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RÖVID INDOKOLÁS 

A nemzeti versenyhatóságok – az Európai Bizottsággal együtt – meghatározó szerepet 

játszanak az uniós versenyjog érvényesítésében (az EUMSZ 101. és 102. cikke), és ezzel 

jelentős mértékben hozzájárulnak a belső piac megfelelő működéséhez, versenyképességéhez 

és ahhoz, hogy az fogyasztóorientált legyen. Az előadó tudatában van, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok e feladatainak fenntartása és megerősítése érdekében az 1/2003 rendeletben 

létrehozott végrehajtási jogköröket megfelelő eszközöknek, forrásoknak és eljárásoknak kell 

alátámasztaniuk minden nemzeti versenyhatóság esetében. A nemzeti versenyhatóságok 

munkáját szolgáló ilyen eszközök és iránymutatások biztosítani fogják a versenyszabályok 

egységes, hatékony és következetes érvényesítését az EU egész területén. Az előadó tudatában 

van annak, hogy a Bizottság javaslata gyakorlati haszonnal járna a verseny torzulásának 

megakadályozását illetően, és fontos lépést jelentene az EU belső piacának kiteljesítése 

tekintetében.  

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy mivel bizonyos nemzeti versenyhatóságok nem 

rendelkeznek elegendő pénzügyi forrással, az eljárások prioritási sorrendjének megállapítása, 

és következésképpen a nemzeti versenyhatóságok jogérvényesítési kapacitása csorbát 

szenvedhet. Bár nem határozható meg, hogy mi minősül elegendő forrásnak az összes tagállam 

nemzeti versenyhatósága szempontjából, a javaslatba be lehetne venni, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok kapjanak nagyobb költségvetési önállóságot az előirányzott költségvetés 

elköltésekor. Egy ilyen rendelkezés lehetővé tenné a nemzeti versenyhatóságok számára, hogy 

az ügyeket fontossági sorrendben kezeljék, hogy egyidejűleg több ellenőrzést végezzenek és 

hogy növeljék függetlenségük mértékét. Ezért az előadó a nemzeti versenyhatóságok nagyobb 

költségvetési autonómiáját javasolja, betartva az összes nemzeti költségvetési szabályt.  

Az előadó úgy véli, hogy a nemzeti versenyhatóságok pártatlansága, illetve a politikai és az 

üzleti szféra befolyásától való mentessége alapvetően fontos, különösen mivel számukra újabb 

eszközöket, forrásokat, és néhány esetben új feladatköröket kívánunk adni. Ezért a javaslatban 

szólni kell az összeférhetetlenség elleni garanciákról, valamint a nemzeti versenyhatóságok és 

vezetőségük kiválasztására és elbocsátására vonatkozó átláthatóság szükségességéről. Ezek a 

rendelkezések hasznosak lehetnek a tudatosság növelése és a polgárok a nemzeti 

versenyhatóságokba vetett bizalmának fokozása szempontjából is.  

A nemzeti versenyhatóságok által kirótt bírságok mértékét illetően az előadó tudatában van, 

hogy jelenleg a vállalkozásokra hasonló jogsértések miatt nagyon eltérő bírságokat szabnak ki 

a különböző tagállamokban. Ez a helyzet megnehezíti a versenyjog egységes alkalmazását. Az 

előadó üdvözli, hogy a javaslat foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és úgy véli, hogy a bírságok 

tekintetében megállapított közös felső határérték megfelelő ösztönző lehet a helyzet 

javításához.  

Az előadó továbbá azon a véleményen van, hogy a bizonyítékok gyűjtésére vonatkozó nemzeti 

versenyhatósági hatásköröket javítani lehetne azáltal, hogy minimálisra csökkentünk egyes 

adminisztratív eljárásokat, és a vizsgálati hatásköröket jobban hozzáigazítjuk napjaink 

vállalkozásainak digitális valóságához. Az előadó ezért e tekintetben kiegészíti a javaslatot.  
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MÓDOSÍTÁS: 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 

102. cikke közrendet érintő 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket az 

egész Unióban hatékonyan kell alkalmazni 

a torzulásoktól mentes belső piaci verseny 

biztosítása érdekében. Az EUMSZ 101. és 

102. cikkének hatékony végrehajtására van 

szükség a nyitottabb európai 

versenypiacok kialakításához, ahol a 

vállalkozások érdemeik alapján, 

vállalkozások által állított, piacra lépést 

gátló akadályoktól mentesen 

versenyeznek, gyarapítva a jólétet, és új 

munkahelyeket hozva létre. A 

versenyszabályok hatékony végrehajtása 

védi a fogyasztókat azoktól az üzleti 

gyakorlatoktól, amelyek mesterségesen 

magasan tartják az áruk és szolgáltatások 

árát, és növeli az innovatív áruk és 

szolgáltatások választékát. 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 

102. cikke közrendet érintő 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket az 

egész Unióban hatékonyan kell alkalmazni 

a torzulásoktól mentes belső piaci verseny 

biztosítása érdekében. Az EUMSZ 101. és 

102. cikkének hatékony végrehajtására van 

szükség a piacra lépést gátló akadályoktól 

mentes nyitottabb és versenyképes európai 

piac kialakításához, lehetővé téve a 

vállalkozások számára az érdemi versenyt, 

gyarapítva a jólétet, és új munkahelyeket 

hozva létre. A versenyszabályok hatékony 

végrehajtása védi a fogyasztókat azoktól az 

üzleti gyakorlatoktól, amelyek 

mesterségesen magasan tartják az áruk és 

szolgáltatások árát, és növeli az innovatív 

áruk és szolgáltatások választékát. 

