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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Nacionalni organi, pristojni za konkurenco (v nadaljnjem besedilu: NOK) imajo skupaj z 

Evropsko komisijo odločilno vlogo pri izvajanju konkurenčnega prava EU (člena 101 in 102 

Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), s čimer znatno prispevajo k ustrezno 

delujočemu, konkurenčnemu in k potrošniku usmerjenemu notranjemu trgu. Pripravljavka 

mnenja priznava, da je treba za ohranitev in okrepitev nalog NOK izvršilna pooblastila, 

vzpostavljena z Uredbo 1/2003, podpreti s potrebnimi instrumenti, sredstvi in postopki za vse 

NOK. S podobnimi orodji in vodilnimi načeli za vse NOK bomo zagotovili bolj enotno, 

učinkovito in dosledno izvajanje pravil konkurence povsod po EU. Pripravljavka mnenja zato 

priznava, da bi predlog Komisije lahko imel praktične koristi pri preprečevanju izkrivljanja 

konkurence ter da je ta predlog pomemben korak k razvoju celotnega potenciala notranjega 

trga EU.  

Rada bi poudarila, da je lahko zaradi nezadostnih finančnih sredstev v nekaterih NOK 

prednostno razvrščanje nekaterih postopkov zelo oteženo, s tem pa tudi zmožnosti teh 

organov za izvajanje. Medtem ko ni mogoče določiti, kaj se šteje kot zadostna sredstva za 

NOK vseh držav članic, bi predlog lahko okrepili tako, da bi tem organom zagotovili večjo 

proračunsko samostojnost pri izvrševanju dodeljenih proračunskih sredstev. Taka določba bo 

pristojnim NOK omogočila razvrščanje dela glede na pomembnost, opravljanje več pregledov 

hkrati in povečala stopnjo njihove neodvisnosti. Predlogi sprememb, ki jih predlaga 

pripravljavka mnenja, zato zagovarjajo večjo proračunsko samostojnost za NOK ob 

upoštevanju vseh nacionalnih proračunskih pravil.  

Pripravljavka mnenja meni, da bi morala biti nepristranskost NOK in njihova zaščita pred 

političnimi in gospodarskimi vplivi ključna elementa, še toliko bolj, če bi organe okrepili z 

dodatnimi instrumenti in sredstvi, v nekaterih primerih pa tudi z novimi odgovornostmi. Zato 

bi predlog lahko okrepili z jamstvi zoper nasprotje interesov ter preglednimi zavezami glede 

izbire in razrešitve NOK ter njihovih vodstev. Take določbe so lahko koristne za ozaveščanje 

javnosti in povečanje njenega zaupanja v NOK.  

Glede ravni glob, ki jih NOK uporabljajo, pripravljavka mnenja meni, da se podjetja v 

različnih državah članicah soočajo z zelo različnimi globami za podobne kršitve. To stanje 

ogroža enotno izvajanje konkurenčnega prava. Pripravljavka mnenja pozdravlja prizadevanja, 

izražena v predlogu, da bi se soočili s temi izzivi, ter meni, da bi skupna zgornja meja za 

globo lahko zagotovila prave spodbude za izboljšanje.  

Meni tudi, da bi pooblastila NOK za zbiranje dokazov lahko izboljšali tako, da bi karseda 

zmanjšali nekatere upravne postopke ter bolje prilagodili njihova preiskovalna pooblastila 

digitalni realnosti današnjih podjetij. Zato predlaga smiselno dopolnitev predloga.  

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 
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Predlog spremembe  1 

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 in konkurenčni trgi v Evropi, brez 

ovir za vstop na trg, kar bi podjetjem 

omogočalo, da konkurirajo na podlagi 

svojih zaslug in da ustvarjajo blaginjo in 

delovna mesta. 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. 

Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je pojasniti in strniti besedilo. 

