetővé kell tenni, hogy 

szabadon alkalmazzanak olyan engedékenységi programokat, amelyek nemcsak a titkos 
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kartellekre vonatkoznak, hanem az EUMSZ 101. és 102. cikkébe, valamint az ezekkel 

egyenértékű nemzeti rendelkezésekbe ütköző egyéb jogsértésekre is. 

 

Módosítás  222 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

mentességet csak abban az esetben lehet 

megítélni, ha a vállalkozás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

mentességet meg lehessen ítélni, ha a 

vállalkozás 

Or. en 

 

Módosítás  223 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. abban az időpontban, amikor a 

nemzeti versenyhatóság megkapja a 

kérelmet, lehetővé teszi a nemzeti 

versenyhatóság számára, hogy a titkos 

kartellal kapcsolatban célzott vizsgálatot 

végezzen, feltéve, hogy még nem állt 

rendelkezésére a titkos kartellal 

kapcsolatos vizsgálat elvégzéséhez 

szüksége bizonyíték, vagy nem került 

korábban sor ilyen vizsgálat elvégzésére; 

vagy 

i. abban az időpontban, amikor a 

nemzeti versenyhatóság megkapja a 

kérelmet, lehetővé teszi a nemzeti 

versenyhatóság számára, hogy a titkos 

kartellal kapcsolatban célzott vizsgálatot 

végezzen, feltéve, hogy még nem állt 

rendelkezésére a titkos kartellal 

kapcsolatos vizsgálat elvégzéséhez 

szükséges bizonyíték; vagy 

Or. de 

Indokolás 

A „vagy nem került korábban sor ilyen vizsgálat elvégzésére” megfogalmazás révén a bírság 

alóli mentesség attól válik függővé, hogy sor került-e vizsgálat elvégzésére, és ez csökkentené 

a bírság alóli mentesség kérelmezésének vonzerejét. 
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Módosítás  224 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. abban az időpontban, amikor a 

nemzeti versenyhatóság megkapja a 

kérelmet, lehetővé teszi a nemzeti 

versenyhatóság számára, hogy a titkos 

kartellal kapcsolatban célzott vizsgálatot 

végezzen, feltéve, hogy még nem állt 

rendelkezésére a titkos kartellal 

kapcsolatos vizsgálat elvégzéséhez 

szüksége bizonyíték, vagy nem került 

korábban sor ilyen vizsgálat elvégzésére; 

vagy 

i. abban az időpontban, amikor a 

nemzeti versenyhatóság megkapja a 

kérelmet, lehetővé teszi a nemzeti 

versenyhatóság számára, hogy a titkos 

kartellal kapcsolatban célzott vizsgálatot 

végezzen, feltéve, hogy még nem állt 

rendelkezésére a titkos kartellal 

kapcsolatos vizsgálat elvégzéséhez 

szükséges bizonyíték; vagy 

Or. en 

 

Módosítás  225 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a nemzeti versenyhatóság 

álláspontja szerint lehetővé teszi a 

versenyjog megsértésének megállapítását, 

feltéve, hogy a nemzeti versenyhatóságnak 

még nem állt rendelkezésére az ilyen 

jogsértés megállapításához szükséges 

bizonyíték, valamint hogy korábban egy 

másik vállalkozás sem vált jogosulttá a (2) 

bekezdés c) pontjának i. alpontja szerinti 

mentességre ugyanazon kartell 

tekintetében. 

ii. a nemzeti versenyhatóság 

álláspontja szerint lehetővé teszi a 

versenyjog megsértésének megállapítását, 

feltéve, hogy a nemzeti versenyhatóságnak 

még nem állt rendelkezésére az ilyen 

jogsértés megállapításához szükséges 

bizonyíték, valamint hogy korábban egy 

másik vállalkozás sem vált jogosulttá 

európai vagy nemzeti szinten a (2) 

bekezdés c) pontjának i. alpontja szerinti 

mentességre ugyanazon kartell 

tekintetében. 
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Or. en 

 

Módosítás  226 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

bírság csökkentésére csak akkor kerüljön 

sor, ha teljesülnek az 18. cikkben 

meghatározott feltételek, a kérelmező 

felfedi a titkos kartellban való részvételét, 

és olyan, az állítólagos titkos kartellra 

vonatkozó bizonyítékokat bocsát a nemzeti 

versenyhatóság rendelkezésére, amelyek – 

a kérelem benyújtásának időpontjában már 

a nemzeti versenyhatóság rendelkezésére 

álló bizonyítékokhoz képest – jelentős 

hozzáadott értéket képviselnek az EUMSZ 

101. cikke vagy a nemzeti jog megfelelő 

rendelkezése megsértésének bizonyítása 

céljából. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

bírság csökkentésére kerüljön sor, ha 

teljesülnek az 18. cikkben meghatározott 

feltételek, a kérelmező felfedi a titkos 

kartellban való részvételét, és olyan, az 

állítólagos titkos kartellra vonatkozó 

bizonyítékokat bocsát a nemzeti 

versenyhatóság rendelkezésére, amelyek – 

a kérelem benyújtásának időpontjában már 

a nemzeti versenyhatóság rendelkezésére 

álló bizonyítékokhoz képest – jelentős 

hozzáadott értéket képviselnek az EUMSZ 

101. cikke vagy a nemzeti jog megfelelő 

rendelkezése megsértésének bizonyítása 

céljából. 