Indokolás 

E módosítás célja, hogy a szöveg egyértelműbbé és tömörebbé váljon. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti jog számos esetben 

megakadályozza, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok rendelkezzenek az e 

szabályok hatékony végrehajtásához 

(5) A nemzeti jog számos esetben 

megakadályozza, hogy a nemzeti 

versenyhatóságok rendelkezzenek az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének, valamint 
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szükséges függetlenségi garanciákkal, 

továbbá végrehajtási és bírságolási 

hatáskörökkel. Ez aláássa azon 

képességüket, hogy hatékonyan 

alkalmazzák az EUMSZ 101. és 102. 

cikkét, valamint adott esetben az EUMSZ 

101. és 102. cikkével párhuzamosan a 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseket. A 

nemzeti jog például számos nemzeti 

versenyhatóság számára nem biztosít 

hatékony eszközöket ahhoz, hogy feltárják 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

megsértését alátámasztó bizonyítékokat, 

hogy megbírságolják a jogsértő 

vállalkozásokat, továbbá nem biztosítja 

azokat az erőforrásokat sem, amelyek az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükségesek. Ez 

megakadályozhatja a versenyhatóságokat 

abban, hogy egyáltalán fellépjenek, vagy 

azt eredményezi, hogy végrehajtási 

intézkedéseik korlátozottak lesznek. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükséges operatív 

versenyhatósági eszközök és garanciák 

vonatkozásában tapasztalható 

hiányosságok miatt a versenyellenes 

gyakorlatokat folytató vállalkozások 

rendkívül különböző eljárási eredményekre 

számíthatnak attól függően, hogy melyik 

tagállamban működnek: előfordulhat, hogy 

elmarad vagy hatástalan lesz az EUMSZ 

101. vagy 102. cikke szerinti végrehajtás. 

Néhány tagállamban például a 

vállalkozások szerkezetátalakítással 

könnyen kibújhatnak a bírság 

megfizetésének kötelezettsége alól. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének, valamint az 

EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezéseknek az 

egyenlőtlen érvényesítése azt eredményezi, 

hogy nem minden esetben válik lehetővé a 

piacra lépés előtt álló akadályok 

felszámolása és a nyitottabb, 

versenyképesebb piacok létrehozása az 

Európai Unió egész területén, ahol a 

vállalkozások érdemeik alapján 

versenyeznek egymással. A vállalkozások 

ezzel párhuzamosan a nemzeti 

versenyjogszabályok hatékony 

végrehajtásához szükséges függetlenségi 

garanciákkal, továbbá végrehajtási és 

bírságolási hatáskörökkel. A nemzeti jog 

például számos nemzeti versenyhatóság 

számára nem biztosít hatékony eszközöket 

ahhoz, hogy feltárják az EUMSZ 101. és 

102. cikkének megsértését alátámasztó 

bizonyítékokat, hogy megbírságolják a 

jogsértő vállalkozásokat, továbbá nem 

biztosítja azokat az erőforrásokat sem, 

amelyek az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

hatékony alkalmazásához szükségesek. Ez 

megakadályozhatja a versenyhatóságokat 

abban, hogy egyáltalán fellépjenek, vagy 

azt eredményezi, hogy végrehajtási 

intézkedéseik korlátozottak lesznek. Az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének hatékony 

alkalmazásához szükséges operatív 

versenyhatósági eszközök és garanciák 

vonatkozásában tapasztalható 

hiányosságok miatt a versenyellenes 

gyakorlatokat folytató vállalkozások 

rendkívül különböző eljárási eredményekre 

számíthatnak attól függően, hogy melyik 

tagállamban működnek vagy vannak 

bejegyezve: előfordulhat, hogy elmarad 

vagy hatástalan lesz az EUMSZ 101. vagy 

102. cikke szerinti végrehajtás. Néhány 

tagállamban például a vállalkozások 

szerkezetátalakítással könnyen kibújhatnak 

a bírság megfizetésének kötelezettsége 

alól. Az EUMSZ 101. és 102. cikkének, 

valamint az EUMSZ 101. és 102. cikkével 

párhuzamosan alkalmazott nemzeti 

versenyjogi rendelkezéseknek az 

egyenlőtlen érvényesítése azt eredményezi, 

hogy nem minden esetben válik lehetővé a 

piacra lépés előtt álló akadályok 

felszámolása és a nyitottabb, 

versenyképesebb piacok létrehozása az 

Európai Unió egész területén, ahol a 

vállalkozások érdemeik alapján 

versenyeznek egymással. A vállalkozások 

és a fogyasztók helyzete e tekintetben 

különösen azokban a tagállamokban 

kedvezőtlen, amelyekben a nemzeti 

versenyhatóságok kevesebb eszközzel 
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és a fogyasztók helyzete e tekintetben 

különösen azokban a tagállamokban 

kedvezőtlen, amelyekben a nemzeti 

versenyhatóságok kevesebb eszközzel 

rendelkeznek a hatékony jogalkalmazás 

megvalósítására. A vállalkozások nem 

versenyezhetnek érdemeik alapján, ha 

vannak olyan „biztonságos menedékek”, 

ahol büntetlenül folytathatók 

versenyellenes gyakorlatok, például azért, 

mert nem gyűjthetők bizonyítékok 

versenyellenes gyakorlatokról, vagy mert a 

vállalkozások elkerülhetik a bírságolást. E 

tényezők így visszatarthatják a 

vállalkozásokat attól, hogy az ilyen 

piacokra belépjenek, ott letelepedési 

jogukat gyakorolják, és 

árukat/szolgáltatásokat értékesítsenek. 

Azok a fogyasztók, akik olyan 

tagállamokban élnek, ahol kevésbé 

hatékony a végrehajtás, nem élvezhetik a 

versenyszabályok hatékony alkalmazásából 

fakadó előnyöket. Az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének, valamint az EUMSZ 101. és 102. 

cikkével párhuzamosan alkalmazott 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseknek 

Európa-szerte egyenetlen alkalmazása így 

torzítja a belső piacon folyó versenyt, és 

aláássa a belső piac megfelelő működését. 

rendelkeznek a hatékony jogalkalmazás 

megvalósítására. A vállalkozások nem 

versenyezhetnek érdemeik alapján, ha 

vannak olyan „biztonságos menedékek”, 

ahol büntetlenül folytathatók 

versenyellenes gyakorlatok, például azért, 

mert nem gyűjthetők bizonyítékok 

versenyellenes gyakorlatokról, vagy mert a 

vállalkozások elkerülhetik a bírságolást. E 

tényezők így visszatarthatják a 

vállalkozásokat attól, hogy az ilyen 

piacokra belépjenek, ott letelepedési 

jogukat gyakorolják, és 

árukat/szolgáltatásokat értékesítsenek. 

