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Predlog spremembe  53 

Tibor Szanyi 

 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Sklicevanje 5 a (novo) 

 
Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 - ob upoštevanju poročila Odbora za 

ekonomske in monetarne zadeve 

Evropskega parlamenta (A8-0001/2017) o 

letnem poročilu o politiki konkurence EU 

in zlasti točk 151–159 omenjenega 

poročila, 

Or. en 

Predlog spremembe  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Člena 101 in 102 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 

besedilu: PDEU) spadata na področje 

javnega reda in bi ju bilo treba učinkovito 

uporabljati po vsej Uniji, da se prepreči 

izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. 

Učinkovito izvajanje členov 101 in 102 

PDEU je nujno, da se zagotovijo bolj 

odprti konkurenčni trgi v Evropi, na katerih 

si podjetja v prvi vrsti konkurirajo na 

podlagi svoje uspešnosti in brez ovir za 

vstop na trg, ki jih postavljajo podjetja 

sama, kar jim omogoča ustvarjanje blaginje 

in delovnih mest. Učinkovito izvajanje 

pravil konkurence ščiti potrošnike pred 

poslovnimi ravnanji, ki ohranjajo umetno 

visoke cene blaga in storitev, ter povečuje 

njihovo izbiro inovativnega blaga in 

storitev. 

(1) Člena 101 in 102 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 

besedilu: PDEU) spadata na področje 

javnega reda in bi ju bilo treba učinkovito 

uporabljati po vsej Uniji, da se prepreči 

izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. 

Učinkovito izvajanje členov 101 in 102 

PDEU je nujno, da se zagotovijo bolj 

odprti konkurenčni trgi v Evropi, na katerih 

si podjetja v prvi vrsti konkurirajo na 

podlagi svoje uspešnosti in brez ovir za 

vstop na trg, ki jih postavljajo podjetja 

sama, kar jim omogoča ustvarjanje blaginje 

in delovnih mest. Konkurenca je 

pomembna spodbuda za inovacije. 

Pomanjkanje konkurence običajno bolj 

prizadene majhne in razdrobljene 

evropske trge. Konkurenca ščiti potrošnike 

pred poslovnimi ravnanji, ki ohranjajo 

umetno visoke cene blaga in storitev, ter 

povečuje njihovo izbiro inovativnega blaga 

in storitev. 
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Predlog spremembe  55 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Člena 101 in 102 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 

besedilu: PDEU) spadata na področje 

javnega reda in bi ju bilo treba učinkovito 

uporabljati po vsej Uniji, da se prepreči 

izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. 

Učinkovito izvajanje členov 101 in 102 

PDEU je nujno, da se zagotovijo bolj 

odprti konkurenčni trgi v Evropi, na katerih 

si podjetja v prvi vrsti konkurirajo na 

podlagi svoje uspešnosti in brez ovir za 

vstop na trg, ki jih postavljajo podjetja 

sama, kar jim omogoča ustvarjanje blaginje 

in delovnih mest. Učinkovito izvajanje 

pravil konkurence ščiti potrošnike pred 

poslovnimi ravnanji, ki ohranjajo umetno 

visoke cene blaga in storitev, ter povečuje 

njihovo izbiro inovativnega blaga in 

storitev. 

(1) Člena 101 in 102 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 

besedilu: PDEU) spadata na področje 

javnega reda in bi ju bilo treba učinkovito 

uporabljati po vsej Uniji, da se prepreči 

izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. 

Učinkovito izvajanje členov 101 in 102 

PDEU je nujno, da se zagotovijo bolj 

odprti konkurenčni trgi v Evropi, na katerih 

si podjetja v prvi vrsti konkurirajo na 

podlagi svoje uspešnosti in brez ovir za 

vstop na trg, ki jih postavljajo podjetja 

sama, kar jim omogoča ustvarjanje blaginje 

in delovnih mest. Učinkovito izvajanje 

pravil konkurence ščiti potrošnike in 

podjetja, ki poslujejo na notranjem trgu 
pred poslovnimi ravnanji, ki ohranjajo 

umetno visoke cene blaga in storitev, ter 

povečuje njihovo izbiro inovativnega blaga 

in storitev. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  56 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Člena 101 in 102 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 

besedilu: PDEU) spadata na področje 

(1) Člena 101 in 102 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 

besedilu: PDEU) spadata na področje 
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javnega reda in bi ju bilo treba učinkovito 

uporabljati po vsej Uniji, da se prepreči 

izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. 

Učinkovito izvajanje členov 101 in 102 

PDEU je nujno, da se zagotovijo bolj 

odprti konkurenčni trgi v Evropi, na 

katerih si podjetja v prvi vrsti konkurirajo 

na podlagi svoje uspešnosti in brez ovir za 

vstop na trg, ki jih postavljajo podjetja 

sama, kar jim omogoča ustvarjanje blaginje 

in delovnih mest. Učinkovito izvajanje 

pravil konkurence ščiti potrošnike pred 

poslovnimi ravnanji, ki ohranjajo umetno 

visoke cene blaga in storitev, ter povečuje 

njihovo izbiro inovativnega blaga in 

storitev. 

javnega reda in bi ju bilo treba učinkovito 

uporabljati po vsej Uniji, da se prepreči 

izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. 

Učinkovito izvajanje členov 101 in 102 

PDEU je nujno, da se zagotovijo 

pravičnejši konkurenčni trgi v Evropi, na 

katerih si podjetja v prvi vrsti konkurirajo 

na podlagi svoje uspešnosti in brez ovir za 

vstop na trg, ki jih postavljajo podjetja 

sama, kar jim omogoča ustvarjanje blaginje 

in delovnih mest. Učinkovito izvajanje 

pravil konkurence ščiti potrošnike pred 

poslovnimi ravnanji, ki ohranjajo umetno 

visoke cene blaga in storitev, ter povečuje 

njihovo izbiro inovativnega blaga in 

storitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Države članice zagotovijo, da NOK 

redno objavljajo javno dostopna poročila 

o svojih dejavnostih, ki jih predložijo 

vladnemu ali parlamentarnemu organu. 

Države članice zagotovijo, da taka 

poročila vključujejo informacije o 

imenovanjih in razrešitvah članov organa 

odločanja, znesku sredstev, dodeljenih v 

ustreznem letu, in vseh spremembah tega 

zneska glede na prejšnja leta. 

Or. en 

Obrazložitev 

NOK bi morali vladnim ali parlamentarnim organom redno pošiljati poročila o svojih 

dejavnostih, ki so tudi javno dostopna. Ta poročila bi morala zlasti vključevati informacije o 

imenovanjih in razrešitvah članov organa odločanja ter spremembah zneska sredstev. S tem 

se omogoči učinkovit nadzor nad tem, ali se upoštevajo jamstva iz te direktive. 
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Predlog spremembe  58 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Da bi preprečili uvajanje 

nepotrebnih novih postopkov v državah 

članicah, ta direktiva ne bi smela ogrožati 

obstoječe delitve pristojnosti odločanja in 

preiskovanja med različnimi nacionalnimi 

organi, pristojnimi za konkurenco znotraj 

države članice. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  59 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Poleg tega bi moralo pooblastilo 

NOK, da lahko v zvezi s podjetjem, ki je 

predmet preiskave, pridobijo vse 

informacije v digitalni obliki, ne glede na 

nosilec, na katerem so shranjene, vplivati 

tudi na obseg pooblastil NOK, kadar v 

začetnih fazah postopka sprejmejo zadevni 

preiskovalni ukrep tudi na podlagi določb 

nacionalnega konkurenčnega prava, ki se 

uporabljajo vzporedno s členoma 101 in 

102 PDEU. Če bi se NOK podeljena 

preiskovalna pooblastila razlikovala glede 

na to, ali bodo v končni fazi uporabljali le 

določbe nacionalnega konkurenčnega 

prava ali pa vzporedno tudi člena 101 in 

102 PDEU, bi se oviralo učinkovito 

izvajanje konkurenčnega prava na 

notranjem trgu. Zato bi moralo področje 

(4) Poleg tega bi moralo pooblastilo 

NOK, da lahko v zvezi s podjetjem, ki je 

predmet preiskave, pridobijo informacije v 

digitalni obliki, ne glede na nosilec, na 

katerem so shranjene, vplivati tudi na 

obseg pooblastil NOK, kadar v začetnih 

fazah postopka sprejmejo zadevni 

preiskovalni ukrep tudi na podlagi določb 

nacionalnega konkurenčnega prava, ki se 

uporabljajo vzporedno s členoma 101 in 

102 PDEU. Če bi se NOK podeljena 

preiskovalna pooblastila razlikovala glede 

na to, ali bodo v končni fazi uporabljali le 

določbe nacionalnega konkurenčnega 

prava ali pa vzporedno tudi člena 101 in 

102 PDEU, bi se oviralo učinkovito 

izvajanje konkurenčnega prava na 

notranjem trgu. Zato bi moralo področje 
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uporabe te direktive zajemati tako uporabo 

členov 101 in 102 PDEU na samostojni 

osnovi kot tudi uporabo nacionalnega 

konkurenčnega prava, ki se v isti zadevi 

uporablja vzporedno. Izjema pri tem je 

zaščita izjav zaradi prizanesljivosti in vlog 

za poravnavo, ki je razširjena tudi na 

nacionalno konkurenčno pravo, kadar se to 

uporablja na samostojni osnovi. 

uporabe te direktive zajemati tako uporabo 

členov 101 in 102 PDEU na samostojni 

osnovi kot tudi uporabo nacionalnega 

konkurenčnega prava, ki se v isti zadevi 

uporablja vzporedno. Izjema pri tem je 

zaščita izjav zaradi prizanesljivosti in vlog 

za poravnavo, ki je razširjena tudi na 

nacionalno konkurenčno pravo, kadar se to 

uporablja na samostojni osnovi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Nacionalno pravo številnim NOK 

preprečuje, da bi imeli potrebna jamstva za 

neodvisno delovanje ter pooblastila za 

izvajanje pravil in naložitev glob, s 

katerimi bi lahko ta pravila učinkovito 

izvajali. To zmanjšuje njihovo zmožnost za 

učinkovito uporabo členov 101 in 102 

PDEU ter določb nacionalnega 

konkurenčnega prava vzporedno s členoma 

101 in 102 PDEU, če je to primerno. V 

skladu z nacionalnim pravom na primer 

mnogi NOK nimajo učinkovitih orodij za 

pridobivanje dokazov o kršitvah členov 

101 in 102 PDEU in naložitev glob 

podjetjem, ki pravo kršijo, ali pa nimajo 

virov, ki bi jih potrebovali za učinkovito 

uporabo členov 101 in 102 PDEU. Zaradi 

tega zadevni organi morda sploh ne morejo 

ukrepati ali pa so njihovi ukrepi za 

izvajanje omejeni. Ker veliko NOK nima 

operativnih orodij in jamstev, da bi 

učinkovito uporabljali člena 101 in 102 

PDEU, so izidi postopkov za podjetja, ki so 

udeležena pri teh protikonkurenčnih 

ravnanjih, lahko zelo različni in so odvisni 

(5) Nacionalno pravo številnim NOK 

preprečuje, da bi imeli potrebna jamstva za 

neodvisno delovanje ter pooblastila za 

izvajanje pravil in naložitev glob, s 

katerimi bi lahko ta pravila učinkovito 

izvajali. To zmanjšuje njihovo zmožnost za 

učinkovito uporabo členov 101 in 102 

PDEU ter določb nacionalnega 

konkurenčnega prava vzporedno s členoma 

101 in 102 PDEU, če je to primerno. V 

skladu z nacionalnim pravom na primer 

mnogi NOK nimajo učinkovitih orodij za 

pridobivanje dokazov o kršitvah členov 

101 in 102 PDEU in naložitev glob 

podjetjem, ki pravo kršijo, ali pa nimajo 

ustreznih človeških in finančnih virov ter 

proračunske samostojnosti, ki bi jih 

potrebovali za učinkovito uporabo členov 

101 in 102 PDEU. V zadnjih letih se več 

NOK sooča z zmanjšanjem svojega 

proračuna in osebja, kar ogroža ustrezno 

delovanje NOK in izpolnjevanje njihovih 

nalog. Zaradi tega zadevni organi morda 

sploh ne morejo ukrepati ali pa so njihovi 

ukrepi za izvajanje omejeni. Ker veliko 
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od držav članic, v katerih so ta podjetja 

dejavna: mogoče je, da se pravila v skladu 

s členoma 101 in 102 PDEU zanje sploh ne 

bodo izvajala ali pa da bo to izvajanje 

neučinkovito. V nekaterih državah članicah 

se lahko podjetja na primer izognejo 

obveznosti plačila glob zgolj s 

prestrukturiranjem. Zaradi neenakega 

izvajanja členov 101 in 102 PDEU ter 

določb nacionalnega konkurenčnega prava, 

ki se uporabljajo vzporedno s členoma 101 

in 102 PDEU, niso izkoriščene priložnosti 

za odpravo ovir za vstop na trg in za 

vzpostavitev bolj odprtih konkurenčnih 

trgov po vsej Evropski uniji, na katerih 

podjetja uspešno konkurirajo. To vpliva na 

podjetja in potrošnike zlasti v tistih 

državah članicah, kjer so NOK slabše 

opremljeni za učinkovito izvajanje pravil 

konkurence. Podjetja ne morejo uspešno 

konkurirati, če obstajajo varna zatočišča za 

protikonkurenčna ravnanja, na primer zato, 

ker ni mogoče pridobiti dokazov za 

protikonkurenčna ravnanja ali ker se lahko 

podjetja izognejo obveznosti za plačilo 

glob. To podjetja odvrača od vstopa na 

takšne trge in od uveljavljanja svojih 

pravic do ustanavljanja ter zagotavljanja 

blaga in storitev na teh trgih. Potrošniki iz 

držav članic, v katerih je manj izvajanja 

pravil konkurence, niso deležni koristi 

učinkovitega izvajanja pravil konkurence. 

Zaradi neenakega izvajanja členov 101 in 

102 PDEU po vsej Evropi ter tudi določb 

nacionalnega konkurenčnega prava, ki se 

uporabljajo vzporedno s členoma 101 in 

102 PDEU, se izkrivlja konkurenca na 

notranjem trgu in slabi njegovo pravilno 

delovanje. 

NOK nima operativnih orodij in jamstev, 

da bi učinkovito uporabljali člena 101 in 

102 PDEU, so izidi postopkov za podjetja, 

ki so udeležena pri teh protikonkurenčnih 

ravnanjih, lahko zelo različni in so odvisni 

od držav članic, v katerih so ta podjetja 

dejavna: mogoče je, da se pravila v skladu 

s členoma 101 in 102 PDEU zanje sploh ne 

bodo izvajala ali pa da bo to izvajanje 

neučinkovito. V nekaterih državah članicah 

se lahko podjetja na primer izognejo 

obveznosti plačila glob zgolj s 

prestrukturiranjem. Zaradi neenakega 

izvajanja členov 101 in 102 PDEU ter 

določb nacionalnega konkurenčnega prava, 

ki se uporabljajo vzporedno s členoma 101 

in 102 PDEU, niso izkoriščene priložnosti 

za odpravo ovir za vstop na trg in za 

vzpostavitev pravičnejših konkurenčnih 

trgov po vsej Uniji, na katerih podjetja 

uspešno konkurirajo. To vpliva na podjetja 

in potrošnike zlasti v tistih državah 

članicah, kjer so NOK slabše opremljeni za 

učinkovito izvajanje pravil konkurence. 

Podjetja ne morejo uspešno konkurirati, če 

obstajajo varna zatočišča za 

protikonkurenčna ravnanja, na primer zato, 

ker ni mogoče pridobiti dokazov za 

protikonkurenčna ravnanja ali ker se lahko 

podjetja izognejo obveznosti za plačilo 

glob. To podjetja odvrača od vstopa na 

takšne trge in od uveljavljanja svojih 

pravic do ustanavljanja ter zagotavljanja 

blaga in storitev na teh trgih. Potrošniki iz 

držav članic, v katerih je manj izvajanja 

pravil konkurence, niso deležni koristi 

učinkovitega izvajanja pravil konkurence. 

Zaradi neenakega izvajanja členov 101 in 

102 PDEU po vsej Uniji ter tudi določb 

nacionalnega konkurenčnega prava, ki se 

uporabljajo vzporedno s členoma 101 in 

102 PDEU, se izkrivlja konkurenca na 

notranjem trgu in slabi njegovo pravilno 

delovanje. 

Or. en 

 



 

AM\1138283SL.docx 9/129 PE613.265v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  61 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Nacionalno pravo številnim NOK 

preprečuje, da bi imeli potrebna jamstva za 

neodvisno delovanje ter pooblastila za 

izvajanje pravil in naložitev glob, s 

katerimi bi lahko ta pravila učinkovito 

izvajali. To zmanjšuje njihovo zmožnost za 

učinkovito uporabo členov 101 in 102 

PDEU ter določb nacionalnega 

konkurenčnega prava vzporedno s členoma 

101 in 102 PDEU, če je to primerno. V 

skladu z nacionalnim pravom na primer 

mnogi NOK nimajo učinkovitih orodij za 

pridobivanje dokazov o kršitvah členov 

101 in 102 PDEU in naložitev glob 

podjetjem, ki pravo kršijo, ali pa nimajo 

virov, ki bi jih potrebovali za učinkovito 

uporabo členov 101 in 102 PDEU. Zaradi 

tega zadevni organi morda sploh ne morejo 

ukrepati ali pa so njihovi ukrepi za 

izvajanje omejeni. Ker veliko NOK nima 

operativnih orodij in jamstev, da bi 

učinkovito uporabljali člena 101 in 102 

PDEU, so izidi postopkov za podjetja, ki so 

udeležena pri teh protikonkurenčnih 

ravnanjih, lahko zelo različni in so odvisni 

od držav članic, v katerih so ta podjetja 

dejavna: mogoče je, da se pravila v skladu 

s členoma 101 in 102 PDEU zanje sploh ne 

bodo izvajala ali pa da bo to izvajanje 

neučinkovito. V nekaterih državah članicah 

se lahko podjetja na primer izognejo 

obveznosti plačila glob zgolj s 

prestrukturiranjem. Zaradi neenakega 

izvajanja členov 101 in 102 PDEU ter 

določb nacionalnega konkurenčnega prava, 

ki se uporabljajo vzporedno s členoma 101 

in 102 PDEU, niso izkoriščene priložnosti 

za odpravo ovir za vstop na trg in za 

vzpostavitev bolj odprtih konkurenčnih 

trgov po vsej Evropski uniji, na katerih 

(5) Nekatere pomanjkljivosti v 

nacionalnem pravu bi lahko preprečile 

NOK, da bi imeli potrebna jamstva za 

neodvisno delovanje ter pooblastila za 

izvajanje pravil in naložitev glob, s 

katerimi bi lahko ta pravila učinkovito 

izvajali. To zmanjšuje njihovo zmožnost za 

učinkovito uporabo členov 101 in 102 

PDEU ter določb nacionalnega 

konkurenčnega prava vzporedno s členoma 

101 in 102 PDEU, če je to primerno. V 

skladu z nacionalnim pravom na primer 

mnogi NOK nimajo učinkovitih orodij za 

pridobivanje dokazov o kršitvah členov 

101 in 102 PDEU in naložitev glob 

podjetjem, ki pravo kršijo, ali pa nimajo 

virov, ki bi jih potrebovali za učinkovito 

uporabo členov 101 in 102 PDEU. Zaradi 

tega zadevni organi morda sploh ne morejo 

ukrepati ali pa so njihovi ukrepi za 

izvajanje omejeni. Ker veliko NOK nima 

operativnih orodij in jamstev, da bi 

učinkovito uporabljali člena 101 in 102 

PDEU, so izidi postopkov za podjetja, ki so 

udeležena pri teh protikonkurenčnih 

ravnanjih, lahko zelo različni in so odvisni 

od držav članic, v katerih so ta podjetja 

dejavna: mogoče je, da se pravila v skladu 

s členoma 101 in 102 PDEU zanje sploh ne 

bodo izvajala ali pa da bo to izvajanje 

neučinkovito. V nekaterih državah članicah 

se lahko podjetja na primer izognejo 

obveznosti plačila glob zgolj s 

prestrukturiranjem. Zaradi neenakega 

izvajanja členov 101 in 102 PDEU ter 

določb nacionalnega konkurenčnega prava, 

ki se uporabljajo vzporedno s členoma 101 

in 102 PDEU, niso izkoriščene priložnosti 

za odpravo ovir za vstop na trg in za 

vzpostavitev bolj odprtih konkurenčnih 
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podjetja uspešno konkurirajo. To vpliva na 

podjetja in potrošnike zlasti v tistih 

državah članicah, kjer so NOK slabše 

opremljeni za učinkovito izvajanje pravil 

konkurence. Podjetja ne morejo uspešno 

konkurirati, če obstajajo varna zatočišča za 

protikonkurenčna ravnanja, na primer zato, 

ker ni mogoče pridobiti dokazov za 

protikonkurenčna ravnanja ali ker se lahko 

podjetja izognejo obveznosti za plačilo 

glob. To podjetja odvrača od vstopa na 

takšne trge in od uveljavljanja svojih 

pravic do ustanavljanja ter zagotavljanja 

blaga in storitev na teh trgih. Potrošniki iz 

držav članic, v katerih je manj izvajanja 

pravil konkurence, niso deležni koristi 

učinkovitega izvajanja pravil konkurence. 

Zaradi neenakega izvajanja členov 101 in 

102 PDEU po vsej Evropi ter tudi določb 

nacionalnega konkurenčnega prava, ki se 

uporabljajo vzporedno s členoma 101 in 

102 PDEU, se izkrivlja konkurenca na 

notranjem trgu in slabi njegovo pravilno 

delovanje. 

trgov po vsej Evropski uniji, na katerih 

podjetja uspešno konkurirajo. To vpliva na 

podjetja in potrošnike zlasti v tistih 

državah članicah, kjer so NOK slabše 

opremljeni za učinkovito izvajanje pravil 

konkurence. Podjetja ne morejo uspešno 

konkurirati, če obstajajo varna zatočišča za 

protikonkurenčna ravnanja, na primer zato, 

ker ni mogoče pridobiti dokazov za 

protikonkurenčna ravnanja ali ker se lahko 

podjetja izognejo obveznosti za plačilo 

glob. To podjetja odvrača od vstopa na 

takšne trge in od uveljavljanja svojih 

pravic do ustanavljanja ter zagotavljanja 

blaga in storitev na teh trgih. Potrošniki iz 

držav članic, v katerih je manj izvajanja 

pravil konkurence, niso deležni koristi 

učinkovitega izvajanja pravil konkurence. 

Zaradi neenakega izvajanja členov 101 in 

102 PDEU po vsej Evropi ter tudi določb 

nacionalnega konkurenčnega prava, ki se 

uporabljajo vzporedno s členoma 101 in 

102 PDEU, se izkrivlja konkurenca na 

notranjem trgu in slabi njegovo pravilno 

delovanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  62 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Vrzeli in omejitve pri orodjih in 

jamstvih NOK slabijo sistem vzporednih 

pooblastil za izvajanje členov 101 in 102 

PDEU, ki po zasnovi deluje kot skladna 

celota na podlagi tesnega sodelovanja v 

okviru Evropske mreže za konkurenco. Ta 

sistem temelji na zaupanju, da se lahko 

organi medsebojno zanesejo, da bodo 

izvedli ukrepe za ugotavljanje dejstev v 

(6) Vrzeli in omejitve pri orodjih in 

jamstvih NOK slabijo sistem vzporednih 

pooblastil za izvajanje členov 101 in 102 

PDEU, ki po zasnovi deluje kot skladna 

celota na podlagi tesnega sodelovanja v 

okviru Evropske mreže za konkurenco. Ta 

sistem temelji na zaupanju, da se lahko 

organi medsebojno zanesejo, da bodo 

izvedli ukrepe za ugotavljanje dejstev v 
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imenu drug drugega. Vendar to načelo ne 

deluje najbolje, dokler nekateri NOK še 

vedno nimajo na voljo zadostnih orodij za 

ugotavljanje dejstev. Kar zadeva druge 

ključne vidike, si nacionalni organi, 

pristojni za konkurenco, ne morejo 

medsebojno pomagati. V večini držav 

članic se lahko na primer podjetja, ki 

poslujejo čezmejno, plačilu globe izognejo 

preprosto tako, da niso pravno prisotna na 

nekaterih ozemljih držav članic, v katerih 

so dejavna. To zmanjšuje spodbude za 

spoštovanje členov 101 in 102 PDEU. 

Posledično neučinkovito izvajanje pravil 

izkrivlja konkurenco za podjetja, ki 

spoštujejo zakone, in spodkopava zaupanje 

potrošnikov v notranji trg, zlasti v 

digitalnem okolju. 

imenu drug drugega, da bi spodbudile 

sodelovanje in medsebojno pomoč med 

državami članicami. Vendar to načelo ne 

deluje najbolje, dokler nekateri NOK še 

vedno nimajo na voljo zadostnih orodij za 

ugotavljanje dejstev. Kar zadeva druge 

ključne vidike, si nacionalni organi, 

pristojni za konkurenco, ne morejo 

medsebojno pomagati. V večini držav 

članic se lahko na primer podjetja, ki 

poslujejo čezmejno, plačilu globe izognejo 

preprosto tako, da niso pravno prisotna na 

nekaterih ozemljih držav članic, v katerih 

so dejavna. To zmanjšuje spodbude za 

spoštovanje členov 101 in 102 PDEU. 