 

Predlog spremembe  2 

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 

(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 učinkovito in vzporedno 

uporabljali člena 101 in 102 PDEU ter 

določbe nacionalnega konkurenčnega 

prava. V skladu z nacionalnim pravom na 

primer mnogi NOK nimajo učinkovitih 

orodij za pridobivanje dokazov o kršitvah 
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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 

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 

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 ali ustanovljena: 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 
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nacionalnega konkurenčnega prava, ki se 

uporabljajo vzporedno s členoma 101 in 

102 PDEU, se izkrivlja konkurenca na 

notranjem trgu in slabi njegovo pravilno 

delovanje. 

102 PDEU, se izkrivlja konkurenca na 

notranjem trgu in slabi njegovo pravilno 

delovanje. 

Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je pojasniti in strniti besedilo. Podjetja lahko delujejo v več kot 

eni državi članici EU, različen izid postopkov pa je lahko odvisen tudi od tega, kje je bilo 

podjetje ustanovljeno, tj. od ustreznega NOK, ki obravnava zadevo. 

 

Predlog spremembe  3 

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 

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. 

(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 na 

zahtevo 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. 
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Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je ohraniti skladnost besedila z opredelitvami: „organ prosilec“ 

in „zaprošeni organ“. NOK ene države članice lahko izvaja ugotavljanje dejstev na zahtevo 

NOK druge države članice. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Vzpostavitev minimalnih jamstev 

za zagotovitev, da bodo NOK lahko 

učinkovito uporabljali člena 101 in 102 

PDEU, ne posega v zmožnost držav članic, 

da ohranijo ali uvedejo obsežnejša jamstva 

za neodvisno delovanje in vire za NOK ter 

podrobnejša pravila o pooblastilih teh 

organov za izvajanje pravil in naložitev 

glob. Zlasti lahko države članice poleg 

temeljnega nabora pooblastil, določenega v 

tej direktivi, NOK podelijo dodatna 

pooblastila, da bi še povečale učinkovitost 

teh organov. 

(9) Vzpostavitev minimalnih jamstev 

za zagotovitev, da bodo NOK lahko enotno 

in učinkovito uporabljali člena 101 in 102 

PDEU, ne posega v zmožnost držav članic, 

da ohranijo ali uvedejo obsežnejša jamstva 

za neodvisno delovanje in vire za NOK ter 

podrobnejša pravila o pooblastilih teh 

organov za izvajanje pravil in naložitev 

glob. Zlasti lahko države članice poleg 

temeljnega nabora pooblastil, določenega v 

tej direktivi, NOK podelijo dodatna 

pooblastila, da bi še povečale učinkovitost 

teh organov. 

 

Predlog spremembe  5 

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 

(10) Nasprotno pa so potrebna podrobna 

pravila na področju pogojev za odobritev 

prizanesljivosti v zvezi z razkrivanjem 

kartelov. Podjetja bodo razkrila resnico 

glede 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 
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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. 

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 izvajanja programov 

prizanesljivosti, ki ne zajemajo le kartelov, 

temveč tudi druge kršitve členov 101 in 

102 PDEU ter enakovrednih nacionalnih 

določb. 

Obrazložitev 

Prizanesljivost se v praksi odobri prvemu udeležencu v kartelu, ki razkrije informacije o njem, 

ne pa celotnemu kartelu. Karteli so po svoji naravi skrivni, zato je besedna zveza „skrivni 

kartel“ v celotnem besedilu odveč. S črtanjem pridevnika „skriven“ se besedilo uskladi s 

terminologijo, uporabljeno v Direktivi 2014/104. Glej tudi predlog spremembe 10.  

 

Predlog spremembe  6 

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 

(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 jasna in pregledna 

pravila in postopke za imenovanje in 

razloge za razrešitev članov organa 

odločanja v okviru NOK, da se odpravi 

kakršen koli razumni dvom o 

nepristranskosti zadevnega organa in 
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dejavnike. njegovi nedovzetnosti za zunanje 

dejavnike. 