Azok a fogyasztók, akik olyan 

tagállamokban élnek, ahol kevésbé 

hatékony a végrehajtás, nem élvezhetik a 

versenyszabályok hatékony alkalmazásából 

fakadó előnyöket. Az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének, valamint az EUMSZ 101. és 102. 

cikkével párhuzamosan alkalmazott 

nemzeti versenyjogi rendelkezéseknek 

Európa-szerte egyenetlen alkalmazása így 

torzítja a belső piacon folyó versenyt, és 

aláássa a belső piac megfelelő működését. 

Indokolás 

E módosítás célja, hogy a szöveg egyértelműbbé és egységesebbé váljon. A vállalkozások 

tevékenykedhetnek több uniós tagállamban is, azonban az eljárások eltérő kimenetele attól is 

függhet, hogy melyik a bejegyzés szerinti ország, azaz melyik az az illetékes nemzeti 

versenyhatóság, amelyik az ügyet kezeli. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti versenyhatóságok 

eszközei és garanciái vonatkozásában 

tapasztalható hiányosságok és korlátok 

ugyancsak aláássák az EUMSZ 101. és 

(6) A nemzeti versenyhatóságok 

eszközei és garanciái vonatkozásában 

tapasztalható hiányosságok és korlátok 

ugyancsak aláássák az EUMSZ 101. és 
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102. cikkének végrehajtására vonatkozó 

párhuzamos hatáskörök rendszerét, 

amelynek az Európai Versenyhatóságok 

Hálózata keretében folytatott szoros 

együttműködésen alapuló koherens 

egységként kellene működnie. E rendszer 

egyik alapeleme, hogy a hatóságok 

támaszkodhatnak a másik hatóság által a 

nevükben elvégzett tényfeltáró 

intézkedésekre. Ez azonban nem működik 

jól akkor, ha a nemzeti 

versenyhatóságoknak nincsenek megfelelő 

tényfeltáró eszközei. Más fontos 

vonatkozásokban a nemzeti 

versenyhatóságok nem képesek 

kölcsönösen segítséget nyújtani 

egymásnak. A tagállamok többségében 

például a határon átnyúló tevékenységet 

folytató vállalkozások egyszerűen 

kibújhatnak a bírság megfizetése alól, ha 

nem rendelkeznek jogi jelenléttel egyes 

olyan tagállamokban, ahol 

tevékenykednek. Így a vállalkozások 

kevésbé vannak ösztönözve arra, hogy 

megfeleljenek az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének. Az ebből eredő rossz 

hatékonyságú végrehajtás torzítja a 

versenyt a jogkövető vállalkozások kárára, 

és aláássa a belső piacba vetett fogyasztói 

bizalmat, különösen a digitális 

környezetben. 

102. cikkének végrehajtására vonatkozó 

párhuzamos hatáskörök rendszerét, 

amelynek az Európai Versenyhatóságok 

Hálózata keretében folytatott szoros 

együttműködésen alapuló koherens 

egységként kellene működnie. E rendszer 

egyik alapeleme, hogy a hatóságok 

támaszkodhatnak a másik hatóság által a 

kérésükre elvégzett tényfeltáró 

intézkedésekre. Ez azonban nem működik 

jól akkor, ha a nemzeti 

versenyhatóságoknak nincsenek megfelelő 

tényfeltáró eszközei. Más fontos 

vonatkozásokban a nemzeti 

versenyhatóságok nem képesek 

kölcsönösen segítséget nyújtani 

egymásnak. A tagállamok többségében 

például a határon átnyúló tevékenységet 

folytató vállalkozások egyszerűen 

kibújhatnak a bírság megfizetése alól, ha 

nem rendelkeznek jogi jelenléttel egyes 

olyan tagállamokban, ahol 

tevékenykednek. Így a vállalkozások 

kevésbé vannak ösztönözve arra, hogy 

megfeleljenek az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének. Az ebből eredő rossz 

hatékonyságú végrehajtás torzítja a 

versenyt a jogkövető vállalkozások kárára, 

és aláássa a belső piacba vetett fogyasztói 

bizalmat, különösen a digitális 

környezetben. 

Indokolás 

E módosítás célja, hogy a szövegben egységesek legyenek a meghatározások: „megkereső 

hatóság” és „megkeresett hatóság”. A tagállami versenyhatóságok egy másik tagállam 

nemzeti versenyhatóságának kérésére tényfeltárást végezhetnek. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

hatékony nemzeti versenyhatósági 

alkalmazását biztosító legszükségesebb 

(9) Az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

egységes és hatékony nemzeti 

versenyhatósági alkalmazását biztosító 
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garanciák meghatározása nem érinti a 

tagállamok azon lehetőségét, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok függetlenségét 

szavatoló szélesebb körű garanciákat és az 

e hatóságok végrehajtási és bírságolási 

hatáskörére vonatkozó részletesebb 

szabályokat tartsanak fenn vagy 

vezessenek be, valamint számukra több 

erőforrást biztosítsanak. A tagállamoknak 

különösen lehetőségük van arra, hogy az 

irányelvben előírt alapvető hatáskörökön 

túlmenően további hatásköröket 

biztosíthatnak a nemzeti versenyhatóságok 

számára azok hatékonyságának további 

fokozása érdekében. 

legszükségesebb garanciák meghatározása 

nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, 

hogy a nemzeti versenyhatóságok 

függetlenségét szavatoló szélesebb körű 

garanciákat és az e hatóságok végrehajtási 

és bírságolási hatáskörére vonatkozó 

részletesebb szabályokat tartsanak fenn 

vagy vezessenek be, valamint számukra 

több erőforrást biztosítsanak. A 

tagállamoknak különösen lehetőségük van 

arra, hogy az irányelvben előírt alapvető 

hatáskörökön túlmenően további 

hatásköröket biztosíthatnak a nemzeti 

versenyhatóságok számára azok 

hatékonyságának további fokozása 

érdekében. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezzel szemben részletes 