Posledično neučinkovito izvajanje pravil 

izkrivlja konkurenco za podjetja, ki 

spoštujejo zakone, in spodkopava zaupanje 

potrošnikov v notranji trg, zlasti v 

digitalnem okolju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Vrzeli in omejitve pri orodjih in 

jamstvih NOK slabijo sistem vzporednih 

pooblastil za izvajanje členov 101 in 102 

PDEU, ki po zasnovi deluje kot skladna 

celota na podlagi tesnega sodelovanja v 

okviru Evropske mreže za konkurenco. Ta 

sistem temelji na zaupanju, da se lahko 

organi medsebojno zanesejo, da bodo 

izvedli ukrepe za ugotavljanje dejstev v 

imenu drug drugega. Vendar to načelo ne 

deluje najbolje, dokler nekateri NOK še 

vedno nimajo na voljo zadostnih orodij za 

ugotavljanje dejstev. Kar zadeva druge 

ključne vidike, si nacionalni organi, 

pristojni za konkurenco, ne morejo 

(6) Nekatere vrzeli in omejitve pri 

orodjih in jamstvih NOK bi lahko oslabile 

sistem vzporednih pooblastil za izvajanje 

členov 101 in 102 PDEU, ki po zasnovi 

deluje kot skladna celota na podlagi 

tesnega sodelovanja v okviru Evropske 

mreže za konkurenco. Ta sistem temelji na 

zaupanju, da se lahko organi medsebojno 

zanesejo, da bodo izvedli ukrepe za 

ugotavljanje dejstev v imenu drug drugega. 

Vendar to načelo ne deluje najbolje, dokler 

nekateri NOK še vedno nimajo na voljo 

zadostnih orodij za ugotavljanje dejstev. 

Kar zadeva druge ključne vidike, si 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 
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medsebojno pomagati. V večini držav 

članic se lahko na primer podjetja, ki 

poslujejo čezmejno, plačilu globe izognejo 

preprosto tako, da niso pravno prisotna na 

nekaterih ozemljih držav članic, v katerih 

so dejavna. To zmanjšuje spodbude za 

spoštovanje členov 101 in 102 PDEU. 

Posledično neučinkovito izvajanje pravil 

izkrivlja konkurenco za podjetja, ki 

spoštujejo zakone, in spodkopava zaupanje 

potrošnikov v notranji trg, zlasti v 

digitalnem okolju. 

ne morejo medsebojno pomagati. V večini 

držav članic se lahko na primer podjetja, ki 

poslujejo čezmejno, plačilu globe izognejo 

preprosto tako, da niso pravno prisotna na 

nekaterih ozemljih držav članic, v katerih 

so dejavna. To zmanjšuje spodbude za 

spoštovanje členov 101 in 102 PDEU. 

Posledično neučinkovito izvajanje pravil 

izkrivlja konkurenco za podjetja, ki 

spoštujejo zakone, in spodkopava zaupanje 

potrošnikov v notranji trg, zlasti v 

digitalnem okolju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Da se zagotovi resnično skupno 

območje izvajanja pravil konkurence v 

Evropi, ki ustvarja bolj enakovredne 

konkurenčne pogoje za podjetja, ki 

poslujejo na notranjem trgu, in zmanjšuje 

neenake pogoje za potrošnike, je treba pri 

uporabi členov 101 in 102 PDEU ter 

določb nacionalnega konkurenčnega prava, 

ki se uporabljajo vzporedno s členoma 101 

in 102 PDEU, vzpostaviti minimalna 

jamstva za neodvisno delovanje in vire ter 

temeljna pooblastila za izvajanje pravil in 

naložitev glob, da bodo lahko NOK 

popolnoma učinkoviti. 

(7) Da se zagotovi resnično skupno 

območje izvajanja pravil konkurence v 

Evropi, ki ustvarja bolj enakovredne 

konkurenčne pogoje za podjetja, ki 

poslujejo na notranjem trgu, in zmanjšuje 

neenake pogoje za potrošnike, je treba pri 

uporabi členov 101 in 102 PDEU ter 

določb nacionalnega konkurenčnega prava, 

ki se uporabljajo vzporedno s členoma 101 

in 102 PDEU, vzpostaviti minimalna 

jamstva za neodvisno delovanje, ustrezne 

finančne, človeške in tehnološke vire ter 

temeljna pooblastila za izvajanje pravil in 

naložitev glob, da bodo lahko NOK 

popolnoma učinkoviti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Nasprotno pa so potrebna podrobna 

pravila na področju pogojev za odobritev 

prizanesljivosti v zvezi s skrivnimi karteli. 

Podjetja bodo razkrila resnico glede 

skrivnih kartelov, pri katerih so bila 

udeležena, le če bodo imela zadostno 

pravno varnost glede tega, ali jim bo 

priznana imuniteta pred globami. Opazne 

razlike med programi prizanesljivosti, ki se 

uporabljajo v državah članicah, pomenijo, 

da se potencialni prijavitelji zaradi 

prizanesljivosti srečujejo s pravno 

negotovostjo, posledično pa se lahko 

zmanjšajo spodbude zanje, da bi zaprosili 

za prizanesljivost. Če bi lahko države 

članice izvajale ali uporabljale bodisi manj 

bodisi bolj omejevalna pravila za 

prizanesljivost na področju, ki ga zajema ta 

direktiva, to ne bi bilo le v nasprotju s 

ciljem ohranjanja spodbud za prijavitelje, 

katerega končni cilj je čim bolj učinkovito 

izvajanje pravil konkurence v Uniji, ampak 

bi lahko ogrozilo tudi enake konkurenčne 

pogoje za podjetja, ki poslujejo na 

notranjem trgu. To državam članicam ne 

preprečuje, da bi izvajale takšne programe 

prizanesljivosti, ki ne zajemajo le skrivnih 

kartelov, ampak tudi druge kršitve členov 

101 in 102 PDEU ter enakovrednih 

nacionalnih določb. 

(10) Nasprotno pa so potrebna podrobna 

pravila na področju pogojev za odobritev 

prizanesljivosti v zvezi s skrivnimi karteli. 

Podjetja bodo razkrila resnico glede 

skrivnih kartelov, pri katerih so bila 

udeležena, le če bodo imela zadostno 

pravno varnost glede tega, ali jim bo 

priznana imuniteta pred globami. Opazne 

razlike med programi prizanesljivosti, ki se 

uporabljajo v državah članicah, pomenijo, 

da se potencialni prijavitelji zaradi 

prizanesljivosti srečujejo s pravno 

negotovostjo, posledično pa se lahko 

zmanjšajo spodbude zanje, da bi zaprosili 

za prizanesljivost. Opazne razlike bi lahko 

privedle tudi do tega, da bi več članov 

skrivnega kartela poskusilo izkoristiti 

programe prizanesljivosti v različnih 

državah članicah. Če bi lahko države 

članice izvajale ali uporabljale jasnejša in 

bolj usklajena pravila za prizanesljivost na 

področju, ki ga zajema ta direktiva, bi to 

prispevalo k cilju ohranjanja spodbud za 

prijavitelje, katerega končni cilj je čim bolj 

učinkovito izvajanje pravil konkurence v 

Uniji, ter zagotovilo enake konkurenčne 

pogoje za podjetja, ki poslujejo na 

notranjem trgu. To državam članicam ne 

preprečuje, da bi izvajale takšne programe 

prizanesljivosti, ki ne zajemajo le skrivnih 

kartelov, ampak tudi druge kršitve členov 

101 in 102 PDEU ter enakovrednih 

nacionalnih določb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 
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Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Nasprotno pa so potrebna podrobna 

pravila na področju pogojev za odobritev 

prizanesljivosti v zvezi s skrivnimi karteli. 

Podjetja bodo razkrila resnico glede 

skrivnih kartelov, pri katerih so bila 

udeležena, le če bodo imela zadostno 

pravno varnost glede tega, ali jim bo 

priznana imuniteta pred globami. Opazne 

razlike med programi prizanesljivosti, ki se 

uporabljajo v državah članicah, pomenijo, 

da se potencialni prijavitelji zaradi 

prizanesljivosti srečujejo s pravno 

negotovostjo, posledično pa se lahko 

zmanjšajo spodbude zanje, da bi zaprosili 

za prizanesljivost. Če bi lahko države 

članice izvajale ali uporabljale bodisi manj 

bodisi bolj omejevalna pravila za 

prizanesljivost na področju, ki ga zajema ta 

direktiva, to ne bi bilo le v nasprotju s 

ciljem ohranjanja spodbud za prijavitelje, 

katerega končni cilj je čim bolj učinkovito 

izvajanje pravil konkurence v Uniji, ampak 

bi lahko ogrozilo tudi enake konkurenčne 

pogoje za podjetja, ki poslujejo na 

notranjem trgu. To državam članicam ne 

preprečuje, da bi izvajale takšne programe 

prizanesljivosti, ki ne zajemajo le skrivnih 

kartelov, ampak tudi druge kršitve členov 

101 in 102 PDEU ter enakovrednih 

nacionalnih določb. 

(10) Nasprotno pa so potrebna jasna in 

celovita pravila na področju pogojev za 

odobritev prizanesljivosti v zvezi s 

skrivnimi karteli. Podjetja bodo razkrila 

resnico glede skrivnih kartelov, pri katerih 

so bila udeležena, le če bodo imela 

zadostno pravno varnost glede tega, ali jim 

bo priznana imuniteta pred globami. 

Opazne razlike med programi 

prizanesljivosti, ki se uporabljajo v državah 

članicah, pomenijo, da se potencialni 

prijavitelji zaradi prizanesljivosti srečujejo 

s pravno negotovostjo, posledično pa se 

lahko zmanjšajo spodbude zanje, da bi 

zaprosili za prizanesljivost. Če bi lahko 

države članice izvajale ali uporabljale 

bodisi manj bodisi bolj omejevalna pravila 

za prizanesljivost na področju, ki ga 

zajema ta direktiva, to ne bi bilo le v 

nasprotju s ciljem ohranjanja spodbud za 

prijavitelje, katerega končni cilj je čim bolj 

učinkovito izvajanje pravil konkurence v 

Uniji, ampak bi lahko ogrozilo tudi enake 

konkurenčne pogoje za podjetja, ki 

poslujejo na notranjem trgu. To državam 

članicam ne preprečuje, da bi izvajale 

takšne programe prizanesljivosti, ki ne 

zajemajo le skrivnih kartelov, ampak tudi 

druge kršitve členov 101 in 102 PDEU ter 

enakovrednih nacionalnih določb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 (12a) Varstvo zaupnosti korespondence 

med odvetniki, ki zajemajo zunanje 

odvetnike in notranjo pravno službo, ter 

strankami je bistveno za polno 

uveljavljanje pravice do obrambe, kot 

določa sodna praksa Evropskega sodišča. 

Zato bi moral NOK vsaj spoštovati 

zaupnost pisne korespondence med 

odvetniki in njihovimi strankami, če se 

takšna korespondenca opravi za namene 

ali v interesu pravice stranke do obrambe 

v postopku o konkurenci in če so jo 

pripravili neodvisni odvetniki. Takšna 

obveznost glede zaupnosti stranki ne bi 

smela preprečiti razkritja pisne 

korespondence med odvetnikom in 

stranko, če stranka meni, da je to v 

njenem interesu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12 a) Ker je v skladu s sodno prakso 

Sodišča Evropske unije varstvo zaupnosti 

korespondence med odvetnikom in 

stranko bistveno za polno uveljavljanje 

pravice do obrambe, morajo države 

članice zagotoviti, da NOK vsaj varujejo 

zaupnost pisne korespondence med 

strankami in odvetniki, če se takšna 

korespondenca opravi za namene ali v 

interesu pravice stranke do obrambe v 

postopku za izvajanje členov 101 in 102 

PDEU in če so jo pripravili neodvisni 

odvetniki. 

Or. de 
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Obrazložitev 

Varstvo zaupnosti korespondence med odvetnikom in stranko je v skladu s sodno prakso 

Sodišča Evropske unije bistveno za polno uveljavljanje pravice do obrambe. Zato bi moral 

NOK vsaj varovati zaupnost pisne korespondence med odvetnikom in njegovo stranko, če se 

takšna korespondenca opravi za namene ali v interesu pravice stranke do obrambe v postopku 

o konkurenci in če so jo pripravili neodvisni odvetniki. 

 

Predlog spremembe  69 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Neodvisnost NOK bi bilo treba 

okrepiti, da bi se zagotovila učinkovita in 

enotna uporaba členov 101 in 102 PDEU. 

V ta namen bi bilo treba v nacionalni 

zakonodaji oblikovati izrecno določbo, ki 

bi zagotavljala, da so NOK pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU zaščiteni pred 

zunanjimi posegi ali političnim pritiskom, 

ki bi lahko ogrozili neodvisno presojo 

zadev v njihovi obravnavi. Zato bi bilo 

treba vnaprej določiti pravila v zvezi z 

razlogi za razrešitev članov organa 

odločanja v okviru NOK, da se odpravi 

kakršen koli razumni dvom o 

nepristranskosti zadevnega organa in 

njegovi nedovzetnosti za zunanje 

dejavnike. 

(14) Neodvisnost NOK bi bilo treba 

okrepiti, da bi se zagotovila učinkovita in 

enotna uporaba členov 101 in 102 PDEU. 

V ta namen bi bilo treba v nacionalni 

zakonodaji oblikovati izrecno določbo, ki 

bi zagotavljala, da so NOK pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU zaščiteni pred 

zunanjimi posegi ali političnim pritiskom, 

ki bi lahko ogrozili neodvisno presojo 

zadev v njihovi obravnavi. Zato bi bilo 

treba vnaprej določiti pravila v zvezi z 

razlogi za razrešitev članov organa 

odločanja v okviru NOK, da se odpravi 

kakršen koli razumni dvom o 

nepristranskosti zadevnega organa in 

njegovi nedovzetnosti za zunanje 

dejavnike. Poleg tega se globe, ki jih 

naložijo, ne bi smele uporabljati za 

njihovo neposredno financiranje, s čimer 

se potrdi njihova nepristranskost. 

Or. en 

Obrazložitev 

Čeprav je pomembno, da se odpravijo ovire, ki številnim nacionalnim organom, pristojnim za 

konkurenco, onemogočajo naložitev učinkovitih glob, je treba tudi zagotoviti, da ti organi ne 

bodo uporabljali naloženih glob samo za lastno financiranje, s čimer se zagotovi njihova 

nepristranskost. 
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Predlog spremembe  70 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Neodvisnost NOK bi bilo treba 

okrepiti, da bi se zagotovila učinkovita in 

enotna uporaba členov 101 in 102 PDEU. 

V ta namen bi bilo treba v nacionalni 

zakonodaji oblikovati izrecno določbo, ki 

bi zagotavljala, da so NOK pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU zaščiteni pred 

zunanjimi posegi ali političnim pritiskom, 

ki bi lahko ogrozili neodvisno presojo 

zadev v njihovi obravnavi. Zato bi bilo 

treba vnaprej določiti pravila v zvezi z 

razlogi za razrešitev članov organa 

odločanja v okviru NOK, da se odpravi 

kakršen koli razumni dvom o 

nepristranskosti zadevnega organa in 

njegovi nedovzetnosti za zunanje 

dejavnike. 

(14) Neodvisnost NOK bi bilo treba 

okrepiti, da bi se zagotovila učinkovita in 

enotna uporaba členov 101 in 102 PDEU. 

V ta namen bi bilo treba v nacionalni 

zakonodaji oblikovati izrecno določbo, ki 

bi zagotavljala, da so NOK pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU zaščiteni pred 

zunanjimi posegi ali političnim pritiskom, 

ki bi lahko ogrozili neodvisno presojo 

zadev v njihovi obravnavi. Zato bi bilo 

treba vnaprej določiti pravila v zvezi z 

razlogi za razrešitev članov organa 

odločanja v okviru NOK, da se odpravi 

kakršen koli razumni dvom o 

nepristranskosti zadevnega organa in 

njegovi nedovzetnosti za zunanje 

dejavnike. Poleg tega bi bilo treba 

proračunsko samostojnost NOK zagotoviti 

v nacionalnem pravu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Za podjetja v državni lasti veljajo 

pravila konkurence iz Pogodb, če 

opravljajo gospodarsko dejavnost. Države 

članice bi se morale vzdržati vseh 

ukrepov, ki bi lahko škodili neodvisni 
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presoji zadev v obravnavi NOK, ki se 

nanašajo na taka podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da bi se zagotovila neodvisnost 

NOK, bi morali njihovo osebje in člani 

organa odločanja delovati neoporečno in se 

vzdržati vsakršnega ravnanja, ki bi bilo 

nezdružljivo z opravljanjem njihovih 

nalog. Da ne bi bila ogrožena neodvisna 

presoja osebja ali članov organa odločanja, 

bi se morali ti v obdobju svoje zaposlitve 

in mandata ter za razumno obdobje po tem 

vzdržati vsakega nezdružljivega dela, tako 

profitnega kot tudi neprofitnega. Zaradi 

tega v času svoje zaposlitve in mandata 

tudi ne bi smeli imeti interesa v zvezi s 

podjetji ali organizacijami, s katerimi 

poslujejo NOK, če to lahko vpliva na 

njihovo neodvisnost. Osebje in člani 

organa odločanja bi morali prijaviti vse 

interese ali sredstva, zaradi katerih bi lahko 

prišlo do navzkrižja interesov pri 

opravljanju njihovih nalog. Od njih bi bilo 

treba zahtevati, da morajo organ odločanja, 

druge njegove člane ali v primeru NOK, 

pri katerih je pristojnost odločanja 

podeljena samo eni osebi, organ za 

imenovanja obvestiti, če bi morali pri 

opravljanju svojih nalog odločati o zadevi, 

v kateri imajo svoj interes, ki bi lahko 

ogrozil njihovo nepristranskost. 

(15) Da bi se zagotovila neodvisnost 

NOK, bi morali njihovo osebje in člani 

organa odločanja delovati neoporečno in se 

vzdržati vsakršnega ravnanja, ki bi bilo 

nezdružljivo z opravljanjem njihovih 

nalog. Da ne bi bila ogrožena neodvisna 

presoja osebja ali članov organa odločanja, 

bi se morali ti v obdobju svoje zaposlitve 

in mandata ter za razumno obdobje po tem 

vzdržati vsakega nezdružljivega dela, tako 

profitnega kot tudi neprofitnega. Prijaviti 

bi morali tudi vsako potencialno 

nezdružljivo delo svojih bližnjih 

sorodnikov. Zaradi tega v času svoje 

zaposlitve in mandata tudi ne bi smeli imeti 

interesa v zvezi s podjetji ali 

organizacijami, s katerimi poslujejo NOK, 

če to lahko vpliva na njihovo neodvisnost. 

Osebje in člani organa odločanja bi morali 

prijaviti vse interese ali sredstva, zaradi 

katerih bi lahko prišlo do navzkrižja 

interesov pri opravljanju njihovih nalog, 

vključno z vsakim takim interesom ali 

sredstvom njihovih bližnjih sorodnikov. 

Od njih bi bilo treba zahtevati, da morajo 

organ odločanja, druge njegove člane ali v 

primeru NOK, pri katerih je pristojnost 

odločanja podeljena samo eni osebi, organ 

za imenovanja obvestiti, če bi morali pri 

opravljanju svojih nalog odločati o zadevi, 

v kateri imajo oni ali njihovi bližnji 

sorodniki svoj interes, ki bi lahko ogrozil 
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njihovo nepristranskost. Poleg tega bi 

morale države članice članom organa 

odločanja omogočiti določeno obdobje za 

razmislek po tem, ko zapustijo NOK. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da bi se zagotovila neodvisnost 

NOK, bi morali njihovo osebje in člani 

organa odločanja delovati neoporečno in se 

vzdržati vsakršnega ravnanja, ki bi bilo 

nezdružljivo z opravljanjem njihovih 

nalog. Da ne bi bila ogrožena neodvisna 

presoja osebja ali članov organa 

odločanja, bi se morali ti v obdobju svoje 

zaposlitve in mandata ter za razumno 

obdobje po tem vzdržati vsakega 

nezdružljivega dela, tako profitnega kot 

tudi neprofitnega. Zaradi tega v času svoje 

zaposlitve in mandata tudi ne bi smeli imeti 

interesa v zvezi s podjetji ali 

organizacijami, s katerimi poslujejo NOK, 

če to lahko vpliva na njihovo neodvisnost. 

Osebje in člani organa odločanja bi morali 

prijaviti vse interese ali sredstva, zaradi 

katerih bi lahko prišlo do navzkrižja 

interesov pri opravljanju njihovih nalog. 

Od njih bi bilo treba zahtevati, da morajo 

organ odločanja, druge njegove člane ali v 

primeru NOK, pri katerih je pristojnost 

odločanja podeljena samo eni osebi, 

organ za imenovanja obvestiti, če bi 

morali pri opravljanju svojih nalog 

odločati o zadevi, v kateri imajo svoj 

interes, ki bi lahko ogrozil njihovo 

nepristranskost. 

(15) Da bi se zagotovila neodvisnost 

NOK, bi morali njihovo osebje in člani 

organa odločanja delovati neoporečno in se 

vzdržati vsakršnega ravnanja, ki bi bilo 

nezdružljivo z opravljanjem njihovih 

nalog. To pomeni, da bi se morali v 

obdobju svoje zaposlitve in mandata ter za 

razumno obdobje po tem vzdržati vsakega 

nezdružljivega dela, tako profitnega kot 

tudi neprofitnega, ki lahko v posebnem 

primeru povzroči navzkrižje interesov. 

Zaradi tega pri izvajanju svojih nalog v 

času svoje zaposlitve in mandata tudi ne bi 

smeli imeti interesa v zvezi s podjetji ali 

organizacijami, za katere je bil uveden 

postopek za izvajanje člena 101 ali 102 

PDEU, v katerega so vključeni, če to 

lahko vpliva na njihovo neodvisnost pri 

obravnavanju te zadeve. Osebje in člani 

organa odločanja bi morali prijaviti vse 

interese ali sredstva, zaradi katerih bi lahko 

prišlo do navzkrižja interesov pri 

opravljanju njihovih nalog. Od njih bi bilo 

treba zahtevati, da se vzdržijo vsake 

vključitve v postopek odločanja o zadevi, v 

kateri imajo svoj interes, ki bi lahko 

ogrozil njihovo nepristranskost. 

Or. en 



 

PE613.265v01-00 20/129 AM\1138283SL.docx 

SL 

 

Predlog spremembe  74 

Jonás Fernández 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Vsak NOK bi moral objaviti 

kodeks ravnanja, ki brez poseganja v 

uporabo strožjih nacionalnih pravil 

zajema vsaj pravila glede preprečevanja 

navzkrižja interesov, vključno z določbami 

o obdobjih za razmislek in sprejemanju 

povabil, ter pravila glede dejavnosti, ki se 

opravljajo v lastnem imenu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) NOK bi morali imeti možnost, da 

prednostno razporejajo svoje postopke za 

izvajanje členov 101 in 102 PDEU, da 

učinkovito uporabljajo svoje vire ter da se 

lahko osredotočijo na preprečevanje in 

odpravo protikonkurenčnega ravnanja, ki 

izkrivlja konkurenco na notranjem trgu. V 

ta namen bi morali imeti možnost zavrniti 

obravnavo pritožbe z utemeljitvijo, da ne 

spada med njihove prioritete. To ne bi 

smelo vplivati na pristojnost NOK glede 

zavrnitve obravnave pritožb iz drugih 

razlogov, kot sta nepristojnost ali 

odločitev, da ni nobenega vzroka za 

njihovo ukrepanje. Pristojnost NOK, da 

prednostno razporejajo svoje postopke za 

izvajanje pravil konkurence, ne posega v 

(17) NOK bi morali imeti možnost, da 

prednostno razporejajo svoje postopke za 

izvajanje členov 101 in 102 PDEU, da 

učinkovito uporabljajo svoje vire ter da se 

lahko osredotočijo na preprečevanje in 

odpravo protikonkurenčnega ravnanja, ki 

izkrivlja konkurenco na notranjem trgu. V 

ta namen bi morali imeti možnost zavrniti 

obravnavo pritožbe z utemeljitvijo, da ne 

spada med njihove prioritete. To ne bi 

smelo vplivati na pristojnost NOK glede 

zavrnitve obravnave pritožb iz drugih 

razlogov, kot sta nepristojnost ali 

odločitev, da ni nobenega vzroka za 

njihovo ukrepanje. V primeru zavrnitve bi 

moral NOK o tem pravočasno obvestiti 

pritožnika in mu posredovati utemeljitev. 
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pravico vlade države članice, da izda 

smernice glede splošne politike ali 

prednostnih nalog za nacionalne organe, 

pristojne za konkurenco, ki niso povezane s 

posebnimi postopki za izvajanje členov 

101 in 102 PDEU. 

Pristojnost NOK, da prednostno 

razporejajo svoje postopke za izvajanje 

pravil konkurence, ne posega v pravico 

vlade države članice, da izda smernice 

glede splošne politike ali prednostnih nalog 

za nacionalne organe, pristojne za 

konkurenco, ki niso povezane s posebnimi 

postopki za izvajanje členov 101 in 102 

PDEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) NOK bi morali imeti možnost, da 

prednostno razporejajo svoje postopke za 

izvajanje členov 101 in 102 PDEU, da 

učinkovito uporabljajo svoje vire ter da se 

lahko osredotočijo na preprečevanje in 

odpravo protikonkurenčnega ravnanja, ki 

izkrivlja konkurenco na notranjem trgu. V 

ta namen bi morali imeti možnost zavrniti 

obravnavo pritožbe z utemeljitvijo, da ne 

spada med njihove prioritete. To ne bi 

smelo vplivati na pristojnost NOK glede 

zavrnitve obravnave pritožb iz drugih 

razlogov, kot sta nepristojnost ali 

odločitev, da ni nobenega vzroka za 

njihovo ukrepanje. Pristojnost NOK, da 

prednostno razporejajo svoje postopke za 

izvajanje pravil konkurence, ne posega v 

pravico vlade države članice, da izda 

smernice glede splošne politike ali 

prednostnih nalog za nacionalne organe, 

pristojne za konkurenco, ki niso povezane s 

posebnimi postopki za izvajanje členov 

101 in 102 PDEU. 

