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Pozměňovací návrh  53 

Tibor Szanyi 

 

Návrh legislativního usnesení 

Právní východisko 5 a (nové) 

 
Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu 

Hospodářského a měnového výboru 

Evropského parlamentu (A8-0001/2017) o 

výroční zprávě o politice EU v oblasti 

hospodářské soutěže a zejména její body 

151–159, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Články 101 a 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“) jsou součástí veřejného pořádku a 

měly by být účinně uplatňovány v celé 

Unii, aby bylo zajištěno, že není narušena 

hospodářská soutěž. Účinné prosazování 

článků 101 a 102 SFEU je nezbytné k 

zajištění otevřenějších konkurenčních trhů 

v Evropě, na nichž podniky soutěží více na 

základě svých předností a nepotýkají se s 

překážkami vstupu, což jim umožní 

vytvářet bohatství a pracovní místa. Chrání 

spotřebitele před obchodními praktikami, 

které udržují ceny zboží a služeb na uměle 

vysoké úrovni, a rozšiřuje výběr 

inovativních výrobků a služeb. 

(1) Články 101 a 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“) jsou součástí veřejného pořádku a 

měly by být účinně uplatňovány v celé 

Unii, aby bylo zajištěno, že není narušena 

hospodářská soutěž. Účinné prosazování 

článků 101 a 102 SFEU je nezbytné k 

zajištění otevřenějších konkurenčních trhů 

v Evropě, na nichž podniky soutěží více na 

základě svých předností a nepotýkají se s 

překážkami vstupu, což jim umožní 

vytvářet bohatství a pracovní místa. 

Hospodářská soutěž je důležitou pobídkou 

pro inovace. Malé, segmentované 

evropské trhy jejím nedostatkem obvykle 

trpí více. Hospodářská soutěž chrání 

spotřebitele před obchodními praktikami, 

které udržují ceny zboží a služeb na uměle 

vysoké úrovni, a rozšiřuje výběr 

inovativních výrobků a služeb. 
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Pozměňovací návrh  55 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Články 101 a 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“) jsou součástí veřejného pořádku a 

měly by být účinně uplatňovány v celé 

Unii, aby bylo zajištěno, že není narušena 

hospodářská soutěž. Účinné prosazování 

článků 101 a 102 SFEU je nezbytné k 

zajištění otevřenějších konkurenčních trhů 

v Evropě, na nichž podniky soutěží více na 

základě svých předností a nepotýkají se s 

překážkami vstupu, což jim umožní 

vytvářet bohatství a pracovní místa. Chrání 

spotřebitele před obchodními praktikami, 

které udržují ceny zboží a služeb na uměle 

vysoké úrovni, a rozšiřuje výběr 

inovativních výrobků a služeb. 

(1) Články 101 a 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“) jsou součástí veřejného pořádku a 

měly by být účinně uplatňovány v celé 

Unii, aby bylo zajištěno, že není narušena 

hospodářská soutěž. Účinné prosazování 

článků 101 a 102 SFEU je nezbytné k 

zajištění otevřenějších konkurenčních trhů 

v Evropě, na nichž podniky soutěží více na 

základě svých předností a nepotýkají se s 

překážkami vstupu, což jim umožní 

vytvářet bohatství a pracovní místa. Chrání 

spotřebitele a společnosti působící na 

vnitřním trhu před obchodními praktikami, 

které udržují ceny zboží a služeb na uměle 

vysoké úrovni, a rozšiřuje výběr 

inovativních výrobků a služeb. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  56 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Články 101 a 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“) jsou součástí veřejného pořádku a 

měly by být účinně uplatňovány v celé 

Unii, aby bylo zajištěno, že není narušena 

hospodářská soutěž. Účinné prosazování 

(1) Články 101 a 102 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“) jsou součástí veřejného pořádku a 

měly by být účinně uplatňovány v celé 

Unii, aby bylo zajištěno, že není narušena 

hospodářská soutěž. Účinné prosazování 
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článků 101 a 102 SFEU je nezbytné k 

zajištění otevřenějších konkurenčních trhů 

v Evropě, na nichž podniky soutěží více na 

základě svých předností a nepotýkají se s 

překážkami vstupu, což jim umožní 

vytvářet bohatství a pracovní místa. Chrání 

spotřebitele před obchodními praktikami, 

které udržují ceny zboží a služeb na uměle 

vysoké úrovni, a rozšiřuje výběr 

inovativních výrobků a služeb. 

článků 101 a 102 SFEU je nezbytné k 

zajištění spravedlivějších konkurenčních 

trhů v Evropě, na nichž podniky soutěží 

více na základě svých předností a 

nepotýkají se s překážkami vstupu, což jim 

umožní vytvářet bohatství a pracovní 

místa. Chrání spotřebitele před obchodními 

praktikami, které udržují ceny zboží a 

služeb na uměle vysoké úrovni, a rozšiřuje 

výběr inovativních výrobků a služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž podávaly pravidelné veřejně 

přístupné zprávy o své činnosti vládnímu 

nebo parlamentnímu subjektu. Členské 

státy zajistí, aby tyto zprávy obsahovaly 

informace o jmenování a propouštění 

členů rozhodovacího subjektu, o výši 

zdrojů, které byly přiděleny v příslušném 

roce, a o veškerých změnách této výše 

oproti předchozím rokům. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vládní nebo parlamentní orgány by měly dostávat od vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž pravidelné zprávy o jejich činnostech, které budou také veřejně přístupné. Tyto zprávy 

by měly především zahrnovat informace o jmenování a propouštění členů rozhodovacího 

subjektu a změnách ve výši zdrojů. To umožní účinné sledování toho, zda jsou dodržovány 

záruky podle této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  58 
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Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) S cílem zabránit zavádění 

zbytečných nových procesních práv v 

členských státech by touto směrnicí 

nemělo být ohroženo osvědčené rozdělení 

rozhodovacích a vyšetřovacích pravomocí 

mezi různými vnitrostátními orgány 

členského státu. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  59 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Udělení pravomoci vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž k 

získání všech informací ohledně podniku, 

jehož se týká šetření, v digitální podobě 

bez ohledu na nosič, na němž jsou tyto 

informace uloženy, by mělo ovlivnit 

rovněž rozsah pravomocí vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž v případě, 

že v počátečních fázích řízení přijmou 

příslušné vyšetřovací opatření také na 

základě vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži, které jsou 

uplatňovány souběžně s články 101 a 102 

SFEU. Udělení vyšetřovacích pravomocí 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž v rozdílném rozsahu podle toho, zda 

uplatňují pouze vnitrostátní právní 

předpisy o hospodářském soutěži, nebo 

rovněž souběžně články 101 a 102 SFEU, 

by bránilo účinnému prosazování právních 

předpisů o hospodářské soutěži na vnitřním 

(4) Udělení pravomoci vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž k 

získání informací ohledně podniku, jehož 

se týká šetření, v digitální podobě bez 

ohledu na nosič, na němž jsou tyto 

informace uloženy, by mělo ovlivnit 

rovněž rozsah pravomocí vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž v případě, 

že v počátečních fázích řízení přijmou 

příslušné vyšetřovací opatření také na 

základě vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži, které jsou 

uplatňovány souběžně s články 101 a 102 

SFEU. Udělení vyšetřovacích pravomocí 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž v rozdílném rozsahu podle toho, zda 

uplatňují pouze vnitrostátní právní 

předpisy o hospodářském soutěži, nebo 

rovněž souběžně články 101 a 102 SFEU, 

by bránilo účinnému prosazování právních 

předpisů o hospodářské soutěži na vnitřním 
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trhu. Oblast působnosti směrnice by proto 

měla zahrnovat uplatňování článků 101 a 

102 SFEU samostatně, i uplatňování 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži, které jsou v téže věci 

použity souběžně. Jedinou výjimku tvoří 

ochrana prohlášení v rámci programu 

shovívavosti a návrhů na narovnání, jež 

zahrnuje i vnitrostátní právo hospodářské 

soutěže uplatňované samostatně. 

trhu. Oblast působnosti směrnice by proto 

měla zahrnovat uplatňování článků 101 a 

102 SFEU samostatně, i uplatňování 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži, které jsou v téže věci 

použity souběžně. Jedinou výjimku tvoří 

ochrana prohlášení v rámci programu 

shovívavosti a návrhů na narovnání, jež 

zahrnuje i vnitrostátní právo hospodářské 

soutěže uplatňované samostatně. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Vnitrostátní právní předpisy mnoha 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž neposkytují potřebné záruky 

nezávislosti a pravomoci při prosazování 

práva a ukládání pokut, aby mohly tato 

pravidla účinně prosazovat. To oslabuje 

jejich schopnost uplatňovat účinně články 

101 a 102 SFEU a případně vnitrostátní 

právní předpisy o hospodářské soutěži 

souběžně s články 101 a 102 SFEU. Podle 

vnitrostátních právních předpisů nemá 

například mnoho vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž účinné nástroje k 

vyhledání důkazů o porušení článků 101 a 

102 SFEU a k uložení pokut společnostem, 

které poruší právní předpisy, nebo nemá 

zdroje potřebné k účinnému uplatňování 

článků 101 a 102 SFEU. To jim může zcela 

bránit v přijímání opatření nebo to má za 

následek omezení jejich prosazovacích 

opatření. Neexistence operativních nástrojů 

a záruk mnoha vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž potřebných k tomu, 

aby mohly účinně prosazovat články 101 a 

(5) Vnitrostátní právní předpisy mnoha 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž neposkytují potřebné záruky 

nezávislosti a pravomoci při prosazování 

práva a ukládání pokut, aby mohly tato 

pravidla účinně prosazovat. To oslabuje 

jejich schopnost uplatňovat účinně články 

101 a 102 SFEU a případně vnitrostátní 

právní předpisy o hospodářské soutěži 

souběžně s články 101 a 102 SFEU. Podle 

vnitrostátních právních předpisů nemá 

například mnoho vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž účinné nástroje k 

vyhledání důkazů o porušení článků 101 

a 102 SFEU a k uložení pokut 

společnostem, které poruší právní předpisy, 

nebo nemá náležité lidské a finanční 

zdroje a rozpočtovou nezávislost potřebné 

k účinnému uplatňování článků 101 a 102 

SFEU. Během posledních let se řada 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž setkala se snížením rozpočtu a 

počtu zaměstnanců, což ohrožuje jejich 

řádné fungování a plnění úkolů. To jim 
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102 SFEU, znamená, že se podniky, které 

se podílejí na praktikách narušujících 

hospodářskou soutěž, mohou setkat s velmi 

rozdílnými výsledky řízení v závislosti na 

členských státech, ve kterých působí: 

nemusí vůbec podléhat prosazování podle 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, nebo je 

toto prosazování neúčinné. V některých 

členských státech se například mohou 

vyhnout odpovědnosti za pokuty pouhou 

restrukturalizací. Nerovnoměrné 

prosazování článků 101 a 102 SFEU a 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži uplatňovaných 

souběžně s články 101 a 102 SFEU má za 

následek promarněnou příležitost k 

odstranění překážek vstupu na trh a 

vytvoření otevřenějších konkurenčních 

trhů v celé Evropské unii, na nichž 

podniky soutěží na základě svých 

předností. V členských státech, ve kterých 

nejsou vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž dostatečně vybaveny 

k účinnému prosazování pravidel, jsou 

poškozovány podniky, a zejména 

spotřebitelé. Podniky nemohou soutěžit na 

základě svých předností, existuje-li útočiště 

pro praktiky narušující hospodářskou 

soutěž, například z toho důvodu, že nelze 

získat důkazy o těchto praktikách nebo že 

se podniky mohou vyhnout odpovědnosti 

za pokuty. Společnosti jsou proto 

odrazovány od vstupu na takovéto trhy a 

od uplatnění svého práva na usazení a 

poskytování zboží a služeb na těchto trzích. 