szabályokra van szükség a titkos kartellek 

esetében az engedékenység megadásának 

feltételeivel kapcsolatban. A vállalkozások 

csak akkor fognak információkat 

szolgáltatni a titkos kartellekről, 

amelyekben részt vettek, ha kellő jogi 

garanciákkal rendelkeznek arra 

vonatkozóan, hogy mentesülnek a bírság 

alól. A tagállamokban alkalmazandó 

engedékenységi programok közötti jelentős 

különbségek jogi bizonytalanságot 

eredményeznek az esetleges 

engedékenységet kérelmezők számára, ami 

gyengítheti arra való hajlandóságukat, 

hogy kérelmezzék az engedékenységi 

eljárást. Ha a tagállamok az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó területen eltérő 

szigorúságú engedékenységi szabályokat 

írhatnak elő vagy alkalmazhatnak, az 

nemcsak azt a célt ássa alá, hogy a 

kérelmezők számára ösztönzőket tartsunk 

fenn annak érdekében, hogy az Unióban a 

versenyjog érvényesítése a lehető 

(10) Ezzel szemben részletes 

szabályokra van szükség a kartellek 

felfedése esetében az engedékenység 

feltételeivel kapcsolatban. A vállalkozások 

csak akkor fognak információkat 

szolgáltatni a kartellekről, amelyekben 

részt vettek, ha kellő jogi garanciákkal 

rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy 

mentesülnek a bírság alól. A 

tagállamokban alkalmazandó 

engedékenységi programok közötti jelentős 

különbségek jogi bizonytalanságot 

eredményeznek az esetleges 

engedékenységet kérelmezők számára, ami 

gyengítheti arra való hajlandóságukat, 

hogy kérelmezzék az engedékenységi 

eljárást. Ha a tagállamok az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó területen eltérő 

szigorúságú engedékenységi szabályokat 

írhatnak elő vagy alkalmazhatnak, az 

nemcsak azt a célt ássa alá, hogy a 

kérelmezők számára ösztönzőket tartsunk 

fenn annak érdekében, hogy az Unióban a 

versenyjog érvényesítése a lehető 
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leghatékonyabb legyen, hanem a belső 

piacon működő vállalkozások számára 

biztosított egyenlő versenyfeltételeket is 

veszélyezteti. Ez nem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy olyan 

engedékenységi programokat 

alkalmazzanak, amelyek nemcsak a titkos 

kartellekre vonatkoznak, hanem az 

EUMSZ 101. és 102. cikkébe, valamint az 

ezekkel egyenértékű nemzeti 

rendelkezésekbe ütköző egyéb 

jogsértésekre is. 

leghatékonyabb legyen, hanem a belső 

piacon működő vállalkozások számára 

biztosított egyenlő versenyfeltételeket is 

veszélyezteti. Ez nem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy olyan 

engedékenységi programokat 

alkalmazzanak, amelyek nemcsak a 

kartellekre vonatkoznak, hanem az 

EUMSZ 101. és 102. cikkébe, valamint az 

ezekkel egyenértékű nemzeti 

rendelkezésekbe ütköző egyéb 

jogsértésekre is. 

Indokolás 

Engedményeket a gyakorlatban annak lehet nyújtani, aki a kartellről elsőként információkat 

szolgáltat, nem pedig az egész kartellnek. A kartellek jellegüknél fogva titkosak, ezért a 

„titkos” szó felesleges a szövegben végig. A „titkos” kifejezés törlése összhangba hozza a 

szöveget a 2014/104 irányelvben alkalmazott szóhasználattal. Lásd még a 10. módosítást.  

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az EUMSZ 101. és 102. cikke 

hatékony és egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében meg kell erősíteni a 

nemzeti versenyhatóságok függetlenségét. 

Ennek érdekében a nemzeti jogban 

kifejezetten rendelkezni kell annak 

biztosítása céljából, hogy az EUMSZ 101. 

és 102. cikkének alkalmazása során a 

nemzeti versenyhatóság védve legyen a 

külső beavatkozással vagy a politikai 

nyomással szemben, amely 

veszélyeztetheti az elé kerülő ügyek 

független értékelését. Ebből a célból előre 

meg kell határozni a nemzeti 

versenyhatóság döntéshozó testületét 

alkotó tagok felmentésének indokaira 

vonatkozó szabályokat, hogy ne 

merülhessen fel észszerű kétség az említett 

testület pártatlanságára és külső 

tényezőktől való befolyásolhatatlanságára 

vonatkozóan. 

(14) Az EUMSZ 101. és 102. cikke 

hatékony és egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében meg kell erősíteni a 

nemzeti versenyhatóságok függetlenségét. 

Ennek érdekében a nemzeti jogban 

kifejezetten rendelkezni kell annak 

biztosítása céljából, hogy az EUMSZ 101. 

és 102. cikkének alkalmazása során a 

nemzeti versenyhatóság védve legyen a 

külső beavatkozással vagy a politikai 

nyomással szemben, amely 

veszélyeztetheti az elé kerülő ügyek 

független értékelését. Ebből a célból előre 

meg kell határozni a nemzeti 

versenyhatóság döntéshozó testületét 

alkotó tagok kinevezésének és 

felmentésének indokaira vonatkozó 

egyértelmű és átlátható szabályokat és 

eljárásokat, hogy ne merülhessen fel 

észszerű kétség az említett testület 

pártatlanságára és külső tényezőktől való 
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befolyásolhatatlanságára vonatkozóan. 

Indokolás 

Az előadó e tekintetben úgy érvel, hogy mivel a javaslat növelné a nemzeti versenyhatóságok 

hatásköreit és feladatait, ezzel párhuzamosan növelni kell munkatársaik függetlenségét és 

szakértelmét. Az érdemeken alapuló és átlátható kinevezések és az objektív tényeken alapuló 

elbocsátások előmozdítanák a döntéshozatali függetlenséget, és növelnék a nemzeti 

versenyhatóságokba vetett általános bizalmat. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A nemzeti versenyhatóság 

függetlenségének biztosítása érdekében a 

nemzeti versenyhatóság személyzete és 

döntéshozó testülete tagjainak 

feddhetetleneknek kell lenniük, és 

tartózkodniuk kell a feladataik ellátásával 

összeegyeztethetetlen tevékenységektől. 