Obrazložitev 

Utemeljitev pripravljavke mnenja je, da bi bilo treba večjim pooblastilom in pristojnostim 

nekaterih NOK, ki izhajajo iz predloga, ob bok postaviti večjo neodvisnost, znanje in izkušnje 

njihovega osebja. S preglednimi imenovanji, ki bi temeljila na zaslugah, ter nepristranskimi 

razrešitvami bi najbrž spodbudili neodvisnost pri odločanju in povečali zaupanje javnosti v 

NOK. 

 

Predlog spremembe  7 

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 nasprotja 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, člani 

organa odločanja in vodstvo delovati 

neoporečno in se vzdržati vsakršnega 

ravnanja, ki bi bilo nezdružljivo z 

opravljanjem njihovih nalog. Da ne bi bila 

ogrožena neodvisna presoja osebja, članov 

organa odločanja in vodstva NOK, bi se 

morali ti v obdobju svoje zaposlitve in 

mandata ter za razumno obdobje po tem 

vzdržati vsakega dela, tako profitnega kot 

neprofitnega, ki bi lahko privedlo do 

nasprotja interesov ali bilo drugače 

nezdružljivo. 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, člani organa odločanja in vodstvo 

NOK prijavijo vse interese ali sredstva, 

zaradi katerih bi lahko prišlo do nasprotja 

interesov pri opravljanju njihovih nalog. 

Osebje, člani organa odločanja in vodstvo 

NOK v ta namen vsako leto predložijo 

izjavo o zavezanosti in izjavo o interesih, v 

katerih navedejo neposredne ali posredne 

interese, ki bi lahko škodili njihovi 

neodvisnosti in vplivali na njihovo 

uspešnost. Od njih bi bilo treba zahtevati, 

da morajo organ odločanja, druge njegove 
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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. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Neodvisnost NOK se bo okrepila, 

če bodo lahko samostojno upravljali 

proračunska sredstva, ki so jim dodeljena. 

To svobodo pri upravljanju dodeljenega 

proračuna bi bilo treba izvajati v okviru 

nacionalnih proračunskih pravil in 

postopkov. 

 

Predlog spremembe  9 

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. 
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Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) „skrivni kartel“ pomeni sporazum 

in/ali usklajeno ravnanje med dvema ali 

več konkurenti, s katerim so delno ali v 

celoti seznanjeni samo udeleženci in 

katerega cilj je usklajevanje 

konkurenčnega ravnanja teh konkurentov 

na trgu in/ali vplivanje na relevantne 

parametre konkurence z ravnanji, kot so 

določanje nakupnih ali prodajnih cen ali 

drugih tržnih pogojev, dodeljevanje 

proizvodnih ali prodajnih kvot, delitev 

trgov, vključno z manipulacijami razpisov 

za zbiranje ponudb, omejitev uvoza ali 

izvoza in/ali protikonkurenčni ukrepi zoper 

druge konkurente; 

(9) „kartel“ pomeni dogovor ali 

usklajeno ravnanje dveh ali več 

konkurentov, katerega namen je 

usklajevanje njihovega konkurenčnega 

ravnanja na trgu ali vplivanje na 

pomembne parametre konkurence s 

praksami, kot so med drugim določanje ali 

usklajevanje nakupnih ali prodajnih cen ali 

drugih pogojev trgovanja, tudi glede 

pravic intelektualne lastnine, dodeljevanje 

proizvodnih ali prodajnih kvot, delitev 

trgov in potrošnikov, vključno z 

manipulacijami razpisov za zbiranje 

ponudb, omejitev uvoza ali izvoza ali 

protikonkurenčni ukrepi zoper druge 

konkurente; 

(Če bo predlog spremembe sprejet bo treba opredeljeni pojem spremeniti v celotnem 

besedilu.) 