Spotřebitelé usazení v členských státech s 

nižší mírou prosazování přicházejí o 

přínosy účinného prosazování hospodářské 

soutěže. Nestejné prosazování článků 101 a 

102 SFEU a vnitrostátních právních 

předpisů o hospodářské soutěži 

uplatňovaných souběžně s články 101 a 

102 SFEU v celé Evropě tudíž narušuje 

hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a 

oslabuje jeho řádné fungování. 

může zcela bránit v přijímání opatření nebo 

to má za následek omezení jejich 

prosazovacích opatření. Neexistence 

operativních nástrojů a záruk mnoha 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž potřebných k tomu, aby mohly 

účinně prosazovat články 101 a 102 SFEU, 

znamená, že se podniky, které se podílejí 

na praktikách narušujících hospodářskou 

soutěž, mohou setkat s velmi rozdílnými 

výsledky řízení v závislosti na členských 

státech, ve kterých působí: nemusí vůbec 

podléhat prosazování podle článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebo je toto 

prosazování neúčinné. V některých 

členských státech se například mohou 

vyhnout odpovědnosti za pokuty pouhou 

restrukturalizací. Nerovnoměrné 

prosazování článků 101 a 102 SFEU a 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži uplatňovaných 

souběžně s články 101 a 102 SFEU má za 

následek promarněnou příležitost k 

odstranění překážek vstupu na trh a 

vytvoření spravedlivějších konkurenčních 

trhů v celé Unii, na nichž podniky soutěží 

na základě svých předností. V členských 

státech, ve kterých nejsou vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž dostatečně 

vybaveny k účinnému prosazování 

pravidel, jsou poškozovány podniky, a 

zejména spotřebitelé. Podniky nemohou 

soutěžit na základě svých předností, 

existuje-li útočiště pro praktiky narušující 

hospodářskou soutěž, například z toho 

důvodu, že nelze získat důkazy o těchto 

praktikách nebo že se podniky mohou 

vyhnout odpovědnosti za pokuty. 

Společnosti jsou proto odrazovány od 

vstupu na takovéto trhy a od uplatnění 

svého práva na usazení a poskytování 

zboží a služeb na těchto trzích. Spotřebitelé 

usazení v členských státech s nižší mírou 

prosazování přicházejí o přínosy účinného 

prosazování hospodářské soutěže. Nestejné 

prosazování článků 101 a 102 SFEU a 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži uplatňovaných 
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souběžně s články 101 a 102 SFEU v celé 

Unii tudíž narušuje hospodářskou soutěž 

na vnitřním trhu a oslabuje jeho řádné 

fungování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Vnitrostátní právní předpisy 

mnoha vnitrostátním orgánům pro 

hospodářskou soutěž neposkytují potřebné 

záruky nezávislosti a pravomoci při 

prosazování práva a ukládání pokut, aby 

mohly tato pravidla účinně prosazovat. To 

oslabuje jejich schopnost uplatňovat účinně 

články 101 a 102 SFEU a případně 

vnitrostátní právní předpisy o hospodářské 

soutěži souběžně s články 101 a 102 

SFEU. Podle vnitrostátních právních 

předpisů nemá například mnoho 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž účinné nástroje k vyhledání důkazů 

o porušení článků 101 a 102 SFEU a k 

uložení pokut společnostem, které poruší 

právní předpisy, nebo nemá zdroje 

potřebné k účinnému uplatňování článků 

101 a 102 SFEU. To jim může zcela bránit 

v přijímání opatření nebo to má za 

následek omezení jejich prosazovacích 

opatření. Neexistence operativních nástrojů 

a záruk mnoha vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž potřebných k tomu, 

aby mohly účinně prosazovat články 101 a 

102 SFEU, znamená, že se podniky, které 

se podílejí na praktikách narušujících 

hospodářskou soutěž, mohou setkat s velmi 

rozdílnými výsledky řízení v závislosti na 

členských státech, ve kterých působí: 

nemusí vůbec podléhat prosazování podle 

(5) Určité nedostatky ve vnitrostátních 

právních předpisech by mohly mnoha 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž zabránit v tom, aby měly potřebné 

záruky nezávislosti a pravomoci při 

prosazování práva a ukládání pokut, aby 

mohly tato pravidla účinně prosazovat. To 

oslabuje jejich schopnost uplatňovat účinně 

články 101 a 102 SFEU a případně 

vnitrostátní právní předpisy o hospodářské 

soutěži souběžně s články 101 a 102 

SFEU. Podle vnitrostátních právních 

předpisů nemá například mnoho 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž účinné nástroje k vyhledání důkazů 

o porušení článků 101 a 102 SFEU a k 

uložení pokut společnostem, které poruší 

právní předpisy, nebo nemá zdroje 

potřebné k účinnému uplatňování článků 

101 a 102 SFEU. To jim může zcela bránit 

v přijímání opatření nebo to má za 

následek omezení jejich prosazovacích 

opatření. Neexistence operativních nástrojů 

a záruk mnoha vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž potřebných k tomu, 

aby mohly účinně prosazovat články 101 a 

102 SFEU, znamená, že se podniky, které 

se podílejí na praktikách narušujících 

hospodářskou soutěž, mohou setkat s velmi 

rozdílnými výsledky řízení v závislosti na 

členských státech, ve kterých působí: 
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článku 101 nebo článku 102 SFEU, nebo je 

toto prosazování neúčinné. V některých 

členských státech se například mohou 

vyhnout odpovědnosti za pokuty pouhou 

restrukturalizací. Nerovnoměrné 

prosazování článků 101 a 102 SFEU a 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži uplatňovaných 

souběžně s články 101 a 102 SFEU má za 

následek promarněnou příležitost k 

odstranění překážek vstupu na trh a 

vytvoření otevřenějších konkurenčních trhů 

v celé Evropské unii, na nichž podniky 

soutěží na základě svých předností. V 

členských státech, ve kterých nejsou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž dostatečně vybaveny k účinnému 

prosazování pravidel, jsou poškozovány 

podniky, a zejména spotřebitelé. Podniky 

nemohou soutěžit na základě svých 

předností, existuje-li útočiště pro praktiky 

narušující hospodářskou soutěž, například 

z toho důvodu, že nelze získat důkazy o 

těchto praktikách nebo že se podniky 

mohou vyhnout odpovědnosti za pokuty. 

Společnosti jsou proto odrazovány od 

vstupu na takovéto trhy a od uplatnění 

svého práva na usazení a poskytování 

zboží a služeb na těchto trzích. Spotřebitelé 

usazení v členských státech s nižší mírou 

prosazování přicházejí o přínosy účinného 

prosazování hospodářské soutěže. Nestejné 

prosazování článků 101 a 102 SFEU a 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži uplatňovaných 

souběžně s články 101 a 102 SFEU v celé 

Evropě tudíž narušuje hospodářskou soutěž 

na vnitřním trhu a oslabuje jeho řádné 

fungování. 

nemusí vůbec podléhat prosazování podle 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, nebo je 

toto prosazování neúčinné. V některých 

členských státech se například mohou 

vyhnout odpovědnosti za pokuty pouhou 

restrukturalizací. Nerovnoměrné 

prosazování článků 101 a 102 SFEU a 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži uplatňovaných 

souběžně s články 101 a 102 SFEU má za 

následek promarněnou příležitost k 

odstranění překážek vstupu na trh a 

vytvoření otevřenějších konkurenčních trhů 

v celé Evropské unii, na nichž podniky 

soutěží na základě svých předností. V 

členských státech, ve kterých nejsou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž dostatečně vybaveny k účinnému 

prosazování pravidel, jsou poškozovány 

podniky, a zejména spotřebitelé. Podniky 

nemohou soutěžit na základě svých 

předností, existuje-li útočiště pro praktiky 

narušující hospodářskou soutěž, například 

z toho důvodu, že nelze získat důkazy o 

těchto praktikách nebo že se podniky 

mohou vyhnout odpovědnosti za pokuty. 