Elkerülendő, hogy a személyzet vagy a 

döntéshozó testület tagjai által végzett 

értékelés függetlensége veszélybe kerüljön, 

a személyzet és a döntéshozó testület 

tagjainak alkalmazásuk és megbízatásuk 

időtartama alatt és ezt követően észszerű 

időtartamon belül tartózkodniuk kell 

bármely nem összeegyeztethető – akár 

kereső, akár egyéb – tevékenységtől. Ez 

továbbá azt is jelenti, hogy alkalmazásuk 

és megbízatásuk időtartama alatt nem 

tarthatnak fenn érdekeltséget olyan 

vállalkozásokban vagy szervezetekben, 

amelyek az adott nemzeti 

versenyhatósággal kapcsolatban állnak, 

amennyiben ez veszélyeztetheti 

függetlenségüket. A személyzet és a 

döntéshozó testület tagjainak 

nyilatkozniuk kell minden olyan 

érdekeltségről vagy vagyoni eszközről, 

amely összeférhetetlenséghez vezethet 

feladataik ellátása során. Kötelezni kell 

őket arra, hogy a döntéshozó testületet, 

annak többi tagját, vagy – azon nemzeti 

(15) A nemzeti versenyhatóság 

függetlenségének biztosítása érdekében a 

nemzeti versenyhatóság személyzete és 

döntéshozó testülete, illetve vezetése 

tagjainak feddhetetleneknek kell lenniük, 

és tartózkodniuk kell a feladataik 

ellátásával összeegyeztethetetlen 

tevékenységektől. Elkerülendő, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok személyzete, 
döntéshozó testülete vagy vezetése által 

végzett értékelés függetlensége veszélybe 

kerüljön, a személyzet és a döntéshozó 

testület tagjainak alkalmazásuk és 

megbízatásuk időtartama alatt és ezt 

követően észszerű időtartamon belül 

tartózkodniuk kell bármely, 

összeférhetetlenséget eredményező vagy 

egyéb módon nem összeegyeztethető – 

akár kereső, akár egyéb – tevékenységtől. 

Ez továbbá azt is jelenti, hogy 

alkalmazásuk és megbízatásuk időtartama 

alatt nem tarthatnak fenn érdekeltséget 

olyan vállalkozásokban vagy 

szervezetekben, amelyek az adott nemzeti 

versenyhatósággal kapcsolatban állnak, 

amennyiben ez veszélyeztetheti 

függetlenségüket. A nemzeti 

versenyhatóságok személyzetének, 
döntéshozó testületének és vezetésének 

nyilatkoznia kell minden olyan 

érdekeltségről vagy vagyoni eszközről, 
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versenyhatóságok esetében, ahol a 

döntéshozói hatáskörrel egyetlen személyt 

bíznak meg – a kinevezésre jogosult 

hatóságot tájékoztassák, amennyiben 

feladataik ellátása során olyan ügyben kell 

döntést hozniuk, amelyben 

pártatlanságukat potenciálisan csorbító 

érdekeltséggel rendelkeznek. 

amely összeférhetetlenséghez vezethet 

feladataik ellátása során. E célból a 

nemzeti versenyhatóságok személyzete, 

döntéshozó testülete és vezetése évente 

kötelezettségvállalási nyilatkozatot és 

érdekeltségi nyilatkozatot tesz, amelyben 

feltünteti azokat a közvetlen és közvetett 

érdekeltségeit, amelyek sérthetik 

függetlenségét, és befolyásolhatják 

bármely feladata teljesítését. Kötelezni 

kell őket arra, hogy a döntéshozó testületet, 

annak többi tagját, vagy – azon nemzeti 

versenyhatóságok esetében, ahol a 

döntéshozói hatáskörrel egyetlen személyt 

bíznak meg – a kinevezésre jogosult 

hatóságot tájékoztassák, amennyiben 

feladataik ellátása során olyan ügyben kell 

döntést hozniuk, amelyben 

pártatlanságukat potenciálisan csorbító 

érdekeltséggel rendelkeznek. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A nemzeti versenyhatóságok 

függetlenségét erősítené, ha autonómiával 

rendelkeznének a számukra előirányzott 

költségvetések végrehajtását illetően. A 

költségvetés kezelésének e szabadságát a 

nemzeti költségvetési szabályok és 

eljárások tiszteletben tartása mellett kell 

gyakorolni. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok vizsgálati hatásköreinek 

alkalmasnak kell lenniük a digitális 

(21) A nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok vizsgálati hatásköreinek 

alkalmasnak kell lenniük a digitális 
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környezet jelentette végrehajtási kihívások 

kezelésére, és lehetővé kell tenniük a 

nemzeti versenyhatóságok számára, hogy a 

vállalkozásra vagy a vizsgálati intézkedés 

hatálya alá tartozó vállalkozások 

társulására vonatkozó minden információt 

digitális formában szerezzenek be, 

beleértve a forenzikus eszközökkel 

megszerzett adatokat is, függetlenül attól, 

hogy azokat milyen adathordozón (laptop, 

mobiltelefon és egyéb mobil eszközök stb.) 

tárolják. 

környezet jelentette végrehajtási kihívások 

kezelésére, és lehetővé kell tenniük a 

nemzeti versenyhatóságok számára, hogy a 

vállalkozásra vagy a vizsgálati intézkedés 

hatálya alá tartozó vállalkozások 

társulására vonatkozó minden információt 

digitális formában szerezzenek be, 

beleértve a forenzikus eszközökkel 

megszerzett adatokat is, függetlenül attól, 

hogy azokat milyen adathordozón (laptop, 

mobiltelefon, egyéb mobil eszközök és 

felhőalapú tárolás stb.) tárolják. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. „titkos kartell”: két vagy több 

versenytárs közötti olyan megállapodás 

és/vagy összehangolt magatartás, amelynek 

célja a versenytársak piaci versenyben 

követett magatartásának összehangolása 

vagy a verseny releváns tényezőinek 

befolyásolása többek között olyan 

magatartás útján, mint a vételi vagy eladási 

árak vagy egyéb kereskedelmi feltételek 

rögzítése, a termelési vagy értékesítési 

kvóták felosztása, a piac felosztása, 

ideértve az ajánlattételben való 

összejátszást, az import- vagy 

exportkorlátozásokat és/vagy más 

versenytársak elleni versenyellenes 

tevékenységeket, és amely részben vagy 

egészben csak az abban részt vevők 

számára ismert; 