Or. en 

 

Módosítás  227 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az állítólagos titkos kartellban való 

részvételét az engedékenység iránti 

kérelem benyújtását követően azonnal 

megszüntette, kivéve azt a tevékenységet, 

amely az illetékes nemzeti versenyhatóság 

véleménye szerint a vizsgálat 

integritásának megőrzéséhez észszerűen 

szükséges; 

a) az állítólagos titkos kartellban való 

részvételét az engedékenység iránti 

kérelem benyújtását követően azonnal 

megszüntette vagy világossá tette a 

részvétel megszüntetésére vonatkozó 

terveit, kivéve azt a tevékenységet, amely 

az illetékes nemzeti versenyhatóság 

véleménye szerint a vizsgálat 

integritásának megőrzéséhez észszerűen 
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szükséges; 

Or. en 

 

Módosítás  228 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. haladéktalanul ellátja a nemzeti 

versenyhatóságot az állítólagos titkos 

kartellal kapcsolatos minden lényeges 

információval és bizonyítékkal, amely a 

birtokába kerül vagy számára 

hozzáférhető; 

i. haladéktalanul ellátja a nemzeti 

versenyhatóságot az állítólagos titkos 

kartellal kapcsolatos minden lényeges 

információval és bizonyítékkal, amely a 

birtokába kerül vagy számára hozzáférhető, 

ideértve a következőket: 

 –  a mentességi kérelmet benyújtó 

jogi személy neve és címe, 

 –  az állítólagos titkos kartellben részt 

vevő vagy korábban részt vett összes egyéb 

vállalkozás neve, 

 –  a feltételezett kartell részletes 

leírása az érintett termékek, az érintett 

területek, a feltételezett kartelltevékenység 

időtartamának és jellegének megadásával, 

 –  a feltételezett kartellre vonatkozó, 

a kérelmező számára hozzáférhető 

bizonyítékok, 

 –  bármely más nemzeti 

versenyhatósághoz vagy a Bizottsághoz a 

feltételezett kartellre vonatkozóan 

benyújtott vagy esetlegesen benyújtandó 

bármilyen, engedékenység iránti 

kérelemre vonatkozó információ. 

Or. en 

 

Módosítás  229 

Michel Reimon 
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

kérelmezők az engedékenység iránti 

kérelmet benyújthatják írásban, és hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkeznek 

olyan rendszerrel, amely lehetővé teszi 

számukra, hogy az engedékenységi 

nyilatkozatokat szóban vagy más olyan 

formában is elfogadhassák, amely nem 

eredményezi a kérelmező birtokában, 

megőrzése vagy ellenőrzése alatt lévő 

dokumentumok, információk vagy egyéb 

anyagok előállítását. 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

kérelmezők az engedékenység iránti 

kérelmet benyújthatják írásban, és hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkeznek 

olyan rendszerrel, amely lehetővé teszi 

számukra, hogy az engedékenységi 

nyilatkozatokat szóban vagy más olyan 

formában is elfogadhassák, amely nem 

eredményezi a kérelmező birtokában, 

megőrzése vagy ellenőrzése alatt lévő 

dokumentumok, információk vagy egyéb 

anyagok előállítását. Az engedékenységi 

program iránti kérelem mindazonáltal az 

átvétel dátumát és időpontját rögzítő 

elismervény kiállításához vezet. 

Or. en 

 

Módosítás  230 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Együttműködési rendszert kell létrehozni 

a nemzeti versenyhatóságok, az Európai 

Versenyhatóságok Hálózata és a Bizottság 

fordítási osztálya között, amennyiben ilyen 

helyzetekben segítségnyújtásra van 

szükség a dokumentumok és a levelezés 

fordítása során. 

Or. en 

 

Módosítás  231 
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Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

az engedékenység iránti kérelmeket az 

Unió bármely hivatalos nyelvén be 

lehessen nyújtani. 

Or. en 

 

Módosítás  232 

Alfred Sant 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Együttműködési rendszert kell 

létrehozni a nemzeti versenyhatóságok, az 

Európai Versenyhatóságok Hálózata és a 

Bizottság fordítási osztálya között, 

amennyiben ilyen helyzetekben 

segítségnyújtásra van szükség a 

dokumentumok és a levelezés fordítása 

során. 