Společnosti jsou proto odrazovány od 

vstupu na takovéto trhy a od uplatnění 

svého práva na usazení a poskytování 

zboží a služeb na těchto trzích. Spotřebitelé 

usazení v členských státech s nižší mírou 

prosazování přicházejí o přínosy účinného 

prosazování hospodářské soutěže. Nestejné 

prosazování článků 101 a 102 SFEU a 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži uplatňovaných 

souběžně s články 101 a 102 SFEU v celé 

Evropě tudíž narušuje hospodářskou soutěž 

na vnitřním trhu a oslabuje jeho řádné 

fungování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Nedostatky a omezení nástrojů a 

záruk, jež mají orgány pro hospodářskou 

soutěž k dispozici, narušují systém 

souběžných pravomocí při prosazování 

článků 101 a 102 SFEU, který má na 

základě úzké spolupráce v rámci Evropské 

sítě pro hospodářskou soutěž fungovat jako 

soudržný celek. Tento systém závisí na 

možnosti orgánů vzájemně se na sebe 

spolehnout při provádění vyšetřovacích 

opatření jménem druhých orgánů. Tento 

systém však nefunguje řádně, existují-li 

dosud vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž, které nemají 

odpovídající vyšetřovací nástroje. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž nejsou schopny poskytovat si 

vzájemnou pomoc ani s ohledem na jiná 

klíčová hlediska. Ve většině členských 

států se například podniky působící na 

přeshraničním základě mohou vyhnout 

placení pokut jednoduše tím, že nemají 

právní přítomnost na území některých 

členských států, v nichž působí. To snižuje 

pobídky k dodržování článků 101 a 102 

SFEU. Výsledné neúčinné prosazování 

narušuje hospodářskou soutěž u podniků 

dodržujících právní předpisy a oslabuje 

důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh, zejména 

v digitálním prostředí. 

(6) Nedostatky a omezení nástrojů a 

záruk, jež mají orgány pro hospodářskou 

soutěž k dispozici, narušují systém 

souběžných pravomocí při prosazování 

článků 101 a 102 SFEU, který má na 

základě úzké spolupráce v rámci Evropské 

sítě pro hospodářskou soutěž fungovat jako 

soudržný celek. Tento systém závisí na 

možnosti orgánů vzájemně se na sebe 

spolehnout při provádění vyšetřovacích 

opatření jménem druhých orgánů s cílem 

podpořit spolupráci členských států a 

vzájemnou pomoc. Tento systém však 

nefunguje řádně, existují-li dosud 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž, které nemají odpovídající 

vyšetřovací nástroje. Vnitrostátní orgány 

pro hospodářskou soutěž nejsou schopny 

poskytovat si vzájemnou pomoc ani s 

ohledem na jiná klíčová hlediska. Ve 

většině členských států se například 

podniky působící na přeshraničním základě 

mohou vyhnout placení pokut jednoduše 

tím, že nemají právní přítomnost na území 

některých členských států, v nichž působí. 

To snižuje pobídky k dodržování 

článků 101 a 102 SFEU. Výsledné 

neúčinné prosazování narušuje 

hospodářskou soutěž u podniků 

dodržujících právní předpisy a oslabuje 

důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh, zejména 

v digitálním prostředí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Nedostatky a omezení nástrojů a 

záruk, jež mají orgány pro hospodářskou 

soutěž k dispozici, narušují systém 

souběžných pravomocí při prosazování 

článků 101 a 102 SFEU, který má na 

základě úzké spolupráce v rámci Evropské 

sítě pro hospodářskou soutěž fungovat jako 

soudržný celek. Tento systém závisí na 

možnosti orgánů vzájemně se na sebe 

spolehnout při provádění vyšetřovacích 

opatření jménem druhých orgánů. Tento 

systém však nefunguje řádně, existují-li 

dosud vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž, které nemají 

odpovídající vyšetřovací nástroje. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž nejsou schopny poskytovat si 

vzájemnou pomoc ani s ohledem na jiná 

klíčová hlediska. Ve většině členských 

států se například podniky působící na 

přeshraničním základě mohou vyhnout 

placení pokut jednoduše tím, že nemají 

právní přítomnost na území některých 

členských států, v nichž působí. To snižuje 

pobídky k dodržování článků 101 a 102 

SFEU. Výsledné neúčinné prosazování 

narušuje hospodářskou soutěž u podniků 

dodržujících právní předpisy a oslabuje 

důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh, zejména 

v digitálním prostředí. 

(6) Určité nedostatky a omezení 

nástrojů a záruk, jež mají orgány pro 

hospodářskou soutěž k dispozici, by 

případně mohly narušit systém 

souběžných pravomocí při prosazování 

článků 101 a 102 SFEU, který má na 

základě úzké spolupráce v rámci Evropské 

sítě pro hospodářskou soutěž fungovat jako 

soudržný celek. Tento systém závisí na 

možnosti orgánů vzájemně se na sebe 

spolehnout při provádění vyšetřovacích 

opatření jménem druhých orgánů. Tento 

systém však nefunguje řádně, existují-li 

dosud vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž, které nemají 

odpovídající vyšetřovací nástroje. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž nejsou schopny poskytovat si 

vzájemnou pomoc ani s ohledem na jiná 

klíčová hlediska. Ve většině členských 

států se například podniky působící na 

přeshraničním základě mohou vyhnout 

placení pokut jednoduše tím, že nemají 

právní přítomnost na území některých 

členských států, v nichž působí. To snižuje 

pobídky k dodržování článků 101 a 102 

SFEU. Výsledné neúčinné prosazování 

narušuje hospodářskou soutěž u podniků 

dodržujících právní předpisy a oslabuje 

důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh, zejména 

v digitálním prostředí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) K zajištění skutečného společného (7) K zajištění skutečného společného 
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prostoru v oblasti prosazování pravidel 

hospodářské soutěže v Evropě, který 

podnikům působícím na vnitřním trhu 

poskytuje rovnější podmínky a omezuje 

nerovné podmínky pro spotřebitele, je 

nutno zavést minimální záruky nezávislosti 

a zdroje a základní pravomoci k 

prosazování práva a ukládání pokut při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU a 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži souběžně s články 101 

a 102 SFEU, aby mohly být vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž plně 

účinné. 

prostoru v oblasti prosazování pravidel 

hospodářské soutěže v Evropě, který 

podnikům působícím na vnitřním trhu 

poskytuje rovnější podmínky a omezuje 

nerovné podmínky pro spotřebitele, je 

nutno zavést minimální záruky 

nezávislosti, náležité finanční, lidské a 

technologické zdroje a základní pravomoci 

k prosazování práva a ukládání pokut při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU a 

vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži souběžně s články 101 

a 102 SFEU, aby mohly být vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž plně 

účinné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podrobná pravidla jsou naopak 

nezbytná v oblasti podmínek pro udělování 

shovívavosti za tajné kartely. Společnosti 

se k tajným kartelům, jichž se účastnily, 

přiznají pouze tehdy, mají-li dostatečnou 

právní jistotu ohledně možnosti využít 

ochranu před pokutami. Značné rozdíly 

mezi programy shovívavosti 

uplatňovanými v jednotlivých členských 

státech vedou u potenciálních žadatelů o 

shovívavost k právní nejistotě, což může 

oslabit jejich pobídky k tomu, aby požádali 

o shovívavost. Pokud by členské státy 

mohly zavést či uplatňovat buď méně 

přísná, nebo přísnější pravidla týkající se 

shovívavosti v oblasti, na kterou se 

vztahuje tato směrnice, bylo by to nejen v 

rozporu s cílem spočívajícím v zachování 

pobídek žadatelů k zajištění co 

(10) Podrobná pravidla jsou naopak 

nezbytná v oblasti podmínek pro udělování 

shovívavosti za tajné kartely. Společnosti 

se k tajným kartelům, jichž se účastnily, 

přiznají pouze tehdy, mají-li dostatečnou 

právní jistotu ohledně možnosti využít 

ochranu před pokutami. Značné rozdíly 

mezi programy shovívavosti 

uplatňovanými v jednotlivých členských 

státech vedou u potenciálních žadatelů o 

shovívavost k právní nejistotě, což může 

oslabit jejich pobídky k tomu, aby požádali 

o shovívavost. Značné rozdíly by rovněž 

mohly případně vést k tomu, že by se 

několik členů tajného kartelu pokusilo 

využít programů shovívavosti v různých 

členských státech. Pokud by členské státy 

mohly zavést či uplatňovat jasnější a 

harmonizovaná pravidla týkající se 
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nejúčinnějšího prosazování hospodářské 

soutěže v Unii, nýbrž by to mohlo ohrozit i 

rovné podmínky pro podniky působící na 

vnitřním trhu. To členským státům nebrání 

v uplatňování programů shovívavosti, které 

se netýkají jen tajných kartelů, nýbrž i 

jiných porušení článků 101 a 102 SFEU a 

rovnocenných vnitrostátních předpisů. 

shovívavosti v oblasti, na kterou se 

vztahuje tato směrnice, posloužilo by to cíli 

spočívajícímu v zachování pobídek 

žadatelů k zajištění co nejúčinnějšího 

prosazování hospodářské soutěže v Unii a 

zaručilo by to rovné podmínky pro 

podniky působící na vnitřním trhu. To 

členským státům nebrání v uplatňování 

programů shovívavosti, které se netýkají 

jen tajných kartelů, nýbrž i jiných porušení 

článků 101 a 102 SFEU a rovnocenných 

vnitrostátních předpisů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podrobná pravidla jsou naopak 

nezbytná v oblasti podmínek pro udělování 

shovívavosti za tajné kartely. Společnosti 

se k tajným kartelům, jichž se účastnily, 

přiznají pouze tehdy, mají-li dostatečnou 

právní jistotu ohledně možnosti využít 

ochranu před pokutami. Značné rozdíly 

mezi programy shovívavosti 

uplatňovanými v jednotlivých členských 

státech vedou u potenciálních žadatelů o 

shovívavost k právní nejistotě, což může 

oslabit jejich pobídky k tomu, aby požádali 

o shovívavost. Pokud by členské státy 

mohly zavést či uplatňovat buď méně 

přísná, nebo přísnější pravidla týkající se 

shovívavosti v oblasti, na kterou se 

vztahuje tato směrnice, bylo by to nejen v 

rozporu s cílem spočívajícím v zachování 

pobídek žadatelů k zajištění co 

nejúčinnějšího prosazování hospodářské 

soutěže v Unii, nýbrž by to mohlo ohrozit i 

rovné podmínky pro podniky působící na 

vnitřním trhu. To členským státům nebrání 

(10) Jasná a komplexní pravidla jsou 

naopak nezbytná v oblasti podmínek pro 

udělování shovívavosti za tajné kartely. 

Společnosti se k tajným kartelům, jichž se 

účastnily, přiznají pouze tehdy, mají-li 

dostatečnou právní jistotu ohledně 

možnosti využít ochranu před pokutami. 