9. „kartell” két vagy több versenytárs 

közötti olyan megállapodás vagy 

összehangolt magatartás, amelynek célja a 

versenytársak piaci versenyben követett 

magatartásának összehangolása vagy a 

verseny releváns tényezőinek befolyásolása 

többek között, de nem kizárólag olyan 

magatartás útján, mint a vételi vagy eladási 

árak vagy egyéb kereskedelmi feltételek – 

a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra 

vonatkozókat is ideértve – rögzítése vagy 

összehangolása, a termelési vagy 

értékesítési kvóták felosztása, a piac és a 

vevők felosztása, ideértve az ajánlattételben 

való összejátszást, az import- vagy 

exportkorlátozásokat vagy más 

versenytársak elleni versenyellenes 

tevékenységeket; 

(A meghatározás módosítását a szöveg egészében át kell vezetni.) 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az uniós jog általános elveivel és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával 

összhangban a nemzeti versenyhatóságok 

által az ezen irányelvben említett 

hatáskörök gyakorlására megfelelő 

biztosítékokat kell alkalmazni, beleértve a 

vállalkozások védelemhez való jogát és a 

bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való 

jogot. 

Az uniós jog általános elveivel és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájával 

összhangban a nemzeti versenyhatóságok 

által az ezen irányelvben említett 

hatáskörök gyakorlására megfelelő 

biztosítékokat kell alkalmazni, beleértve a 

vállalkozások védelemhez, megfelelő 

ügyintézéshez és tisztességes eljáráshoz 
való jogát, valamint a bíróság előtti 

hatékony jogorvoslathoz való jogot. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóság személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai a politikai és 

egyéb külső befolyástól függetlenül 

képesek ellátni feladataikat és gyakorolni 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazására vonatkozó hatásköreiket; 

a) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóság igazgatója, valamint 

személyzetének és döntéshozó testületének 

tagjai a politikai és egyéb külső befolyástól 

függetlenül képesek ellátni feladataikat és 

gyakorolni az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazására vonatkozó 

hatásköreiket; 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai az EUMSZ 

101. és 102. cikkének alkalmazására 

vonatkozó feladataik ellátása és 

hatásköreik gyakorlása során egyetlen 

kormánytól vagy más köz- vagy magánjogi 

jogalanytól sem kérhetnek, illetve 

b) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok igazgatója, valamint 

személyzetének és döntéshozó testületének 

tagjai az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazására vonatkozó feladataik 

ellátása és hatásköreik gyakorlása során 

egyetlen kormánytól vagy más köz- vagy 

magánjogi jogalanytól sem kérhetnek, 
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fogadhatnak el utasításokat; illetve fogadhatnak el utasításokat; 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok személyzetének és 

döntéshozó testületének tagjai 

tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, 

amely összeegyeztethetetlen feladataik 

ellátásával és hatásköreik gyakorlásával az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazása 

tekintetében; 

c) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok igazgatója, valamint 

személyzetének és döntéshozó testületének 

tagjai, továbbá vezetése tartózkodnak 

minden olyan intézkedéstől, amely 

összeegyeztethetetlen feladataik ellátásával 

és hatásköreik gyakorlásával az EUMSZ 

101. és 102. cikkének alkalmazása 

tekintetében; ez különösen azt jelenti, 

hogy alkalmazásuk és megbízatásuk 

időtartama alatt nem tarthatnak fenn 

érdekeltséget olyan vállalkozásokban vagy 

szervezetekben, amelyek az adott nemzeti 

versenyhatósággal kapcsolatban állnak, 

amennyiben ez veszélyeztetheti 

függetlenségüket; 

Indokolás 

Az előadó szándéka az, hogy megerősítse a nemzeti versenyhatóságok személyzetének és 

tagjainak pártatlanságát. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) A nemzeti versenyhatóságok 

személyzetének, döntéshozó testületének 

és vezetésének nyilatkoznia kell minden 

olyan érdekeltségről vagy vagyoni 

eszközről, amely összeférhetetlenséghez 

vezethet feladataik ellátása során. E 

célból a nemzeti versenyhatóságok 

személyzete, döntéshozó testülete és 

vezetése évente kötelezettségvállalási 
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nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot 

tesz, amelyben feltünteti azokat a 

közvetlen és közvetett érdekeltségeit, 

amelyek sérthetik függetlenségét, és 

befolyásolhatják bármely feladata 

teljesítését. 

Indokolás 

Az előadó szándéka az, hogy fokozza a nemzeti versenyhatóságok függetlenségét a politikai 

vagy üzleti befolyástól. Hasonló rendelkezések már léteznek az ágazati jogszabályokban, 

például a vasúti ágazat szabályozó testületeire vonatkozóan (a 2012/34 irányelv 55. cikke).  

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok döntéshozó testületének 

tagjai csak akkor menthetők fel, ha már 

nem teljesítik a feladataik ellátásához 

szükséges feltételeket, vagy ha a nemzeti 

jog értelmében súlyos kötelességszegést 

követnek el. A felmentés indokait előre 

meg kell határozni a nemzeti jogban. A 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok 

döntéshozó testületének tagjai az 5. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott, az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének alkalmazása 

során fennálló feladataik megfelelő 

ellátásával és hatásköreik gyakorlásával 

kapcsolatos indokok alapján nem 

menthetők fel; 

d) A nemzeti közigazgatási 

versenyhatóságok igazgatója és 

döntéshozó testületének tagjai csak akkor 

menthetők fel, ha már nem teljesítik a 

feladataik ellátásához szükséges 

feltételeket, vagy ha a nemzeti jog 

értelmében súlyos kötelességszegést 

követnek el. A felmentés indokait előre 

meg kell határozni a nemzeti jogban. A 

nemzeti közigazgatási versenyhatóságok 

döntéshozó testületének tagjai az ezen 

irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében 

meghatározott, az EUMSZ 101. és 102. 

cikkének alkalmazása során fennálló 

feladataik megfelelő ellátásával és 

hatásköreik gyakorlásával kapcsolatos 

indokok alapján nem menthetők fel; 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A nemzeti versenyhatóságok 
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döntéshozó szerveinek tagjait előre 

meghatározott egyértelmű és átlátható 

szabályok és eljárások alapján kell 

kinevezni. 