 

Predlog spremembe  11 

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, vključno s 

spoštovanjem pravic podjetij do obrambe, 

pravice do dobrega upravljanja, pravice 

do poštenega sojenja in pravice do 

učinkovitega pravnega sredstva pred 

sodiščem. 
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Predlog spremembe  12 

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 direktor, 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; 

 

Predlog spremembe  13 

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 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; 

 

Predlog spremembe  14 

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 ter vodstvo 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; ta obveznost zlasti pomeni, da v 
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času svoje zaposlitve in mandata nimajo 

interesa v zvezi s podjetji ali 

organizacijami, s katerimi poslujejo NOK, 

če to lahko vpliva na njihovo neodvisnost; 

Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je okrepiti nepristranskost osebja in članov NOK. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ca) osebje, člani organa odločanja in 

vodstvo NOK prijavijo vse interese ali 

sredstva, zaradi katerih bi lahko prišlo do 

nasprotja interesov pri opravljanju 

njihovih nalog. Osebje, člani organa 

odločanja in vodstvo NOK v ta namen 

vsako leto predložijo izjavo o zavezanosti 

in izjavo o interesih, v katerih navedejo 

neposredne ali posredne interese, ki bi 

lahko škodili njihovi neodvisnosti in 

vplivali na njihovo uspešnost; 

Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je okrepiti neodvisnost NOK od političnih ali poslovnih vplivov. 

Podobne določbe že obstajajo v sektorskih predpisih, na primer v predpisih za regulativne 

organe v železniškem sektorju (člen 55 Direktive 2012/34).  

 

Predlog spremembe  16 

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 

če so storili hujšo kršitev po nacionalnem 

d) se lahko direktor in 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 če so bili spoznani za 
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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); 

krive hujše kršitve 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) te direktive; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ea) člani organa odločanja NOK se 

izbirajo in imenujejo v skladu z jasnimi, 

preglednimi in vnaprej določenimi pravili 

in postopki. 

Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je okrepiti neodvisnost NOK od političnih ali poslovnih vplivov. 

Podobne določbe že obstajajo v sektorskih predpisih, na primer v predpisih za regulativne 

organe v železniškem sektorju (člen 55 Direktive 2012/34).  

 

Predlog spremembe  18 

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 in 

neodvisno opravljanje svojih nalog in 

izvajanje svojih pooblastil pri uporabi 

členov 101 in 102 PDEU, kakor je 

opredeljeno v odstavku 2. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 
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Člen 5 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. države članice zagotovijo, da imajo 

NOK ločene dodelitve proračunskih 

sredstev ter da kljub upoštevanju 

nacionalnih proračunskih pravil lahko 

neodvisno upravljajo dodeljena 

proračunska sredstva s ciljem, da dajo 

prednost preiskavi posebnih primerov. 

Obrazložitev 

Podelitev pravice NOK, da samostojno razdeljuje svoja finančna sredstva med različne 

primere, bo omogočila prilagodljivost in neodvisnost pri odločanju, kateri primeri zaslužijo 

večjo pozornost. Za nekatere NOK bi to lahko pomenilo bistveno večjo neodvisnost. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) pregledajo poslovne knjige in drugo 

dokumentacijo, povezane s poslovanjem 

podjetja, ne glede na vrsto nosilca, na 

katerem je shranjena, vključno s pravico do 

dostopa do informacij, ki so dostopne 

subjektu, ki je predmet pregleda; 

b) pregledajo poslovne knjige in drugo 

dokumentacijo, povezane s poslovanjem 

podjetja, ne glede na vrsto nosilca, na 

katerem je shranjena, kot so na primer 

prenosni računalniki, mobilne naprave in 

shranjevanje v oblaku, vključno s pravico 

do dostopa do informacij, ki so dostopne 

subjektu, ki je predmet pregleda; 

Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je zagotoviti, da bo predlog primeren za digitalno dobo, NOK 

pa omogočiti boljši dostop do relevantnih medijev. Informacije o kartelih so redko 

dokumentirane v pisni obliki, prej jih najdemo v elektronskih dopisih. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da lahko Države članice zagotovijo, da lahko 
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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. 

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. 

Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je NOK olajšati vlaganje zahtevkov za informacije, jim 

zagotoviti več prožnosti in pospešiti postopke.  