Značné rozdíly mezi programy 

shovívavosti uplatňovanými v jednotlivých 

členských státech vedou u potenciálních 

žadatelů o shovívavost k právní nejistotě, 

což může oslabit jejich pobídky k tomu, 

aby požádali o shovívavost. Pokud by 

členské státy mohly zavést či uplatňovat 

buď méně přísná, nebo přísnější pravidla 

týkající se shovívavosti v oblasti, na kterou 

se vztahuje tato směrnice, bylo by to nejen 

v rozporu s cílem spočívajícím v zachování 

pobídek žadatelů k zajištění co 

nejúčinnějšího prosazování hospodářské 

soutěže v Unii, nýbrž by to mohlo ohrozit i 

rovné podmínky pro podniky působící na 

vnitřním trhu. To členským státům nebrání 
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v uplatňování programů shovívavosti, které 

se netýkají jen tajných kartelů, nýbrž i 

jiných porušení článků 101 a 102 SFEU a 

rovnocenných vnitrostátních předpisů. 

v uplatňování programů shovívavosti, které 

se netýkají jen tajných kartelů, nýbrž i 

jiných porušení článků 101 a 102 SFEU a 

rovnocenných vnitrostátních předpisů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Ochrana důvěrné povahy sdělení 

mezi právníky, což zahrnuje jak externí 

advokáty, tak interní právní poradce, a 

klienty je nezbytným důsledkem plného 

výkonu práva na obhajobu, jak je stanoví 

judikatura Soudního dvora Evropské 

unie. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by tudíž měly 

respektovat alespoň důvěrnost písemných 

sdělení mezi právníky a klienty, jsou-li 

tato sdělení podávána pro účely a v zájmu 

práv klienta na obhajobu v řízení ve 

věcech hospodářské soutěže a pocházejí 

od nezávislých právníků. Tato povinnost 

zachování důvěrnosti by neměla klientovi 

bránit ve zveřejnění písemných sdělení 

mezi právníkem a klientem, pokud se 

klient domnívá, že zveřejnění je v jeho 

zájmu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Jelikož podle judikatury 

Evropského soudního dvora je ochrana 

důvěrné povahy sdělení mezi advokátem a 

klientem nezbytná, má-li být zaručen plný 

výkon práva na obhajobu, měly by členské 

státy zajistit, aby vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž respektovaly alespoň 

důvěrnost písemných sdělení mezi 

klientem a jeho advokátem, jsou-li tato 

sdělení podávána pro účely a v zájmu práv 

klienta na obhajobu v řízení týkajících se 

prosazování článků 101 a 102 SFEU a 

pocházejí-li od nezávislých advokátů. 

Or. de 

Odůvodnění 

Ochrana důvěrné povahy sdělení mezi advokátem a klientem je podle judikatury Evropského 

soudního dvora nezbytná, má-li být zaručen plný výkon práva na obhajobu. Vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž by tudíž měly hájit alespoň důvěrnost písemných sdělení 

mezi klientem a jeho advokátem, jsou-li tato sdělení podávána pro účely a v zájmu práv 

klienta na obhajobu v řízení ve věcech hospodářské soutěže a pocházejí od nezávislých 

advokátů. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Nezávislost vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž je třeba posílit, 

aby bylo zajištěno účinné a jednotné 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU. Pro 

tyto účely by mělo vnitrostátní právo 

obsahovat výslovné ustanovení, aby bylo 

zajištěno, že při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU jsou vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž chráněny před 

vnějšími zásahy či politickými tlaky, které 

by mohly ohrozit nezávislé posouzení 

(14) Nezávislost vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž je třeba posílit, 

aby bylo zajištěno účinné a jednotné 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU. Pro 

tyto účely by mělo vnitrostátní právo 

obsahovat výslovné ustanovení, aby bylo 

zajištěno, že při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU jsou vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž chráněny před 

vnějšími zásahy či politickými tlaky, které 

by mohly ohrozit nezávislé posouzení 
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záležitostí, jež jim byly předloženy. Za 

tímto účelem je nutno stanovit předem 

pravidla týkající se důvodů propuštění 

členů rozhodovacího subjektu 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž, aby se odstranily důvodné 

pochybnosti ohledně nestrannosti tohoto 

subjektu a jeho odolnosti vůči vnějším 

faktorům. 

záležitostí, jež jim byly předloženy. Za 

tímto účelem je nutno stanovit předem 

pravidla týkající se důvodů propuštění 

členů rozhodovacího subjektu 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž, aby se odstranily důvodné 

pochybnosti ohledně nestrannosti tohoto 

subjektu a jeho odolnosti vůči vnějším 

faktorům. Kromě toho by za účelem 

podpory jejich nestrannosti neměly být 

pokuty, které ukládají, využívány k jejich 

přímému financování. 

Or. en 

Odůvodnění 

I když je důležité odstranit současné překážky, které brání mnoha vnitrostátním orgánům pro 

hospodářskou soutěž v ukládání účinných pokut, za účelem zajištění nestrannosti těchto 

orgánů je rovněž důležité zajistit, aby nevyužívaly pokuty, které ukládají, pouze ke svému 

financování. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Nezávislost vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž je třeba posílit, 

aby bylo zajištěno účinné a jednotné 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU. Pro 

tyto účely by mělo vnitrostátní právo 

obsahovat výslovné ustanovení, aby bylo 

zajištěno, že při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU jsou vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž chráněny před 

vnějšími zásahy či politickými tlaky, které 

by mohly ohrozit nezávislé posouzení 

záležitostí, jež jim byly předloženy. Za 

tímto účelem je nutno stanovit předem 

pravidla týkající se důvodů propuštění 

členů rozhodovacího subjektu 

(14) Nezávislost vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž je třeba posílit, 

aby bylo zajištěno účinné a jednotné 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU. Pro 

tyto účely by mělo vnitrostátní právo 

obsahovat výslovné ustanovení, aby bylo 

zajištěno, že při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU jsou vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž chráněny před 

vnějšími zásahy či politickými tlaky, které 

by mohly ohrozit nezávislé posouzení 

záležitostí, jež jim byly předloženy. Za 

tímto účelem je nutno stanovit předem 

pravidla týkající se důvodů propuštění 

členů rozhodovacího subjektu 
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vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž, aby se odstranily důvodné 

pochybnosti ohledně nestrannosti tohoto 

subjektu a jeho odolnosti vůči vnějším 

faktorům. 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž, aby se odstranily důvodné 

pochybnosti ohledně nestrannosti tohoto 

subjektu a jeho odolnosti vůči vnějším 

faktorům. Kromě toho by vnitrostátní 

právní předpisy měly zajistit rozpočtovou 

nezávislost vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Na podniky vlastněné státem se 

vztahují pravidla hospodářské soutěže 

stanovená ve Smlouvách v rozsahu, v 

jakém jsou zapojeny do hospodářské 

činnosti. Členské státy by se měly zdržet 

přijímání opatření, která by mohla oslabit 

nezávislé posouzení záležitostí 

předkládaných vnitrostátním orgánům 

pro hospodářskou soutěž, pokud se týkají 

těchto podniků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) K zajištění nezávislosti 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

(15) K zajištění nezávislosti 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 
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soutěž by měli jejich zaměstnanci a 

členové rozhodovacího subjektu jednat 

bezúhonně a zdržet se jakéhokoli jednání, 

které není slučitelné s plněním jejich 

povinností. Potřeba zabránit ohrožení 

nezávislého posouzení ze strany 

zaměstnanců nebo členů rozhodovacího 

subjektu znamená, že by během svého 

zaměstnání a funkčního období a po 

přiměřenou dobu poté neměli vykonávat 

žádnou výdělečnou ani nevýdělečnou 

pracovní činnost neslučitelnou s touto 

funkcí. Znamená to rovněž, že by během 

zaměstnání a funkčního období neměli mít 

účasti v podnicích nebo organizacích, které 

mají styky s vnitrostátním orgánem pro 

hospodářskou soutěž, pokud to může 

ohrozit jejich nezávislost. Zaměstnanci a 

členové rozhodovacího subjektu by měli 

oznámit veškeré účasti nebo aktiva, jež při 

plnění jejich povinností mohou vést ke 

střetu zájmů. Měli by mít povinnost 

informovat rozhodovací subjekt, ostatní 

členy tohoto subjektu nebo v případě 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž, v nichž rozhodovací pravomoc 

náleží pouze jedné osobě, orgán oprávněný 

ke jmenování v případě, jsou-li při plnění 

svých povinností vyzváni, aby rozhodli ve 

věci, na které mají zájem, jenž může 

ohrozit jejich nestrannost. 

soutěž by měli jejich zaměstnanci a 

členové rozhodovacího subjektu jednat 

bezúhonně a zdržet se jakéhokoli jednání, 

které není slučitelné s plněním jejich 

povinností. Potřeba zabránit ohrožení 

nezávislého posouzení ze strany 

zaměstnanců nebo členů rozhodovacího 

subjektu znamená, že by během svého 

zaměstnání a funkčního období a po 

přiměřenou dobu poté neměli vykonávat 

žádnou výdělečnou ani nevýdělečnou 

pracovní činnost neslučitelnou s touto 

funkcí. Měli by rovněž oznámit veškerou 

pracovní činnost svých blízkých 

příbuzných případně neslučitelnou s touto 

funkcí. Znamená to rovněž, že by během 

zaměstnání a funkčního období neměli mít 

účasti v podnicích nebo organizacích, které 

mají styky s vnitrostátním orgánem pro 

hospodářskou soutěž, pokud to může 

ohrozit jejich nezávislost. Zaměstnanci a 

členové rozhodovacího subjektu by měli 

oznámit veškeré účasti nebo aktiva, jež při 

plnění jejich povinností mohou vést ke 

střetu zájmů, včetně veškerých takových 

účastí nebo aktiv svých blízkých 

příbuzných. Měli by mít povinnost 

informovat rozhodovací subjekt, ostatní 

členy tohoto subjektu nebo v případě 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž, v nichž rozhodovací pravomoc 

náleží pouze jedné osobě, orgán oprávněný 

ke jmenování v případě, jsou-li při plnění 

svých povinností vyzváni, aby rozhodli ve 

věci, na které mají oni sami nebo jejich 

blízcí příbuzní zájem, jenž může ohrozit 

jejich nestrannost. Kromě toho by členské 

státy měly zajistit, aby existovalo 

minimální čekací období po skončení 

pracovního poměru pro členy 

rozhodovacího subjektu po určitou dobu 

poté, co opustí vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) K zajištění nezávislosti 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž by měli jejich zaměstnanci a 

členové rozhodovacího subjektu jednat 

bezúhonně a zdržet se jakéhokoli jednání, 

které není slučitelné s plněním jejich 

povinností. Potřeba zabránit ohrožení 

nezávislého posouzení ze strany 

zaměstnanců nebo členů rozhodovacího 

subjektu znamená, že by během svého 

zaměstnání a funkčního období a po 

přiměřenou dobu poté neměli vykonávat 

žádnou výdělečnou ani nevýdělečnou 

pracovní činnost neslučitelnou s touto 

funkcí. Znamená to rovněž, že by během 

zaměstnání a funkčního období neměli mít 

účasti v podnicích nebo organizacích, které 

mají styky s vnitrostátním orgánem pro 

hospodářskou soutěž, pokud to může 

ohrozit jejich nezávislost. Zaměstnanci a 

členové rozhodovacího subjektu by měli 

oznámit veškeré účasti nebo aktiva, jež při 

plnění jejich povinností mohou vést ke 

střetu zájmů. Měli by mít povinnost 

informovat rozhodovací subjekt, ostatní 

členy tohoto subjektu nebo v případě 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž, v nichž rozhodovací pravomoc 

náleží pouze jedné osobě, orgán 

oprávněný ke jmenování v případě, jsou-li 

při plnění svých povinností vyzváni, aby 

rozhodli ve věci, na které mají zájem, jenž 

může ohrozit jejich nestrannost. 