(17) NOK bi morali imeti možnost, da 

prednostno razporejajo svoje postopke in 

porabo proračuna za izvajanje členov 101 

in 102 PDEU, da učinkovito uporabljajo 

svoje vire ter da se lahko osredotočijo na 

preprečevanje in odpravo 

protikonkurenčnega ravnanja, ki izkrivlja 

konkurenco na notranjem trgu. V ta namen 

bi morali imeti možnost zavrniti obravnavo 

pritožbe z utemeljitvijo, da ne spada med 

njihove prioritete. To ne bi smelo vplivati 

na pristojnost NOK glede zavrnitve 

obravnave pritožb iz drugih razlogov, kot 

sta nepristojnost ali odločitev, da ni 

nobenega vzroka za njihovo ukrepanje. 

Pristojnost NOK, da prednostno 

razporejajo svoje postopke za izvajanje 

pravil konkurence, ne posega v pravico 

vlade države članice, da izda smernice 

glede splošne politike ali prednostnih nalog 

za nacionalne organe, pristojne za 

konkurenco, ki niso povezane s posebnimi 

postopki za izvajanje členov 101 in 102 

PDEU. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Jonás Fernández 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Pritožbe, ki jih zavrne NOK zato, 

ker ne sodijo med prednostne naloge, bi 

moral NOK hraniti v dobro organizirani 

zbirki podatkov za lažje sklicevanje in 

morebitno prihodnje ukrepanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. Zlasti organom, 

pristojnim za konkurenco, bi bilo treba 

zagotoviti možnosti in znanje, da ohranijo 

konkurenco na področju proizvodov v 

digitalnem gospodarstvu, katerih vrednost 

je odvisna od zunanjih učinkov mreže. V 

digitalnem gospodarstvu so proizvodi, 

povezani z zunanjimi učinki mreže, kot so 

plačilne kartice, pogostejši kot v 

preteklosti. Če so uspešni, postanejo 
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naravni monopol, saj se s številom kupcev 

povečuje vrednost proizvoda pri drugih 

kupcih. Sposobnost organov, pristojnih za 

konkurenco, da ukrepajo, ter njihovo 

znanje in sodelovanje na področju 

urejanja oblikovanja cen ali porazdelitve 

dohodka bi bilo treba vzpostaviti na 

evropski ravni v zvezi s proizvodi, 

povezanimi z zunanjimi učinki mreže, da 

se zagotovi pravilno razporejanje stroškov 

in da se zdrava konkurenca, inovacije, 

digitalno gospodarstvo in tehnološki 

razvoj ne zadušijo oziroma da se ne 

ogrozijo interesi potrošnikov. 

Or. fi 

Predlog spremembe  79 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. Neodvisnost 

NOK se bo okrepila, če bodo lahko 

samostojno izvrševali proračun, ki jim je 

bil dodeljen. Samostojnost pri izvrševanju 

dodeljenega proračuna bi bilo treba 

izvajati v okviru nacionalnih 

proračunskih pravil in postopkov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 
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Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. Neodvisnost 

NOK bi bilo treba okrepiti tako, da bodo 

lahko jasno samostojno izvrševali 

proračun, ki jim je bil dodeljen. To 

samostojnost bi bilo treba izvajati v okviru 

nacionalnih proračunskih pravil in 

postopkov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni in izvzeti iz 

izračunov v okviru Pakta za stabilnost in 

rast. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. 

(18) NOK bi morali imeti ustrezne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično 

opremo, da se zagotovi učinkovito 

opravljanje njihovih nalog pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU. Če se njihove 

naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. 

(18) NOK bi morali imeti potrebne vire, 

kar zadeva osebje, tehnično znanje in 

izkušnje, finančna sredstva in tehnično ter 

tehnološko opremo, da se zagotovi 

učinkovito opravljanje njihovih nalog pri 

uporabi členov 101 in 102 PDEU. Če se 

njihove naloge in pristojnosti v skladu z 

nacionalnim pravom razširijo, bi morali 

biti viri, ki so potrebni za opravljanje teh 

nalog, še vedno zadostni. 

Or. en 
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Predlog spremembe  84 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Preiskovalna pooblastila 

nacionalnih upravnih organov, pristojnih za 

konkurenco, morajo biti zadostna za odziv 

na izzive pri izvajanju pravil konkurence v 

digitalnem okolju in bi morala nacionalnim 

organom, pristojnim za konkurenco, 

omogočiti, da pridobijo vse informacije v 

digitalni obliki, vključno s forenzičnimi 

podatki, ki so povezani s podjetjem ali 

podjetniškim združenjem, ki je predmet 

preiskovalnega ukrepa, ne glede na nosilec, 

na katerem so shranjene, kot so prenosni 

računalniki, mobilni telefoni in druge 

mobilne naprave. 

(21) Preiskovalna pooblastila 

nacionalnih upravnih organov, pristojnih za 

konkurenco, morajo biti zadostna za odziv 

na izzive pri izvajanju pravil konkurence v 

digitalnem okolju in bi morala nacionalnim 

organom, pristojnim za konkurenco, 

omogočiti, da pridobijo vse informacije v 

digitalni obliki, vključno s forenzičnimi 

podatki, ki so povezani s podjetjem ali 

podjetniškim združenjem, ki je predmet 

preiskovalnega ukrepa, ne glede na nosilec, 

na katerem so shranjene, kot so prenosni 

računalniki, mobilni telefoni, druge 

mobilne naprave in shranjevanje v oblaku. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Izkušnje kažejo, da se lahko 

poslovna dokumentacija hrani v domovih 

vodilnih delavcev ali drugih zaposlenih 

podjetja, zlasti zaradi vse pogostejše 

uporabe prožnejših ureditev dela. Za 

zagotovitev učinkovitosti pregledov bi 

morali nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, imeti pooblastila za vstop v 

vse prostore, vključno z zasebnimi 

prebivališči, kadar obstaja utemeljen sum, 

da se tam hrani poslovna dokumentacija, ki 

(25) Izkušnje kažejo, da se lahko 

poslovna dokumentacija hrani v domovih 

vodilnih delavcev ali drugih zaposlenih 

podjetja, zlasti zaradi vse pogostejše 

uporabe prožnejših ureditev dela. Za 

zagotovitev učinkovitosti pregledov bi 

morali nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, imeti pooblastila za vstop v 

vse prostore, vključno z zasebnimi 

prebivališči, kadar obstaja utemeljen sum, 

da se tam hrani poslovna dokumentacija, ki 
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je lahko pomembna za dokazovanje resne 

kršitve člena 101 ali 102 PDEU. Za 

izvajanje tega pooblastila bi bilo treba 

pridobiti predhodno odobritev sodnega 

organa. To državam članicam ne 

preprečuje, da nalog nacionalnega sodišča 

v izjemno nujnih primerih ne bi zaupale 

nacionalnemu upravnemu organu, 

pristojnemu za konkurenco, ki deluje kot 

sodni organ. 

je lahko pomembna za dokazovanje kršitve 

člena 101 ali 102 PDEU. Za izvajanje tega 

pooblastila bi bilo treba pridobiti 

predhodno odobritev sodnega organa. To 

državam članicam ne preprečuje, da nalog 

nacionalnega sodišča v izjemno nujnih 

primerih ne bi zaupale nacionalnemu 

upravnemu organu, pristojnemu za 

konkurenco, ki deluje kot sodni organ. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) NOK bi morali imeti učinkovita 

pooblastila, da zahtevajo informacije, ki so 

potrebne za odkritje vsakega sporazuma, 

sklepa ali usklajenega ravnanja, ki so 

prepovedani na podlagi člena 101 PDEU, 

ali vsake zlorabe, ki je prepovedana na 

podlagi člena 102 PDEU. To bi moralo 

vključevati pravico, da zahtevajo 

informacije ne glede na to, kje se hranijo, 

pod pogojem, da so dostopne naslovniku 

zahtevka za informacije. Izkušnje kažejo, 

da so lahko tudi informacije, ki jih 

prostovoljno predložijo tretje osebe, kot so 

konkurenti, stranke in potrošniki na trgu, 

dragocen vir informacij za informirano in 

dosledno izvajanje pravil konkurence, zato 

bi morali NOK takšne predložitve 

spodbujati. 

(26) NOK bi morali imeti učinkovita 

pooblastila, da zahtevajo informacije, ki so 

pomembne za odkritje vsakega sporazuma, 

sklepa ali usklajenega ravnanja, ki so 

prepovedani na podlagi člena 101 PDEU, 

ali vsake zlorabe, ki je prepovedana na 

podlagi člena 102 PDEU. To bi moralo 

vključevati pravico, da zahtevajo 

informacije ne glede na to, kje se hranijo, 

pod pogojem, da so dostopne naslovniku 

zahtevka za informacije. Izkušnje kažejo, 

da so lahko tudi informacije, ki jih 

prostovoljno predložijo tretje osebe, kot so 

konkurenti, stranke in potrošniki na trgu, 

dragocen vir informacij za informirano in 

dosledno izvajanje pravil konkurence, zato 

bi morali NOK takšne predložitve 

spodbujati. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 
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Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) NOK bi morali imeti učinkovita 

sredstva za ponovno vzpostavitev 

konkurence na trgu z naložitvijo 

sorazmernih strukturnih in ravnalnih 

ukrepov. 

(27) NOK bi morali imeti učinkovita 

sredstva za ponovno vzpostavitev 

konkurence na trgu z naložitvijo 

sorazmernih strukturnih in ravnalnih 

ukrepov. Da med izvajanjem postopka ne 

bi prišlo do nepopravljive škode za 

konkurenco, morajo NOK imeti možnost, 

da uvedejo začasne ukrepe. Države 

članice bi morale zagotoviti, da lahko 

zadevna podjetja primernost teh začasnih 

ukrepov v skrajšanem postopku preverijo 

na upravnih sodiščih. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  88 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) NOK bi morali imeti učinkovita 

sredstva za ponovno vzpostavitev 

konkurence na trgu z naložitvijo 

sorazmernih strukturnih in ravnalnih 

ukrepov. 

(27) NOK bi morali imeti učinkovita 

sredstva za ponovno vzpostavitev 

konkurence na trgu z naložitvijo 

sorazmernih strukturnih in ravnalnih 

ukrepov. Začasni ukrepi so zelo koristno 

orodje, s katerim lahko NOK pred 

zaključkom preiskave zagotovi, da se 

pravila konkurence upoštevajo in da 

preiskovane kršitve ne pomenijo 

ponavljajočega se protikonkurenčnega 

ravnanja podjetij. Začasni ukrepi bi se 

morali izvajati do sprejetja končne 

odločitve o zadevi. 

Or. en 



 

AM\1138283SL.docx 29/129 PE613.265v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  89 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Kadar podjetja ali podjetniška 

združenja med postopkom, ki lahko 

pripelje do prepovedi sporazuma ali 

ravnanja, ponudijo NOK zaveze za 

odpravo njihovih pomislekov, bi morali ti 

organi imeti možnost izdati odločitve, s 

katerimi te zaveze za zadevna podjetja 

postanejo zavezujoče in jih je mogoče v 

zvezi z njimi tudi izvajati. Takšne 

odločitve o zavezah bi morale ugotavljati, 

da ni več nobenih vzrokov za ukrepanje s 

strani NOK, brez ugotavljanja, ali je šlo za 

kršitev člena 101 ali 102 PDEU ali ne. 

Odločitve o zavezah ne posegajo v 

pristojnosti organov, pristojnih za 

konkurenco, in sodišč v državah članicah, 

da ugotovijo kršitev in odločijo o primeru. 

(28) Kadar podjetja ali podjetniška 

združenja med postopkom, ki lahko 

pripelje do prepovedi sporazuma ali 

ravnanja, ponudijo NOK zaveze za 

odpravo njihovih pomislekov, bi morali ti 

organi imeti možnost izdati odločitve, s 

katerimi te zaveze za zadevna podjetja 

postanejo zavezujoče in jih je mogoče v 

zvezi z njimi tudi izvajati, razen v primeru 

skrivnih kartelov. Takšne odločitve o 

zavezah bi morale ugotavljati, da ni več 

nobenih vzrokov za ukrepanje s strani 

NOK, brez ugotavljanja, ali je šlo za 

kršitev člena 101 ali 102 PDEU ali ne. 

Odločitve o zavezah ne posegajo v 

pristojnosti organov, pristojnih za 

konkurenco, in sodišč v državah članicah, 

da ugotovijo kršitev in odločijo o primeru. 

NOK bi morali imeti na voljo učinkovita 

sredstva za nadzor skladnosti podjetij z 

zavezami in naložitev sankcij v primeru 

neskladnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(28) Kadar podjetja ali podjetniška 

združenja med postopkom, ki lahko 

pripelje do prepovedi sporazuma ali 

ravnanja, ponudijo NOK zaveze za 

odpravo njihovih pomislekov, bi morali ti 

organi imeti možnost izdati odločitve, s 

katerimi te zaveze za zadevna podjetja 

postanejo zavezujoče in jih je mogoče v 

zvezi z njimi tudi izvajati. Takšne 

odločitve o zavezah bi morale ugotavljati, 

da ni več nobenih vzrokov za ukrepanje s 

strani NOK, brez ugotavljanja, ali je šlo za 

kršitev člena 101 ali 102 PDEU ali ne. 

Odločitve o zavezah ne posegajo v 

pristojnosti organov, pristojnih za 

konkurenco, in sodišč v državah članicah, 

da ugotovijo kršitev in odločijo o primeru. 

(28) Kadar podjetja ali podjetniška 

združenja med postopkom, ki lahko 

pripelje do prepovedi sporazuma ali 

ravnanja, ponudijo NOK zaveze za 

odpravo njihovih pomislekov, bi morali ti 

organi imeti možnost izdati odločitve, s 

katerimi te zaveze za zadevna podjetja 

postanejo zavezujoče in jih je mogoče v 

zvezi z njimi tudi izvajati. Takšne 

odločitve o zavezah načeloma niso 

ustrezne v primeru skrivnih kartelov, v 

zvezi s katerimi bi NOK morali naložiti 

globe. Odločitve o zavezah bi morale 

ugotavljati, da ni več nobenih vzrokov za 

ukrepanje s strani NOK, brez ugotavljanja, 

ali je šlo za kršitev člena 101 ali 102 PDEU 

ali ne. Odločitve o zavezah ne posegajo v 

pristojnosti organov, pristojnih za 

konkurenco, in sodišč v državah članicah, 

da ugotovijo kršitev in odločijo o primeru. 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice bi morale ohraniti svobodo, da v ustreznih primerih uporabijo odločitev o 

zavezah za hitro reševanje vprašanj v zvezi s konkurenco. Uporaba teh odločitev se lahko 

izvzame v primeru skrivnih kartelov, v zvezi s katerimi se sistemi izvajanja pravil konkurence 

v državah članicah strinjajo, da taki ravnalni ukrepi ne morejo služiti nobenemu namenu. 

 

Predlog spremembe  91 

Andreas Schwab 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Kadar podjetja ali podjetniška 

združenja med postopkom, ki lahko 

pripelje do prepovedi sporazuma ali 

ravnanja, ponudijo NOK zaveze za 

odpravo njihovih pomislekov, bi morali ti 

organi imeti možnost izdati odločitve, s 

katerimi te zaveze za zadevna podjetja 

postanejo zavezujoče in jih je mogoče v 

(28) Kadar podjetja ali podjetniška 

združenja med postopkom, ki lahko 

pripelje do prepovedi sporazuma ali 

ravnanja, ponudijo NOK zaveze za 

odpravo njihovih pomislekov, bi morali ti 

organi imeti možnost izdati odločitve, s 

katerimi te zaveze za zadevna podjetja 

postanejo zavezujoče in jih je mogoče v 
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zvezi z njimi tudi izvajati. Takšne 

odločitve o zavezah bi morale ugotavljati, 

da ni več nobenih vzrokov za ukrepanje s 

strani NOK, brez ugotavljanja, ali je šlo za 

kršitev člena 101 ali 102 PDEU ali ne. 

Odločitve o zavezah ne posegajo v 

pristojnosti organov, pristojnih za 

konkurenco, in sodišč v državah članicah, 

da ugotovijo kršitev in odločijo o primeru. 

zvezi z njimi tudi izvajati. Takšne 

odločitve o zavezah načeloma niso 

ustrezne v primeru skrivnih kartelov, v 

zvezi s katerimi bi NOK morali naložiti 

globe. Odločitve o zavezah bi morale 

ugotavljati, da ni več nobenih vzrokov za 

ukrepanje s strani NOK, brez ugotavljanja, 

ali je šlo za kršitev člena 101 ali 102 PDEU 

ali ne. Odločitve o zavezah ne posegajo v 

pristojnosti organov, pristojnih za 

konkurenco, in sodišč v državah članicah, 

da ugotovijo kršitev in odločijo o primeru. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe zaradi jasnosti nadomešča predlog spremembe št. 9 (osnutek 

poročila). 

 

Predlog spremembe  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Kadar podjetja ali podjetniška 

združenja med postopkom, ki lahko 

pripelje do prepovedi sporazuma ali 

ravnanja, ponudijo NOK zaveze za 

odpravo njihovih pomislekov, bi morali ti 

organi imeti možnost izdati odločitve, s 

katerimi te zaveze za zadevna podjetja 

postanejo zavezujoče in jih je mogoče v 

zvezi z njimi tudi izvajati. Takšne 

odločitve o zavezah bi morale ugotavljati, 

da ni več nobenih vzrokov za ukrepanje s 

strani NOK, brez ugotavljanja, ali je šlo za 

kršitev člena 101 ali 102 PDEU ali ne. 

Odločitve o zavezah ne posegajo v 

pristojnosti organov, pristojnih za 

konkurenco, in sodišč v državah članicah, 

da ugotovijo kršitev in odločijo o primeru. 

(28) Kadar podjetja ali podjetniška 

združenja med postopkom, ki lahko 

pripelje do prepovedi sporazuma ali 

ravnanja, ponudijo NOK zaveze za 

odpravo njihovih pomislekov, bi morali ti 

organi imeti možnost izdati odločitve, s 

katerimi te zaveze za zadevna podjetja 

postanejo zavezujoče in jih je mogoče v 

zvezi z njimi tudi izvajati. Takšne 

odločitve o zavezah niso primerne za 

skrivne kartele, za katere bi NOK morali 

naložiti globe. Odločitve o zavezah bi 
morale ugotavljati, da ni več nobenih 

vzrokov za ukrepanje s strani NOK, brez 

ugotavljanja, ali je šlo za kršitev člena 101 

ali 102 PDEU ali ne. Odločitve o zavezah 

ne posegajo v pristojnosti organov, 

pristojnih za konkurenco, in sodišč v 
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državah članicah, da ugotovijo kršitev in 

odločijo o primeru. 

Or. en 

Obrazložitev 

Odločitve o zavezah lahko hitro razrešijo vprašanja konkurence v primeru zlorab 

prevladujočega položaja in drugih ustreznih primerih ter ponudijo trgom in podjetjem rešitve, 

ki jih potrebujejo. Zaveze niso primerne za skrivne kartele, ker v teh primerih ni ustrezno 

dajanje zavez glede prihodnjega ravnanja, saj je tako ravnanje treba kaznovati. 

 

Predlog spremembe  93 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Za zagotovitev, da podjetja in 

podjetniška združenja upoštevajo 

pooblastila za preiskovanje in odločanje 

NOK, morajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, imeti možnost, da 

naložijo učinkovite globe za neupoštevanje 

teh pooblastil in periodične denarne kazni 

za zagotovitev upoštevanja teh pooblastil, 

in sicer bodisi neposredno sami v 

upravnem postopku bodisi z zahtevkom za 

naložitev glob v nekazenskem sodnem 

postopku. To ne posega v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev takšnih glob s strani sodišč v 

kazenskem sodnem postopku. Poleg tega ta 

direktiva ne vpliva niti na nacionalna 

pravila o dokaznem standardu niti na 

obveznosti NOK, da preverjajo dejstva 

zadevnega primera, pod pogojem, da so 

takšna pravila in obveznosti skladni s 

splošnimi načeli prava Unije. Globe in 

periodične denarne kazni bi bilo treba 

določiti glede na skupni promet zadevnih 

podjetij in podjetniških združenj. 

(30) Za zagotovitev, da podjetja in 

podjetniška združenja upoštevajo 

pooblastila za preiskovanje in odločanje 

NOK, morajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, imeti možnost, da 

naložijo učinkovite globe za neupoštevanje 

teh pooblastil in periodične denarne kazni 

za zagotovitev upoštevanja teh pooblastil, 

in sicer bodisi neposredno sami v 

upravnem postopku bodisi z zahtevkom za 

naložitev glob v nekazenskem sodnem 

postopku. To ne posega v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev takšnih glob s strani sodišč v 

kazenskem sodnem postopku. Poleg tega ta 

direktiva ne vpliva niti na nacionalna 

pravila o dokaznem standardu niti na 

obveznosti NOK, da preverjajo dejstva 

zadevnega primera, pod pogojem, da so 

takšna pravila in obveznosti skladni s 

splošnimi načeli prava Unije. Globe in 

periodične denarne kazni bi bilo treba 

določiti sorazmerno s skupnim prometom 

zadevnih podjetij in podjetniških združenj. 

Or. de 
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Predlog spremembe  94 

Jonás Fernández 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 31 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (31a) V obdobju preiskave domnevne 

kršitve in pred sprejetjem odločitve v NOK 

bi bilo treba podjetjem zagotoviti zadostno 

pravno varnost za nadaljnje izvajanje 

poslovnih dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  95 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Za zagotovitev, da globe, naložene 

za kršitve členov 101 in 102 PDEU, 

odražajo gospodarski pomen kršitve, bi 

morali NOK upoštevati težo kršitve. NOK 

bi morali imeti tudi možnost, da določijo 

globe, ki so sorazmerne s trajanjem kršitve. 

Ta dejavnika bi bilo treba presoditi v 

skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 

unije. Sodišče Evropske unije je zlasti 

glede presoje teže kršitve ugotovilo, da je 

treba upoštevati okoliščine primera, 

okoliščine, v katerih je prišlo do kršitve in 

odvračilni učinek glob. Dejavniki, ki so 

lahko del te presoje, so promet blaga in 

storitev, v zvezi s katerimi je prišlo do 

kršitve, ter velikost in gospodarska moč 

podjetja, saj odražajo vpliv, ki ga je 

podjetje lahko imelo na trg. Če je poleg 

tega storilec odgovoren za večkratne 

(32) Za zagotovitev, da globe, naložene 

za kršitve členov 101 in 102 PDEU, 

odražajo gospodarski pomen kršitve, bi 

morali NOK upoštevati težo kršitve. NOK 

bi morali imeti tudi možnost, da določijo 

globe, ki so sorazmerne s trajanjem kršitve. 

Ta dejavnika bi bilo treba presoditi v 

skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 

unije. Sodišče Evropske unije je zlasti 

glede presoje teže kršitve ugotovilo, da je 

treba upoštevati okoliščine primera, 

okoliščine, v katerih je prišlo do kršitve in 

odvračilni učinek glob. Dejavniki, ki so 

lahko del te presoje, so promet blaga in 

storitev, v zvezi s katerimi je prišlo do 

kršitve, ter velikost in gospodarska moč 

podjetja, npr. kadar gre za malo ali 

srednje podjetje z omejeno tržno močjo, 
saj odražajo vpliv, ki ga je podjetje lahko 
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kršitve, to kaže na njegovo nagnjenost k 

takim kršitvam in je zato izjemno 

pomemben pokazatelj teže zadevnega 

ravnanja, s tem pa tudi potrebe po 

povečanju ravni kazni za dosego 

učinkovitega odvračanja. Pri določanju 

globe, ki jo je treba naložiti, bi morali 

NOK upoštevati vrednost prodaje blaga in 

storitev podjetja, na katere se kršitev 

neposredno ali posredno nanaša. Podobno 

bi morali imeti NOK pravico, da povečajo 

globo, ki se naloži podjetju ali 

podjetniškemu združenju, ki nadaljuje isto 

ali stori podobno kršitev, potem ko 

Komisija ali nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, sprejme sklep ali odločitev, v 

kateri ugotovi, da je isto podjetje ali 

podjetniško združenje kršilo člen 101 ali 

102 PDEU. 

imelo na trg. Če je poleg tega storilec 

odgovoren za večkratne kršitve, to kaže na 

njegovo nagnjenost k takim kršitvam in je 

zato izjemno pomemben pokazatelj teže 

zadevnega ravnanja, s tem pa tudi potrebe 

po povečanju ravni kazni za dosego 

učinkovitega odvračanja. Pri določanju 

globe, ki jo je treba naložiti, bi morali 

NOK upoštevati vrednost prodaje blaga in 

storitev podjetja, na katere se kršitev 

neposredno ali posredno nanaša. Podobno 

bi morali imeti NOK pravico, da povečajo 

globo, ki se naloži podjetju ali 

podjetniškemu združenju, ki nadaljuje isto 

ali stori podobno kršitev, potem ko 

Komisija ali nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, sprejme sklep ali odločitev, v 

kateri ugotovi, da je isto podjetje ali 

podjetniško združenje kršilo člen 101 ali 

102 PDEU. Poleg tega lahko NOK 

upoštevajo vso odškodnino, plačano na 

podlagi sporazumne poravnave v skladu s 

členom 18(3) Direktive 2014/104/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  96 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Za zagotovitev, da globe, naložene 

za kršitve členov 101 in 102 PDEU, 

odražajo gospodarski pomen kršitve, bi 

morali NOK upoštevati težo kršitve. NOK 

bi morali imeti tudi možnost, da določijo 

globe, ki so sorazmerne s trajanjem kršitve. 