Or. en 

 

Módosítás  233 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

marker kiadása a nemzeti 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

marker kiadása a nemzeti 
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versenyhatóságok mérlegelési jogkörébe 

tartozik. 

versenyhatóságok mérlegelési jogkörébe 

tartozik. Marker kiadása csak abban az 

esetben lehetséges, ha a vállalkozás a 

nemzeti versenyhatóság rendelkezésére 

bocsátja az összes alábbi információt: 

 i.  a kérelmező neve és címe; 

 ii.  az engedékenység iránti kérelem 

alapját képező probléma; 

 iii.  az állítólagos titkos kartellben részt 

vevő vagy korábban részt vett összes egyéb 

vállalkozás neve; 

 iv.  az érintett termékek és területek; 

 v.  a feltételezett kartelltevékenység 

időtartama és jellege; 

 vi.  a feltételezett titkos kartellre 

vonatkozóan bármely más 

versenyhatósághoz benyújtott vagy 

esetlegesen benyújtandó bármilyen, 

engedékenység iránti kérelemre vonatkozó 

információ. 

Or. en 

 

Módosítás  234 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok tartózkodnak 

attól, hogy a kérelmezőtől a nem végleges 

előzetes kérelemben szereplő állítólagos 

jogsértéssel kapcsolatban a (2) 

bekezdésben meghatározott 

információkon felül további 

információkat kérjenek azt megelőzően, 

hogy felszólítják a kérelmezőt a (6) 

bekezdés szerinti teljes körű kérelem 

benyújtására. 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás  235 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok tartózkodnak 

attól, hogy a kérelmezőtől a nem végleges 

előzetes kérelemben szereplő állítólagos 

jogsértéssel kapcsolatban a (2) 

bekezdésben meghatározott 

információkon felül további 

információkat kérjenek azt megelőzően, 

hogy felszólítják a kérelmezőt a (6) 

bekezdés szerinti teljes körű kérelem 

benyújtására. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy ha 

valamely nemzeti versenyhatóság 

hajlandó kivizsgálni a valamely nem 

végleges előzetes kérelemben szereplő 

ügyet, a nem végleges előzetes kérelem 

beérkezése után 30 munkanapos 

határidőn belül írásban tájékoztassa a 

Bizottságot. A Bizottság és a nemzeti 

versenyhatóság megállapodnak abban, 

hogy ki vállal a 22c. cikknek megfelelően 

vezető szerepet. 

Or. en 

 

Módosítás  236 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 

kérelmezők lehetőséget kapnak arra, hogy 

az (1) bekezdésben említett nem végleges 

előzetes kérelmeket pontosító teljes körű 

engedékenység iránti kérelmeket 

nyújtsanak be az érintett nemzeti 

versenyhatóságokhoz azt követően, hogy a 

Bizottság tájékoztatta e hatóságokat arról, 

hogy az ügyben sem részben sem egészben 

nem kíván eljárni. A tagállamok 

biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok hatáskörébe tartozik 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 

kérelmezők lehetőséget kapnak arra, hogy 

az (1) bekezdésben említett nem végleges 

előzetes kérelmeket pontosító teljes körű 

engedékenység iránti kérelmeket 

nyújtsanak be az érintett nemzeti 

versenyhatóságokhoz azt követően, hogy a 

Bizottság tájékoztatta e hatóságokat arról, 

hogy az ügyben sem részben sem egészben 

nem kíván eljárni. A Bizottság 

rendszeresen tájékoztatja az érintett 

nemzeti versenyhatóságokat a helyzetről, 
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azon észszerű határidő meghatározása, 

ameddig a kérelmezőnek a megfelelő 

bizonyítékokat és információkat tartalmazó 

teljes körű kérelmet be kell nyújtania. 

és indokolatlan késedelem nélkül 

meghozza a fent említett határozatot. A 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok hatáskörébe tartozik 

azon észszerű határidő meghatározása, 

ameddig a kérelmezőnek a megfelelő 

bizonyítékokat és információkat tartalmazó 

teljes körű kérelmet be kell nyújtania. 

Or. en 

 

Módosítás  237 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 

kérelmezők lehetőséget kapnak arra, hogy 

az (1) bekezdésben említett nem végleges 

előzetes kérelmeket pontosító teljes körű 

engedékenység iránti kérelmeket 

nyújtsanak be az érintett nemzeti 

versenyhatóságokhoz azt követően, hogy a 

Bizottság tájékoztatta e hatóságokat arról, 

hogy az ügyben sem részben sem egészben 

nem kíván eljárni. A tagállamok 

biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok hatáskörébe tartozik 

azon észszerű határidő meghatározása, 

ameddig a kérelmezőnek a megfelelő 

bizonyítékokat és információkat tartalmazó 

teljes körű kérelmet be kell nyújtania. 