(15) K zajištění nezávislosti 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž by měli jejich zaměstnanci a 

členové rozhodovacího subjektu jednat 

bezúhonně a zdržet se jakéhokoli jednání, 

které není slučitelné s plněním jejich 

povinností. To znamená, že by během 

svého zaměstnání a funkčního období a po 

přiměřenou dobu poté neměli vykonávat 

žádnou výdělečnou ani nevýdělečnou 

pracovní činnost neslučitelnou s touto 

funkcí, která by v konkrétním případě 

mohla vést ke střetu zájmů. Znamená to 

rovněž, že by při výkonu svých funkcí 

během zaměstnání a funkčního období 

neměli mít účasti v podnicích nebo 

organizacích, které jsou předmětem řízení 

týkajících se prosazování článků 101 nebo 

102 SFEU, jichž se účastní, pokud to 

může ohrozit jejich nezávislost při řešení 

dotčeného případu. Zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu by měli oznámit 

veškeré účasti nebo aktiva, jež při plnění 

jejich povinností mohou vést ke střetu 

zájmů. Měli by mít povinnost zdržet se 

jakéhokoli zapojení se do rozhodovacího 

procesu ve věci, na které mají zájem, jenž 

může ohrozit jejich nestrannost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Jonás Fernández 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Každý vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž by měl zveřejnit 

kodex chování, který by pokrýval alespoň 

pravidla zabraňující střetu zájmů, včetně 

ustanovení o minimálním čekacím období 

po skončení pracovního poměru a 

přijímání pozvání, a pravidla pro činnosti 

vykonávané jako soukromá osoba, aniž by 

bylo dotčeno uplatňování přísnějších 

vnitrostátních pravidel. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být schopny 

stanovit prioritu svých řízení, jejichž 

předmětem je provádění článků 101 a 102 

SFEU, v zájmu účinného využívání svých 

zdrojů a měly by mít možnost zaměřit se 

na předcházení protisoutěžnímu chování, 

které narušuje hospodářskou soutěž na 

vnitřním trhu, a na jeho ukončení. Pro tento 

účel by měly mít možnost zamítnout 

stížnosti z toho důvodu, že nepředstavují 

prioritu. Tímto by neměla být dotčena 

pravomoc vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž zamítnout stížnosti i z 

jiných důvodů, jako je nedostatečná 

pravomoc, nebo rozhodnout o tom, že z 

jejich strany neexistují důvody pro přijetí 

opatření. Pravomocí vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž s ohledem na 

(17) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být schopny 

stanovit prioritu svých řízení, jejichž 

předmětem je provádění článků 101 a 102 

SFEU, v zájmu účinného využívání svých 

zdrojů a měly by mít možnost zaměřit se 

na předcházení protisoutěžnímu chování, 

které narušuje hospodářskou soutěž na 

vnitřním trhu, a na jeho ukončení. Pro tento 

účel by měly mít možnost zamítnout 

stížnosti z toho důvodu, že nepředstavují 

prioritu. Tímto by neměla být dotčena 

pravomoc vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž zamítnout stížnosti i z 

jiných důvodů, jako je nedostatečná 

pravomoc, nebo rozhodnout o tom, že z 

jejich strany neexistují důvody pro přijetí 

opatření. V případě zamítnutí by 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou 
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stanovení priorit jejich řízení pro vymáhání 

práva není dotčeno právo vlády členského 

státu vydat vnitrostátním orgánům pro 

hospodářskou soutěž obecné pokyny k 

zásadám či prioritám, které nesouvisejí s 

konkrétním řízením, jehož předmětem je 

provádění článků 101 a 102 SFEU. 

soutěž měl včas informovat stěžovatele s 

odůvodněním. Pravomocí vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž s ohledem 

na stanovení priorit jejich řízení pro 

vymáhání práva není dotčeno právo vlády 

členského státu vydat vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž obecné 

pokyny k zásadám či prioritám, které 

nesouvisejí s konkrétním řízením, jehož 

předmětem je provádění článků 101 a 102 

SFEU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být schopny 

stanovit prioritu svých řízení, jejichž 

předmětem je provádění článků 101 a 102 

SFEU, v zájmu účinného využívání svých 

zdrojů a měly by mít možnost zaměřit se 

na předcházení protisoutěžnímu chování, 

které narušuje hospodářskou soutěž na 

vnitřním trhu, a na jeho ukončení. Pro tento 

účel by měly mít možnost zamítnout 

stížnosti z toho důvodu, že nepředstavují 

prioritu. Tímto by neměla být dotčena 

pravomoc vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž zamítnout stížnosti i z 

jiných důvodů, jako je nedostatečná 

pravomoc, nebo rozhodnout o tom, že z 

jejich strany neexistují důvody pro přijetí 

opatření. Pravomocí vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž s ohledem na 

stanovení priorit jejich řízení pro vymáhání 

práva není dotčeno právo vlády členského 

státu vydat vnitrostátním orgánům pro 

hospodářskou soutěž obecné pokyny k 

(17) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být schopny 

stanovit prioritu svých řízení a své 

rozpočtové výdaje, jejichž předmětem je 

provádění článků 101 a 102 SFEU, 

v zájmu účinného využívání svých zdrojů a 

měly by mít možnost zaměřit se na 

předcházení protisoutěžnímu chování, 

které narušuje hospodářskou soutěž na 

vnitřním trhu, a na jeho ukončení. Pro tento 

účel by měly mít možnost zamítnout 

stížnosti z toho důvodu, že nepředstavují 

prioritu. Tímto by neměla být dotčena 

pravomoc vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž zamítnout stížnosti i z 

jiných důvodů, jako je nedostatečná 

pravomoc, nebo rozhodnout o tom, že z 

jejich strany neexistují důvody pro přijetí 

opatření. Pravomocí vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž s ohledem na 

stanovení priorit jejich řízení pro vymáhání 

práva není dotčeno právo vlády členského 

státu vydat vnitrostátním orgánům pro 
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zásadám či prioritám, které nesouvisejí s 

konkrétním řízením, jehož předmětem je 

provádění článků 101 a 102 SFEU. 

hospodářskou soutěž obecné pokyny k 

zásadám či prioritám, které nesouvisejí s 

konkrétním řízením, jehož předmětem je 

provádění článků 101 a 102 SFEU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Jonás Fernández 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Stížnosti, které vnitrostátní orgán 

pro hospodářskou soutěž zamítne z toho 

důvodu, že nepředstavují prioritu, by tento 

orgán měl uchovat v uspořádané databázi 

pro usnadnění konzultace a případnou 

budoucí akci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů. 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů. Zejména 

orgánům pro hospodářskou soutěž musí 



 

PE613.265v01-00 24/132 AM\1138283CS.docx 

CS 

být poskytnuty schopnosti a znalosti pro 

udržení hospodářské soutěže v oblasti 

zboží v digitální ekonomice, jehož hodnota 

závisí na síťových externalitách. 

V digitální ekonomice je zboží z oblasti 

síťových externalit, jako například 

platební karty, běžnější než v minulosti. 

Pokud se tomuto zboží daří, stává se 

přirozeným monopolem, neboť počet 

zákazníků zvyšuje hodnotu výrobku pro 

další zákazníky. Schopnost orgánů pro 

hospodářskou soutěž konat a jejich 

znalosti a spolupráce v oblasti regulace 

cen či regulace rozdělení příjmů by se 

měly rozvinout na evropské úrovni ve 

vztahu ke zboží z oblasti síťových 

externalit, aby se zajistilo, že náklady 

budou řádně rozdělovány a že nedochází 

k potlačování zdravé hospodářské soutěže, 

inovací, rozvoje digitální ekonomiky a 

technologického vývoje nebo 

k poškozování zájmů zákazníků. 

Or. fi 

 

Pozměňovací návrh  79 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů. 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů. 

Nezávislost vnitrostátních orgánů pro 
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hospodářskou soutěž bude posílena v 

případě, že budou mít nezávislost při 

plnění rozpočtů, které jim byly přiděleny. 

Nezávislost při plnění rozpočtů, které jim 

byly přiděleny, by měla být zavedena v 

rámci vnitrostátních rozpočtových 

pravidel a postupů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů. 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů. 

Nezávislost vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž by měla být posílena 

pomocí jasné nezávislosti při plnění 

rozpočtů, které jim byly přiděleny. Tato 

nezávislost by se měla provádět v rámci 

vnitrostátních rozpočtových pravidel a 

postupů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů. 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů, a měly 

by být vyjmuty z výpočtů týkajících se 

Paktu o stabilitě a růstu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů. 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít 

přiměřené zdroje z hlediska zaměstnanců, 

odborných znalostí, finančních prostředků 

a technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

zapotřebí pro plnění těchto úkolů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického vybavení, aby bylo zajištěno, 

že při uplatňování článků 101 a 102 SFEU 

mohou účinně plnit své úkoly. Jsou-li 

jejich povinnosti a pravomoci podle 

vnitrostátních právních předpisů rozšířeny, 

měly by postačovat také zdroje, které jsou 

nezbytné pro plnění těchto úkolů. 