Indokolás 

Az előadó szándéka az, hogy fokozza a nemzeti versenyhatóságok függetlenségét a politikai 

vagy üzleti befolyástól. Hasonló rendelkezések már léteznek az ágazati jogszabályokban, 

például a vasúti ágazat szabályozó testületeire vonatkozóan (a 2012/34 irányelv 55. cikke).  

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik gyakorlásához szükséges 

emberi, pénzügyi és technikai 

erőforrásokkal. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek 

az EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához kapcsolódó, a (2) 

bekezdésben meghatározott feladataik és 

hatásköreik pártatlan és hatékony 

gyakorlásához szükséges emberi, pénzügyi 

és technikai erőforrásokkal. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok külön éves 

költségvetéssel rendelkezzenek, és hogy a 

nemzeti költségvetési előírások tiszteletben 

tartása mellett önállóságot élvezzenek 

forrásaik felhasználása és a kivizsgálások 

rangsorolása terén. 

Indokolás 

Ha a nemzeti versenyhatóságok maguk dönthetnek arról, hogy hogyan osszák el pénzügyi 

forrásaikat a különböző esetek között, ez rugalmasságot és függetlenséget biztosít számukra 

prioritási sorrend meghatározásában. Egyes nemzeti versenyhatóságok számára ez a 
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függetlenség szempontjából jelentős előrelépést jelentene. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az üzleti tevékenységhez 

kapcsolódó üzleti könyvek és egyéb 

nyilvántartások ellenőrzése, függetlenül 

attól, hogy azokat milyen adathordozón 

tárolják, ideértve az azon információkhoz 

való hozzáférést, amelyek a helyszíni 

vizsgálat tárgyát képező szervezet számára 

hozzáférhetők; 

b) az üzleti tevékenységhez 

kapcsolódó üzleti könyvek és egyéb 

nyilvántartások ellenőrzése, függetlenül 

attól, hogy azokat milyen adathordozón (pl. 

laptop, mobil eszközök és felhőalapú 

tárolás) tárolják, ideértve az azon 

információkhoz való hozzáférést, amelyek 

a helyszíni vizsgálat tárgyát képező 

szervezet számára hozzáférhetők; 

Indokolás 

Az előadó szándéka az, hogy a javaslatot hozzáigazítsa a digitális kor követelményeihez, és 

lehetővé tegye a nemzeti versenyhatóságok számára, hogy könnyebben hozzáférjenek a 

médiákhoz. A kartellekre vonatkozó információkat ritkán foglalják írásba, ezeket sokkal 

inkább elektronikus levelezés formájában lehet fellelni. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok határozat 

útján előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

közigazgatási versenyhatóságok 

előírhassák a vállalkozások és a 

vállalkozások társulásai számára az 

EUMSZ 101. és 102. cikkének 

alkalmazásához szükséges valamennyi 

információ meghatározott határidőn belül 

történő rendelkezésre bocsátását. Ez a 

kötelezettség a vállalkozás és a 

vállalkozások társulásai számára 

hozzáférhető információkra terjed ki. 
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Indokolás 

Az előadó szándéka az, hogy elősegítse a nemzeti versenyhatóságok számára az 

információkérést, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson számukra, és hogy felgyorsítsa az 

eljárásokat.  

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a 8. cikkben említett határozat 

szerinti kérésre adott válaszban helytelen, 

hiányos vagy félrevezető információt 

szolgáltatnak, vagy a meghatározott 

határidőn belül nem szolgáltatnak 

információt; 

d) a 8. cikkben említett kérésre adott 

válaszban helytelen, hiányos vagy 

félrevezető információt szolgáltatnak, vagy 

a meghatározott határidőn belül nem 

szolgáltatnak információt; 

Indokolás 

Az előadó szándéka az, hogy elősegítse a nemzeti versenyhatóságok számára az 

információkérést, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson számukra, és hogy felgyorsítsa az 

eljárásokat. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét legalább a vállalkozás 

vagy a vállalkozás társulása által a 

határozatot megelőző üzleti évben elért 

globális árbevétel 10 %-ában állapítsák 

meg. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti versenyhatóság által az EUMSZ 

101. vagy 102. cikkének megsértésében 

részt vevő egyes vállalkozásokra vagy 

vállalkozások társulásaira kiróható bírság 

maximális összegét a vállalkozás vagy a 

vállalkozás társulása által a határozatot 

megelőző üzleti évben elért globális 

árbevétel legalább 10%-ában állapítsák 

meg. 
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Indokolás 

A bel- és igazságügyekre vonatkozó uniós jogszabályokban egységesek a maximális 

kiszabható bírságok.  A megfogalmazás a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002. június 

13-i tanácsi kerethatározat 5. cikkét tükrözi.  

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összegét legalább a társulás 

jogsértése által érintett piacon 

tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevétele 10 %-ában 

kell megállapítani. Az egyes 

vállalkozásoknak a bírság megfizetése 

tekintetében fennálló pénzügyi felelőssége 

azonban nem haladhatja meg az (1) 

bekezdéssel összhangban meghatározott 

maximális összeget. 

(2) Amennyiben a vállalkozások 

társulásai által elkövetett jogsértés a tagok 

tevékenységéhez kapcsolódik, a bírság 

maximális összege nem lehet kevesebb, 

mint a társulás jogsértése által érintett 

piacon tevékenységet folytató egyes tagok 

összesített globális árbevételének 10%-a. 

Az egyes vállalkozásoknak a bírság 

megfizetése tekintetében fennálló pénzügyi 

felelőssége azonban nem haladhatja meg az 

(1) bekezdéssel összhangban 

meghatározott maximális összeget. 

