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Módosítás 1
Wim van de Camp

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot, hogy amint a 
pénzügyi szektor ismét megerősödik, a 
belső piacon belüli tisztességes verseny 
érdekében biztosítsa, hogy a bankok 
visszafizessék az állami támogatásokat;

2. felkéri a Bizottságot, hogy amint a 
pénzügyi szektor ismét megerősödik, a 
belső piacon belüli tisztességes verseny 
érdekében biztosítsa, hogy a bankok 
visszafizessék az állami támogatásokat, 
valamint biztosítson egyenlő feltételeket a 
piacról való kivonulás  tekintetében;

Or. en

Módosítás 2
Andreas Schwab

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot, hogy amint a 
pénzügyi szektor ismét megerősödik, a 
belső piacon belüli tisztességes verseny 
érdekében biztosítsa, hogy a bankok 
visszafizessék az állami támogatásokat;

2. felkéri a Bizottságot, hogy amint a 
pénzügyi szektor ismét megerősödik, a 
belső piacon belüli tisztességes verseny 
érdekében biztosítsa, hogy a bankok 
visszafizessék az állami támogatásokat;
hangsúlyozza, hogy hosszú távon teljes 
mértékben fel kell számolni az összes 
határidős állami támogatási szabályt, 
különösen a gépkocsi-ágazatban;

Or. de

Módosítás 3
Wim van de Camp

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje 
a magatartással kapcsolatos intézkedések 
versenyre gyakorolt hatását és azok 
ügyfelekre és fogyasztókra vonatkozó 
következményeit;

Or. en

Módosítás 4
Wim van de Camp

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy figyelembe kell 
venni a támogatási intézkedések összes 
olyan közvetlen és közvetett formáját, 
amelynek potenciálisan torzító hatása 
lehet, de amelyet jelenleg nem tekintenek 
állami támogatásnak;

Or. en

Módosítás 5
Andreas Schwab

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
versenypolitikáról készített éves 
jelentésében jobban emelje ki azokat az 
előnyöket, amelyeket a verseny a 
fogyasztók számára jelent;

Or. de
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Módosítás 6
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
verseny- és fogyasztóvédelmi politikák 
közötti szinergia kialakítására, beleértve a 
versenyjogszabályok megsértésének 
áldozatai számára kialakított európai 
kollektív jogorvoslati mechanizmust;

3. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
verseny- és fogyasztóvédelmi politikák 
közötti szinergia kialakítására, amely során 
azt is meg kell vizsgálni, hogy egy, a 
versenyjogszabályok megsértésének 
áldozatai számára kialakított európai 
kollektív jogorvoslati mechanizmust
miképp lehetne a már meglévő nemzeti 
jogszabályok közé beilleszteni;

Or. de

Módosítás 7
Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
verseny- és fogyasztóvédelmi politikák 
közötti szinergia kialakítására, beleértve a 
versenyjogszabályok megsértésének 
áldozatai számára kialakított európai 
kollektív jogorvoslati mechanizmust;

3. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
verseny- és fogyasztóvédelmi politikák 
közötti szinergia kialakítására, beleértve a 
versenyjogszabályok megsértésének 
áldozatai számára kialakított európai 
kollektív jogorvoslati mechanizmust az 
Európai Parlament 2009. március 26-i 
állásfoglalásában megállapított feltételek 
– például a kizárólag a valóban 
elszenvedett kárnak az azonosított 
személyek köre, vagy az általuk 
megnevezett személyek számára való 
megtérítése– figyelembe vételével;

Or. de
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Módosítás 8
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
verseny- és fogyasztóvédelmi politikák 
közötti szinergia kialakítására, beleértve a 
versenyjogszabályok megsértésének 
áldozatai számára kialakított európai 
kollektív jogorvoslati mechanizmust;

3. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
verseny- és fogyasztóvédelmi politikák 
közötti szinergia kialakítására, beleértve a 
versenyjogszabályok megsértésének 
áldozatai számára kialakított európai 
kollektív jogorvoslati mechanizmust a 
szabadon választható részvétel elvéből 
kiindulva;