(18) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít potřebné 

zdroje z hlediska zaměstnanců, odborných 

znalostí, finančních prostředků a 

technického a technologického vybavení, 

aby bylo zajištěno, že při uplatňování 

článků 101 a 102 SFEU mohou účinně 

plnit své úkoly. Jsou-li jejich povinnosti a 

pravomoci podle vnitrostátních právních 

předpisů rozšířeny, měly by postačovat 

také zdroje, které jsou nezbytné pro plnění 

těchto úkolů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Vyšetřovací pravomoci 

vnitrostátních správních orgánů pro 

hospodářskou soutěž musí být přiměřené, 

aby bylo možno odstranit problémy 

spojené s prosazováním v digitálním 

prostředí, a měly by vnitrostátním orgánům 

pro hospodářskou soutěž umožnit získání 

veškerých informací v digitální podobě 

(včetně údajů získaných forenzními 

metodami), které souvisejí s podniky či 

sdruženími podniků, jichž se týká 

vyšetřovací opatření, a to bez ohledu na 

nosič, na němž jsou tyto informace 

uloženy, jako jsou laptopy, mobilní 

telefony a jiná mobilní zařízení. 

(21) Vyšetřovací pravomoci 

vnitrostátních správních orgánů pro 

hospodářskou soutěž musí být přiměřené, 

aby bylo možno odstranit problémy 

spojené s prosazováním v digitálním 

prostředí, a měly by vnitrostátním orgánům 

pro hospodářskou soutěž umožnit získání 

veškerých informací v digitální podobě 

(včetně údajů získaných forenzními 

metodami), které souvisejí s podniky či 

sdruženími podniků, jichž se týká 

vyšetřovací opatření, a to bez ohledu na 

nosič, na němž jsou tyto informace 

uloženy, jako jsou laptopy, mobilní 

telefony, jiná mobilní zařízení a ukládání 

dat v cloudu. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Zkušenosti ukazují, že obchodní 

záznamy mohou být uchovávány v bytech 

ředitelů nebo jiných osob pracujících pro 

podnik, zejména v případě většího 

využívání pružnějších pracovních úvazků. 

Aby byla zajištěna účinnost kontrol, měly 

by mít vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž pravomoc vstupovat 

do jakýchkoli prostor, včetně soukromých 

bytů, existuje-li důvodné podezření, že tam 

jsou uchovávány obchodní záznamy, které 

mohou být důležité při prokazování 

závažného porušení článku 101 nebo 

článku 102 SFEU. Výkon této pravomoci 

by měl být podmíněn předchozím 

povolením justičního orgánu. To členským 

státům nebrání v tom, aby v mimořádně 

naléhavých případech úkoly vnitrostátního 

justičního orgánu pověřilo vnitrostátní 

správní orgán pro hospodářskou soutěž, 

který jedná jako justiční orgán. 

(25) Zkušenosti ukazují, že obchodní 

záznamy mohou být uchovávány v bytech 

ředitelů nebo jiných osob pracujících pro 

podnik, zejména v případě většího 

využívání pružnějších pracovních úvazků. 

Aby byla zajištěna účinnost kontrol, měly 

by mít vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž pravomoc vstupovat 

do jakýchkoli prostor, včetně soukromých 

bytů, existuje-li důvodné podezření, že tam 

jsou uchovávány obchodní záznamy, které 

mohou být důležité při prokazování 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU. Výkon této pravomoci by měl být 

podmíněn předchozím povolením 

justičního orgánu. To členským státům 

nebrání v tom, aby v mimořádně 

naléhavých případech úkoly vnitrostátního 

justičního orgánu pověřilo vnitrostátní 

správní orgán pro hospodářskou soutěž, 

který jedná jako justiční orgán. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít účinné 

(26) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít účinné 



 

AM\1138283CS.docx 29/132 PE613.265v01-00 

 CS 

pravomoci k vyžádání informací, jež jsou 

nezbytné k odhalení dohody, rozhodnutí či 

jednání ve vzájemné shodě, které zakazuje 

článek 101 SFEU, nebo zneužití 

zakázaného v článku 102 SFEU. To by 

mělo zahrnovat právo požadovat informace 

bez ohledu na to, kde jsou uloženy, má-li k 

nim adresát žádosti o informace přístup. 

Zkušenosti ukazují, že cenným zdrojem 

informací pro informované a důkladné 

prosazování mohou být rovněž informace 

poskytnuté dobrovolně třetími stranami, 

jako jsou konkurenti, odběratelé a 

spotřebitelé na trhu, a vnitrostátní orgány 

pro hospodářskou soutěž by měly toto 

podporovat. 

pravomoci k vyžádání informací, jež jsou 

podstatné k odhalení dohody, rozhodnutí či 

jednání ve vzájemné shodě, které zakazuje 

článek 101 SFEU, nebo zneužití 

zakázaného v článku 102 SFEU. To by 

mělo zahrnovat právo požadovat informace 

bez ohledu na to, kde jsou uloženy, má-li k 

nim adresát žádosti o informace přístup. 

Zkušenosti ukazují, že cenným zdrojem 

informací pro informované a důkladné 

prosazování mohou být rovněž informace 

poskytnuté dobrovolně třetími stranami, 

jako jsou konkurenti, odběratelé a 

spotřebitelé na trhu, a vnitrostátní orgány 

pro hospodářskou soutěž by měly toto 

podporovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít účinné 

prostředky k obnovení hospodářské 

soutěže na trhu, a to uložením přiměřených 

strukturálních nápravných opatření a 

nápravných opatření z hlediska tržního 

chování. 

(27) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít účinné 

prostředky k obnovení hospodářské 

soutěže na trhu, a to uložením přiměřených 

strukturálních nápravných opatření a 

nápravných opatření z hlediska tržního 

chování. Má-li se zabránit 

nenapravitelnému poškození hospodářské 

soutěže v probíhajících řízeních, musí mít 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž možnost ukládat předběžná 

opatření. Členské státy zajistí, aby dotyčné 

společnosti mohly tato předběžná opatření 

nechat ověřit v rámci urychleného řízení 

před správními soudy. 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  88 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít účinné 

prostředky k obnovení hospodářské 

soutěže na trhu, a to uložením přiměřených 

strukturálních nápravných opatření a 

nápravných opatření z hlediska tržního 

chování. 

(27) Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly mít účinné 

prostředky k obnovení hospodářské 

soutěže na trhu, a to uložením přiměřených 

strukturálních nápravných opatření a 

nápravných opatření z hlediska tržního 

chování. Předběžná opatření představují 

velmi užitečný nástroj sloužící k tomu, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž před koncem šetření zaručily, aby 

byla dodržována pravidla v oblasti 

hospodářské soutěže a aby šetřená 

protiprávní jednání neudržovala chování 

podniků, které narušuje hospodářskou 

soutěž. Předběžná opatření by měla zůstat 

zachována do té doby, dokud v dané věci 

nebude přijato konečné rozhodnutí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Pokud v průběhu řízení, které může 

vést k zákazu dohody či jednání, nabídnou 

podniky či sdružení podniků vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou zátěž závazky, 

které reagují na jejich výhrady, měly by 

mít tyto orgány možnost přijmout 

rozhodnutí, kterým se tyto závazky stanoví 

jako závazné a vykonatelné vůči dotyčným 

(28) Pokud v průběhu řízení, které může 

vést k zákazu dohody či jednání, nabídnou 

podniky či sdružení podniků vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou zátěž závazky, 

které reagují na jejich výhrady, měly by 

mít tyto orgány možnost přijmout 

rozhodnutí, kterým se tyto závazky stanoví 

jako závazné a vykonatelné vůči dotyčným 
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podnikům. Tato rozhodnutí o závazcích by 

měla konstatovat, že již neexistují důvody 

pro opatření vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž, aniž by obsahovaly 

závěr, zda došlo či nedošlo k porušení 

článku 101 SFEU nebo článku 102 SFEU. 

Rozhodnutími o závazcích nejsou dotčeny 

pravomoci orgánů pro hospodářskou 

soutěž a soudů členských států, pokud jde 

o konstatování protiprávního jednání a 

rozhodnutí v dané věci. 

podnikům, s výjimkou případů tajných 

kartelů. Tato rozhodnutí o závazcích by 

měla konstatovat, že již neexistují důvody 

pro opatření vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž, aniž by obsahovaly 

závěr, zda došlo či nedošlo k porušení 

článku 101 SFEU nebo článku 102 SFEU. 

Rozhodnutími o závazcích nejsou dotčeny 

pravomoci orgánů pro hospodářskou 

soutěž a soudů členských států, pokud jde 

o konstatování protiprávního jednání a 

rozhodnutí v dané věci. Vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž by měly 

mít k dispozici účinné prostředky ke 

sledování toho, zda podniky plní závazky, 

a k ukládání sankcí v případech neplnění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Pokud v průběhu řízení, které může 

vést k zákazu dohody či jednání, nabídnou 

podniky či sdružení podniků vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou zátěž závazky, 

které reagují na jejich výhrady, měly by 

mít tyto orgány možnost přijmout 

rozhodnutí, kterým se tyto závazky stanoví 

jako závazné a vykonatelné vůči dotyčným 

podnikům. Tato rozhodnutí o závazcích by 

měla konstatovat, že již neexistují důvody 

pro opatření vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž, aniž by obsahovaly 

závěr, zda došlo či nedošlo k porušení 

článku 101 SFEU nebo článku 102 SFEU. 

Rozhodnutími o závazcích nejsou dotčeny 

pravomoci orgánů pro hospodářskou 

soutěž a soudů členských států, pokud jde 

o konstatování protiprávního jednání a 

(28) Pokud v průběhu řízení, které může 

vést k zákazu dohody či jednání, nabídnou 

podniky či sdružení podniků vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou zátěž závazky, 

které reagují na jejich výhrady, měly by 

mít tyto orgány možnost přijmout 

rozhodnutí, kterým se tyto závazky stanoví 

jako závazné a vykonatelné vůči dotyčným 

podnikům. V zásadě nejsou tato 

rozhodnutí o závazcích vhodná 

v případech tajných kartelů, za které by 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou 

soutěž měl uložit pokutu. Rozhodnutí o 

závazcích by měla konstatovat, že již 

neexistují důvody pro opatření 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž, aniž by obsahovaly závěr, zda 

došlo či nedošlo k porušení článku 101 
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rozhodnutí v dané věci. SFEU nebo článku 102 SFEU. 