Ta dejavnika bi bilo treba presoditi v 

skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 

unije. Sodišče Evropske unije je zlasti 

glede presoje teže kršitve ugotovilo, da je 

(32) Za zagotovitev, da globe, naložene 

za kršitve členov 101 in 102 PDEU, 

odražajo gospodarski pomen kršitve, bi 

morali NOK upoštevati težo kršitve. NOK 

bi morali imeti tudi možnost, da določijo 

globe, ki so sorazmerne s trajanjem kršitve. 

Ta dejavnika bi bilo treba presoditi v 

skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 

unije. Sodišče Evropske unije je zlasti 

glede presoje teže kršitve ugotovilo, da je 
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treba upoštevati okoliščine primera, 

okoliščine, v katerih je prišlo do kršitve in 

odvračilni učinek glob. Dejavniki, ki so 

lahko del te presoje, so promet blaga in 

storitev, v zvezi s katerimi je prišlo do 

kršitve, ter velikost in gospodarska moč 

podjetja, saj odražajo vpliv, ki ga je 

podjetje lahko imelo na trg. Če je poleg 

tega storilec odgovoren za večkratne 

kršitve, to kaže na njegovo nagnjenost k 

takim kršitvam in je zato izjemno 

pomemben pokazatelj teže zadevnega 

ravnanja, s tem pa tudi potrebe po 

povečanju ravni kazni za dosego 

učinkovitega odvračanja. Pri določanju 

globe, ki jo je treba naložiti, bi morali 

NOK upoštevati vrednost prodaje blaga in 

storitev podjetja, na katere se kršitev 

neposredno ali posredno nanaša. Podobno 

bi morali imeti NOK pravico, da povečajo 

globo, ki se naloži podjetju ali 

podjetniškemu združenju, ki nadaljuje isto 

ali stori podobno kršitev, potem ko 

Komisija ali nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, sprejme sklep ali odločitev, v 

kateri ugotovi, da je isto podjetje ali 

podjetniško združenje kršilo člen 101 ali 

102 PDEU. 

treba upoštevati okoliščine primera, 

okoliščine, v katerih je prišlo do kršitve in 

odvračilni učinek glob. Dejavniki, ki so 

lahko del te presoje, so promet blaga in 

storitev, v zvezi s katerimi je prišlo do 

kršitve, ter velikost in gospodarska moč 

podjetja, saj odražajo vpliv, ki ga je 

podjetje lahko imelo na trg. Če je poleg 

tega storilec odgovoren za večkratne 

kršitve, to kaže na njegovo nagnjenost k 

takim kršitvam in je zato izjemno 

pomemben pokazatelj teže zadevnega 

ravnanja, s tem pa tudi potrebe po 

povečanju ravni kazni za dosego 

učinkovitega odvračanja. Pri določanju 

globe, ki jo je treba naložiti, bi morali 

NOK upoštevati vrednost prodaje blaga in 

storitev podjetja, na katere se kršitev 

neposredno ali posredno nanaša. Podobno 

bi morali imeti NOK pravico, da povečajo 

globo, ki se naloži podjetju ali 

podjetniškemu združenju, ki nadaljuje isto 

ali stori podobno kršitev, potem ko 

Komisija ali nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, sprejme sklep ali odločitev, v 

kateri ugotovi, da je isto podjetje ali 

podjetniško združenje kršilo člen 101 ali 

102 PDEU. Odškodnina, ki jo plača 

podjetje na podlagi poravnave, se v 

nobenem primeru ne sme odšteti od 

zneska globe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Za zagotovitev, da globe, naložene 

za kršitve členov 101 in 102 PDEU, 

odražajo gospodarski pomen kršitve, bi 

morali NOK upoštevati težo kršitve. NOK 

(32) Za zagotovitev, da globe, naložene 

za kršitve členov 101 in 102 PDEU, 

odražajo gospodarski pomen kršitve, bi 

morali NOK upoštevati težo kršitve. NOK 
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bi morali imeti tudi možnost, da določijo 

globe, ki so sorazmerne s trajanjem kršitve. 

Ta dejavnika bi bilo treba presoditi v 

skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 

unije. Sodišče Evropske unije je zlasti 

glede presoje teže kršitve ugotovilo, da je 

treba upoštevati okoliščine primera, 

okoliščine, v katerih je prišlo do kršitve in 

odvračilni učinek glob. Dejavniki, ki so 

lahko del te presoje, so promet blaga in 

storitev, v zvezi s katerimi je prišlo do 

kršitve, ter velikost in gospodarska moč 

podjetja, saj odražajo vpliv, ki ga je 

podjetje lahko imelo na trg. Če je poleg 

tega storilec odgovoren za večkratne 

kršitve, to kaže na njegovo nagnjenost k 

takim kršitvam in je zato izjemno 

pomemben pokazatelj teže zadevnega 

ravnanja, s tem pa tudi potrebe po 

povečanju ravni kazni za dosego 

učinkovitega odvračanja. Pri določanju 

globe, ki jo je treba naložiti, bi morali 

NOK upoštevati vrednost prodaje blaga in 

storitev podjetja, na katere se kršitev 

neposredno ali posredno nanaša. Podobno 

bi morali imeti NOK pravico, da povečajo 

globo, ki se naloži podjetju ali 

podjetniškemu združenju, ki nadaljuje isto 

ali stori podobno kršitev, potem ko 

Komisija ali nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, sprejme sklep ali odločitev, v 

kateri ugotovi, da je isto podjetje ali 

podjetniško združenje kršilo člen 101 ali 

102 PDEU. 

bi morali imeti tudi možnost, da določijo 

globe, ki so sorazmerne s trajanjem kršitve. 

Ta dejavnika bi bilo treba presoditi v 

skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 

unije. Sodišče Evropske unije je zlasti 

glede presoje teže kršitve ugotovilo, da je 

treba upoštevati okoliščine primera, 

okoliščine, v katerih je prišlo do kršitve in 

odvračilni učinek glob. Dejavniki, ki so 

lahko del te presoje, so promet blaga in 

storitev, v zvezi s katerimi je prišlo do 

kršitve, ter velikost in gospodarska moč 

podjetja, saj odražajo vpliv, ki ga je 

podjetje lahko imelo na trg, na primer ali 

gre za malo in srednje podjetje (MSP) z 

omejeno tržno močjo. Če je poleg tega 

storilec odgovoren za večkratne kršitve, to 

kaže na njegovo nagnjenost k takim 

kršitvam in je zato izjemno pomemben 

pokazatelj teže zadevnega ravnanja, s tem 

pa tudi potrebe po povečanju ravni kazni za 

dosego učinkovitega odvračanja. Pri 

določanju globe, ki jo je treba naložiti, bi 

morali NOK upoštevati vrednost prodaje 

blaga in storitev podjetja, na katere se 

kršitev neposredno ali posredno nanaša. 

Podobno bi morali imeti NOK pravico, da 

povečajo globo, ki se naloži podjetju ali 

podjetniškemu združenju, ki nadaljuje isto 

ali stori podobno kršitev, potem ko 

Komisija ali nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, sprejme sklep ali odločitev, v 

kateri ugotovi, da je isto podjetje ali 

podjetniško združenje kršilo člen 101 ali 

102 PDEU. 

Or. en 

Obrazložitev 

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

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

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

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

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

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

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 
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Predlog spremembe  98 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Za zagotovitev, da globe, naložene 

za kršitve členov 101 in 102 PDEU, 

odražajo gospodarski pomen kršitve, bi 

morali NOK upoštevati težo kršitve. NOK 

bi morali imeti tudi možnost, da določijo 

globe, ki so sorazmerne s trajanjem kršitve. 

Ta dejavnika bi bilo treba presoditi v 

skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 

unije. Sodišče Evropske unije je zlasti 

glede presoje teže kršitve ugotovilo, da je 

treba upoštevati okoliščine primera, 

okoliščine, v katerih je prišlo do kršitve in 

odvračilni učinek glob. Dejavniki, ki so 

lahko del te presoje, so promet blaga in 

storitev, v zvezi s katerimi je prišlo do 

kršitve, ter velikost in gospodarska moč 

podjetja, saj odražajo vpliv, ki ga je 

podjetje lahko imelo na trg. Če je poleg 

tega storilec odgovoren za večkratne 

kršitve, to kaže na njegovo nagnjenost k 

takim kršitvam in je zato izjemno 

pomemben pokazatelj teže zadevnega 

ravnanja, s tem pa tudi potrebe po 

povečanju ravni kazni za dosego 

učinkovitega odvračanja. Pri določanju 

globe, ki jo je treba naložiti, bi morali 

NOK upoštevati vrednost prodaje blaga in 

storitev podjetja, na katere se kršitev 

neposredno ali posredno nanaša. Podobno 

bi morali imeti NOK pravico, da povečajo 

globo, ki se naloži podjetju ali 

podjetniškemu združenju, ki nadaljuje isto 

ali stori podobno kršitev, potem ko 

Komisija ali nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, sprejme sklep ali odločitev, v 

kateri ugotovi, da je isto podjetje ali 

podjetniško združenje kršilo člen 101 ali 

102 PDEU. 

(32) Za zagotovitev, da globe, naložene 

za kršitve členov 101 in 102 PDEU, 

odražajo gospodarski pomen kršitve, bi 

morali NOK upoštevati težo kršitve. NOK 

bi morali imeti tudi možnost, da določijo 

globe, ki so sorazmerne s trajanjem kršitve. 

Ta dejavnika bi bilo treba presoditi v 

skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 

unije. Sodišče Evropske unije je zlasti 

glede presoje teže kršitve ugotovilo, da je 

treba upoštevati okoliščine primera, 

okoliščine, v katerih je prišlo do kršitve in 

odvračilni učinek glob. Dejavniki, ki so 

lahko del te presoje, so promet blaga in 

storitev, v zvezi s katerimi je prišlo do 

kršitve, ter velikost in gospodarska moč 

podjetja, zlasti kadar gre za malo ali 

srednje podjetje (MSP), saj odražajo vpliv, 

ki ga je podjetje lahko imelo na trg. Če je 

poleg tega storilec odgovoren za večkratne 

kršitve, to kaže na njegovo nagnjenost k 

takim kršitvam in je zato izjemno 

pomemben pokazatelj teže zadevnega 

ravnanja, s tem pa tudi potrebe po 

povečanju ravni kazni za dosego 

učinkovitega odvračanja. Pri določanju 

globe, ki jo je treba naložiti, bi morali 

NOK upoštevati vrednost prodaje blaga in 

storitev podjetja, na katere se kršitev 

neposredno ali posredno nanaša. Podobno 

bi morali imeti NOK pravico, da povečajo 

globo, ki se naloži podjetju ali 

podjetniškemu združenju, ki nadaljuje isto 

ali stori podobno kršitev, potem ko 

Komisija ali nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, sprejme sklep ali odločitev, v 

kateri ugotovi, da je isto podjetje ali 
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podjetniško združenje kršilo člen 101 ali 

102 PDEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 33 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Izkušnje so pokazale, da so 

podjetniška združenja redno udeležena pri 

kršitvah konkurence in NOK bi morali 

imeti možnost, da takšna združenja 

učinkovito oglobijo. Kadar se kršitev 

podjetniškega združenja nanaša na 

dejavnosti njegovih članov, bi bilo treba 

pri presoji teže kršitve za določitev zneska 

globe v postopku zoper to združenje 

upoštevati vsoto zneskov prodaje blaga in 

storitev, na katere se kršitev neposredno 

ali posredno nanaša, ki jo opravijo 

podjetja, ki so člani združenja. Za 

zagotavljanje učinkovite izterjave glob, ki 

so naložene podjetniškim združenjem za 

storjene kršitve, je treba določiti pogoje, 

pod katerimi lahko NOK zahtevajo plačilo 

globe od članov združenja, če združenje ni 

plačilno sposobno. Pri tem bi morali NOK 

upoštevati sorazmerno velikost podjetij v 

združenju ter zlasti položaj malih in 

srednjih podjetij. Plačilo globe enega ali 

več članov združenja ne posega v pravila 

nacionalnega prava, ki določajo izterjavo 

zneska, ki ga plačajo drugi člani 

združenja. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  100 

Markus Ferber 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 34 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba najvišji 

znesek globe določiti na najmanj 10 % 

skupnega svetovnega prometa zadevnega 

podjetja. To državam članicam ne bi 

smelo preprečiti, da bi ohranile ali uvedle 

višji najvišji znesek globe. 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba najvišji 

znesek globe določiti na največ 10 % 

skupnega svetovnega prometa zadevnega 

podjetja. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  101 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 34 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba najvišji 

znesek globe določiti na najmanj 10 % 

skupnega svetovnega prometa zadevnega 

podjetja. To državam članicam ne bi 

smelo preprečiti, da bi ohranile ali uvedle 

višji najvišji znesek globe. 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba znesek globe 

določiti na najmanj 10 % skupnega 

svetovnega prometa zadevnega podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  102 
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Dariusz Rosati 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 34 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba najvišji 

znesek globe določiti na najmanj 10 % 

skupnega svetovnega prometa zadevnega 

podjetja. To državam članicam ne bi 

smelo preprečiti, da bi ohranile ali uvedle 

višji najvišji znesek globe. 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba najvišji 

znesek globe določiti na najmanj 10 % 

skupnega svetovnega prometa zadevnega 

podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  103 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 34 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba najvišji 

znesek globe določiti na najmanj 10 % 

skupnega svetovnega prometa zadevnega 

podjetja. To državam članicam ne bi smelo 

preprečiti, da bi ohranile ali uvedle višji 

najvišji znesek globe. 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba najvišji 

znesek globe določiti na najmanj 12 % 

skupnega svetovnega prometa zadevnega 

podjetja. To državam članicam ne bi smelo 

preprečiti, da bi ohranile ali uvedle višji 

najvišji znesek globe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  104 
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Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 34 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba najvišji 

znesek globe določiti na najmanj 10 % 

skupnega svetovnega prometa zadevnega 

podjetja. To državam članicam ne bi smelo 

preprečiti, da bi ohranile ali uvedle višji 

najvišji znesek globe. 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 34 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Odvračilni učinek glob se po 

Evropi močno razlikuje, pri čemer je v 

nekaterih državah članicah najvišji znesek 

globe, ki se lahko določi, zelo nizek. Da se 

zagotovi, da lahko NOK določijo 

odvračilne globe, bi bilo treba najvišji 

znesek globe določiti na najmanj 10 % 

skupnega svetovnega prometa zadevnega 

podjetja. To državam članicam ne bi smelo 

preprečiti, da bi ohranile ali uvedle višji 

najvišji znesek globe. 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 
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Predlog spremembe  106 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 36 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Razlike med programi 

prizanesljivosti na ravni držav članic 

ogrožajo tudi enake konkurenčne pogoje za 

podjetja, ki delujejo na notranjem trgu. 

Zato je primerno, da se z zmanjšanjem teh 

razlik poveča pravna varnost. 

(36) Razlike med programi 

prizanesljivosti na ravni držav članic lahko 

v nekaterih primerih ogrožajo enake 

konkurenčne pogoje za podjetja, ki 

delujejo na notranjem trgu. Zato je 

primerno, da se z zmanjšanjem teh razlik 

poveča pravna varnost. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  107 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 36 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Razlike med programi 

prizanesljivosti na ravni držav članic 

ogrožajo tudi enake konkurenčne pogoje za 

podjetja, ki delujejo na notranjem trgu. 

Zato je primerno, da se z zmanjšanjem teh 

razlik poveča pravna varnost. 

(36) Razlike med programi 

prizanesljivosti na ravni držav članic 

ogrožajo tudi enake konkurenčne pogoje za 

podjetja, ki delujejo na notranjem trgu. 

Zato je primerno, da se s povečanjem 

sodelovanja med NOK poveča pravna 

varnost. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  108 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(37) NOK bi morali podjetjem odobriti 

imuniteto pred globami in znižanja glob, če 

se izpolnijo nekateri pogoji. Treba bi bilo 

šteti, da so podjetja nacionalnemu organu, 

pristojnemu za konkurenco, predložila 

dokaze v zvezi s skrivnim kartelom, ki 

omogočajo ugotovitev kršitve člena 101 

PDEU, če navedeni nacionalni organ, 

pristojen za konkurenco, ob predložitvi 

takšnih dokazov s strani podjetja ni imel 

zadostnih dokazov za ugotovitev kršitve 

člena 101 PDEU v zvezi z istim kartelom. 

(37) NOK bi morali podjetjem odobriti 

imuniteto pred globami in znižanja glob, če 

se izpolnijo nekateri pogoji. Treba bi bilo 

šteti, da so podjetja nacionalnemu organu, 

pristojnemu za konkurenco, ali Komisiji 

predložila dokaze v zvezi s skrivnim 

kartelom, ki omogočajo ugotovitev kršitve 

člena 101 PDEU, če navedeni nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, ob 

predložitvi takšnih dokazov s strani 

podjetja ni imel zadostnih dokazov za 

ugotovitev kršitve člena 101 PDEU v zvezi 

z istim kartelom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Prijavitelji bi morali imeti možnost, 

da vložijo prijavo zaradi prizanesljivosti 

pisno ali, če je to ustrezno, na drug način, 

katerega rezultat ni priprava dokumentov, 

informacij ali drugega materiala, ki so v 

lasti prijavitelja, v njegovi hrambi ali pod 

njegovim nadzorom. V ta namen bi morali 

NOK vzpostaviti sistem, ki bi jim 

omogočil, da izjave zaradi prizanesljivosti 

sprejmejo bodisi ustno bodisi na kak 

drugačen način, vključno v digitalni obliki. 

(38) Prijavitelji bi morali imeti možnost, 

da vložijo prijavo zaradi prizanesljivosti 

pisno ali, če je to ustrezno, na drug način, 

katerega rezultat ni priprava dokumentov, 

informacij ali drugega materiala, ki so v 

lasti prijavitelja, v njegovi hrambi ali pod 

njegovim nadzorom. V ta namen bi morali 

NOK vzpostaviti sistem, ki bi jim 

omogočil, da izjave zaradi prizanesljivosti 

sprejmejo bodisi ustno bodisi na kak 

drugačen način, vključno v digitalni obliki. 

Da se podjetjem olajša uporaba 

programov prizanesljivosti, države članice 

zagotovijo, da nacionalni organi, pristojni 

za konkurenco, lahko sprejmejo te 

programe v katerem koli delovnem jeziku 

Unije. 

Or. en 
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Predlog spremembe  110 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 39 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Prijaviteljem, ki so pri Evropski 

komisiji vložili prijavo zaradi 

prizanesljivosti v zvezi z domnevnim 

skrivnim kartelom, bi moralo biti 

omogočeno, da pri NOK, za katere menijo, 

da so primerni, vložijo skrajšane prijave v 

zvezi z istim kartelom. NOK bi morali 

sprejeti skrajšane prijave, ki vsebujejo 

minimalni nabor informacij v zvezi z 

domnevnim kartelom, in ne bi smeli 

zahtevati dodatnih informacij, ki presegajo 

ta minimalni nabor, preden v zvezi s to 

zadevo ne bi nameravali ukrepati. Če pa se 

obseg prijave zaradi prizanesljivosti, 

vložene pri Komisiji, spremeni, so 

prijavitelji odgovorni za obveščanje NOK, 

ki so jim predložili skrajšane prijave. NOK 

bi morali prijaviteljem priskrbeti potrdilo, 

v katerem sta navedena datum in ura 

prejema, in prijavitelja obvestiti, ali so pred 

tem že prejeli skrajšano prijavo ali prijavo 

zaradi prizanesljivosti v zvezi z istim 

kartelom. Ko se Komisija odloči, da v 

zvezi z zadevo ne bo ukrepala, bodisi v 

celoti bodisi delno, bi morali imeti 

prijavitelji možnost, da NOK, ki so jim 

predložili skrajšane prijave, predložijo 

popolne prijave zaradi prizanesljivosti. 

(39) Prijaviteljem, ki so pri Evropski 

komisiji vložili prijavo zaradi 

prizanesljivosti v zvezi z domnevnim 

skrivnim kartelom, bi moralo biti 

omogočeno, da pri NOK, za katere menijo, 

da so primerni, vložijo skrajšane prijave v 

zvezi z istim kartelom. NOK bi morali 

sprejeti skrajšane prijave, ki vsebujejo 

minimalni nabor informacij v zvezi z 

domnevnim kartelom. NOK, ki so 

pripravljeni preiskati zadeve, v zvezi s 

katerimi so prejeli skrajšane prijave, bi 

morali vzpostaviti stik z Evropsko komisijo 
in obe instituciji bi se morali dogovoriti, 

katera bo prevzela vodilno vlogo. Če 

NOK, ki prejme skrajšano prijavo, ne 

pokaže pripravljenosti za preiskavo 

zadeve, ne bi smel zahtevati dodatnih 

informacij, ki presegajo ta minimalni 

nabor, preden v zvezi s to zadevo ne 

namerava ukrepati. Če pa se obseg prijave 

zaradi prizanesljivosti, vložene pri 

Komisiji, spremeni, so prijavitelji 

odgovorni za obveščanje NOK, ki so jim 

predložili skrajšane prijave. NOK bi morali 

prijaviteljem priskrbeti potrdilo, v katerem 

sta navedena datum in ura prejema, in 

prijavitelja obvestiti, ali so pred tem že 

prejeli skrajšano prijavo ali prijavo zaradi 

prizanesljivosti v zvezi z istim kartelom. 

Če se Komisija odloči, da v zvezi z zadevo 

ne bo ukrepala, bodisi v celoti bodisi delno, 

bi morali imeti prijavitelji možnost, da 

NOK, ki so jim predložili skrajšane 

prijave, predložijo popolne prijave zaradi 

prizanesljivosti. 

Or. en 
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Predlog spremembe  111 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 40 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Pravna negotovost glede vprašanja, 

ali so zaposleni v podjetjih zaščiteni pred 

individualnimi sankcijami, lahko 

morebitnim prijaviteljem prepreči, da bi 

vložili prijavo zaradi prizanesljivosti. 

Trenutni in nekdanji zaposleni in vodilni 

delavci podjetij, ki organe, pristojne za 

konkurenco, zaprosijo za imuniteto pred 

globami, bi zato morali biti zaščiteni pred 

vsemi sankcijami, ki jih naložijo javni 

organi zaradi njihove vpletenosti v skrivni 

kartel, ki je predmet prijave. Takšna zaščita 

bi morala biti odvisna od dejavnega 

sodelovanja teh zaposlenih in vodilnih 

delavcev z zadevnimi NOK, pri čemer bi 

morala biti prošnja za imuniteto vložena 

pred začetkom kazenskega postopka. 

(40) Pravna negotovost glede vprašanja, 

ali so zaposleni v podjetjih zaščiteni pred 

individualnimi sankcijami, lahko 

morebitnim prijaviteljem prepreči, da bi 

vložili prijavo zaradi prizanesljivosti. 

Trenutni in nekdanji zaposleni in vodilni 

delavci podjetij, ki organe, pristojne za 

konkurenco, zaprosijo za imuniteto pred 

globami, bi zato morali biti zaščiteni pred 

vsemi sankcijami, ki jih naložijo javni 

organi zaradi njihove vpletenosti v skrivni 

kartel, ki je predmet prijave. Takšna zaščita 

bi morala biti odvisna od dejavnega 

sodelovanja teh zaposlenih in vodilnih 

delavcev z zadevnimi NOK, pri čemer bi 

morala biti prošnja za imuniteto vložena 

pred začetkom kazenskega postopka. 

Države članice se lahko pod strogimi 

pogoji odločijo, da zaščitijo zaposlene 

pred individualnimi sankcijami, kadar se 

po začetku kazenskega postopka vloži 

prošnja za imuniteto. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  112 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 41 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(41) V sistemu vzporednih pooblastil za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU je 

potrebno tesno sodelovanje med NOK. 

Zlasti kadar NOK izvaja pregled v imenu 

drugega NOK v skladu s členom 22(1) 

Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003, bi bilo treba 

omogočiti prisotnost in pomoč uradnikov 

organa prosilca, da se poveča učinkovitost 

takšnih pregledov z zagotavljanjem 

dodatnih virov, znanja ter strokovnih 

izkušenj. 