 

Predlog spremembe  22 

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; 

Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je NOK olajšati vlaganje zahtevkov za informacije, jim 

zagotoviti več prožnosti in pospešiti postopke. 

 

Predlog spremembe  23 

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 

nacionalni organ, pristojen za konkurenco, 

lahko naloži vsakemu posameznemu 

podjetju ali podjetniškemu združenju, 

udeleženemu pri kršitvi člena 101 ali 102 

PDEU, najvišji znesek globe, ki ne sme biti 

nižji od 10 % njegovega skupnega 

svetovnega prometa v poslovnem letu pred 

odločitvijo. 
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Obrazložitev 

Ukrepi, ki določajo najvišje minimalne sankcije so pogosti v zakonodaji EU, ki se nanaša na 

pravosodje in notranje zadeve. To besedilo ustreza tistemu iz člena 5 Okvirnega sklepa Sveta 

z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu. 

Predlog spremembe  24 

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, najvišji znesek globe ne sme biti 

nižji od 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. 

Obrazložitev 

Ukrepi, ki določajo najvišje minimalne sankcije so pogosti v zakonodaji EU, ki se nanaša na 

pravosodje in notranje zadeve. To besedilo ustreza tistemu iz člena 5 Okvirnega sklepa Sveta 

z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu. 

 

Predlog spremembe  25 

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 

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 NOK 
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njegovim nadzorom. omogočijo, da sprejemajo popolne prijave 

zaradi prizanesljivosti in skrajšane prijave 

v drugih uradnih jezikih EU, ne le v 

uradnem jeziku ali jezikih države članice 

zadevnega NOK. 

Obrazložitev 

Namen pripravljavke mnenja je, da v primerih, ko je to mogoče, z zmanjšanjem stroškov za 

prevajanje prošenj za prizanesljivost podjetja dodatno spodbudi, da zanjo zaprosijo. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 

prijavitelj, ki je vložil prijavo zaradi 

prizanesljivosti bodisi z vložitvijo prošnje 

za zaznamek bodisi s predložitvijo popolne 

prijave Komisiji v zvezi z domnevnim 

skrivnim kartelom, v zvezi z istim kartelom 

vloži skrajšano prijavo nacionalnim 

organom, pristojnim za konkurenco, za 

katere prijavitelj meni, da so primerni za 

obravnavo primera. 

(Ne zadeva slovenske različice.)   

 

Predlog spremembe  27 

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 

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 
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dejavno sodelujejo z zadevnimi organi, 

pristojnimi za konkurenco, prošnja za 

imuniteto pa je vložena pred začetkom 

kazenskega postopka. 

dejavno sodelujejo z zadevnimi organi, 

pristojnimi za konkurenco, in če je bila 

prošnja za imuniteto vložena preden so 

pristojni organi držav članic obvestili 

zaposlene in vodilne delavce o kazenskem 

postopku. 

Obrazložitev 

Če določba o prizanesljivosti iz Direktive preširoka, je lahko izničen odvračilni učinek 

sankcij. 

 

Predlog spremembe  28 

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. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 26 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 26a 

 Delitev stroškov med nacionalnimi organi, 

pristojnimi za konkurenco 

 Države članice zagotovijo, da na zahtevo 

zaprošenega organa, organ prosilec 

 (a) v zvezi z ukrepom, sprejetim v 

skladu s členoma 23 in 24, krije vse 

razumne dodatne stroške, vključno s 

stroški prevoda in upravnimi stroški; 

 (b) v zvezi z ukrepom, sprejetim v 

skladu s členom 25, omogoči 

zaprošenemu organu, da izterja vse 
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razumne upravne stroške iz pobrane globe 

ali plačila kazni. 

 

Predlog spremembe  30 

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. 

 

Predlog spremembe  31 

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. 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. V primeru kazenske odgovornosti 

posameznika lahko organi, pristojni za 

konkurenco, podatke iz spisa posredujejo 

sodišču ali tožilstvu. 
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