(6) A (3) bekezdésben említett 

eseteken kívül a tagállamok biztosítják, 

hogy a kérelmezők lehetőséget kapnak 

arra, hogy az (1) bekezdésben említett nem 

végleges előzetes kérelmeket pontosító 

teljes körű engedékenység iránti 

kérelmeket nyújtsanak be az érintett 

nemzeti versenyhatóságokhoz azt 

követően, hogy a Bizottság tájékoztatta e 

hatóságokat arról, hogy az ügyben sem 

részben sem egészben nem kíván eljárni. A 

tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok hatáskörébe tartozik 

azon észszerű határidő meghatározása, 

ameddig a kérelmezőnek a megfelelő 

bizonyítékokat és információkat tartalmazó 

teljes körű kérelmet be kell nyújtania. 

Or. en 

 

Módosítás  238 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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21 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben a kérelmező a nemzeti 

versenyhatóság által meghatározott 

határidőn belül benyújtja a (6) bekezdés 

szerinti teljes körű kérelmet, akkor az 

abban foglalt információkat úgy kell 

tekinteni, mint amelyeket a nem végleges 

előzetes kérelem előterjesztésének napján 

és időpontjában nyújtottak be. 

Amennyiben a kérelmező a nem végleges 

előzetes kérelmet az engedékenység iránti 

kérelem Bizottsághoz történő benyújtását 

követő 5 munkanapon belül nyújtotta be, 

úgy kell tekinteni, hogy a nem végleges 

előzetes kérelmet a Bizottsághoz 

benyújtott engedékenység iránti kérelem 

előterjesztésének napján és időpontjában 

nyújtották be. 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben a kérelmező a nemzeti 

versenyhatóság által meghatározott 

határidőn belül benyújtja a (6) bekezdés 

szerinti teljes körű kérelmet, akkor az 

abban foglalt információkat úgy kell 

tekinteni, mint amelyeket a nem végleges 

előzetes kérelem előterjesztésének napján 

és időpontjában nyújtottak be. 

Or. de 

Indokolás 

Ezen ötnapos szabály meghatározása aránytalan adminisztratív terhet jelent a nemzeti 

versenyhatóságok számára, amely adott esetben nehezen megoldható helyzetet teremt a 

kérelmező beadványával kapcsolatban. 

 

Módosítás  239 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben a kérelmező a nemzeti 

versenyhatóság által meghatározott 

határidőn belül benyújtja a (6) bekezdés 

szerinti teljes körű kérelmet, akkor az 

abban foglalt információkat úgy kell 

tekinteni, mint amelyeket a nem végleges 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben a kérelmező a nemzeti 

versenyhatóság által meghatározott 

határidőn belül benyújtja a (6) bekezdés 

szerinti teljes körű kérelmet, akkor az 

abban foglalt információkat úgy kell 

tekinteni, mint amelyeket a nem végleges 
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előzetes kérelem előterjesztésének napján 

és időpontjában nyújtottak be. 

Amennyiben a kérelmező a nem végleges 

előzetes kérelmet az engedékenység iránti 

kérelem Bizottsághoz történő benyújtását 

követő 5 munkanapon belül nyújtotta be, 

úgy kell tekinteni, hogy a nem végleges 

előzetes kérelmet a Bizottsághoz 

benyújtott engedékenység iránti kérelem 

előterjesztésének napján és időpontjában 

nyújtották be. 

előzetes kérelem előterjesztésének napján 

és időpontjában nyújtottak be. 

Or. en 

Indokolás 

Az öt munkanapos szabály a gyakorlatban nehezen lenne végrehajtható. 

 

Módosítás  240 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben a kérelmező a nemzeti 

versenyhatóság által meghatározott 

határidőn belül benyújtja a (6) bekezdés 

szerinti teljes körű kérelmet, akkor az 

abban foglalt információkat úgy kell 

tekinteni, mint amelyeket a nem végleges 

előzetes kérelem előterjesztésének napján 

és időpontjában nyújtottak be. 

Amennyiben a kérelmező a nem végleges 

előzetes kérelmet az engedékenység iránti 

kérelem Bizottsághoz történő benyújtását 

követő 5 munkanapon belül nyújtotta be, 

úgy kell tekinteni, hogy a nem végleges 

előzetes kérelmet a Bizottsághoz 

benyújtott engedékenység iránti kérelem 

előterjesztésének napján és időpontjában 

nyújtották be. 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben a kérelmező a nemzeti 

versenyhatóság által meghatározott 

határidőn belül benyújtja a (6) bekezdés 

szerinti teljes körű kérelmet, akkor az 

abban foglalt információkat úgy kell 

tekinteni, mint amelyeket a nem végleges 

előzetes kérelem előterjesztésének napján 

és időpontjában nyújtottak be. 