Or. en

Módosítás 9
Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a vertikális csoportmentesítési 
rendeletet, mivel az biztosítja a gyártók és 
a forgalmazók közötti egyensúlyt; 
rámutat, hogy a versenyzáradékok általi 
időbeli korlátozások figyelmen kívül 
hagyása a gyakorlatban nem példa 
nélküli, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
különös figyelmet szenteljen az ilyen 
szabálytalan gyakorlatoknak;

Or. de

Módosítás 10
Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy a Bizottságnak a 
jelenleg is folyó piacfigyelő intézkedések 
fényében a nemzetközi szintű beszerzői 
közösségeket kritikus módon kell 
vizsgálnia, mivel a beszerzői hatalmuk 
által létrehozott árelőnyök nem jutnak el a 
fogyasztóhoz alacsonyabb fogyasztói árak 
formájában;

Or. de

Módosítás 11
Andreas Schwab

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3c. ismételten kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a bírságkiszámítás alapját, 
és a bírságolás új elveit adott esetben 
illessze be az 1/2003/EK rendeletbe;

Or. de

Módosítás 12
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a Bizottság és a nemzeti 
versenyhatóságok közötti megerősített 
együttműködés szükségességét, hogy az 
élelmiszerpiacon közös versenykoncepciót 
lehessen kialakítani a folyamatos 
információcserére, a problémás területek 
korai felismerésére és a feladatoknak az 
európai versenyhálózat tagjai közötti 
hatékony felosztásra alapozva, mivel az 
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élelmiszerpiacok inkább nemzeti méretűek 
és különböző jogi, gazdasági és kulturális 
sajátosságokkal rendelkeznek;

Or. el

Módosítás 13
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy e megerősített 
együttműködés célja a versenyszabályok 
védelmével, felügyeletével és 
végrehajtásával kapcsolatos koherens 
megközelítés kialakítása kell hogy legyen 
az élelmiszerpiacokon belüli igazságos 
verseny, valamint az élelmiszer-ellátási 
lánc optimális működésének a fogyasztók 
javára történő biztosítása végett; 

Or. el

Módosítás 14
Andreas Schwab

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy szükség van egy 
olyan belső energiapiacra, amelyről a 
fogyasztók megfizethető áron 
vásárolhatnának energiát; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
vállatok összeolvadása miatt ne szűnjenek 
meg a piac liberalizációjából adódó 
fogyasztói előnyök; rámutat arra, hogy 
sürgősen kezelni kell verseny szabályozott 
energiatarifák miatti torzulását;

4. emlékeztet arra, hogy szükség van egy 
olyan belső energiapiacra, amelyről a 
fogyasztók megfizethető áron 
vásárolhatnának energiát és hangsúlyozza, 
hogy következetesen törekedni kell a belső 
energiapiaci csomag teljes végrehajtására;
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a vállatok összeolvadása miatt ne 
szűnjenek meg a piac liberalizációjából 
adódó fogyasztói előnyök; rámutat arra, 
hogy sürgősen kezelni kell verseny 
szabályozott energiatarifák miatti 
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torzulását;

Or. de

Módosítás 15
Lara Comi

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri az Európai Bizottságot, hogy az 
utasforgalmi nemzeti piacok 
liberalizációja által törekedjék az egységes
vasúti piac teljes mértékű 
megvalósítására; felkéri a Bizottságot, 
hogy az átmeneti időszakban javasoljon 
kölcsönösségi záradékot azon tagállamok 
számára, amelyek úgy határoznak, hogy 
előbb megnyitják piacaikat;

Or. it

Módosítás 16
Andreas Schwab

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálatosnak tartja, hogy a 
gyógyszeripari ágazaton belüli verseny 
javításában nem történt fejlődés; kéri a 
Bizottságot, hogy küzdjön azon szabadalmi 
csoportok ellen, amelyek késleltetik a 
generikus gyógyszerek piacra jutását és 
korlátozzák a betegek hozzáférését a 
megfizethető gyógyszerekhez; sürgeti a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon büntető 
intézkedéseket a generikus gyógyszerekkel 
kapcsolatban alkalmazott félrevezető 
kampánnyal szemben;