(41) V sistemu vzporednih pooblastil za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU je 

potrebno tesno sodelovanje med NOK ter 

med NOK in Komisijo. Zlasti kadar NOK 

izvaja pregled v imenu drugega NOK v 

skladu s členom 22(1) Uredbe Sveta (ES) 

št. 1/2003, bi bilo treba omogočiti 

prisotnost in pomoč uradnikov organa 

prosilca, da se poveča učinkovitost takšnih 

pregledov z zagotavljanjem dodatnih virov, 

znanja ter strokovnih izkušenj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  113 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 42 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(42) Poleg tega bi bilo treba vzpostaviti 

tudi ureditve, ki bi NOK omogočale, da 

zaprosijo za medsebojno pomoč pri uradni 

obvestitvi o predhodnih ugovorih in 

odločitvah ter pri izvajanju odločitev o 

naložitvi glob ali periodičnih denarnih 

kazni, kadar zadevno podjetje ni pravno 

prisotno na njihovem ozemlju. To bi 

zagotovilo učinkovito izvajanje členov 101 

in 102 PDEU ter prispevalo k pravilnemu 

delovanju notranjega trga. 

(42) Poleg tega bi bilo treba vzpostaviti 

tudi ureditve, ki bi NOK omogočale, da 

zaprosijo za medsebojno pomoč pri uradni 

obvestitvi o predhodnih ugovorih in 

odločitvah ter pri izvajanju odločitev o 

naložitvi glob ali periodičnih denarnih 

kazni, kadar zadevno podjetje ni pravno 

prisotno na njihovem ozemlju. To bi 

zagotovilo učinkovito izvajanje členov 101 

in 102 PDEU ter prispevalo k pravilnemu 

delovanju notranjega trga. Da bi se 

spodbudila medsebojna pomoč, bi 

zaprošeni organ moral imeti možnost 

zahtevati povrnitev ustreznih stroškov za 

uradno obveščanje in izvrševanje takih 

odločitev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  114 

Michel Reimon 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 45 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(45) Tveganje razkritja 

samoobdolžitvenega materiala zunaj 

okvira preiskave, za namen katere je bil 

predložen, lahko zmanjša spodbude za 

morebitne prijavitelje zaradi 

prizanesljivosti, da bi sodelovali z organi, 

pristojnimi za konkurenco. Posledično se 

ne glede na obliko, v kateri so predložene 

izjave zaradi prizanesljivosti, informacije 

v izjavah zaradi prizanesljivosti, 

pridobljene z dostopom do spisa, 

uporabijo le, če je to potrebno za 

uveljavljanje pravic do obrambe v 

postopku pred sodišči držav članic v 

nekaterih zelo omejenih primerih, ki so 

neposredno povezani z zadevo, v kateri je 

bil odobren dostop. To organom, 

pristojnim za konkurenco, ne bi smelo 

preprečiti, da bi objavili svoje odločitve v 

skladu z veljavnim pravom Unije ali 

nacionalnim pravom. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta direktiva določa nekatera pravila 

za zagotovitev, da bodo nacionalni organi, 

pristojni za konkurenco, imeli jamstva za 

neodvisno delovanje in vire ter pooblastila 

za izvajanje pravil konkurence in naložitev 

glob, ki jih potrebujejo za učinkovito 

1. Ta direktiva določa nekatera pravila 

za zagotovitev, da bodo nacionalni organi, 

pristojni za konkurenco, imeli jamstva za 

neodvisno delovanje in vire ter pooblastila 

za izvajanje pravil konkurence in naložitev 

glob, ki jih potrebujejo za učinkovito 
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uporabo členov 101 in 102 PDEU, tako da 

ne bo izkrivljanja konkurence na notranjem 

trgu, ter da potrošniki in podjetja ne bodo v 

slabšem položaju zaradi nacionalnih 

zakonov in ukrepov, ki nacionalnim 

organom, pristojnim za konkurenco, 

preprečujejo, da bi učinkovito izvajali 

zadevna pravila. Področje uporabe te 

direktive zajema uporabo členov 101 in 

102 PDEU ter določb nacionalnega 

konkurenčnega prava, ki se uporabljajo 

vzporedno s členoma 101 in 102 PDEU v 

isti zadevi, z izjemo člena 29(2), ki se 

nanaša tudi na izključno uporabo 

nacionalnega konkurenčnega prava. 

uporabo členov 101 in 102 PDEU, tako da 

ne bo izkrivljanja konkurence na notranjem 

trgu, ter da potrošniki in podjetja, zlasti 

mala in srednja podjetja, ne bodo v 

slabšem položaju zaradi nacionalnih 

zakonov in ukrepov, ki nacionalnim 

organom, pristojnim za konkurenco, 

preprečujejo, da bi učinkovito izvajali 

zadevna pravila. Področje uporabe te 

direktive zajema uporabo členov 101 in 

102 PDEU ter določb nacionalnega 

konkurenčnega prava, ki se uporabljajo 

vzporedno s členoma 101 in 102 PDEU v 

isti zadevi, z izjemo člena 29(2), ki se 

nanaša tudi na izključno uporabo 

nacionalnega konkurenčnega prava. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Andreas Schwab 

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) „neodvisni odvetnik“ je zunanji 

odvetnik, ki ni zavezan stranki na podlagi 

delovnega razmerja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  117 

Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri izvajanju pooblastil nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco, iz te 

direktive se uporabljajo ustrezni zaščitni 

Pri izvajanju pooblastil nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco, iz te 

direktive se uporabljajo ustrezni zaščitni 
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ukrepi, ki so skladni s splošnimi načeli 

prava Unije in Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, vključno s 

spoštovanjem pravic podjetij do obrambe 

in pravice do učinkovitega pravnega 

sredstva pred sodiščem. 

ukrepi, ki so skladni s splošnimi načeli 

prava Unije in Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, vključno s 

spoštovanjem pravic podjetij do obrambe 

in pravice do učinkovitega pravnega 

sredstva pred sodiščem ter člena 6 

Evropske konvencije o človekovih 

pravicah. 

 Sodišča imajo pooblastila za pregled 

odločitev nacionalnih organov, pristojnih 

za konkurenco. Ta pregled ni omejen na 

nadzor zakonitosti, temveč obravnava tudi 

vsebino zadeve in vključuje obrazložitev 

protikonkurenčnega ravnanja ter oceno 

sorazmernosti sankcije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri izvajanju pooblastil nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco, iz te 

direktive se uporabljajo ustrezni zaščitni 

ukrepi, ki so skladni s splošnimi načeli 
prava Unije in Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, vključno s 

spoštovanjem pravic podjetij do obrambe 

in pravice do učinkovitega pravnega 

sredstva pred sodiščem.. 

Pri izvajanju pooblastil nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco, iz te 

direktive se spoštujejo splošna načela 

prava Unije in Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah. Države članice tako 

zlasti zagotovijo, da se pri izvrševanju teh 

pooblastil zagotovijo ustrezni zaščitni 

ukrepi glede pravice podjetij do obrambe, 

kot je pravica do vpogleda v spis, pravica 

do zaslišanja, pravica do učinkovitega 

pravnega sredstva pred sodiščem in 

pravica do poštenega sojenja. 

Or. de 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe uvaja pravice podjetij do ustreznih zaščitnih ukrepov za zagotovitev 

poštenega sojenja in enotnih standardov po vsej Uniji. 
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Predlog spremembe  119 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri izvajanju pooblastil nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco, iz te 

direktive se uporabljajo ustrezni zaščitni 

ukrepi, ki so skladni s splošnimi načeli 

prava Unije in Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, vključno s 

spoštovanjem pravic podjetij do obrambe 

in pravice do učinkovitega pravnega 

sredstva pred sodiščem. 

Pri izvajanju pooblastil nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco, iz te 

direktive se uporabljajo ustrezni zaščitni 

ukrepi, ki so skladni s splošnimi načeli 

prava Unije in Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah ter členom 6 Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, vključno s 

spoštovanjem pravic podjetij do obrambe 

in pravice do učinkovitega pravnega 

sredstva pred sodiščem. 

Or. de 

Obrazložitev 

Člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin določa 

standarde, na katerih temelji pravica do poštenega sojenja in ki morajo veljati tudi za 

postopke za uporabo pravil o konkurenci. 

 

Predlog spremembe  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice zagotovijo, da nacionalni 

organi, pristojni za konkurenco, 

spoštujejo vsaj zaupnost pisne 

korespondence med strankami in 

njihovimi odvetniki, ki vključujejo 

zunanje odvetnike in notranjo pravno 

službo, pod pogojem da se taka 

korespondenca opravi za namene in v 

interesu pravic stranke do obrambe v 



 

AM\1138283SL.docx 51/129 PE613.265v01-00 

 SL 

postopkih za izvajanje členov 101 in 102 

PDEU in da so jo pripravili neodvisni 

odvetniki. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  121 

Jonás Fernández 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Brez poseganja v dolžnost NOK, da 

zagotovijo izvajanje členov 101 in 102 

PDEU, države članice zagotovijo, da 

imajo podjetja pravico do pritožbe zoper 

končno odločitev, ki jo sprejme NOK, v 

skladu s členom 47 Listine Evropske unije 

o temeljnih pravicah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  122 

Anne Sander 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Sodišča morajo imeti na voljo učinkovita 

pravna sredstva za preučevanje odločitev 

nacionalnih organov, pristojnih za 

konkurenco. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  123 

Jonás Fernández 
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Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V obdobju preiskave domnevne kršitve in 

preden NOK sprejme odločitev države 

članice zagotovijo podjetjem zadostno 

pravno varnost za nadaljnje izvajanje 

poslovnih dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  124 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) lahko osebje in člani organa 

odločanja v okviru nacionalnih upravnih 

organov, pristojnih za konkurenco, 

opravljajo svoje naloge in izvajajo svoja 

pooblastila za uporabo členov 101 in 102 

PDEU neodvisno od političnih in drugih 

zunanjih vplivov; 

a) lahko osebje in člani organa 

odločanja v okviru nacionalnih upravnih 

organov, pristojnih za konkurenco, 

opravljajo svoje naloge in izvajajo svoja 

pooblastila za uporabo členov 101 in 102 

PDEU neodvisno od političnih in drugih 

zunanjih vplivov. Zlasti pa članov organa 

odločanja nacionalnih upravnih organov, 

pristojnih za konkurenco, ne imenuje 

politični organ; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) lahko osebje in člani organa 

odločanja v okviru nacionalnih upravnih 

a) direktor, osebje in člani organa 

odločanja v okviru nacionalnih upravnih 
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organov, pristojnih za konkurenco, 

opravljajo svoje naloge in izvajajo svoja 

pooblastila za uporabo členov 101 in 102 

PDEU neodvisno od političnih in drugih 

zunanjih vplivov; 

organov, pristojnih za konkurenco, lahko 

opravljajo svoje naloge in izvajajo svoja 

pooblastila za uporabo členov 101 in 102 

PDEU neodvisno od političnih in drugih 

zunanjih vplivov; 

Or. en 

Obrazložitev 

Direktor organa ni vedno vključen v pojem „osebje“, ker to ni položaj javnega uslužbenca, 

temveč se oseba za ta položaj lahko imenuje; direktor tudi ne postane samodejno član 

upravnega odbora organa. Ta sprememba ne bo imela nobenega vpliva v večini držav članic, 

vendar je treba v Direktivi kljub temu zagotoviti jasnost. 

 

Predlog spremembe  126 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) ne bodo osebje in člani organa 

odločanja v okviru nacionalnih upravnih 

organov, pristojnih za konkurenco, niti 

zahtevali niti sprejemali navodil od nobene 

vlade ali drugega javnega ali zasebnega 

subjekta pri opravljanju svojih nalog in 

izvajanju svojih pooblastil za uporabo 

členov 101 in 102 PDEU; 

b) ne bodo osebje in člani organa 

odločanja v okviru nacionalnih upravnih 

organov, pristojnih za konkurenco, niti 

zahtevali niti sprejemali navodil od nobene 

vlade ali drugega javnega ali zasebnega 

subjekta pri zaposlovanju osebja, ki 

opravlja svoje naloge in izvaja svoja 

pooblastila za uporabo členov 101 in 102 

PDEU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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b) ne bodo osebje in člani organa 

odločanja v okviru nacionalnih upravnih 

organov, pristojnih za konkurenco, niti 

zahtevali niti sprejemali navodil od nobene 

vlade ali drugega javnega ali zasebnega 

subjekta pri opravljanju svojih nalog in 

izvajanju svojih pooblastil za uporabo 

členov 101 in 102 PDEU; 

b) ne bodo direktor, osebje in člani 

organa odločanja v okviru nacionalnih 

upravnih organov, pristojnih za 

konkurenco, niti zahtevali niti sprejemali 

navodil od nobene vlade ali drugega 

javnega ali zasebnega subjekta pri 

opravljanju svojih nalog in izvajanju svojih 

pooblastil za uporabo členov 101 in 102 

PDEU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

c) se bodo osebje in člani organa 

odločanja v okviru nacionalnih upravnih 

organov, pristojnih za konkurenco, vzdržali 

vsakršnega ravnanja, ki bi bilo 

nezdružljivo z opravljanjem njihovih nalog 

in izvajanjem njihovih pooblastil za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU; 

c) se bodo direktor, osebje in člani 

organa odločanja v okviru nacionalnih 

upravnih organov, pristojnih za 

konkurenco, vzdržali vsakršnega ravnanja, 

ki bi bilo nezdružljivo z opravljanjem 

njihovih nalog in izvajanjem njihovih 

pooblastil za uporabo členov 101 in 102 

PDEU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

d) se lahko člani organa odločanja v 

okviru nacionalnih upravnih organov, 

pristojnih za konkurenco, razrešijo samo, 

če ne izpolnjujejo več pogojev, ki se 

zahtevajo za opravljanje njihovih nalog, ali 

d) imenovanja na ravni vodstva in 

upravnega odbora organa odločanja 

nacionalnih upravnih organov, pristojnih 

za konkurenco, bi bilo treba opraviti na 

podlagi zaslug ter v skladu z jasnimi in 
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če so storili hujšo kršitev po nacionalnem 

pravu. Razloge za razrešitev bi bilo treba 

vnaprej določiti v nacionalnem pravu. Ne 

smejo se razrešiti iz razlogov, povezanih s 

pravilnim opravljanjem njihovih nalog in 

izvajanjem njihovih pooblastil pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU, kakor je 

opredeljeno v členu 5(2); 

preglednimi postopki imenovanja. 

Direktor in člani organa odločanja v 

okviru nacionalnih upravnih organov, 

pristojnih za konkurenco, se lahko 

razrešijo samo, če ne izpolnjujejo več 

pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje 

njihovih nalog, ali če so storili hujšo 

kršitev po nacionalnem pravu. Razloge za 

razrešitev bi bilo treba vnaprej določiti v 

nacionalnem pravu. Ne smejo se razrešiti iz 

razlogov, povezanih s pravilnim 

opravljanjem njihovih nalog in izvajanjem 

njihovih pooblastil pri uporabi členov 101 

in 102 PDEU, kakor je opredeljeno v 

členu 5(2); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  130 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. 

(e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. V primeru 

zavrnitve uradno vložene pritožbe ima 

pritožnik možnost, da odločbo pregleda 

upravno sodišče. 

Or. de 
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Predlog spremembe  131 

Jonás Fernández 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. 

e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. Pritožbe, 

ki jih zavrne NOK zato, ker ne sodijo med 

prednostne naloge, bi moral NOK hraniti 

v dobro organizirani zbirki podatkov za 

lažje sklicevanje in morebitno prihodnje 

ukrepanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  132 

Anne Sander 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

(e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 
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nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. 

Pritožnikom mora biti omogočeno, da 

zahtevajo sodno presojo odločitev 

nacionalnih organov, pristojnih za 

konkurenco, o zavrnitvi pritožbe. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  133 

Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. 

e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. Pritožniki 

lahko zahtevajo sodno presojo odločitev 

nacionalnih organov, pristojnih za 

konkurenco, o zavrnitvi pritožbe. 

Or. en 



 

PE613.265v01-00 58/129 AM\1138283SL.docx 

SL 

 

Predlog spremembe  134 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. 

e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). 

Nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, bi se pri določanju prioritet 

morali osredotočiti na strateške 

gospodarske panoge. Če so nacionalni 

upravni organi, pristojni za konkurenco, 

obvezani obravnavati formalno vložene 

pritožbe, to vključuje pooblastilo teh 

organov, da obravnavo takšne pritožbe 

zavrnejo z utemeljitvijo, da se ne uvršča 

med njihove prioritete. To ne posega v 

pooblastilo nacionalnih organov, pristojnih 

za konkurenco, da obravnavo pritožb 

zavrnejo iz drugih razlogov, določenih v 

nacionalnem pravu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  135 

Pervenche Berès 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 
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konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe, vključno s pritožbami 

drugih javnih organov, zavrnejo z 

utemeljitvijo, da se ne uvršča med njihove 

prioritete. To ne posega v pooblastilo 

nacionalnih organov, pristojnih za 

konkurenco, da obravnavo pritožb zavrnejo 

iz drugih razlogov, določenih v 

nacionalnem pravu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

e) imajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, pooblastila, da 

določajo svoje prioritete za opravljanje 

nalog za uporabo členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v členu 5(2). Če so 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, obvezani obravnavati 

formalno vložene pritožbe, to vključuje 

pooblastilo teh organov, da obravnavo 

takšne pritožbe zavrnejo z utemeljitvijo, da 

se ne uvršča med njihove prioritete. To ne 

posega v pooblastilo nacionalnih organov, 

pristojnih za konkurenco, da obravnavo 

pritožb zavrnejo iz drugih razlogov, 

določenih v nacionalnem pravu. 

e) nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, imajo pooblastila, da 

določajo svoje prioritete ter po potrebi 

zahtevajo zunanje strokovno mnenje in 

raziskavo za opravljanje nalog za uporabo 

členov 101 in 102 PDEU, kakor je 

opredeljeno v členu 5(2). Če so nacionalni 

upravni organi, pristojni za konkurenco, 

obvezani obravnavati formalno vložene 

pritožbe, to vključuje pooblastilo teh 

organov, da obravnavo takšne pritožbe 

zavrnejo z utemeljitvijo, da se ne uvršča 

med njihove prioritete. To ne posega v 

pooblastilo nacionalnih organov, pristojnih 

za konkurenco, da obravnavo pritožb 

zavrnejo iz drugih razlogov, določenih v 

nacionalnem pravu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 
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Neena Gill 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka ea (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  ea)  nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, imajo 

pooblastila, da v okviru proračunskih 

omejitev in brez poseganja v veljavno 

zakonodajo o kadrovskih predpisih in 

pogodbah, zaposlijo osebje, ki ga 

potrebujejo, in da uporabljajo svoj 

proračun brez drugih predhodnih 

odobritev razen preverjanja 

razpoložljivosti zadostnih proračunskih 

sredstev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  138 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka ea (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ea) člani organa odločanja 

nacionalnega upravnega organa, 

pristojnega za konkurenco, imajo po 

prenehanju izvajanja svojih nalog na 

voljo enoletno obdobje za razmislek, v 

katerem ne morejo delati za podjetja, ki 

jih je v zadnjih petih letih preiskoval 

njihov organ. Celotno osebje in člani 

organa odločanja v času zaposlitve in 

vsako leto zatem izpolnijo obrazec, v 

katerem navedejo morebitno navzkrižje 

interesov, ki bi ga lahko sami ali njihovi 

bližnji sorodniki imeli pri posamezni 

zadevi. Nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, izvajajo postopke, s katerimi 

zagotovijo, da se osebje lahko na začetku 
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preiskave ali med njo izloči iz zadeve, v 

kateri se pojavi navzkrižje interesa. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je zagotoviti jasne določbe v zvezi z navzkrižjem interesov za vse NOK. 

 

Predlog spremembe  139 

Jonás Fernández 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka ea (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ea) države članice zagotovijo, da vsak 

NOK objavi kodeks ravnanja, ki brez 

poseganja v uporabo strožjih nacionalnih 

pravil zajema vsaj pravila glede 

preprečevanja navzkrižja interesov, 

vključno z določbami o obdobjih za 

razmislek in sprejemanju povabil, ter 

pravila glede dejavnosti, ki se opravljajo v 

lastnem imenu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  140 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka ea (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ea) osebje in člani organa odločanja 

nacionalnih upravnih organov, pristojnih 

za konkurenco, ne iščejo zaposlitve v 

podjetju, ki se preiskuje ali je bilo 

preiskovano, v naslednjih dveh letih po 

koncu njihovega delovnega razmerja pri 
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organu, v okviru katerega so imeli 

neposreden vpogled v spis. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  141 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka ea (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ea) vodstvo in člani organa odločanja 

nacionalnih organov, pristojnih za 

konkurenco, se izbirajo in imenujejo v 

skladu z jasnimi, preglednimi in vnaprej 

določenimi pravili in postopki; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka ea (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ea) osebje in člani organa odločanja 

nacionalnih upravnih organov, pristojnih 

za konkurenco, ne iščejo zaposlitve v 

podjetju, ki se preiskuje ali je bilo 

preiskovano, v naslednjih dveh letih po 

koncu njihovega delovnega razmerja pri 

organu, v okviru katerega so imeli 

neposreden vpogled v spis. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  143 

Othmar Karas 
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Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

(1) Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

Države članice prav tako zagotovijo, da 

lahko NOK samostojno določijo porabo 

dodeljenega proračuna in potrebne 

kvalifikacije svojega osebja. Proračunska 

samostojnost se izvaja brez poseganja v 

nacionalna proračunska pravila in 

postopke. 

Or. de 

Obrazložitev 

Da bi zagotovili prilagodljivost in neodvisnost NOK, morajo NOK poleg zadostnih človeških, 

finančnih in tehničnih virov tudi neodvisno razpolagati z dodeljenim proračunom in določiti 

potrebne kvalifikacije za svoje osebje. 

 

Predlog spremembe  144 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

Države članice zagotovijo, da lahko NOK 

samostojno upravljajo z dodeljenim 



 

PE613.265v01-00 64/129 AM\1138283SL.docx 

SL 

proračunom. To svobodo pri upravljanju 

njihovega proračuna bi bilo treba izvajati 

v okviru nacionalnih proračunskih pravil 

in postopkov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  145 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

Države članice brez poseganja v 

nacionalna proračunska pravila in 

postopke zagotovijo, da se nacionalnim 

organom, pristojnim za konkurenco, 

dodeli neodvisnost pri uporabi 

dodeljenega proračuna. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo ustrezne in stabilne človeške, 

finančne in tehnične vire, vključno s 

prostori in infrastrukturo, ki jih 



 

AM\1138283SL.docx 65/129 PE613.265v01-00 

 SL 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

potrebujejo za učinkovito opravljanje 

svojih nalog in izvajanje svojih pooblastil 

pri uporabi členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v odstavku 2. Države 

članice zagotovijo, da imajo nacionalni 

organi, pristojni za konkurenco, ločen 

letni proračun in da lahko svoja sredstva 

samostojno uporabljajo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

To vključuje pravico nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco, da se 

samostojno odločajo o dodelitvi svojih 

sredstev in zahtevani usposobljenosti 

svojega osebja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi bili NOK popolnoma in zares samostojni, ne zadostuje zgolj dodelitev zadostnih 

sredstev v kvantitativnem smislu. Zagotoviti je tudi treba, da lahko svoja sredstva 

preusmerjajo v skladu z zahtevami (npr. tehnična infrastruktura, zunanje študije). 

 

Predlog spremembe  148 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 
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Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

Komisija bi morala na zahtevo zadevnega 

NOK zagotoviti potrebno tehnično 

podporo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne, tehnične in 

tehnološke vire, ki jih potrebujejo za 

učinkovito opravljanje svojih nalog, 

vključno s svojo posvetovalno vlogo, in 

izvajanje svojih pooblastil pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU, kakor je 

opredeljeno v odstavku 2. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  150 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo človeške, finančne in tehnične 

vire, ki jih potrebujejo za učinkovito 

opravljanje svojih nalog in izvajanje svojih 

pooblastil pri uporabi členov 101 in 102 

PDEU, kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

1. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

na voljo zadostne človeške, finančne in 

tehnične vire za učinkovito opravljanje 

svojih nalog in izvajanje svojih pooblastil 

pri uporabi členov 101 in 102 PDEU, 

kakor je opredeljeno v odstavku 2. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice zagotovijo 

proračunsko samostojnost nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco, 

vključno s popolno samostojnostjo pri 

dodeljevanju svojih proračunskih sredstev 

in zmogljivostjo opredeljevanja 

proračunskih prednostnih nalog ter 

jamstvom, da se njihovi letno dodeljeni 

proračuni ne morejo zmanjšati v 

finančnem letu, v katerem so dodeljeni. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se NOK zagotovi zanesljivost proračunskih sredstev, da lahko načrtujejo 

svoj proračun za zadevno leto brez večjih sprememb v obsegu sredstev. 

 

Predlog spremembe  152 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da NOK 

redno objavljajo javno dostopna poročila 

o svojih dejavnostih, ki jih predložijo 

vladnemu ali parlamentarnemu organu. 

Države članice zagotovijo, da taka 

poročila vključujejo informacije o 

imenovanjih in razrešitvah članov organa 

odločanja, znesku sredstev, dodeljenih v 

ustreznem letu, in vseh spremembah tega 

zneska glede na prejšnja leta. Države 

članice bi morale ta poročila poslati tudi 

Evropskemu parlamentu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  153 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da NOK 

objavljajo letna poročila o svojih 

dejavnostih in sredstvih, ki jih predložijo 

vladnemu ali parlamentarnemu organu. 