Or. en 
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Módosítás  241 

Joachim Starbatty 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmek 

tárgyát képező titkos kartellban való 

részvételük tekintetében a bírság alóli 

mentességért a versenyhatóságokhoz 

folyamodó kérelmezők jelenlegi és volt 

alkalmazottai és igazgatói védelmet 

élveznek a büntetőjogi és közigazgatási 

szankciók alól, valamint a kérelem által 

érintett titkos kartellban való részvételük 

miatt nem büntetőjogi bírósági eljárásban 

kiszabott szankciók alól, amennyiben ezek 

az alkalmazottak és igazgatók aktívan 

együttműködnek az érintett 

versenyhatósággal, és a mentesség iránti 

kérelem megelőzi a büntetőeljárás 

kezdetét. 

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmek 

tárgyát képező titkos kartellban való 

részvételük tekintetében a bírság alóli 

mentességért a versenyhatóságokhoz 

folyamodó kérelmezők jelenlegi és volt 

alkalmazottai és igazgatói védelmet 

élveznek a büntetőjogi és közigazgatási 

szankciók alól, valamint a kérelem által 

érintett titkos kartellban való részvételük 

miatt nem büntetőjogi bírósági eljárásban 

kiszabott szankciók alól, amennyiben ezek 

az alkalmazottak és igazgatók aktívan 

együttműködnek az érintett 

versenyhatósággal, és a mentesség iránti 

kérelem megelőzi azt a dátumot, amelyen 

a tagállam illetékes hatóságai az 

alkalmazottak és az igazgatók tudomására 

hozták a büntetőeljárást. 

Or. en 

Indokolás 

Az ECR képviselőcsoport aggódik amiatt, hogy ha az irányelv túl tág rendelkezést határoz 

meg az engedékenység tekintetében, megszűnhet a szankciók visszatartó hatása. 

 

Módosítás  242 

Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmek 

tárgyát képező titkos kartellban való 

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmek 

tárgyát képező titkos kartellban való 
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részvételük tekintetében a bírság alóli 

mentességért a versenyhatóságokhoz 

folyamodó kérelmezők jelenlegi és volt 

alkalmazottai és igazgatói védelmet 

élveznek a büntetőjogi és közigazgatási 

szankciók alól, valamint a kérelem által 

érintett titkos kartellban való részvételük 

miatt nem büntetőjogi bírósági eljárásban 

kiszabott szankciók alól, amennyiben ezek 

az alkalmazottak és igazgatók aktívan 

együttműködnek az érintett 

versenyhatósággal, és a mentesség iránti 

kérelem megelőzi a büntetőeljárás 

kezdetét. 

részvételük tekintetében a bírság alóli 

mentességért a versenyhatóságokhoz 

folyamodó kérelmezők jelenlegi és volt 

alkalmazottai és igazgatói védelmet 

élveznek a büntetőjogi és közigazgatási 

szankciók alól, valamint a kérelem által 

érintett titkos kartellban való részvételük 

miatt nem büntetőjogi bírósági eljárásban 

kiszabott szankciók alól, többek között a 

határokon átnyúló ügyek esetében is, 

amennyiben ezek az alkalmazottak és 

igazgatók aktívan együttműködnek az 

érintett versenyhatósággal, és a mentesség 

iránti kérelem megelőzi a büntetőeljárás 

kezdetét. 

Or. en 

 

Módosítás  243 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 a bekezdés (új 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a vállalkozás a mentességi 

kérelmet a nemzeti versenyhatóságok 

általi vizsgálat megindítása után nyújtja 

be, de új tényeket terjeszt elő és jelentős 

értéktöbbletet nyújt az EUMSZ 101. cikke 

vagy a nemzeti jog valamely megfelelő 

rendelkezése megsértésének bizonyítása 

céljából, a tagállamok olyan 

rendelkezéseket fogadhatnak el, amelyek 

lehetővé teszik a mentességet kérelmező 

vállalkozások egykori alkalmazottai 

számára, hogy az érintett 

versenyhatóságokkal való aktív 

együttműködésük esetén védettséget 

élvezzenek bármely büntetőjogi és 

közigazgatási szankciókkal szemben.  

Or. en 
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Indokolás 

Egyes nemzeti versenyhatóságoknak lehetőségük van arra, hogy bizonyos feltételek mellett a 

vizsgálat megkezdése után is mentességi programot biztosítsanak. Ez csak az alkalmazottakra 

vonatkozhat, az igazgatókra nem. 

 

Módosítás  244 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 22a. cikk 

 A különböző tagállamok engedékenységi 

programjai közötti kapcsolat 

 A tagállamok a kettős mentesség 

megelőzése érdekében biztosítják, hogy ha 

az ugyanazon titkos kartellben részt vevő 

több vállalkozás különböző 

engedékenység iránti kérelmeket nyújtott 

be a különböző nemzeti hatóságoknak 

vagy a Bizottságnak, csak az első 

engedékenység iránti kérelmet tekintsék 

elfogadhatónak.  

