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Alapvető reformok nincsenek, csak
finomhangolás
Bírság mellőzése iránti kérelem
benyújtásának feltételei
Kérelmek benyújtásának feltételei és
a megkívánt adattartalom
Nem végleges kérelem
lehetőségének kibővítése
ECN+ együttműködés pontosítása
A kérelemben szereplő adatok
védelmével kapcsolatos változások

BÍRSÁG MELLŐZÉSE IRÁNTI KÉRELEM
BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
A bírság kiszabását az eljáró versenytanács annak a vállalkozásnak a tekintetében
mellőzi, amely elsőként nyújt be erre irányuló kérelmet és szolgáltat olyan
bizonyítékot,
1A) amely a GVH-nak alapot szolgáltat arra, hogy a jogsértéssel kapcsolatban
helyszíni kutatás végzésére kapjon előzetes bírói engedélyt, feltéve, hogy a GVH a
kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett elegendő információval a
helyszíni kutatás bíróság általi engedélyezésének megalapozásához, vagy azt
megelőzően még nem végzett helyszíni kutatást,
1B) amellyel a jogsértés elkövetése bizonyítható, feltéve, hogy a bizonyíték
szolgáltatásának időpontjában a GVH még nem rendelkezett elegendő
bizonyítékkal ahhoz, hogy a jogsértést bizonyítsa, és egyetlen vállalkozás sem
felel meg az a) pontnak.

ENGEDÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I.
Tpvt. 78/ A. § (7) bekezdés b) pont szerinti együttműködési kötelezettség
tartalmának példálózó jellegű kifejtése, amely szerint a vállalkozás:
⬣

ba) továbbra is rendelkezésre áll bármely olyan kérés megválaszolása céljából,
amely hozzájárulhat a tényállás megállapításához,

⬣

bb) biztosítja, hogy vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai vagy a
felette ténylegesen irányítást gyakorló személyek a Gazdasági Versenyhivatal
rendelkezésére álljanak, és észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében,
hogy korábbi vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai vagy a felette
ténylegesen irányítást gyakorló személyek meghallgatás céljából a Gazdasági
Versenyhivatal rendelkezésére álljanak,

⬣

bc) tartózkodik a vonatkozó információk vagy bizonyítékok megsemmisítésétől, meghamisításától vagy elrejtésétől,

ENGEDÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI II.




Tpvt. 78/ A. § (7) bekezdése új d) ponttal egészül ki, amely hasonló
megfogalmazásban eddig is szerepelt a vonatkozó GVH
közleményben. Eszerint a bírság mellőzésének / csökkentésének
további feltétele, hogy a vállalkozás kérelme benyújtásának a
mérlegelése során tartózkodott
○

a vonatkozó bizonyítékok megsemmisítésétől, meghamisításától, vagy
elrejtésétől, és

○

e tény vagy a mérlegelt kérelem tartalmának nyilvánosságra hozatalától,
a más tagállami vagy harmadik országbeli versenyhatóság számára
biztosított hozzáférést ide nem értve.

Plusz adattartalom: tájékoztatás a harmadik országbeli
versenyhatóságokról, amelyekhez a vállalkozás kérelmet nyújtott be
/ szándékozik benyújtani.

NEM VÉGLEGES
KÉRELEM
Nem végleges kérelem benyújtható:
 mindkét típusú mellőzés iránti
kérelem esetén (eddig csak 1A
típusú kérelem esetén volt
benyújtható); és
 bírságcsökkentés iránti kérelem
esetén is.
 Utóbbi esetén megköveteli a
Tpvt., hogy a már rendelkezésre
álló bizonyítékok benyújtásra
kerüljenek.

ECN+
EGYÜTTMŰKÖDÉS I.




Nem végleges előzetes kérelem: ha
az EU Bizottság különösen alkalmas
lehet az eljárás lefolytatására, a
kérelmező egyidejűleg azonos
tárgyú kérelmet nyújt be a GVHnál, amellyel együtt nem adja át a
rendelkezésére álló bizonyítékokat,
de vállalja, hogy a GVH eljárás
indítása esetén határidőn belül
megteszi ezt.
GVH ellenőrizheti, hogy ezen
kérelem tárgya azonos-e az EB-hoz
benyújtott kérelem tárgyával

ECN+
EGYÜTTMŰKÖDÉS II.


Kérelmező elsődleges kapcsolattartója az EB a Bizottság eljárás
megindításáról szóló értesítéséig



Ezen értesítést megelőzően a GVH
csak rendkívüli körülmények
fennállása esetén kérheti a vállalkozást a kérelem kiegészítésére –
amikor ez az ügyek elhatárolása
vagy elosztása céljából feltétlenül
szükséges, és egyébként csak az
EB által a kérelmezőnek adott
vizsgálati utasítások tárgyában
kérhet kiegészítést.

AZ ENGEDÉKENYSÉG
KERETÉBEN KÖZÖLT
INFORMÁCIÓK VÉDELME I.


Az engedékenységi nyilatkozatban
szereplő adatokat csak az adott
eljárás ügyfelei ismerhetik meg,
kizárólag a védelemhez való jog
gyakorlása érdekében és



csak a jogsértést megállapító
határozattal szembeni jogorvoslati
vagy a kartell résztvevőivel
szemben egyetemlegesen kiszabott
bírság összegének a kartell
résztvevői közötti elosztására
irányuló eljárásban használható fel.

AZ ENGEDÉKENYSÉG
KERETÉBEN KÖZÖLT
INFORMÁCIÓK VÉDELME II.
Az engedékenységi nyilatkozat más
tagállami versenyhatóság részére
akkor adható át, ha
 a kérelmező hozzájárult, vagy
 az átvevő versenyhatóság kapott
azonos vállalkozástól azonos
tárgyban engedékenységi
nyilatkozatot és annak visszavonása
már nem áll módjában.

KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!