Ta poročila so javno dostopna. Komisija 

je pooblaščena, da za vsak primer posebej 

sproži postopke za ugotavljanje kršitev 

proti državam članicam, ki ne zagotovijo 

ustreznih sredstev in proračunske 

samostojnosti NOK za izvajanje njihovih 

nalog. 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilj je povečati odgovornost za sredstva NOK in zagotoviti več javnih informacij o teh 

sredstvih. 
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Predlog spremembe  154 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija in države članice 

zagotovijo, da se za vse odhodke, 

porabljene za uskladitev s tem členom, 

šteje, da so skladni s Paktom za stabilnost 

in rast, kot je določeno v členih 121 in 126 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU), in da se zaradi njih ne izvajajo 

nikakršni ukrepi v okviru preventivnega 

ali korektivnega dela tega pakta. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  155 

Neena Gill 

 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da NOK 

redno objavljajo poročila o svojih 

dejavnostih, ki jih predložijo vladnemu ali 

parlamentarnemu organu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  156 

Andreas Schwab 

 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 1 – uvodno besedilo 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 
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konkurenco, opravijo vse nenapovedane 

preglede podjetij in podjetniških združenj, 

potrebne za uporabo členov 101 in 102 

PDEU. Države članice zagotovijo, da so 

uradniki in druge spremljevalne osebe, ki 

so jih nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pooblastili za izvajanje 

pregleda, pooblaščeni najmanj, da: 

konkurenco, opravijo vse nenapovedane 

preglede podjetij in podjetniških združenj, 

potrebne za uporabo členov 101 in 102 

PDEU. Ta direktiva ne preprečuje 

državam članicam, da zahtevajo 

predhodno odobritev sodnega organa za 

take preglede. Države članice zagotovijo, 

da so uradniki in druge spremljevalne 

osebe, ki so jih nacionalni organi, pristojni 

za konkurenco, pooblastili za izvajanje 

pregleda, pooblaščeni najmanj, da: 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe zaradi jasnosti nadomešča predlog spremembe 27 (osnutek poročila). 

 

Predlog spremembe  157 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, opravijo vse nenapovedane 

preglede podjetij in podjetniških združenj, 

potrebne za uporabo členov 101 in 102 

PDEU. Države članice zagotovijo, da so 

uradniki in druge spremljevalne osebe, ki 

so jih nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pooblastili za izvajanje 

pregleda, pooblaščeni najmanj, da: 

(1) Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, opravijo vse nenapovedane 

preglede podjetij in podjetniških združenj, 

potrebne za uporabo členov 101 in 102 

PDEU, v skladu z nacionalnim pravom. 

Države članice zagotovijo, da so uradniki 

in druge spremljevalne osebe, ki so jih 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pooblastili za izvajanje pregleda, 

pooblaščeni najmanj, da: 

Or. de 

Obrazložitev 

Glede na to, da je v nekaterih državah članicah potrebna predhodna sodna odobritev, je cilj 

tega predloga spremembe zagotoviti, da države članice ne bodo prisiljene zniževati svojega 

visokega postopkovnega standarda. 
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Predlog spremembe  158 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 1 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

e) zaprosijo katerega koli predstavnika 

ali člana osebja podjetja ali podjetniškega 

združenja za pojasnilo dejstev ali 

dokumentov, ki se nanašajo na predmet in 

namen pregleda, in njegove odgovore 

zapišejo ali posnamejo. 

e) zaprosijo katerega koli predstavnika 

ali člana osebja podjetja ali podjetniškega 

združenja za pojasnilo dejstev ali 

dokumentov, ki se nanašajo na predmet in 

namen pregleda, in njegove odgovore 

zapišejo ali posnamejo, pri čemer skrbno 

upoštevajo pravice delavcev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  159 

Anne Sander 

 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da se 

morajo podjetja in podjetniška združenja 

podrediti pregledom, ki jih opravljajo 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco. Če podjetje ali podjetniško 

združenje nasprotuje pregledu, ki ga odredi 

nacionalni upravni organ, pristojen za 

konkurenco, ali odobri nacionalno sodišče, 

lahko nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pridobijo potrebno pomoč 

policije ali enakovrednega organa pregona, 

da jim omogoči izvedbo pregleda. Takšna 

pomoč se lahko pridobi tudi kot 

previdnostni ukrep. 

2. Države članice zagotovijo, da se 

morajo podjetja in podjetniška združenja 

podrediti pregledom, ki jih opravljajo 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco. V skladu z nacionalno 

zakonodajo se pregledi ne morejo izvesti 

brez predhodne odobritve nacionalnega 

sodišča. Če podjetje ali podjetniško 

združenje nasprotuje pregledu, ki ga odredi 

nacionalni upravni organ, pristojen za 

konkurenco, ali odobri nacionalno sodišče, 

lahko nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pridobijo potrebno pomoč 

policije ali enakovrednega organa pregona, 

da jim omogoči izvedbo pregleda. Takšna 

pomoč se lahko pridobi tudi kot 

previdnostni ukrep. 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  160 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da se 

morajo podjetja in podjetniška združenja 

podrediti pregledom, ki jih opravljajo 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco. Če podjetje ali podjetniško 

združenje nasprotuje pregledu, ki ga odredi 

nacionalni upravni organ, pristojen za 

konkurenco, ali odobri nacionalno sodišče, 

lahko nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pridobijo potrebno pomoč 

policije ali enakovrednega organa pregona, 

da jim omogoči izvedbo pregleda. Takšna 

pomoč se lahko pridobi tudi kot 

previdnostni ukrep. 

2. Države članice zagotovijo, da se 

morajo podjetja in podjetniška združenja 

podrediti pregledom, ki jih opravljajo 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco. Če podjetje ali podjetniško 

združenje nasprotuje pregledu, ki ga odredi 

nacionalni upravni organ, pristojen za 

konkurenco, ali odobri nacionalno sodišče, 

lahko nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pridobijo potrebno pomoč 

policije ali enakovrednega organa pregona, 

da jim omogoči izvedbo pregleda, a vedno 

po predhodni odobritvi nacionalnega 

sodišča. Takšna pomoč se lahko pridobi 

tudi kot previdnostni ukrep. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  161 

Anne Sander 

 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če obstaja utemeljen sum, da se 

poslovne knjige in druga dokumentacija, ki 

so povezani s poslovanjem in predmetom 

pregleda ter so lahko pomembni za 

dokazovanje resne kršitve člena 101 ali 

102 PDEU, hranijo v katerih koli drugih 

prostorih, ki niso navedeni v členu 6, 

prevoznih sredstvih ali na drugem 

zemljišču, vključno z domovi vodilnih 

1. Če obstaja utemeljen sum, da se 

poslovne knjige in druga dokumentacija, ki 

so povezani s poslovanjem in predmetom 

pregleda ter so lahko pomembni za 

dokazovanje resne kršitve člena 101 ali 

102 PDEU, hranijo v katerih koli drugih 

prostorih, ki niso navedeni v členu 6, 

prevoznih sredstvih ali na drugem 

zemljišču, vključno z domovi vodilnih 
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delavcev, pa tudi drugih zaposlenih v 

zadevnih podjetjih in podjetniških 

združenjih, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, opravijo nenapovedane 

preglede v teh prostorih, prevoznih 

sredstvih ali na tem zemljišču. 

delavcev, pa tudi drugih zaposlenih v 

zadevnih podjetjih in podjetniških 

združenjih, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, opravijo nenapovedane 

preglede v teh prostorih, prevoznih 

sredstvih ali na tem zemljišču. Utemeljen 

sum mora temeljiti na vsebinskih in 

skladnih dokazih, ki so izrecno navedeni v 

odločitvi sodišča. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če obstaja utemeljen sum, da se 

poslovne knjige in druga dokumentacija, ki 

so povezani s poslovanjem in predmetom 

pregleda ter so lahko pomembni za 

dokazovanje resne kršitve člena 101 ali 

102 PDEU, hranijo v katerih koli drugih 

prostorih, ki niso navedeni v členu 6, 

prevoznih sredstvih ali na drugem 

zemljišču, vključno z domovi vodilnih 

delavcev, pa tudi drugih zaposlenih v 

zadevnih podjetjih in podjetniških 

združenjih, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, opravijo nenapovedane 

preglede v teh prostorih, prevoznih 

sredstvih ali na tem zemljišču. 

1. Če obstaja utemeljen sum, da se 

poslovne knjige in druga dokumentacija, ki 

so povezani s poslovanjem in predmetom 

pregleda ter so lahko pomembni za 

dokazovanje kršitve člena 101 ali 102 

PDEU, hranijo v katerih koli drugih 

prostorih, ki niso navedeni v členu 6, 

prevoznih sredstvih ali na drugem 

zemljišču, vključno z domovi vodilnih 

delavcev, pa tudi drugih zaposlenih v 

zadevnih podjetjih in podjetniških 

združenjih, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, opravijo nenapovedane 

preglede v teh prostorih, prevoznih 

sredstvih ali na tem zemljišču. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 
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Člen 7 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če obstaja utemeljen sum, da se 

poslovne knjige in druga dokumentacija, ki 

so povezani s poslovanjem in predmetom 

pregleda ter so lahko pomembni za 

dokazovanje resne kršitve člena 101 ali 

102 PDEU, hranijo v katerih koli drugih 

prostorih, ki niso navedeni v členu 6, 

prevoznih sredstvih ali na drugem 

zemljišču, vključno z domovi vodilnih 

delavcev, pa tudi drugih zaposlenih v 

zadevnih podjetjih in podjetniških 

združenjih, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, opravijo nenapovedane 

preglede v teh prostorih, prevoznih 

sredstvih ali na tem zemljišču. 

1. Če obstaja utemeljen sum, da se 

poslovne knjige in druga dokumentacija, ki 

so povezani s poslovanjem in predmetom 

pregleda ter so lahko pomembni za 

dokazovanje kršitve člena 101 ali 102 

PDEU, hranijo v katerih koli drugih 

prostorih, ki niso navedeni v členu 6, 

prevoznih sredstvih ali na drugem 

zemljišču, vključno z domovi vodilnih 

delavcev, pa tudi drugih zaposlenih v 

zadevnih podjetjih in podjetniških 

združenjih, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, opravijo nenapovedane 

preglede v teh prostorih, prevoznih 

sredstvih ali na tem zemljišču. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Andreas Schwab 

 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Takšni pregledi se ne morejo izvesti 

brez predhodne odobritve nacionalnega 

sodišča. 

2. Takšni pregledi se ne izvajajo brez 

predhodne odobritve nacionalnega sodišča. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  165 

Neena Gill 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem in razumnem roku in če se 

naslovnik odločitve s tem ne obremeni 

glede kršitve členov 101 in 102 PDEU. Ta 

obveznost zajema informacije, ki so 

dostopne podjetjem in podjetniškim 

združenjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  166 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

sorazmernem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. Informacije, ki 

jih zahtevajo nacionalni upravni organi, 

pristojni za konkurenco, so specifične in 

sorazmerne z obsegom. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  167 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

razumnem roku. Ta obveznost zajema 

informacije (vključno z elektronsko pošto, 

sporočili iz sistema za takojšnje 

sporočanje), ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  168 

Anne Sander 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku, ki mora biti razumen in 

skladen z zahtevo. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  169 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

razumnem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so v lasti podjetij in 

podjetniških združenj. 

Or. de 

Obrazložitev 

Podjetja ne bi smela biti dolžna pridobiti informacij, ki niso v njihovi lasti. 

 

Predlog spremembe  171 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, od podjetij in podjetniških 

združenj zahtevajo, da jim predložijo vse 

potrebne informacije za uporabo členov 

101 in 102 PDEU v določenem roku. Ta 

obveznost zajema informacije, ki so 

dostopne podjetjem in podjetniškim 

združenjem. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi obveznosti pridobivanja odločitve bi nekateri NOK morali vključiti svoj upravni 

odbor, zato je ta obveznost preveč omejevalna. 

 

Predlog spremembe  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, od podjetij in podjetniških 

združenj zahtevajo, da jim predložijo vse 

informacije za uporabo členov 101 in 102 

PDEU v določenem roku. Ta obveznost 

zajema informacije, ki so dostopne 

podjetjem in podjetniškim združenjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  173 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, z odločitvijo od podjetij in 

podjetniških združenj zahtevajo, da jim 

predložijo vse potrebne informacije za 

uporabo členov 101 in 102 PDEU v 

določenem roku. Ta obveznost zajema 

informacije, ki so dostopne podjetjem in 

podjetniškim združenjem. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, od podjetij in podjetniških 

združenj zahtevajo, da jim predložijo vse 

potrebne informacije za uporabo členov 

101 in 102 PDEU v določenem roku. Ta 

obveznost zajema informacije, ki so 

dostopne podjetjem in podjetniškim 

združenjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

kadar ugotovijo, da gre za kršitev člena 

101 ali 102 PDEU, z odločitvijo zahtevajo 

od zadevnih podjetij ali podjetniških 

združenj, da tako kršitev odpravijo. V ta 

namen jim lahko naložijo vse ravnalne ali 

strukturne ukrepe, ki so sorazmerni storjeni 

kršitvi in potrebni za njeno učinkovito 

odpravo. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

kadar ugotovijo, da gre za kršitev člena 

101 ali 102 PDEU, z odločitvijo zahtevajo 

od zadevnih podjetij ali podjetniških 

združenj, da tako kršitev odpravijo. V ta 

namen jim lahko naložijo vse ravnalne ali 

strukturne ukrepe, ki so sorazmerni storjeni 

kršitvi in potrebni za njeno učinkovito 

odpravo. Strukturne ukrepe lahko 

odredijo samo, kadar ni na voljo enako 

učinkovitega ravnalnega ukrepa ali kadar 

bi bil vsak enako učinkovit ravnalni ukrep 

za zadevno podjetje bolj obremenilen od 

strukturnega ukrepa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  175 

Anne Sander 

 

Predlog direktive 
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Člen 10 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, vsaj v nujnih primerih, kadar 

obstaja nevarnost resne in nepopravljive 

škode konkurenci, ter na podlagi 

ugotovitve kršitve člena 101 ali 102 PDEU 

na prvi pogled po uradni dolžnosti z 

odločitvijo odredijo, da se podjetjem 

naložijo začasni ukrepi. Takšna odločitev 

se uporablja za določeno časovno obdobje 

in jo je mogoče podaljšati, kolikor je to 

potrebno in primerno. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, vsaj v nujnih primerih, kadar 

obstaja nevarnost resne in nepopravljive 

škode konkurenci, ter na podlagi 

ugotovitve kršitve člena 101 ali 102 PDEU 

na prvi pogled po uradni dolžnosti z 

odločitvijo odredijo, da se podjetjem 

naložijo začasni ukrepi. Takšna odločitev 

se uporablja za določeno, razumno 

časovno obdobje in jo je mogoče 

podaljšati, kolikor je to potrebno in 

primerno. Podjetja ali podjetniška 

združenja imajo pravico do pritožbe zoper 

odločitve o začasnih ukrepih pred 

nacionalnim sodiščem v okviru nujnega 

postopka. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  176 

Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, vsaj v nujnih primerih, kadar 

obstaja nevarnost resne in nepopravljive 

škode konkurenci, ter na podlagi 

ugotovitve kršitve člena 101 ali 102 PDEU 

na prvi pogled po uradni dolžnosti z 

odločitvijo odredijo, da se podjetjem 

naložijo začasni ukrepi. Takšna odločitev 

se uporablja za določeno časovno obdobje 

in jo je mogoče podaljšati, kolikor je to 

potrebno in primerno. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, v nujnih primerih, kadar 

obstaja pričakovana nevarnost resne in 

nepopravljive škode konkurenci, ter na 

podlagi ugotovitve kršitve člena 101 ali 

102 PDEU na prvi pogled po uradni 

dolžnosti z odločitvijo odredijo, da se 

podjetjem naložijo začasni ukrepi. Takšna 

odločitev je sorazmerna in utemeljena in 

se uporablja za določeno razumno časovno 

obdobje in jo je mogoče podaljšati, kolikor 

je to potrebno in primerno. Podjetjem se 

dovoli, da se pritožijo zoper odločitve o 
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začasnih ukrepih pred nacionalnim 

sodiščem v okviru nujnega postopka. 

Or. en 

Obrazložitev 

Začasni ukrepi so izjemni. Uporabljati bi se morali samo v najbolj problematičnih in nujnih 

zadevah ter bi morali biti razumni, sorazmerni in utemeljeni, da se preprečijo nesorazmerna 

tveganja za podjetje. Podjetja morajo imeti možnost, da se zoper te ukrepe pritožijo, da bi se 

tako zavarovale pravice do obrambe. 

 

Predlog spremembe  177 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, vsaj v nujnih primerih, kadar 

obstaja nevarnost resne in nepopravljive 

škode konkurenci, ter na podlagi 

ugotovitve kršitve člena 101 ali 102 PDEU 

na prvi pogled po uradni dolžnosti z 

odločitvijo odredijo, da se podjetjem 

naložijo začasni ukrepi. Takšna odločitev 

se uporablja za določeno časovno obdobje 

in jo je mogoče podaljšati, kolikor je to 

potrebno in primerno. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, vključno v nujnih primerih, 

kadar obstaja nevarnost resne in 

nepopravljive škode konkurenci, ter na 

podlagi ugotovitve kršitve člena 101 ali 

102 PDEU na prvi pogled po uradni 

dolžnosti z odločitvijo odredijo, da se 

podjetjem naložijo začasni ukrepi. Takšna 

odločitev se uporablja do sprejetja končne 

odločitve o zadevi in jo je mogoče 

podaljšati, kolikor je to potrebno in 

primerno. Takšna odločitev se lahko 

uporablja še naprej, celo kadar se 

Komisija odloči začeti preiskavo, in do 

sprejetja končne odločitve. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  178 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 



 

PE613.265v01-00 82/129 AM\1138283SL.docx 

SL 

Člen 10 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, vsaj v nujnih primerih, kadar 

obstaja nevarnost resne in nepopravljive 

škode konkurenci, ter na podlagi 

ugotovitve kršitve člena 101 ali 102 PDEU 

na prvi pogled po uradni dolžnosti z 

odločitvijo odredijo, da se podjetjem 

naložijo začasni ukrepi. Takšna odločitev 

se uporablja za določeno časovno obdobje 

in jo je mogoče podaljšati, kolikor je to 

potrebno in primerno. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, vsaj v nujnih primerih, kadar 

obstaja nevarnost resne in nepopravljive 

škode konkurenci, ter na podlagi 

ugotovitve kršitve člena 101 ali 102 PDEU 

na prvi pogled po uradni dolžnosti 

odredijo, da se podjetjem naložijo začasni 

ukrepi. Takšna odločitev se uporablja za 

določeno časovno obdobje in jo je mogoče 

podaljšati, kolikor je to potrebno in 

primerno. Evropsko mrežo za konkurenco 

je treba ustrezno obveščati o takšnih 

ukrepih in njihovem napredku. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, vsaj v nujnih primerih, kadar 

obstaja nevarnost resne in nepopravljive 

škode konkurenci, ter na podlagi 

ugotovitve kršitve člena 101 ali 102 PDEU 

na prvi pogled po uradni dolžnosti z 

odločitvijo odredijo, da se podjetjem 

naložijo začasni ukrepi. Takšna odločitev 

se uporablja za določeno časovno obdobje 

in jo je mogoče podaljšati, kolikor je to 

potrebno in primerno. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, vsaj v nujnih primerih, kadar 

obstaja nevarnost resne in nepopravljive 

škode konkurenci, ter na podlagi 

ugotovitve kršitve člena 101 ali 102 PDEU 

na prvi pogled po uradni dolžnosti z 

odločitvijo odredijo, da se podjetjem 

naložijo začasni ukrepi. Takšna odločitev 

se uporablja ali za določeno časovno 

obdobje z možnostjo njenega podaljšanja 

ali do sprejetja končne odločitve. 

Or. en 
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Predlog spremembe  180 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice zagotovijo, da lahko 

zadevna podjetja primernost teh začasnih 

ukrepov, ki jih določijo nacionalni 

upravni organi, pristojni za konkurenco, v 

skrajšanem postopku preverijo na 

upravnih sodiščih. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  181 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

v postopku, ki so ga začeli, da bi sprejeli 

odločitev, s katero bi zahtevali odpravo 

kršitve člena 101 ali 102 PDEU, zaveze, ki 

jih ponudijo podjetja, da bi odpravila 

pomisleke, ki so jih izrazili ti organi, z 

odločitvijo spremenijo v zavezujoče. 

Takšna odločitev je lahko časovno omejena 

in zaključuje, da nacionalni organ, 

pristojen za konkurenco, nima več vzrokov 

za ukrepanje. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

v postopku, ki so ga začeli, da bi sprejeli 

odločitev, s katero bi zahtevali odpravo 

kršitve člena 101 ali 102 PDEU, zaveze, ki 

jih ponudijo podjetja, da bi odpravila 

pomisleke, ki so jih izrazili ti organi, z 

odločitvijo spremenijo v zavezujoče. 

Takšna odločitev je lahko časovno omejena 

in zaključuje, da nacionalni organ, 

pristojen za konkurenco, nima več vzrokov 

za ukrepanje. Države članice zagotovijo, 

da imajo nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, dovolj pooblastil za 

spremljanje ustreznega izvajanja teh 

zavez. 

Or. en 
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Predlog spremembe  182 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

v postopku, ki so ga začeli, da bi sprejeli 

odločitev, s katero bi zahtevali odpravo 

kršitve člena 101 ali 102 PDEU, zaveze, ki 

jih ponudijo podjetja, da bi odpravila 

pomisleke, ki so jih izrazili ti organi, z 

odločitvijo spremenijo v zavezujoče. 

Takšna odločitev je lahko časovno omejena 

in zaključuje, da nacionalni organ, 

pristojen za konkurenco, nima več vzrokov 

za ukrepanje. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

v postopku, ki so ga začeli, da bi sprejeli 

odločitev, s katero bi zahtevali odpravo 

kršitve člena 101 ali 102 PDEU, po 

pridobitvi mnenj udeležencev na trgu, 
zaveze, ki jih ponudijo podjetja, da bi 

odpravila pomisleke, ki so jih izrazili ti 

organi, z odločitvijo spremenijo v 

zavezujoče. Takšna odločitev je lahko 

časovno omejena in zaključuje, da 

nacionalni organ, pristojen za konkurenco, 

nima več vzrokov za ukrepanje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Nacionalnim organom, pristojnim za konkurenco, je treba zagotoviti učinkovita sredstva za 

pridobitev mnenj drugih udeležencev na trgu o tem, ali se pri predlaganih zavezah upoštevajo 

vprašanja v zvezi s konkurenco, ne da bi državam članicam preveč vsiljevala odločitev o tem, 

v kakšni obliki bi moralo to potekati. 

 

Predlog spremembe  183 

Andreas Schwab 

 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

v postopku, ki so ga začeli, da bi sprejeli 

odločitev, s katero bi zahtevali odpravo 

kršitve člena 101 ali 102 PDEU, zaveze, ki 

jih ponudijo podjetja, da bi odpravila 

pomisleke, ki so jih izrazili ti organi, z 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

v postopku, ki so ga začeli, da bi sprejeli 

odločitev, s katero bi zahtevali odpravo 

kršitve člena 101 ali 102 PDEU, po 

pridobitvi mnenj udeležencev na trgu, 
zaveze, ki jih ponudijo podjetja, da bi 
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odločitvijo spremenijo v zavezujoče. 

Takšna odločitev je lahko časovno omejena 

in zaključuje, da nacionalni organ, 

pristojen za konkurenco, nima več vzrokov 

za ukrepanje. 

odpravila pomisleke, ki so jih izrazili ti 

organi, z odločitvijo spremenijo v 

zavezujoče. Takšna odločitev je lahko 

časovno omejena in zaključuje, da 

nacionalni organ, pristojen za konkurenco, 

nima več vzrokov za ukrepanje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe zaradi jasnosti nadomešča predlog spremembe 31 (osnutek poročila). 

 

Predlog spremembe  184 

Neena Gill 

 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, učinkovita pooblastila za 

spremljanje izvajanja odločitev o zavezah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  185 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi z odločitvijo v 

upravnem postopku naložijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne globe bodisi v 

1. Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi v upravnem 

postopku naložijo učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne globe bodisi v nekazenskem 
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nekazenskem sodnem postopku zahtevajo 

naložitev takih glob podjetjem in 

podjetniškim združenjem, kadar ta 

naklepno ali iz malomarnosti kršijo člen 

101 ali 102 PDEU. 

sodnem postopku zahtevajo naložitev takih 

glob podjetjem in podjetniškim 

združenjem, kadar ta naklepno ali iz 

malomarnosti kršijo člen 101 ali 102 

PDEU. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi obveznosti pridobivanja odločitve bi nekateri NOK morali vključiti svoj upravni 

odbor, zato je ta obveznost preveč omejevalna. 

 

Predlog spremembe  186 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi z odločitvijo v 

upravnem postopku naložijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne globe bodisi v 

nekazenskem sodnem postopku zahtevajo 

naložitev takih glob podjetjem in 

podjetniškim združenjem, kadar ta 

naklepno ali iz malomarnosti kršijo člen 

101 ali 102 PDEU. 

(1) Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi z odločitvijo v 

lastnem postopku naložijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne globe bodisi v 

nekazenskem sodnem postopku zahtevajo 

naložitev takih glob podjetjem in 

podjetniškim združenjem, kadar ta 

naklepno ali iz malomarnosti kršijo člen 

101 ali 102 PDEU. 

Or. de 

Obrazložitev 

Ker države članice zagotavljajo, da lahko njihovi nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, v kazenskem postopku naložijo globe, bi moral ta predlog spremembe zagotoviti, 

da državam članicam ni treba uvajati novih postopkov. 