Or. en 

 

Módosítás  245 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 22b. cikk 

 A titkos kartellek és egyéb versenyellenes 

gyakorlatok bejelentésének ösztönzése 

 A tagállamokat határozottan ösztönözni 
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kell annak biztosítására, hogy nemzeti 

versenyhatóságaik online eszközt 

vezessenek be, amely megkönnyíti a 

magánszemélyek számára a titkos 

kartellek és más versenyellenes 

gyakorlatok névtelenségük megőrzése 

melletti bejelentését. 

Or. en 

 

Módosítás  246 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

-23 cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -23. cikk 

 A nemzeti versenyhatóságok és a 

Bizottság közötti együttműködés 

 (1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 

legalább három tagállamot lefedő titkos 

kartellek esetében automatikusan a 

Bizottság szervezeti egységeinek hatásköre 

legyen, hogy vizsgálatot indítsanak, és a 

nemzeti versenyhatóságok e szervezeti 

egységek elé terjesztik az ilyen ügyeket. 

 (2)  A fenti bekezdés sérelme nélkül, a 

21. cikk (3) bekezdésében említett 

esetekben a nemzeti versenyhatóságok és 

a Bizottság párbeszédet kezdenek arról, 

hogy helyzeténél fogva mely intézmény a 

legalkalmasabb a vizsgálat megindítására. 

Hacsak nem nyert bizonyítást a 

páneurópai vizsgálat szükségessége, vagy 

hacsak nem születik 30 munkanapon 

belül megállapodás, a nemzeti 

versenyhatóság élvez elsőbbséget, hogy 

megindítsa az ügyet. Ha a Bizottság 

indítja meg a vizsgálatot, a nemzeti 

versenyhatóságok tartózkodnak attól, 

hogy a kérelmezőtől a nem végleges 

előzetes kérelemben szereplő állítólagos 
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jogsértéssel kapcsolatban a 21. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott 

információkon felül további 

információkat kérjenek azt megelőzően, 

hogy felszólítják a kérelmezőt a 21. cikk 

(6) bekezdése szerinti teljes körű kérelem 

benyújtására. 

Or. en 

 

Módosítás  247 

Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amikor a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok más nemzeti 

versenyhatóságok nevében és költségére 

vizsgálatot végeznek az 1/2003/EK tanácsi 

rendelet 22. cikke alapján, a tagállamok 

biztosítják, hogy a megkereső nemzeti 

versenyhatóság által felhatalmazott 

tisztviselők és egyéb kísérő személyek a 6. 

és 7. cikkben meghatározott hatáskörök 

érvényesítése révén részt vehetnek a 

vizsgálatban, és a megkeresett nemzeti 

versenyhatóságot aktívan segíthetik a 

helyszíni vizsgálat során. 

Amikor a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok más nemzeti 

versenyhatóságok nevében és költségére 

vizsgálatot végeznek az 1/2003/EK tanácsi 

rendelet 22. cikke alapján, a tagállamok 

biztosítják, hogy a megkereső nemzeti 

versenyhatóság által felhatalmazott 

tisztviselők és egyéb kísérő személyek a 6. 

és 7. cikkben meghatározott hatáskörök 

érvényesítése révén segíthetik a 

megkeresett nemzeti versenyhatóságot a 

helyszíni vizsgálat során. 

Or. fr 

 

Módosítás  248 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  Amennyiben a vizsgálat 
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tekintetében két vagy több nemzeti 

versenyhatóság közötti pozitív joghatósági 

összeütközés áll fenn, és nem születik 

megállapodás arról, hogy ki vezesse a 

vizsgálatot, a Bizottság feladata az ügy 

megnyitására helyzetüknél fogva 

legalkalmasabb nemzeti versenyhatóságok 

kijelölése. 

Or. en 

 

Módosítás  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A megkeresett hatóság nem köteles 

az (1) bekezdés szerinti határozatok 

végrehajtására, amennyiben ez 

nyilvánvalóan ellentétes lenne a végrehajtó 

tagállam közrendjével. 

(5) A megkeresett hatóság végrehajtja 

az (1) bekezdés szerinti határozatokat, 

kivéve amennyiben észszerű indokokkal 

bizonyítani tudja a megkereső hatóság 

felé, hogy ez nyilvánvalóan ellentétes 

lenne a végrehajtó tagállam közrendjével. 

Or. en 

Indokolás 

Az (5) bekezdésben foglalt eredeti kivétel nem szab meg semmilyen követelményt az elutasítás 

indokolása tekintetében, és nem határoz meg rendszert a hatóságok közötti lehetséges viták 

megoldásához. 