Indokolás 

A bel- és igazságügyekre vonatkozó uniós jogszabályokban egységesek a maximális 

kiszabható bírságok. A megfogalmazás a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002. június 

13-i tanácsi kerethatározat 5. cikkét tükrözi. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

kérelmezők az engedékenység iránti 

kérelmet benyújthatják írásban, és hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkeznek 

olyan rendszerrel, amely lehetővé teszi 

számukra, hogy az engedékenységi 

nyilatkozatokat szóban vagy más olyan 

formában is elfogadhassák, amely nem 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

kérelmezők az engedékenység iránti 

kérelmet benyújthatják írásban, és hogy a 

nemzeti versenyhatóságok rendelkeznek 

olyan rendszerrel, amely lehetővé teszi 

számukra, hogy az engedékenységi 

nyilatkozatokat szóban vagy más olyan 

formában is elfogadhassák, amely nem 
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eredményezi a kérelmező birtokában, 

megőrzése vagy ellenőrzése alatt lévő 

dokumentumok, információk vagy egyéb 

anyagok előállítását. 

eredményezi a kérelmező birtokában, 

megőrzése vagy ellenőrzése alatt lévő 

dokumentumok, információk vagy egyéb 

anyagok előállítását. A tagállamok 

lehetővé teszik a nemzeti 

versenyhatóságok számára, hogy az 

engedékenység iránti kérelmeket és az 

előzetes kérelmeket teljes egészében a 

nemzeti versenyhatóság hivatalos 

nyelvétől/nyelveitől eltérő másik uniós 

nyelven fogadják el. 

Indokolás 

Az előadó szándéka az, hogy további ösztönzést nyújtson a vállalkozásoknak az 

engedékenység iránti kérelmek benyújtásához azáltal, hogy – lehetőség szerint – így 

csökkennek az engedékenységi kérelmek fordítási költségei. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 

kérelmezők, akik egy feltételezett titkos 

kartellal kapcsolatban marker iránti 

kérelem vagy teljes kérelem benyújtása 

révén engedékenységért folyamodtak a 

Bizottsághoz, ugyanazon kartellal 

kapcsolatban nem végleges előzetes 

kérelmet nyújthassanak be a kérelmező 

által az ügy kezelésére megfelelőnek ítélt 

nemzeti versenyhatósághoz. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon 

kérelmezők, akik egy feltételezett kartellal 

kapcsolatban marker iránti kérelem vagy 

teljes kérelem benyújtása révén 

engedékenységért folyamodtak a 

Bizottsághoz, ugyanazon kartellal 

kapcsolatban nem végleges előzetes 

kérelmet nyújthassanak be a kérelmező 

által az ügy kezelésére megfelelőnek ítélt 

nemzeti versenyhatósághoz. 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmek 

tárgyát képező titkos kartellban való 

részvételük tekintetében a bírság alóli 

mentességért a versenyhatóságokhoz 

folyamodó kérelmezők jelenlegi és volt 

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmek 

tárgyát képező titkos kartellban való 

részvételük tekintetében a bírság alóli 

mentességért a versenyhatóságokhoz 

folyamodó kérelmezők jelenlegi és volt 
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alkalmazottai és igazgatói védelmet 

élveznek a büntetőjogi és közigazgatási 

szankciók alól, valamint a kérelem által 

érintett titkos kartellban való részvételük 

miatt nem büntetőjogi bírósági eljárásban 

kiszabott szankciók alól, amennyiben ezek 

az alkalmazottak és igazgatók aktívan 

együttműködnek az érintett 

versenyhatósággal, és a mentesség iránti 

kérelem megelőzi a büntetőeljárás 

kezdetét. 

alkalmazottai és igazgatói védelmet 

élveznek a büntetőjogi és közigazgatási 

szankciók alól, valamint a kérelem által 

érintett titkos kartellban való részvételük 

miatt nem büntetőjogi bírósági eljárásban 

kiszabott szankciók alól, amennyiben ezek 

az alkalmazottak és igazgatók aktívan 

együttműködnek az érintett 

versenyhatósággal, és a mentesség iránti 

kérelem megelőzi azt a dátumot, amelyen 

a tagállam illetékes hatóságai az 

alkalmazottak és az igazgatók tudomására 

hozták a büntetőeljárást. 

Indokolás 

Amennyiben az irányelv túl tág rendelkezést határoz meg az engedékenység tekintetében, 

megszűnhet a szankciók visszatartó hatása. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A megkeresett hatóság nem köteles 

az (1) bekezdés szerinti határozatok 

végrehajtására, amennyiben ez 

nyilvánvalóan ellentétes lenne a végrehajtó 

tagállam közrendjével. 

(5) A megkeresett hatóság végrehajtja 

az (1) bekezdés szerinti határozatokat, 

kivéve amennyiben észszerű indokokkal 

bizonyítani tudja a megkereső hatóság 

felé, hogy ez nyilvánvalóan ellentétes 

lenne a végrehajtó tagállam közrendjével. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 26a. cikk 

 A költségek nemzeti versenyhatóságok 

közötti megosztása 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 
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megkeresett hatóság kérésére a megkereső 

hatóság: 

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

intézkedések tekintetében viselje az összes 

indokolt pótlólagos költséget, köztük a 

fordítási és ügyintézési költségeket; 

 b) a 25. cikk alapján hozott 

intézkedések tekintetében lehetővé tegye a 

megkeresett hatóság számára, hogy a 

beszedett bírság és kényszerítő bírság 

összegéből valamennyi indokolt 

ügyintézési költségét megtéríttesse. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság biztosítja, hogy a 

nemzeti versenyhatóságok által az első 

hivatalos vizsgálat megkezdéséről küldött, 

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

bekezdése szerinti értesítés elérhető legyen 

a többi tagállam nemzeti versenyhatóságai 

számára az Európai Versenyhatóságok 

Hálózata keretében. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ezen irányelvben említett 

rendelkezések alapján összegyűjtött 

információk csak beszerzésük céljára 

használhatók fel. Az információk nem 

használhatók fel bizonyítékként a 

természetes személyekkel szembeni 

szankciók megállapításának céljára. 

(1) Az ezen irányelvben említett 

rendelkezések alapján összegyűjtött 

információk csak beszerzésük céljára 

használhatók fel. Az információk nem 

használhatók fel bizonyítékként a 

természetes személyekkel szembeni 

szankciók megállapításának céljára. 

Amennyiben személyes büntetőjogi 

felelősség esete merül fel, a 
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versenyhatóság adatokat adhat ki az 

eljáró bíróság vagy ügyészség számára. 
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