 

Predlog spremembe  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 2 – uvodno besedilo 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi z odločitvijo v 

upravnem postopku naložijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne globe bodisi v 

nekazenskem sodnem postopku zahtevajo 

naložitev takih glob podjetjem ali 

podjetniškim združenjem, pri čemer se te 

globe določijo sorazmerno glede na skupni 

promet teh podjetij ali podjetniških 

združenj, ki naklepno ali iz malomarnosti 

storijo naslednje: 

2. Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi z odločitvijo v 

upravnem postopku naložijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne globe bodisi v 

nekazenskem sodnem postopku zahtevajo 

naložitev takih glob podjetjem ali 

podjetniškim združenjem, pri čemer se te 

globe določijo sorazmerno glede na 

svetovni skupni promet teh podjetij ali 

podjetniških združenj, ki naklepno ali iz 

malomarnosti storijo naslednje: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  188 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 2 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi z odločitvijo v 

upravnem postopku naložijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne globe bodisi v 

nekazenskem sodnem postopku zahtevajo 

naložitev takih glob podjetjem ali 

podjetniškim združenjem, pri čemer se te 

globe določijo sorazmerno glede na skupni 

promet teh podjetij ali podjetniških 

(2) Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi z odločitvijo v 

lastnem postopku naložijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne globe bodisi v 

nekazenskem sodnem postopku zahtevajo 

naložitev takih glob podjetjem ali 

podjetniškim združenjem, pri čemer se te 

globe določijo sorazmerno glede na skupni 

promet teh podjetij ali podjetniških 
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združenj, ki naklepno ali iz malomarnosti 

storijo naslednje: 

združenj, ki naklepno ali iz malomarnosti 

storijo naslednje: 

Or. de 

Obrazložitev 

Ker države članice zagotavljajo, da lahko nacionalni upravni organi, pristojni za konkurenco, 

v kazenskem postopku naložijo globe, bi moral ta predlog spremembe zagotoviti, da državam 

članicam ni treba uvajati novega postopka. 

 

Predlog spremembe  189 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 2 – uvodno besedilo 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi z odločitvijo v 

upravnem postopku naložijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne globe bodisi v 

nekazenskem sodnem postopku zahtevajo 

naložitev takih glob podjetjem ali 

podjetniškim združenjem, pri čemer se te 

globe določijo sorazmerno glede na skupni 

promet teh podjetij ali podjetniških 

združenj, ki naklepno ali iz malomarnosti 

storijo naslednje: 

2. Brez poseganja v nacionalne 

zakonodaje držav članic, ki določajo 

naložitev sankcij v kazenskem sodnem 

postopku, države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni upravni organi, pristojni 

za konkurenco, bodisi v upravnem 

postopku naložijo učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne globe bodisi v nekazenskem 

sodnem postopku zahtevajo naložitev takih 

glob podjetjem ali podjetniškim 

združenjem, pri čemer se te globe določijo 

sorazmerno glede na skupni promet teh 

podjetij ali podjetniških združenj, ki 

naklepno ali iz malomarnosti storijo 

naslednje: 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi obveznosti pridobivanja odločitve bi nekateri NOK morali vključiti svoj upravni 

odbor, zato je ta obveznost preveč omejevalna. 

 

Predlog spremembe  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 2 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

d) predložijo napačne, nepopolne ali 

zavajajoče informacije v odgovor na 

zahtevek, podan z odločitvijo iz člena 8, ali 

ne predložijo informacij v določenem roku; 

d) predložijo napačne, nepopolne ali 

zavajajoče informacije v odgovor na 

zahtevek iz člena 8, ali ne predložijo 

informacij v določenem roku; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  191 

Andreas Schwab 

 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 2 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

e) ne upoštevajo odločitve iz 

členov 10 in 11. 

e) ne upoštevajo odločitve iz členov 9, 

10 in 11. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  192 

Neena Gill 

 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da se 

pojem podjetja uporablja za namen 

naložitve glob matičnim podjetjem ter 

pravnim in gospodarskim naslednikom 

podjetij. 

3. Da bi zmanjšale tveganje 

izogibanja globam s prestrukturiranjem 

podjetij, države članice zagotovijo, da se 

pojem podjetja uporablja za namen 

naložitve glob matičnim podjetjem ter 

pravnim in gospodarskim naslednikom 

podjetij. 

Or. en 
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Predlog spremembe  193 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pri določanju zneska globe za kršitev 

člena 101 ali 102 PDEU upoštevajo tako 

težo kot tudi trajanje kršitve. 

1. Države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pri določanju zneska globe za kršitev člena 

101 ali 102 PDEU upoštevajo tako težo in 

trajanje kršitve ter ponovitev 

prepovedanega ravnanja. Države članice 

zagotovijo, da se odškodnina, ki jo izplača 

podjetje na podlagi poravnave, ne more 

odšteti od zneska globe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  194 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pri določanju zneska globe za kršitev člena 

101 ali 102 PDEU upoštevajo tako težo kot 

tudi trajanje kršitve. 

(1) Države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pri določanju zneska globe za kršitev člena 

101 ali 102 PDEU upoštevajo tako težo kot 

tudi trajanje kršitve ter tudi velikost in 

tržno moč zadevnega podjetja. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  195 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 
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Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pri določanju zneska globe 

za kršitev lahko upoštevajo odškodnino, 

plačano na podlagi sporazumne 

poravnave v skladu s členom 18(3) 

Direktive 2014/104/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da je 

podjetniško združenje, ki mu je naložena 

globa ob upoštevanju prometa njegovih 

članov in samo ni plačilno sposobno, 

dolžno od svojih članov zahtevati 

prispevke za kritje zneska globe. 

črtano 

Kadar je treba zagotoviti polno plačilo 

globe, države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pravico zahtevati plačilo 

neporavnanega zneska globe od katerega 

koli podjetja, katerega predstavniki so bili 

člani organov odločanja tega združenja. 

Če je to še vedno potrebno, imajo 

nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, tudi pravico zahtevati plačilo 

neporavnanega zneska globe od katerega 

koli člana združenja, ki je bil dejaven na 

trgu, na katerem se je kršitev zgodila. 

Vendar se plačilo ne zahteva od tistih 

članov združenja, ki niso izvajali kršitve in 

bodisi niso vedeli za njen obstoj bodisi so 
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se od nje dejavno distancirali, preden se je 

preiskava začela. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je treba zagotoviti polno plačilo 

globe, države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pravico zahtevati plačilo neporavnanega 

zneska globe od katerega koli podjetja, 

katerega predstavniki so bili člani organov 

odločanja tega združenja. Če je to še vedno 

potrebno, imajo nacionalni organi, pristojni 

za konkurenco, tudi pravico zahtevati 

plačilo neporavnanega zneska globe od 

katerega koli člana združenja, ki je bil 

dejaven na trgu, na katerem se je kršitev 

zgodila. Vendar se plačilo ne zahteva od 

tistih članov združenja, ki niso izvajali 

kršitve in bodisi niso vedeli za njen obstoj 

bodisi so se od nje dejavno distancirali, 

preden se je preiskava začela. 

Kadar je treba zagotoviti polno plačilo 

globe, države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pravico zahtevati plačilo neporavnanega 

zneska globe od katerega koli podjetja, 

katerega predstavniki so bili člani organov 

odločanja tega združenja. Če je to še vedno 

potrebno, imajo nacionalni organi, pristojni 

za konkurenco, tudi pravico zahtevati 

plačilo neporavnanega zneska globe od 

katerega koli člana združenja, ki je bil 

dejaven na trgu, na katerem se je kršitev 

zgodila. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  198 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je treba zagotoviti polno plačilo 

globe, države članice zagotovijo, da imajo 

Kadar je treba zagotoviti polno plačilo 

globe, države članice zagotovijo, da imajo 
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nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pravico zahtevati plačilo neporavnanega 

zneska globe od katerega koli podjetja, 

katerega predstavniki so bili člani organov 

odločanja tega združenja. Če je to še vedno 

potrebno, imajo nacionalni organi, pristojni 

za konkurenco, tudi pravico zahtevati 

plačilo neporavnanega zneska globe od 

katerega koli člana združenja, ki je bil 

dejaven na trgu, na katerem se je kršitev 

zgodila. Vendar se plačilo ne zahteva od 

tistih članov združenja, ki niso izvajali 

kršitve in bodisi niso vedeli za njen obstoj 

bodisi so se od nje dejavno distancirali, 

preden se je preiskava začela. 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pravico zahtevati plačilo neporavnanega 

zneska globe od katerega koli podjetja, 

katerega predstavniki so bili člani organov 

odločanja tega združenja. Če je to še vedno 

potrebno, imajo nacionalni organi, pristojni 

za konkurenco, tudi pravico zahtevati 

plačilo neporavnanega zneska globe od 

katerega koli člana združenja, ki je bil 

dejaven na trgu, na katerem se je kršitev 

zgodila. Vendar se plačilo ne sme zahtevati 

od tistih članov združenja, ki niso izvajali 

kršitve in bodisi niso vedeli za njen obstoj 

bodisi so se od nje dejavno distancirali, 

preden se je preiskava začela. 

Or. en 

Obrazložitev 

NOK morajo imeti možnost proste presoje pri določanju, kateri član združenja bi moral 

plačati globo. 

 

Predlog spremembe  199 

Neena Gill 

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je treba zagotoviti polno plačilo 

globe, države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pravico zahtevati plačilo neporavnanega 

zneska globe od katerega koli podjetja, 

katerega predstavniki so bili člani organov 

odločanja tega združenja. Če je to še vedno 

potrebno, imajo nacionalni organi, pristojni 

za konkurenco, tudi pravico zahtevati 

plačilo neporavnanega zneska globe od 

katerega koli člana združenja, ki je bil 

dejaven na trgu, na katerem se je kršitev 

zgodila. Vendar se plačilo ne zahteva od 

tistih članov združenja, ki niso izvajali 

kršitve in bodisi niso vedeli za njen obstoj 

Kadar je treba zagotoviti polno plačilo 

globe, države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

pravico zahtevati plačilo neporavnanega 

zneska globe od katerega koli podjetja, 

katerega predstavniki so bili člani organov 

odločanja tega združenja. Če je to še vedno 

potrebno, imajo nacionalni organi, pristojni 

za konkurenco, tudi pravico zahtevati 

plačilo neporavnanega zneska globe od 

katerega koli člana združenja, ki je bil 

dejaven na trgu, na katerem se je kršitev 

zgodila. Vendar se plačilo ne zahteva od 

tistih članov združenja, ki niso izvajali 
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bodisi so se od nje dejavno distancirali, 

preden se je preiskava začela. 

kršitve in so se od nje dejavno distancirali, 

preden se je preiskava začela. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  200 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pri določanju zneska globe 

za kršitev ne upoštevajo nobene 

odškodnine, plačane na podlagi 

sporazumne poravnave v skladu s členom 

18(3) Direktive 2014/104/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  201 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Najvišji znesek globe Znesek globe 

Or. en 

 

Predlog spremembe  202 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne določi 

na manj kot 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne določi 

na manj kot 12 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. To državam članicam ne bi 

smelo preprečiti, da bi ohranile ali uvedle 

višji najvišji znesek globe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  203 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne določi 

na manj kot 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, določi na 

vsaj 10 % njegovega skupnega svetovnega 

prometa v poslovnem letu pred odločitvijo. 

To državam članicam ne bi smelo 

preprečiti, da bi ohranile ali uvedle višji 

najvišji znesek globe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Gre za izogibanje okoliščinam, v katerih države članice predložijo zadeve v zvezi s 

konkurenco Komisiji, ker je to edina institucija, ki lahko izračuna globe na podlagi 

svetovnega prometa. Za okrepitev vloge držav članic je treba slednjim zagotoviti, da lahko 

tudi same naložijo takšne globe. 
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Predlog spremembe  204 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne določi 

na manj kot 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, določi na 

vsaj 10 % njegovega ustreznega prometa v 

državi članici, v kateri se je zgodila 

kršitev, glede na poslovno leto pred 

odločitvijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  205 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne določi 

na manj kot 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

(1) Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, določi na 

10 % njegovega skupnega svetovnega 

prometa v poslovnem letu pred odločitvijo. 

Or. de 
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Obrazložitev 

Da bi vzpostavili bolj predvidljiv in enoten sistem po vsej Uniji, je treba v vseh državah 

članicah določiti najvišji znesek v višini 10 %. 

 

Predlog spremembe  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne določi 

na manj kot 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, določi na 

največ 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  207 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne določi 

na manj kot 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

1. Države članice zagotovijo, da se 

znesek globe, ki ga nacionalni organ, 

pristojen za konkurenco, lahko naloži 

vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, določi na 

vsaj 10 % njegovega skupnega svetovnega 

prometa v poslovnem letu pred odločitvijo. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  208 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne določi 

na manj kot 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

(1) Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, določi na 

največ 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  209 

Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da se 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne določi 

na manj kot 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 

1. Države članice zagotovijo, da 

najvišji znesek globe, ki ga nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, lahko 

naloži vsakemu posameznemu podjetju ali 

podjetniškemu združenju, udeleženemu pri 

kršitvi člena 101 ali 102 PDEU, ne preseže 

10 % njegovega skupnega svetovnega 

prometa v poslovnem letu pred odločitvijo. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Najvišji znesek glob, ki jih naloži Evropska komisija, ne bi smel preseči 10 % svetovnega 

prometa. 

 

Predlog spremembe  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja 

v zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  211 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe določi na 

vsaj 10 % vsote skupnega svetovnega 

prometa vsakega posameznega člana, 

dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. To državam članicam 

ne bi smelo preprečiti, da bi ohranile ali 

uvedle višji najvišji znesek globe. Vendar 
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najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

finančna obveznost vsakega posameznega 

podjetja v zvezi s plačilom globe ne 

presega najvišjega zneska, določenega v 

skladu z odstavkom 1. 

Or. en 

Obrazložitev 

Gre za izogibanje okoliščinam, v katerih države članice predložijo zadeve v zvezi s 

konkurenco Komisiji, ker je to edina institucija, ki lahko izračuna globe na podlagi 

svetovnega prometa. Za okrepitev vloge držav članic je treba slednjim zagotoviti, da lahko 

tudi same naložijo takšne globe. 

 

Predlog spremembe  212 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. To državam članicam ne bi 

smelo preprečiti, da bi ohranile ali uvedle 

višji najvišji znesek globe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ključni dejavnik naložitve glob je promet, ki se lahko upošteva pri izračunu globe. Več 

organov, pristojnih za konkurenco, lahko naloži globe samo na podlagi nacionalnega 

prometa, ki pogosto ne upošteva dejanske gospodarske moči podjetja, kot so velike 

podjetniške skupine, ki so udeležene v protikonkurenčnem ravnanju v državi članici, v kateri 

imajo omejen promet. Zagotoviti je treba, da bodo nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, lahko naložili globe na podlagi svetovnega prometa. 
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Predlog spremembe  213 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 12 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. To državam članicam ne bi 

smelo preprečiti, da bi ohranile ali uvedle 

višji najvišji znesek globe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe določi na 

vsaj 10 % vsote skupnega svetovnega 

prometa vsakega posameznega člana, 

dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  215 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

(2) Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe določi na 

največ 10 % vsote skupnega svetovnega 

prometa vsakega posameznega člana, 

dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  216 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

(2) Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe določi na 

10 % vsote skupnega svetovnega prometa 

vsakega posameznega člana, dejavnega na 

trgu, ki ga je kršitev združenja prizadela. 

Vendar finančna obveznost vsakega 

posameznega podjetja v zvezi s plačilom 

globe ne presega najvišjega zneska, 

določenega v skladu z odstavkom 1. 
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Or. de 

Obrazložitev 

Da bi ustvarili bolj predvidljiv in enoten sistem po vsej Uniji, je treba v vseh državah članicah 

določiti najvišji znesek v višini 10 %. 

 

Predlog spremembe  217 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se znesek globe določi na vsaj 10 

% vsote skupnega svetovnega prometa 

vsakega posameznega člana, dejavnega na 

trgu, ki ga je kršitev združenja prizadela. 

Vendar finančna obveznost vsakega 

posameznega podjetja v zvezi s plačilom 

globe ne presega zneska, določenega v 

skladu z odstavkom 1. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  218 

Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, se najvišji znesek globe ne določi 

na manj kot 10 % vsote skupnega 

svetovnega prometa vsakega posameznega 

člana, dejavnega na trgu, ki ga je kršitev 

združenja prizadela. Vendar finančna 

2. Kadar se kršitev podjetniškega 

združenja nanaša na dejavnost njegovih 

članov, najvišji znesek globe ne preseže 10 

% vsote skupnega svetovnega prometa 

vsakega posameznega člana, dejavnega na 

trgu, ki ga je kršitev združenja prizadela. 

Vendar finančna obveznost vsakega 
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obveznost vsakega posameznega podjetja v 

zvezi s plačilom globe ne presega 

najvišjega zneska, določenega v skladu z 

odstavkom 1. 

posameznega podjetja v zvezi s plačilom 

globe ne presega najvišjega zneska, 

določenega v skladu z odstavkom 1. 

Or. en 

Obrazložitev 

Najvišji znesek glob, ki jih naloži Evropska komisija, ne bi smel preseči 10 % svetovnega 

prometa. 

 

Predlog spremembe  219 

Paloma López Bermejo 

 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice zagotovijo nacionalnim 

organom, pristojnim za konkurenco, 

zmogljivosti in določbe za pobiranje glob, 

naloženih podjetju ali podjetniškemu 

združenju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  220 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 2 – uvodno besedilo 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da se 

lahko imuniteta prizna le, če podjetje 

2. Cilj držav članic je zagotoviti, da se 

lahko imuniteta prizna le, če podjetje 

Or. en 

 

Predlog spremembe  221 
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Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 2 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Države članice zagotovijo, da se 

lahko imuniteta prizna le, če podjetje 

(2) Države članice zagotovijo, da se 

lahko imuniteta prizna, če podjetje 

Or. de 

Obrazložitev 

Države članice lahko v skladu z uvodno izjavo 10 svobodno izvajajo programe 

prizanesljivosti, ki ne zajemajo le skrivnih kartelov, ampak tudi druge kršitve členov 101 in 

102 PDEU ter enakovrednih nacionalnih določb. 

 

Predlog spremembe  222 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 2 – uvodno besedilo 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da se 

lahko imuniteta prizna le, če podjetje 

2. Države članice zagotovijo, da se 

lahko imuniteta prizna, če podjetje 

Or. en 

 

Predlog spremembe  223 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 2 – točka c – podtočka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) nacionalnemu organu, pristojnemu 

za konkurenco, ob prejemu prijave 

omogočajo uvedbo ciljno usmerjenega 

pregleda v zvezi s skrivnim kartelom, pod 

pogojem da nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, še ni razpolagal z dokazi za 

(i) nacionalnemu organu, pristojnemu 

za konkurenco, ob prejemu prijave 

omogočajo uvedbo ciljno usmerjenega 

pregleda v zvezi s skrivnim kartelom, pod 

pogojem da nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, še ni razpolagal z dokazi za 
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izvedbo pregleda v zvezi s skrivnim 

kartelom ali takšnega pregleda še ni 

izvedel ali 

izvedbo pregleda v zvezi s skrivnim 

kartelom ali 

Or. de 

Obrazložitev 

Izraz „ali takšnega pregleda še ni opravil“ pogojuje imuniteto pred globami s tem, ali je bil 

pregled opravljen, in bi zmanjšal spodbudo za vložitev zahtevka za opustitev globe. 

 

Predlog spremembe  224 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 2 – točka c – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

i. nacionalnemu organu, pristojnemu 

za konkurenco, ob prejemu prijave 

omogočajo uvedbo ciljno usmerjenega 

pregleda v zvezi s skrivnim kartelom, pod 

pogojem da nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, še ni razpolagal z dokazi za 

izvedbo pregleda v zvezi s skrivnim 

kartelom ali takšnega pregleda še ni 

izvedel ali 

i. nacionalnemu organu, pristojnemu 

za konkurenco, ob prejemu prijave 

omogočajo uvedbo ciljno usmerjenega 

pregleda v zvezi s skrivnim kartelom, pod 

pogojem da nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, še ni razpolagal z dokazi za 

izvedbo pregleda v zvezi s skrivnim 

kartelom ali 

Or. en 

 

Predlog spremembe  225 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 2 – točka c – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ii. po mnenju nacionalnega organa, 

pristojnega za konkurenco, omogočajo 

ugotovitev kršitve konkurenčnega prava, 

pod pogojem da nacionalni organ, pristojen 

za konkurenco, še ni razpolagal z dokazi, 

ii. po mnenju nacionalnega organa, 

pristojnega za konkurenco, omogočajo 

ugotovitev kršitve konkurenčnega prava, 

pod pogojem da nacionalni organ, pristojen 

za konkurenco, še ni razpolagal z dokazi, 
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da bi tako kršitev lahko ugotovil, in da pred 

tem ni nobeno drugo podjetje izpolnilo 

pogojev za priznanje imunitete v skladu z 

odstavkom 2(c)(i) v zvezi z istim kartelom. 

da bi tako kršitev lahko ugotovil, in da pred 

tem ni nobeno drugo podjetje izpolnilo 

pogojev za priznanje imunitete na evropski 

ali nacionalni ravni v skladu z odstavkom 

2(c)(i) v zvezi z istim kartelom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  226 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da se 

znižanje glob odobri le, če so izpolnjeni 

pogoji iz člena 18 in prijavitelj razkrije 

svojo udeležbo v skrivnem kartelu ter 

nacionalnemu organu, pristojnemu za 

konkurenco, zagotovi dokaze o 

domnevnem skrivnem kartelu, ki imajo 

glede na dokaze, s katerimi nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, ob prejemu 

prijave že razpolaga, znatno dodano 

vrednost za namene dokazovanja kršitve 

člena 101 PDEU ali ustrezne določbe 

nacionalnega prava. 

2. Države članice zagotovijo, da se 

znižanje glob odobri, kadar so izpolnjeni 

pogoji iz člena 18 in prijavitelj razkrije 

svojo udeležbo v skrivnem kartelu ter 

nacionalnemu organu, pristojnemu za 

konkurenco, zagotovi dokaze o 

domnevnem skrivnem kartelu, ki imajo 

glede na dokaze, s katerimi nacionalni 

organ, pristojen za konkurenco, ob prejemu 

prijave že razpolaga, znatno dodano 

vrednost za namene dokazovanja kršitve 

člena 101 PDEU ali ustrezne določbe 

nacionalnega prava. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  227 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 

Člen 18 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) takoj po vložitvi svoje prijave je 

končal svojo udeležbo v domnevnem 

skrivnem kartelu, z izjemo dejavnosti, ki so 

po mnenju nacionalnega organa, 

a) takoj po vložitvi svoje prijave je 

končal svojo udeležbo v domnevnem 

skrivnem kartelu ali jasno navedel svoje 

načrte, da konča svojo udeležbo, z izjemo 
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pristojnega za konkurenco, razumno nujne 

za ohranitev integritete njegove preiskave; 

dejavnosti, ki so po mnenju nacionalnega 

organa, pristojnega za konkurenco, 

razumno nujne za ohranitev integritete 

njegove preiskave; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  228 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 18 – odstavek 1 – točka b - točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

i. organu, pristojnemu za konkurenco, 

je treba nemudoma zagotoviti vse 

pomembne informacije in dokaze v zvezi z 

domnevnim skrivnim kartelom, ki preidejo 

v posest prijavitelja ali so mu na razpolago; 

i. organu, pristojnemu za konkurenco, 

je treba nemudoma zagotoviti vse 

pomembne informacije in dokaze v zvezi z 

domnevnim skrivnim kartelom, ki preidejo 

v posest prijavitelja ali so mu na razpolago, 

in med drugim navesti: 

 –  ime in naslov pravne osebe, ki 

vlaga prošnjo za imuniteto; 

 –  imena in naslovi vseh podjetij, ki 

sodelujejo ali so sodelovala v domnevnem 

skrivnem kartelu; 

 –  podroben opis domnevnega 

kartela, vključno z zadevnimi proizvodi, 

zadevnimi ozemlji, trajanjem in naravo 

domnevnega kartelnega ravnanja; 

 –  dokaze o domnevnem kartelu, do 

katerih ima prijavitelj dostop, 

 –  informacije o prijavah zaradi 

prizanesljivosti v zvezi z domnevnim 

kartelom, ki so bile ali morda bodo 

vložene pri drugih nacionalnih organih, 

pristojnih za konkurenco, ali Komisiji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  229 
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Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko 

prijavitelji vložijo prijavo zaradi 

prizanesljivosti v pisni obliki in da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

vzpostavljen sistem, ki jim omogoča, da 

sprejmejo izjave zaradi prizanesljivosti 

bodisi ustno bodisi na drug način, katerega 

rezultat ni priprava dokumentacije, 

informacij ali drugega materiala, ki so v 

lasti prijavitelja, v njegovi hrambi ali pod 

njegovim nadzorom. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

prijavitelji vložijo prijavo zaradi 

prizanesljivosti v pisni obliki in da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

vzpostavljen sistem, ki jim omogoča, da 

sprejmejo izjave zaradi prizanesljivosti 

bodisi ustno bodisi na drug način, katerega 

rezultat ni priprava dokumentacije, 

informacij ali drugega materiala, ki so v 

lasti prijavitelja, v njegovi hrambi ali pod 

njegovim nadzorom. Za vsako prijavo za 

program prizanesljivosti pa je treba izdati 

potrdilo, v katerem sta navedena datum in 

čas prejema. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  230 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Kadar je treba v takih primerih zagotoviti 

pomoč pri prevodu dokumentov in 

korespondence, je treba vzpostaviti sistem 

sodelovanja med NOK, Evropsko mrežo 

za konkurenco in oddelkom Komisije za 

prevajanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  231 

Michel Reimon 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice zagotovijo, da se prijave 

zaradi prizanesljivosti lahko predložijo v 

katerem koli uradnem jeziku Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  232 

Alfred Sant 

 

Predlog direktive 

Člen 20 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Kadar je treba v takih primerih 

zagotoviti pomoč pri prevodu dokumentov 

in korespondence, je treba vzpostaviti 

sistem sodelovanja med NOK, Evropsko 

mrežo za konkurenco in oddelkom 

Komisije za prevajanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  233 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 20 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

diskrecijsko pravico, da zaznamek odobrijo 

ali ne. 