Rozhodnutími o závazcích nejsou dotčeny 

pravomoci orgánů pro hospodářskou 

soutěž a soudů členských států, pokud jde 

o konstatování protiprávního jednání a 

rozhodnutí v dané věci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy by si měly ponechat možnost využít ve vhodných případech rozhodnutí o 

závazcích k rychlému vyřešení výhrad v oblasti hospodářské soutěže. Z jejich využití mohou 

být vyjmuty případy týkající se tajných kartelů, kde systémy prosazování pravidel hospodářské 

soutěže v členských státech připouští, že tyto opravné prostředky nemohou plnit žádný účel. 

 

Pozměňovací návrh  91 

Andreas Schwab 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Pokud v průběhu řízení, které může 

vést k zákazu dohody či jednání, nabídnou 

podniky či sdružení podniků vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou zátěž závazky, 

které reagují na jejich výhrady, měly by 

mít tyto orgány možnost přijmout 

rozhodnutí, kterým se tyto závazky stanoví 

jako závazné a vykonatelné vůči dotyčným 

podnikům. Tato rozhodnutí o závazcích by 

měla konstatovat, že již neexistují důvody 

pro opatření vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž, aniž by obsahovaly 

závěr, zda došlo či nedošlo k porušení 

článku 101 SFEU nebo článku 102 SFEU. 

Rozhodnutími o závazcích nejsou dotčeny 

pravomoci orgánů pro hospodářskou 

soutěž a soudů členských států, pokud jde 

o konstatování protiprávního jednání a 

rozhodnutí v dané věci. 

(28) Pokud v průběhu řízení, které může 

vést k zákazu dohody či jednání, nabídnou 

podniky či sdružení podniků vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou zátěž závazky, 

které reagují na jejich výhrady, měly by 

mít tyto orgány možnost přijmout 

rozhodnutí, kterým se tyto závazky stanoví 

jako závazné a vykonatelné vůči dotyčným 

podnikům. V zásadě nejsou tato 

rozhodnutí o závazcích vhodná 

v případech tajných kartelů, za které by 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou 

soutěž měl uložit pokutu. Rozhodnutí o 

závazcích by měla konstatovat, že již 

neexistují důvody pro opatření 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž, aniž by obsahovaly závěr, zda 

došlo či nedošlo k porušení článku 101 

SFEU nebo článku 102 SFEU. 

Rozhodnutími o závazcích nejsou dotčeny 

pravomoci orgánů pro hospodářskou 

soutěž a soudů členských států, pokud jde 
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o konstatování protiprávního jednání a 

rozhodnutí v dané věci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tímto pozměňovacím návrhem se nahrazuje pozměňovací návrh 9 (návrh zprávy) v zájmu 

jasnosti. 

 

Pozměňovací návrh  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Pokud v průběhu řízení, které může 

vést k zákazu dohody či jednání, nabídnou 

podniky či sdružení podniků vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou zátěž závazky, 

které reagují na jejich výhrady, měly by 

mít tyto orgány možnost přijmout 

rozhodnutí, kterým se tyto závazky stanoví 

jako závazné a vykonatelné vůči dotyčným 

podnikům. Tato rozhodnutí o závazcích by 

měla konstatovat, že již neexistují důvody 

pro opatření vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž, aniž by obsahovaly 

závěr, zda došlo či nedošlo k porušení 

článku 101 SFEU nebo článku 102 SFEU. 

Rozhodnutími o závazcích nejsou dotčeny 

pravomoci orgánů pro hospodářskou 

soutěž a soudů členských států, pokud jde 

o konstatování protiprávního jednání a 

rozhodnutí v dané věci. 

(28) Pokud v průběhu řízení, které může 

vést k zákazu dohody či jednání, nabídnou 

podniky či sdružení podniků vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou zátěž závazky, 

které reagují na jejich výhrady, měly by 

mít tyto orgány možnost přijmout 

rozhodnutí, kterým se tyto závazky stanoví 

jako závazné a vykonatelné vůči dotyčným 

podnikům. Tato rozhodnutí o závazcích 

nejsou vhodná v případě tajných kartelů, 

za které by vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž měl uložit pokutu. 
Tato rozhodnutí o závazcích by měla 

konstatovat, že již neexistují důvody pro 

opatření vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž, aniž by obsahovaly 

závěr, zda došlo či nedošlo k porušení 

článku 101 SFEU nebo článku 102 SFEU. 

Rozhodnutími o závazcích nejsou dotčeny 

pravomoci orgánů pro hospodářskou 

soutěž a soudů členských států, pokud jde 

o konstatování protiprávního jednání a 

rozhodnutí v dané věci. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Rozhodnutí o závazcích mohou rychle vyřešit výhrady v oblasti hospodářské soutěže v případě 

zneužití dominantního postavení a dalších vhodných případech a mohou trhům a 

společnostem poskytnout řešení, jež potřebují. Závazky se nehodí pro případy tajných kartelů, 

kdy nejsou vhodné závazky ohledně budoucího chování a chování musí být potrestáno. 

 

Pozměňovací návrh  93 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 30 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Aby bylo zajištěno, že se podniky a 

sdružení podniků podrobí vyšetřovacím a 

rozhodovacím pravomocem vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž, musejí 

být vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž schopny ukládat 

samy účinné pokuty za nedodržení a penále 

k vynucení podrobení se těmto 

pravomocem přímo ve správním řízení, 

nebo požadovat uložení pokut v jiném než 

trestním soudním řízení. Tímto nejsou 

dotčeny vnitrostátní právní předpisy 

členských států, které umožňují ukládání 

těchto pokut soudy v trestním soudním 

řízení. Touto směrnicí nejsou mimoto 

dotčena vnitrostátní pravidla týkající se 

požadavků na dokazování, ani povinnosti 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zjistit skutkovou podstatu dané věci, 

jsou-li tato pravidla a povinnosti slučitelné 

s obecnými zásadami práva Unie. Pokuty a 

penále je nutno stanovit v poměru k 

celkovému obratu dotčených podniků a 

sdružení podniků. 

(30) Aby bylo zajištěno, že se podniky a 

sdružení podniků podrobí vyšetřovacím a 

rozhodovacím pravomocem vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž, musejí 

být vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž schopny ukládat 

samy účinné pokuty za nedodržení a penále 

k vynucení podrobení se těmto 

pravomocem přímo ve správním řízení, 

nebo požadovat uložení pokut v jiném než 

trestním soudním řízení. Tímto nejsou 

dotčeny vnitrostátní právní předpisy 

členských států, které umožňují ukládání 

těchto pokut soudy v trestním soudním 

řízení. Touto směrnicí nejsou mimoto 

dotčena vnitrostátní pravidla týkající se 

požadavků na dokazování, ani povinnosti 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zjistit skutkovou podstatu dané věci, 

jsou-li tato pravidla a povinnosti slučitelné 

s obecnými zásadami práva Unie. Pokuty a 

penále je nutno stanovit v přiměřeném 

poměru k celkovému obratu dotčených 

podniků a sdružení podniků. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  94 

Jonás Fernández 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 31 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (31a) Během období šetření údajného 

porušení a před tím, než vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž přijme 

rozhodnutí, by podniky měly získat 

dostatečnou právní jistotu, aby mohly 

pokračovat ve svých obchodních 

aktivitách. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Aby bylo zajištěno, že pokuty 

uložené za porušení článků 101 a 102 

SFEU zohledňují hospodářský význam 

protiprávního jednání, měly by vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž vzít v 

úvahu závažnost protiprávního jednání. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly být s to stanovit pokuty, 

které jsou úměrné době trvání 

protiprávního jednání. Tyto faktory by 

měly být posouzeny v souladu s 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 

Co se týká posouzení závažnosti 

protiprávního jednání, Soudní dvůr 

Evropské unie rozhodl, že je nutno uvážit 

okolnosti daného případu, kontext, v němž 

k protiprávnímu jednání došlo, a odrazující 

účinek pokut. K faktorům, které mohou být 

součástí tohoto posouzení, patří obrat 

dosažený prodejem zboží a služeb, s 

ohledem na něž došlo k protiprávnímu 

(32) Aby bylo zajištěno, že pokuty 

uložené za porušení článků 101 a 102 

SFEU zohledňují hospodářský význam 

protiprávního jednání, měly by vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž vzít v 

úvahu závažnost protiprávního jednání. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly být s to stanovit pokuty, 

které jsou úměrné době trvání 

protiprávního jednání. Tyto faktory by 

měly být posouzeny v souladu s 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 

Co se týká posouzení závažnosti 

protiprávního jednání, Soudní dvůr 

Evropské unie rozhodl, že je nutno uvážit 

okolnosti daného případu, kontext, v němž 

k protiprávnímu jednání došlo, a odrazující 

účinek pokut. K faktorům, které mohou být 

součástí tohoto posouzení, patří obrat 

dosažený prodejem zboží a služeb, s 

ohledem na něž došlo k protiprávnímu 
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jednání, a velikost a ekonomická síla 

podniku, jelikož tyto faktory odrážejí vliv, 

který mohl podnik vyvíjet na trh. 

Opakované porušování předpisů ze strany 

stejného pachatele mimoto ukazuje jeho 

sklon k tomuto protiprávnímu jednání, a je 

proto velmi významným ukazatelem 

závažnosti dotyčného chování a nutnosti 

zvýšit úroveň sankce k dosažení 

skutečného odrazujícího účinku. Při 

stanovení výše pokuty, která má být 

uložena, by měly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vzít v úvahu hodnotu 

tržeb podniku za zboží a služby, s nimiž 

protiprávní jednání přímo či nepřímo 

souvisí. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být obdobně 

oprávněny zvýšit pokutu, která má být 

uložena podniku či sdružení podniků, jež 

pokračuje ve stejném protiprávním jednání 

či se dopustí podobného protiprávního 

jednání poté, co Komise nebo vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž vydaly 

rozhodnutí, v němž se konstatuje, že tento 

podnik nebo sdružení podniků porušily 

článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

jednání, a velikost a ekonomická síla 

podniku (např. pokud jde o malý nebo 

středně velký podnik s omezenou tržní 

silou), jelikož tyto faktory odrážejí vliv, 

který mohl podnik vyvíjet na trh. 