5. sajnálatosnak tartja, hogy a 
gyógyszeripari ágazaton belüli verseny 
javításában nem történt fejlődés, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjék a 
gyógyszerek belső piacának teljes mértékű 
megvalósítására, például azáltal, hogy az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) 
nagyobb szerepet kap a központilag 
engedélyezett gyógyszerek kérdésében;
kéri a Bizottságot, hogy küzdjön azon 
szabadalmi csoportok ellen, amelyek 
késleltetik a generikus gyógyszerek piacra 
jutását és korlátozzák a betegek 
hozzáférését a megfizethető 
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gyógyszerekhez; sürgeti a Bizottságot, 
hogy alkalmazzon büntető intézkedéseket a 
generikus gyógyszerekkel kapcsolatban 
alkalmazott félrevezető kampánnyal 
szemben;

Or. de

Módosítás 17
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálatosnak tartja, hogy a 
gyógyszeripari ágazaton belüli verseny 
javításában nem történt fejlődés; kéri a 
Bizottságot, hogy küzdjön azon szabadalmi 
csoportok ellen, amelyek késleltetik a 
generikus gyógyszerek piacra jutását és 
korlátozzák a betegek hozzáférését a 
megfizethető gyógyszerekhez; sürgeti a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon büntető 
intézkedéseket a generikus gyógyszerekkel 
kapcsolatban alkalmazott félrevezető 
kampánnyal szemben;

5. sajnálatosnak tartja, hogy a 
gyógyszeripari ágazaton belüli verseny 
javításában nem történt fejlődés; kéri a 
Bizottságot, hogy küzdjön azon szabadalmi 
csoportok szisztematikus gyakorlatából 
származó esetleges visszaélések ellen, 
amelyek késleltetik a generikus 
gyógyszerek piacra jutását és korlátozzák a
betegek hozzáférését a megfizethető 
gyógyszerekhez; sürgeti a Bizottságot, 
hogy alkalmazzon büntető intézkedéseket a 
generikus gyógyszerekkel kapcsolatban 
alkalmazott félrevezető kampánnyal 
szemben;

Or. en

Módosítás 18
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a verseny az 
egészségügyi ágazatban javíthatja az 
egészségügyi ellátás minőségét, ami az 
európai polgárok javára szolgálna; 
felszólítja a Bizottságot, hogy kísérje 
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figyelemmel az egészségügyi ágazatban 
folyó történéseket és különösen a köz- és 
magánkórházak közötti versenyt; kéri a 
Bizottságot, hogy alaposabban vizsgálja
meg azokat az eseteket,amelyekben 
magánkórházak emelnek panaszt a 
közkórházaknak odaítélt 
kereszttámogatások miatt azokban az 
országokban, amelyek liberalizálták az 
ágazatot;

Or. en

Módosítás 19
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. javasolja egy európai szabadalom és a 
szabadalmakhoz kapcsolódó vitás kérdések 
megoldását célzó mechanizmus 
létrehozását, annak érdekében, hogy 
kezelni lehessen a verseny a szabadalmakra 
vonatkozó jelenlegi rendelkezésekből 
adódó torzulását;

6. hangsúlyozottan támogatja egy európai 
szabadalom és a szabadalmakhoz 
kapcsolódó vitás kérdések megoldását 
célzó mechanizmus létrehozását, annak 
érdekében, hogy kezelni lehessen a verseny 
a szabadalmakra vonatkozó jelenlegi 
rendelkezésekből adódó torzulását;

Or. de

Módosítás 20
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. javasolja egy európai szabadalom és a 
szabadalmakhoz kapcsolódó vitás kérdések 
megoldását célzó mechanizmus 
létrehozását, annak érdekében, hogy 
kezelni lehessen a verseny a szabadalmakra 
vonatkozó jelenlegi rendelkezésekből 
adódó torzulását;

6. javasolja egy uniós szabadalom és a 
szabadalmakhoz kapcsolódó vitás kérdések 
megoldását célzó uniós mechanizmus 
létrehozását, annak érdekében, hogy 
kezelni lehessen a verseny a szabadalmakra 
vonatkozó jelenlegi rendelkezésekből 
adódó torzulását;
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Or. en

Módosítás 21
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a versenyjog megsértése 
a fizetőkártyák piacán hátrányosan érinti 
a fogyasztókat; támogatja a Bizottságot 
abbéli erőfeszítésében, hogy harcol a 
fogyasztók számára magasabb 
termékárakat eredményező szokatlanul 
magas, határon átnyúló multilaterális 
bankközi ídíjak ellen;

Or. en