 

Módosítás  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Amennyiben valamely megkereső 

hatóság nem ért egyet azzal, hogy a 

megkeresett hatóság az (5) cikkel 
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összhangban elutasította valamely 

határozat végrehajtását, a Bizottság a 

megkereső hatóság tagállamának kérésére 

az elutasítást követően három hónapon 

belül kötelező erejű határozatot adhat ki, 

amelyben megállapítja, hogy az elutasítás 

közrendi okokból indokolt-e. Ha a 

Bizottság indokolatlannak találja a 

megkeresett hatóság általi elutasítást, a 

megkeresett hatóság az (1) bekezdés 

szerint végrehajtja a határozatot. 

Or. en 

 

Módosítás  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 26a. cikk 

 A költségek nemzeti versenyhatóságok 

közötti megosztása 

 A tagállamok biztosítják, hogy a segítséget 

kérő nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok a megkeresett hatóság 

kérésére: 

 a) a 23. és a 24. cikk alapján hozott 

intézkedések tekintetében viseljék az 

összes indokolt pótlólagos költséget, 

köztük a fordítási és igazgatási 

költségeket; 

 b) a 25. cikk alapján hozott intézkedések 

tekintetében tegyék lehetővé a megkeresett 

hatóság számára, hogy a beszedett bírság 

és kényszerítő bírság összegéből 

valamennyi indokolt igazgatási költségét 

megtéríttesse. 

Or. en 



 

AM\1138283HU.docx 135/142 PE613.265v01-00 

 HU 

Indokolás 

A 23., 24. és 25. cikk végrehajtása pótlólagos költségekkel jár a segítséget nyújtó tagállam 

hatóságai számára. Jóllehet a legtöbb esetben nem kerül sor visszatérítés iránti kérelem 

benyújtására a tagállamok között, világosnak kell lennie, hogy ki a felelős ezekért a 

költségekért, ha vita merül fel, vagy ha valamely kényszerítő bírság beszedése idő- vagy 

erőforrás-igényes. 

 

Módosítás  252 

Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok csak a jogsértés 

megszűnésétől számított négy évig 

indíthassanak vizsgálatot az EUMSZ 101. 

és 102. cikkének megsértésével 

kapcsolatos ügyekről. 

Or. fr 

 

Módosítás  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 a bekezdés (új 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság biztosítja, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok által az első 

hivatalos vizsgálati cselekményről küldött, 

az 1/2003/EK rendelet 11. cikkének (3) 

bekezdése szerinti értesítés elérhető legyen 

a többi tagállam nemzeti versenyhatóságai 

számára az Európai Versenyhatóságok 

Hálózata keretében. 

Or. en 
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Módosítás  254 

Thierry Cornillet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 27a. cikk 

 A vizsgálatok elévülési ideje 

 A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok csak a jogsértés 

megszűnése után ...* éven belül 

indíthassanak vizsgálatot az EUMSZ 101. 

és 102. cikkének megsértésével 

kapcsolatban. 

 ______________ 

 * A nemzeti gyakorlatok átlagaként kell 

meghatározni. 

Or. en 

Indokolás 

Rendkívül hasznos lenne a vállalatok számára, ha az elévülési időket Unió-szerte 

harmonizálnák. 

 

Módosítás  255 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ezen irányelvben említett 

rendelkezések alapján összegyűjtött 

információk csak beszerzésük céljára 

használhatók fel. Az információk nem 

használhatók fel bizonyítékként a 

természetes személyekkel szembeni 

szankciók megállapításának céljára. 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

Ez a rendelkezés súlyosan alááshatná a (természetes személyek tekintetében folytatott) 

bűnügyi vizsgálatokat. 

 

Módosítás  256 

Barbara Kappel 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ezen irányelvben említett 

rendelkezések alapján összegyűjtött 

információk csak beszerzésük céljára 

használhatók fel. Az információk nem 

használhatók fel bizonyítékként a 

természetes személyekkel szembeni 

szankciók megállapításának céljára. 

(1) Az ügyészség bűncselekményekről 

való tájékoztatására vonatkozó, a nemzeti 

jogban előirányzott kötelezettségek 

sérelme nélkül, az ezen irányelvben 

említett rendelkezések alapján 

összegyűjtött információk csak 

beszerzésük céljára használhatók fel. 

Or. en 

 

Módosítás  257 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az ezen irányelvben említett 

rendelkezések alapján összegyűjtött 

információk – az ügyészség 

bűncselekményekről való értesítésére 

vonatkozó, nemzeti jogi kötelezettségek 

sérelme nélkül – csak beszerzésük céljára 

használhatók fel. 