2. Države članice zagotovijo, da imajo 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

diskrecijsko pravico, da zaznamek odobrijo 

ali ne. Zaznamek se lahko odobri samo, če 

podjetje nacionalnemu organu, 
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pristojnemu za konkurenco, zagotovi vse 

naslednje skupne informacije: 

 i.  imena in naslove prijavitelja; 

 ii.  razlog za pomisleke, ki so privedli 

do prijave zaradi prizanesljivosti; 

 iii.  imena vseh podjetij, ki sodelujejo 

ali so sodelovala v domnevnem skrivnem 

kartelu; 

 iv.  zadevne proizvode in ozemlja; 

 v.  trajanje in naravo domnevnega 

kartelnega ravnanja; 

 vi.  informacije o prijavah zaradi 

prizanesljivosti v zvezi z domnevnim 

skrivnim kartelom, ki so bile ali morda 

bodo vložene pri drugih nacionalnih 

organih, pristojnih za konkurenco. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  234 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, od prijavitelja ne bodo 

zahtevali nobenih informacij, ki se 

nanašajo na domnevno kršitev iz 

skrajšane prijave in presegajo informacije 

iz točk odstavka 2, preden bodo zahtevali 

predložitev popolne prijave v skladu z 

odstavkom 6. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  235 

Michel Reimon 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

od prijavitelja ne bodo zahtevali nobenih 

informacij, ki se nanašajo na domnevno 

kršitev iz skrajšane prijave in presegajo 

informacije iz točk odstavka 2, preden 

bodo zahtevali predložitev popolne prijave 
v skladu z odstavkom 6. 

3. Če je nacionalni organ, pristojen 

za konkurenco, pripravljen preiskati 

zadevo, navedeno v skrajšani prijavi, 
države članice zagotovijo, da o tem pisno 

obvesti Komisijo v 30 delovnih dneh po 

prejemu skrajšane prijave. Komisija in 
nacionalni organ, pristojen za konkurenco, 

se dogovorita, kdo ima vodilno vlogo v 

preiskavi v skladu s členom 22c. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  236 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da imajo 

prijavitelji možnost, da pri nacionalnih 

organih, pristojnih za konkurenco, vložijo 

popolne prijave zaradi prizanesljivosti, s 

katerimi dopolnijo skrajšane prijave iz 

odstavka 1, potem ko Komisija navedene 

organe obvesti, da ne namerava sprejeti 

nobenih ukrepov, ki bi se nanašali na 

zadevni primer v celoti ali na njegov del. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

določijo razumno obdobje, v katerem mora 

prijavitelj vložiti popolno prijavo skupaj z 

ustreznimi dokazi in informacijami. 

6. Države članice zagotovijo, da imajo 

prijavitelji možnost, da pri nacionalnih 

organih, pristojnih za konkurenco, vložijo 

popolne prijave zaradi prizanesljivosti, s 

katerimi dopolnijo skrajšane prijave iz 

odstavka 1, potem ko Komisija navedene 

organe obvesti, da ne namerava sprejeti 

nobenih ukrepov, ki bi se nanašali na 

zadevni primer v celoti ali na njegov del. 

Komisija redno obvešča nacionalne 

organe, pristojne za konkurenco, o 

dejanskem stanju in brez nepotrebnega 

odlašanja sprejme zadevno odločitev. 
Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

določijo razumno obdobje, v katerem mora 

prijavitelj vložiti popolno prijavo skupaj z 

ustreznimi dokazi in informacijami. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  237 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice zagotovijo, da imajo 

prijavitelji možnost, da pri nacionalnih 

organih, pristojnih za konkurenco, vložijo 

popolne prijave zaradi prizanesljivosti, s 

katerimi dopolnijo skrajšane prijave iz 

odstavka 1, potem ko Komisija navedene 

organe obvesti, da ne namerava sprejeti 

nobenih ukrepov, ki bi se nanašali na 

zadevni primer v celoti ali na njegov del. 

Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za konkurenco, 

določijo razumno obdobje, v katerem mora 

prijavitelj vložiti popolno prijavo skupaj z 

ustreznimi dokazi in informacijami. 

6. V drugih primerih, razen tistih iz 

odstavka 3, države članice zagotovijo, da 

imajo prijavitelji možnost, da pri 

nacionalnih organih, pristojnih za 

konkurenco, vložijo popolne prijave zaradi 

prizanesljivosti, s katerimi dopolnijo 

skrajšane prijave iz odstavka 1, potem ko 

Komisija navedene organe obvesti, da ne 

namerava sprejeti nobenih ukrepov, ki bi se 

nanašali na zadevni primer v celoti ali na 

njegov del. Države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, določijo razumno obdobje, v 

katerem mora prijavitelj vložiti popolno 

prijavo skupaj z ustreznimi dokazi in 

informacijami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  238 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Če prijavitelj vloži popolno prijavo 

v skladu z odstavkom 6 v obdobju, ki ga je 

določil nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, države članice zagotovijo, da 

se bo za informacije, ki jih ta prijava 

vsebuje, štelo, da so bile predložene na 

datum in uro predložitve skrajšane prijave. 

(7) Če prijavitelj vloži popolno prijavo 

v skladu z odstavkom 6 v obdobju, ki ga je 

določil nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, države članice zagotovijo, da 

se bo za informacije, ki jih ta prijava 
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Če prijavitelj vloži skrajšano prijavo 

najpozneje 5 delovnih dni po vložitvi 

prijave zaradi prizanesljivosti pri Komisiji, 

se bo za skrajšano prijavo štelo, da je 

predložena na datum in uro predložitve 

prijave zaradi prizanesljivosti pri Komisiji. 

vsebuje, štelo, da so bile predložene na 

datum in uro predložitve skrajšane prijave. 

Or. de 

Obrazložitev 

To petdnevno pravilo nacionalnim organom, pristojnim za konkurenco, nalaga nesorazmerno 

upravno breme, ki lahko povzroči velike težave v zvezi s predložitvijo prijav. 

 

Predlog spremembe  239 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Če prijavitelj vloži popolno prijavo 

v skladu z odstavkom 6 v obdobju, ki ga je 

določil nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, države članice zagotovijo, da 

se bo za informacije, ki jih ta prijava 

vsebuje, štelo, da so bile predložene na 

datum in uro predložitve skrajšane prijave. 

Če prijavitelj vloži skrajšano prijavo 

najpozneje 5 delovnih dni po vložitvi 

prijave zaradi prizanesljivosti pri Komisiji, 

se bo za skrajšano prijavo štelo, da je 

predložena na datum in uro predložitve 

prijave zaradi prizanesljivosti pri Komisiji. 

7. Če prijavitelj vloži popolno prijavo 

v skladu z odstavkom 6 v obdobju, ki ga je 

določil nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, države članice zagotovijo, da 

se bo za informacije, ki jih ta prijava 

vsebuje, štelo, da so bile predložene na 

datum in uro predložitve skrajšane prijave. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pravilo petih delovnih dni bo v praksi težko izvedljivo. 

 

Predlog spremembe  240 

Barbara Kappel 



 

AM\1138283SL.docx 115/129 PE613.265v01-00 

 SL 

 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Če prijavitelj vloži popolno prijavo 

v skladu z odstavkom 6 v obdobju, ki ga je 

določil nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, države članice zagotovijo, da 

se bo za informacije, ki jih ta prijava 

vsebuje, štelo, da so bile predložene na 

datum in uro predložitve skrajšane prijave. 

Če prijavitelj vloži skrajšano prijavo 

najpozneje 5 delovnih dni po vložitvi 

prijave zaradi prizanesljivosti pri Komisiji, 

se bo za skrajšano prijavo štelo, da je 

predložena na datum in uro predložitve 

prijave zaradi prizanesljivosti pri Komisiji. 

7. Če prijavitelj vloži popolno prijavo 

v skladu z odstavkom 6 v obdobju, ki ga je 

določil nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, države članice zagotovijo, da 

se bo za informacije, ki jih ta prijava 

vsebuje, štelo, da so bile predložene na 

datum in uro predložitve skrajšane prijave. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  241 

Joachim Starbatty 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da so trenutni in 

nekdanji zaposleni in vodilni delavci 

prosilcev, ki pri organih, pristojnih za 

konkurenco, vložijo prošnjo za imuniteto 

pred globami, zaščiteni pred kakršnimi koli 

kazenskimi in upravnimi sankcijami ter 

pred sankcijami, ki se naložijo v 

nekazenskem sodnem postopku za njihovo 

udeležbo v skrivnem kartelu, ki ga zajema 

prijava, če ti zaposleni in vodilni delavci 

dejavno sodelujejo z zadevnimi organi, 

pristojnimi za konkurenco, prošnja za 

imuniteto pa je vložena pred začetkom 

kazenskega postopka. 

Države članice zagotovijo, da so trenutni in 

nekdanji zaposleni in vodilni delavci 

prosilcev, ki pri organih, pristojnih za 

konkurenco, vložijo prošnjo za imuniteto 

pred globami, zaščiteni pred kakršnimi koli 

kazenskimi in upravnimi sankcijami ter 

pred sankcijami, ki se naložijo v 

nekazenskem sodnem postopku za njihovo 

udeležbo v skrivnem kartelu, ki ga zajema 

prijava, če ti zaposleni in vodilni delavci 

dejavno sodelujejo z zadevnimi organi, 

pristojnimi za konkurenco, in če je bila 

prošnja za imuniteto vložena preden so 

pristojni organi držav članic obvestili 
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zaposlene in vodilne delavce o kazenskem 

postopku. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri ECR izražajo zaskrbljenost, češ da je določba o prizanesljivosti iz Direktive preširoka, 

zaradi česar bi bil lahko izničen odvračilni učinek sankcij. 

 

Predlog spremembe  242 

Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da so trenutni in 

nekdanji zaposleni in vodilni delavci 

prosilcev, ki pri organih, pristojnih za 

konkurenco, vložijo prošnjo za imuniteto 

pred globami, zaščiteni pred kakršnimi koli 

kazenskimi in upravnimi sankcijami ter 

pred sankcijami, ki se naložijo v 

nekazenskem sodnem postopku za njihovo 

udeležbo v skrivnem kartelu, ki ga zajema 

prijava, če ti zaposleni in vodilni delavci 

dejavno sodelujejo z zadevnimi organi, 

pristojnimi za konkurenco, prošnja za 

imuniteto pa je vložena pred začetkom 

kazenskega postopka. 

Države članice zagotovijo, da so trenutni in 

nekdanji zaposleni in vodilni delavci 

prosilcev, ki pri organih, pristojnih za 

konkurenco, vložijo prošnjo za imuniteto 

pred globami, zaščiteni pred kakršnimi koli 

kazenskimi in upravnimi sankcijami ter 

pred sankcijami, ki se naložijo v 

nekazenskem sodnem postopku za njihovo 

udeležbo v skrivnem kartelu, ki ga zajema 

prijava, vključno s čezmejnimi primeri, če 

ti zaposleni in vodilni delavci dejavno 

sodelujejo z zadevnimi organi, pristojnimi 

za konkurenco, prošnja za imuniteto pa je 

vložena pred začetkom kazenskega 

postopka. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  243 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 22 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 Kadar podjetje vloži prošnjo za imuniteto 

po tem, ko so nacionalni organi, pristojni 

za konkurenco, že začeli preiskavo, 

vendar predloži nova dejstva in 

pomembno dodano vrednost, da dokaže 

kršitev člena 101 PDEU ali ustrezne 

določbe nacionalnega prava, lahko države 

članice sprejmejo določbe, ki nekdanjim 

zaposlenim pri prosilcih za imuniteto 

omogočajo zaščito pred kazenskimi in 

upravnimi sankcijami, če ti zaposleni 

dejavno sodelujejo z organi, pristojnimi za 

konkurenco.  

Or. en 

Obrazložitev 

Nekateri NOK lahko pod določenimi pogoji odobrijo imuniteto po začetku preiskave. To bi 

moralo veljati samo za zaposlene in ne tudi za direktorje. 

 

Predlog spremembe  244 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 22 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 22a 

 Povezanost programov prizanesljivosti v 

različnih državah članicah 

 Da bi se preprečili primeri dvojne 

imunitete, države članice zagotovijo, da se 

v primeru, ko več podjetij, udeleženih v 

istem skrivnem kartelu, vloži različne 

prijave zaradi prizanesljivosti pri različnih 

nacionalnih organih, pristojnih za 

konkurenco, ali pri Komisiji, kot 

sprejemljiva upošteva samo prva prijava.  

Or. en 
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Predlog spremembe  245 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 22 b (novo) B 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 22b 

 Spodbuda za prijavo skrivnega kartela in 

drugih protikonkurenčnih ravnanj 

 Države članice se močno spodbuja, da pri 

svojih nacionalnih organih, pristojnih za 

konkurenco, zagotovijo vzpostavitev 

spletnega orodja, s katerim lahko 

posamezniki lažje opozorijo na skrivne 

kartele in druga protikonkurenčna 

ravnanja ter pri tem ohranijo svojo 

anonimnost. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  246 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen -23 (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -23 

 Sodelovanje med nacionalnimi organi, 

pristojnimi za konkurenco, in Komisijo 

 1.  Države članice zagotovijo, da so v 

primerih, v katerih skrivni karteli 

pokrivajo vsaj tri države članice, službe 

Komisije samodejno pristojne, da začnejo 

preiskavo, nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, pa se v takih primerih 

obrnejo nanje. 

 2.  V primerih iz odstavka 3 člena 21 

in brez poseganja v zgornji odstavek 
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nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, in Komisija vzpostavijo 

dialog o tem, katera institucija je v 

najboljšem položaju, da začne preiskavo. 

Razen če se pokaže potreba po vseevropski 

preiskavi ali kadar v 30 delovnih dneh ni 

mogoče sprejeti dogovora, ima prednost 

pri začetku preiskave nacionalni organ, 

pristojen za konkurenco. Če Komisija 

prevzame vodilno vlogo pri začetku 

preiskave, nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, od prijavitelja ne zahtevajo 

nobenih informacij, ki se nanašajo na 

domnevno kršitev iz skrajšane prijave in 

presegajo informacije iz odstavka 2 člena 

21, preden bodo zahtevali predložitev 

popolne prijave v skladu z odstavkom 6 

člena 21. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  247 

Anne Sander 

 

Predlog direktive 

Člen 23 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da se, kadar 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, v imenu in za račun drugih 

nacionalnih organov, pristojnih za 

konkurenco, izvajajo pregled v skladu s 

členom 22 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003, 

uradnikom in drugim spremljevalnim 

osebam, ki jih je nacionalni organ prosilec, 

pristojen za konkurenco, pooblastil za 

izvajanje pregleda, dovoli, da so navzoči 

pri pregledu in dejavno pomagajo 

zaprošenemu nacionalnemu organu, 

pristojnemu za konkurenco, z izvajanjem 

pooblastil iz členov 6 in 7. 

Države članice zagotovijo, da se, kadar 

nacionalni upravni organi, pristojni za 

konkurenco, v imenu in za račun drugih 

nacionalnih organov, pristojnih za 

konkurenco, izvajajo pregled v skladu s 

členom 22 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003, 

uradnikom in drugim spremljevalnim 

osebam, ki jih je nacionalni organ prosilec, 

pristojen za konkurenco, pooblastil za 

izvajanje pregleda, dovoli, da so navzoči 

pri pregledu, ki ga opravlja zaprošeni 

nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, z izvajanjem pooblastil iz 

členov 6 in 7. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  248 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 23 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a.  V primeru pozitivnega spora o 

pristojnosti za preiskavo med dvema ali 

več nacionalnimi organi, pristojnimi za 

konkurenco, in kadar ni dosežen dogovor 

o tem, kdo bo prevzel vodilno vlogo pri 

preiskavi, je naloga Komisije, da imenuje 

nacionalni organ, pristojen za 

konkurenco, za katerega se zdi, da je v 

najboljšem položaju, da začne preiskavo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Zaprošeni organ ni dolžan izvršiti 

odločitve v skladu z odstavkom 1, če bi 

bilo to očitno v nasprotju z javnim redom v 

državi članici, v kateri se zahteva izvršba 

odločitve. 

5. Zaprošeni organ izvrši odločitve v 

skladu z odstavkom 1, razen če lahko 

organu prosilcu navede utemeljene 

razloge, ki kažejo, da bi bilo to očitno v 

nasprotju z javnim redom v državi članici, 

v kateri se zahteva izvršba odločitve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prvotna izjema iz odstavka 5 ne vsebuje nobene zahteve za utemeljitev zavrnitve in ne 

omogoča sistemu, da razreši morebitne spore med organi. 

 



 

AM\1138283SL.docx 121/129 PE613.265v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Kadar se organ prosilec ne strinja 

z zavrnitvijo zaprošenega organa za 

izvršitev odločbe v skladu z odstavkom 5, 

lahko Komisija v treh mesecih po 

zavrnitvi na zahtevo države članice 

organa prosilca izda zavezujočo odločitev, 

v kateri opredeli, ali je bila zavrnitev 

utemeljena z vidika javnega reda. Če 

Komisija ugotovi, da zavrnitev 

zaprošenega organa ni utemeljena, 

zaprošeni organ izvrši odločitev v skladu z 

odstavkom 1. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 26 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 26a 

 Delitev stroškov med nacionalnimi organi, 

pristojnimi za konkurenco 

 Drave članice zagotovijo, da nacionalni 

upravni organi, pristojni za konkurenco, 

ki prosijo za pomoč, na zahtevo 

zaprošenega organa: 

 (a) v zvezi z ukrepom, sprejetim v skladu s 

členoma 23 in 24, krijejo vse razumne 

dodatne stroške, vključno s stroški 

prevoda in upravnimi stroški; 

 (b) v zvezi z ukrepom, sprejetim v skladu s 

členom 25, omogočijo zaprošenemu 
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organu, da izterja vse razumne upravne 

stroške iz pobrane globe ali plačila kazni. 

Or. en 

Obrazložitev 

Členi 23, 24 in 25 določajo dodatne stroške za organe države članice, ki ponuja pomoč. 

Čeprav se v večini primerov ne bodo vlagali nobeni zahtevki za povračilo med državami 

članicami, je treba jasno navesti, kdo je odgovoren za takšne stroške, če pride do spora, in 

kdaj je čas za izterjavo iz kazni ali porabo zbranih sredstev. 

 

Predlog spremembe  252 

Anne Sander 

 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice zagotovijo, da 

lahko nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, preiskavo kršitev členov 101 

in 102 PDEU začnejo le v obdobju štirih 

let od prenehanja kršitve. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 27 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija zagotovi, da bo obvestilo 

o začetku formalnega preiskovalnega 

ukrepa, prejeto od nacionalnega organa, 

pristojnega za konkurenco, v skladu s 

členom 11(3) Uredbe št. 1/2003, na voljo 

nacionalnim organom, pristojnim za 

konkurenco, drugih držav članic v okviru 

sistema Evropske mreže za konkurenco. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  254 

Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 27 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 27a 

 Zastaralni roki za preiskave 

 Države članice zagotovijo, da lahko 

nacionalni organi, pristojni za 

konkurenco, začnejo preiskavo kršitev 

členov 101 in 102 PDEU samo v ... * letih 

po koncu kršitve. 

 ______________ 

 *Določiti kot povprečje nacionalnih 

praks. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za podjetja bi bilo izredno koristno, če bi se zastaralni roki za preiskave uskladili po vsej EU. 

 

Predlog spremembe  255 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Informacije, zbrane na podlagi 

določb iz te direktive, bi bilo treba 

uporabljati le za namen, za katerega so 

bile pridobljene. Ne smejo se uporabljati 

kot dokaz za naložitev sankcij zoper 

fizične osebe. 

črtano 
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Or. en 

Obrazložitev 

Ta določba bi lahko resno ogrozila kazenske preiskave (zoper fizične osebe). 

 

Predlog spremembe  256 

Barbara Kappel 

 

Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Informacije, zbrane na podlagi 

določb iz te direktive, bi bilo treba 

uporabljati le za namen, za katerega so bile 

pridobljene. Ne smejo se uporabljati kot 

dokaz za naložitev sankcij zoper fizične 

osebe. 

1. Brez poseganja v obveznosti 

obveščanja javnega tožilca o kaznivih 

dejanjih, kot je določeno v nacionalni 

zakonodaji, bi bilo treba informacije, 

zbrane na podlagi določb iz te direktive, 

uporabljati le za namen, za katerega so bile 

pridobljene. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  257 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Brez poseganja v obveznosti v 

skladu z nacionalno zakonodajo, da je 

treba javnega tožilca obvestiti o 

morebitnem kaznivem dejanju, je treba 

informacije, ki so bile zbrane na podlagi 

določb te direktive, uporabljati le za 

namen, za katerega so bile pridobljene. 

Or. de 
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Obrazložitev 

Ta predlog spremembe jasno navaja, da je dovoljena izmenjava informacij za namene 

obveščanja javnega tožilca o kaznivem dejanju, če to zahteva nacionalna zakonodaja. 

 

Predlog spremembe  258 

Anne Sander 

 

Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice zagotovijo ustrezno 

varstvo poslovnih skrivnosti med celotnim 

postopkom. To zahtevo bi morali 

izpolnjevati vsi predstavniki nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco. 

Or. fr 

Predlog spremembe  259 

Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice zagotovijo ustrezno 

varstvo poslovnih skrivnosti med celotnim 

postopkom. To zahtevo bi morali 

upoštevati vsi predstavniki nacionalnih 

organov, pristojnih za konkurenco. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za podjetja in verodostojnost NOK je izredno pomembno, da se zagotovi varnost njihovih 

poslovnih skrivnosti med postopkom. 

 

Predlog spremembe  260 

Markus Ferber 
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Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Države članice zagotovijo, da so 

poslovne skrivnosti v vseh fazah postopka 

ustrezno zaščitene. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  261 

Markus Ferber 

 

Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Če organ, pristojen za konkurenco, 

pošlje informacije, ki jih je prijavitelj 

zagotovil prostovoljno v skladu s členom 

12 Uredbe (ES) št. 1/2003, brez soglasja 

prijavitelja, države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi prejemniki, pristojni za 

konkurenco, lahko izpolnijo zavezo iz 

odstavka 4(c). 

(5) Če organ, pristojen za konkurenco, 

pošlje informacije, ki jih je prijavitelj 

zagotovil prostovoljno v skladu s členom 

12 Uredbe (ES) št. 1/2003, brez soglasja 

prijavitelja, države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi prejemniki, pristojni za 

konkurenco, izpolnjujejo zahteve iz 

odstavka 4(c). 

Or. de 

 

Predlog spremembe  262 

Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Če organ, pristojen za konkurenco, 

pošlje informacije, ki jih je prijavitelj 

zagotovil prostovoljno v skladu s 

členom 12 Uredbe (ES) št. 1/2003, brez 

soglasja prijavitelja, države članice 

zagotovijo, da nacionalni organi 

5. Če organ, pristojen za konkurenco, 

pošlje informacije, ki jih je prijavitelj 

zagotovil prostovoljno v skladu s členom 

12 Uredbe (ES) št. 1/2003, brez soglasja 

prijavitelja, države članice zagotovijo, da 

nacionalni organi prejemniki, pristojni za 
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prejemniki, pristojni za konkurenco, lahko 

izpolnijo zavezo iz odstavka 4(c). 

konkurenco, izpolnijo zavezo iz odstavka 

4(c). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Predlog direktive 

Člen 29 – odstavek 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Odstavek 1 ne posega v zahteve 

nacionalnega kazenskega prava. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  264 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 31 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroški sistema Evropske mreže za 

konkurenco 

Sistem Evropske mreže za konkurenco 

Or. en 

 

Predlog spremembe  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Predlog direktive 

Člen 31 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroški, ki jih ima Komisija v zvezi z 

vzdrževanjem in razvojem sistema 

Stroški, ki jih ima Komisija v zvezi z 

vzdrževanjem in razvojem sistema 
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Evropske mreže za konkurenco ter 

sodelovanjem v okviru Evropske mreže za 

konkurenco, se krijejo iz splošnega 

proračuna Unije v okviru razpoložljivih 

odobritev. 

Evropske mreže za konkurenco ter 

sodelovanjem v okviru Evropske mreže za 

konkurenco, se krijejo iz splošnega 

proračuna Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  266 

Michel Reimon 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 31 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Evropska mreža za konkurenco tako 

pogosto, kot je to potrebno in koristno, 

objavlja priporočila in dobre prakse 

različnih nacionalnih organov, pristojnih 

za konkurenco, glede neodvisnosti, 

sredstev, pristojnosti, glob in programov 

podpore. 

Or. en 

Predlog spremembe  267 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 32 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 32a 

 Pregled 

 Do ... [pet let po začetku veljavnosti te 

direktive] Komisija Evropskemu 

parlamentu in Svetu predloži poročilo o 

izvajanju te direktive, po potrebi skupaj z 

ustreznimi zakonodajnimi predlogi. 

Or. de 
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