Or. de 

Indokolás 

E módosítás világossá teszi, hogy az ügyészség bűncselekményekről való, nemzeti jog szerinti 

értesítéséhez szükséges információcsere nem tilos. 
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Módosítás  258 

Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

üzleti titkok megfelelő védelme az eljárás 

során mindvégig biztosított legyen. A 

nemzeti versenyhatóságok minden 

tisztviselőjének eleget kell tennie ennek a 

követelménynek. 

Or. fr 

 

Módosítás  259 

Thierry Cornillet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 a bekezdés (új 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

üzleti titkokat az eljárás egész időtartama 

alatt megfelelően védjék. E 

követelménynek a nemzeti 

versenyhatóságok valamennyi 

munkatársának eleget kell tennie. 

Or. en 

Indokolás 

Rendkívül fontos a vállalatok számára, hogy üzleti titkaikat az eljárás alatt védjék, mint 

ahogyan a nemzeti versenyhatóságok szavahihetősége szempontjából is. 

 

Módosítás  260 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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29 cikk – 1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

üzleti titkok az eljárás során minden 

időpontban kellő védelmet élvezzenek. 

Or. de 

 

Módosítás  261 

Markus Ferber 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben egy versenyhatóság a 

kérelmező beleegyezése nélkül továbbítja a 

kérelmező által az 1/2003/EK rendelet 12. 

cikke alapján önként rendelkezésre 

bocsátott információkat, a tagállamok 

biztosítják, hogy az átvevő nemzeti 

versenyhatóságoknak lehetőségében áll a 

(4) bekezdés c) pontjában meghatározott 

kötelezettségvállalás rendelkezésre 

bocsátása. 

(5) Amennyiben egy versenyhatóság a 

kérelmező beleegyezése nélkül továbbítja a 

kérelmező által az 1/2003/EK rendelet 12. 

cikke alapján önként rendelkezésre 

bocsátott információkat, a tagállamok 

biztosítják, hogy az átvevő nemzeti 

versenyhatóságok teljesítsék a (4) 

bekezdés c) pontjában meghatározott 

kritériumokat;a 

Or. de 

 

Módosítás  262 

Thierry Cornillet 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben egy versenyhatóság a 

kérelmező beleegyezése nélkül továbbítja a 

kérelmező által az 1/2003/EK rendelet 12. 

cikke alapján önként rendelkezésre 

bocsátott információkat, a tagállamok 

biztosítják, hogy az átvevő nemzeti 

(5) Amennyiben egy versenyhatóság a 

kérelmező beleegyezése nélkül továbbítja a 

kérelmező által az 1/2003/EK rendelet 12. 

cikke alapján önként rendelkezésre 

bocsátott információkat, a tagállamok 

biztosítják, hogy az átvevő nemzeti 
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versenyhatóságoknak lehetőségében áll a 

(4) bekezdés c) pontjában meghatározott 

kötelezettségvállalás rendelkezésre 

bocsátása. 

versenyhatóságok rendelkezésre 

bocsássák a (4) bekezdés c) pontjában 

meghatározott kötelezettségvállalást. 

Or. en 

 

Módosítás  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 6 a bekezdés (új 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az (1) bekezdés nem érinti a 

nemzeti büntetőjogi követelményeket. 

Or. en 

 

Módosítás  264 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Versenyhatóságok Információs 

Rendszerének költségei 

Az Európai Versenyhatóságok Információs 

Rendszere 

Or. en 

 

Módosítás  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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Az Európai Versenyhatóságok Információs 

Rendszerének karbantartásával és 

fejlesztésével, valamint az Európai 

Versenyhatóságok Hálózatán belüli 

együttműködéssel kapcsolatban a 

Bizottságnál felmerülő költségeket a 

rendelkezésre álló előirányzatok erejéig az 

Unió általános költségvetése viseli. 

Az Európai Versenyhatóságok Információs 

Rendszerének karbantartásával és 

fejlesztésével, valamint az Európai 

Versenyhatóságok Hálózatán belüli 

együttműködéssel kapcsolatban a 

Bizottságnál felmerülő költségeket az Unió 

általános költségvetése viseli. 

Or. en 

 

Módosítás  266 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 a bekezdés (új 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az Európai Versenyhatóságok Hálózata a 

szükséges és hasznos gyakorisággal 

közzéteszi a függetlenséggel, az 

erőforrásokkal, a hatáskörökkel, a 

bírságokkal és a segítségnyújtási 

programokkal kapcsolatos, különböző 

nemzeti hatóságoktól származó 

ajánlásokat és bevált gyakorlatokat. 

Or. en 

 

Módosítás  267 

Othmar Karas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 32a. cikk 

 Felülvizsgálat 

 Az [ezen irányelv hatálybalépésétől 

számított legfeljebb öt éven] belül a 
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Bizottság jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 

irányelv átültetéséről és végrehajtásáról, 

és szükség esetén mellékeli a megfelelő 

jogalkotási javaslatokat. 

Or. de 

 