Opakované porušování předpisů ze strany 

stejného pachatele mimoto ukazuje jeho 

sklon k tomuto protiprávnímu jednání, a je 

proto velmi významným ukazatelem 

závažnosti dotyčného chování a nutnosti 

zvýšit úroveň sankce k dosažení 

skutečného odrazujícího účinku. Při 

stanovení výše pokuty, která má být 

uložena, by měly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vzít v úvahu hodnotu 

tržeb podniku za zboží a služby, s nimiž 

protiprávní jednání přímo či nepřímo 

souvisí. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být obdobně 

oprávněny zvýšit pokutu, která má být 

uložena podniku či sdružení podniků, jež 

pokračuje ve stejném protiprávním jednání 

či se dopustí podobného protiprávního 

jednání poté, co Komise nebo vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž vydaly 

rozhodnutí, v němž se konstatuje, že tento 

podnik nebo sdružení podniků porušily 

článek 101 nebo článek 102 SFEU. Kromě 

toho mohou vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vzít v úvahu 

odškodnění vyplacené v rámci smírného 

narovnání v souladu s čl. 18 odst. 3 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/104/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(32) Aby bylo zajištěno, že pokuty 

uložené za porušení článků 101 a 102 

SFEU zohledňují hospodářský význam 

protiprávního jednání, měly by vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž vzít v 

úvahu závažnost protiprávního jednání. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly být s to stanovit pokuty, 

které jsou úměrné době trvání 

protiprávního jednání. Tyto faktory by 

měly být posouzeny v souladu s 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 

Co se týká posouzení závažnosti 

protiprávního jednání, Soudní dvůr 

Evropské unie rozhodl, že je nutno uvážit 

okolnosti daného případu, kontext, v němž 

k protiprávnímu jednání došlo, a odrazující 

účinek pokut. K faktorům, které mohou být 

součástí tohoto posouzení, patří obrat 

dosažený prodejem zboží a služeb, s 

ohledem na něž došlo k protiprávnímu 

jednání, a velikost a ekonomická síla 

podniku, jelikož tyto faktory odrážejí vliv, 

který mohl podnik vyvíjet na trh. 

Opakované porušování předpisů ze strany 

stejného pachatele mimoto ukazuje jeho 

sklon k tomuto protiprávnímu jednání, a je 

proto velmi významným ukazatelem 

závažnosti dotyčného chování a nutnosti 

zvýšit úroveň sankce k dosažení 

skutečného odrazujícího účinku. Při 

stanovení výše pokuty, která má být 

uložena, by měly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vzít v úvahu hodnotu 

tržeb podniku za zboží a služby, s nimiž 

protiprávní jednání přímo či nepřímo 

souvisí. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být obdobně 

oprávněny zvýšit pokutu, která má být 

uložena podniku či sdružení podniků, jež 

pokračuje ve stejném protiprávním jednání 

či se dopustí podobného protiprávního 

jednání poté, co Komise nebo vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž vydaly 

rozhodnutí, v němž se konstatuje, že tento 

podnik nebo sdružení podniků porušily 

článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

(32) Aby bylo zajištěno, že pokuty 

uložené za porušení článků 101 a 102 

SFEU zohledňují hospodářský význam 

protiprávního jednání, měly by vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž vzít v 

úvahu závažnost protiprávního jednání. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly být s to stanovit pokuty, 

které jsou úměrné době trvání 

protiprávního jednání. Tyto faktory by 

měly být posouzeny v souladu s 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 

Co se týká posouzení závažnosti 

protiprávního jednání, Soudní dvůr 

Evropské unie rozhodl, že je nutno uvážit 

okolnosti daného případu, kontext, v němž 

k protiprávnímu jednání došlo, a odrazující 

účinek pokut. K faktorům, které mohou být 

součástí tohoto posouzení, patří obrat 

dosažený prodejem zboží a služeb, s 

ohledem na něž došlo k protiprávnímu 

jednání, a velikost a ekonomická síla 

podniku, jelikož tyto faktory odrážejí vliv, 

který mohl podnik vyvíjet na trh. 

Opakované porušování předpisů ze strany 

stejného pachatele mimoto ukazuje jeho 

sklon k tomuto protiprávnímu jednání, a je 

proto velmi významným ukazatelem 

závažnosti dotyčného chování a nutnosti 

zvýšit úroveň sankce k dosažení 

skutečného odrazujícího účinku. Při 

stanovení výše pokuty, která má být 

uložena, by měly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vzít v úvahu hodnotu 

tržeb podniku za zboží a služby, s nimiž 

protiprávní jednání přímo či nepřímo 

souvisí. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být obdobně 

oprávněny zvýšit pokutu, která má být 

uložena podniku či sdružení podniků, jež 

pokračuje ve stejném protiprávním jednání 

či se dopustí podobného protiprávního 

jednání poté, co Komise nebo vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž vydaly 

rozhodnutí, v němž se konstatuje, že tento 

podnik nebo sdružení podniků porušily 

článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

Odškodnění vyplacené podnikem v 
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důsledku narovnání nelze v žádném 

případě odečíst od výše pokuty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Aby bylo zajištěno, že pokuty 

uložené za porušení článků 101 a 102 

SFEU zohledňují hospodářský význam 

protiprávního jednání, měly by vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž vzít v 

úvahu závažnost protiprávního jednání. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly být s to stanovit pokuty, 

které jsou úměrné době trvání 

protiprávního jednání. Tyto faktory by 

měly být posouzeny v souladu s 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 

Co se týká posouzení závažnosti 

protiprávního jednání, Soudní dvůr 

Evropské unie rozhodl, že je nutno uvážit 

okolnosti daného případu, kontext, v němž 

k protiprávnímu jednání došlo, a odrazující 

účinek pokut. K faktorům, které mohou být 

součástí tohoto posouzení, patří obrat 

dosažený prodejem zboží a služeb, s 

ohledem na něž došlo k protiprávnímu 

jednání, a velikost a ekonomická síla 

podniku, jelikož tyto faktory odrážejí vliv, 

který mohl podnik vyvíjet na trh. 

Opakované porušování předpisů ze strany 

stejného pachatele mimoto ukazuje jeho 

sklon k tomuto protiprávnímu jednání, a je 

proto velmi významným ukazatelem 

závažnosti dotyčného chování a nutnosti 

zvýšit úroveň sankce k dosažení 

skutečného odrazujícího účinku. Při 

stanovení výše pokuty, která má být 

uložena, by měly vnitrostátní orgány pro 

(32) Aby bylo zajištěno, že pokuty 

uložené za porušení článků 101 a 102 

SFEU zohledňují hospodářský význam 

protiprávního jednání, měly by vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž vzít v 

úvahu závažnost protiprávního jednání. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly být s to stanovit pokuty, 

které jsou úměrné době trvání 

protiprávního jednání. Tyto faktory by 

měly být posouzeny v souladu s 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 

Co se týká posouzení závažnosti 

protiprávního jednání, Soudní dvůr 

Evropské unie rozhodl, že je nutno uvážit 

okolnosti daného případu, kontext, v němž 

k protiprávnímu jednání došlo, a odrazující 

účinek pokut. K faktorům, které mohou být 

součástí tohoto posouzení, patří obrat 

dosažený prodejem zboží a služeb, s 

ohledem na něž došlo k protiprávnímu 

jednání, a velikost a ekonomická síla 

podniku, jelikož tyto faktory odrážejí vliv, 

který mohl podnik vyvíjet na trh, jako je 

skutečnost, zda jde o malý a středně velký 

podnik (MSP) s omezenou tržní silou. 

Opakované porušování předpisů ze strany 

stejného pachatele mimoto ukazuje jeho 

sklon k tomuto protiprávnímu jednání, a je 

proto velmi významným ukazatelem 

závažnosti dotyčného chování a nutnosti 

zvýšit úroveň sankce k dosažení 

skutečného odrazujícího účinku. Při 
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hospodářskou soutěž vzít v úvahu hodnotu 

tržeb podniku za zboží a služby, s nimiž 

protiprávní jednání přímo či nepřímo 

souvisí. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být obdobně 

oprávněny zvýšit pokutu, která má být 

uložena podniku či sdružení podniků, jež 

pokračuje ve stejném protiprávním jednání 

či se dopustí podobného protiprávního 

jednání poté, co Komise nebo vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž vydaly 

rozhodnutí, v němž se konstatuje, že tento 

podnik nebo sdružení podniků porušily 

článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

stanovení výše pokuty, která má být 

uložena, by měly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vzít v úvahu hodnotu 

tržeb podniku za zboží a služby, s nimiž 

protiprávní jednání přímo či nepřímo 

souvisí. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být obdobně 

oprávněny zvýšit pokutu, která má být 

uložena podniku či sdružení podniků, jež 

pokračuje ve stejném protiprávním jednání 

či se dopustí podobného protiprávního 

jednání poté, co Komise nebo vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž vydaly 

rozhodnutí, v němž se konstatuje, že tento 

podnik nebo sdružení podniků porušily 

článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

Or. en 

Odůvodnění 

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

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

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

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

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

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

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 

 

Pozměňovací návrh  98 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Aby bylo zajištěno, že pokuty 

uložené za porušení článků 101 a 102 

SFEU zohledňují hospodářský význam 

protiprávního jednání, měly by vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž vzít v 

úvahu závažnost protiprávního jednání. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly být s to stanovit pokuty, 

které jsou úměrné době trvání 

(32) Aby bylo zajištěno, že pokuty 

uložené za porušení článků 101 a 102 

SFEU zohledňují hospodářský význam 

protiprávního jednání, měly by vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž vzít v 

úvahu závažnost protiprávního jednání. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly být s to stanovit pokuty, 

které jsou úměrné době trvání 
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protiprávního jednání. Tyto faktory by 

měly být posouzeny v souladu s 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 

Co se týká posouzení závažnosti 

protiprávního jednání, Soudní dvůr 

Evropské unie rozhodl, že je nutno uvážit 

okolnosti daného případu, kontext, v němž 

k protiprávnímu jednání došlo, a odrazující 

účinek pokut. K faktorům, které mohou být 

součástí tohoto posouzení, patří obrat 

dosažený prodejem zboží a služeb, s 

ohledem na něž došlo k protiprávnímu 

jednání, a velikost a ekonomická síla 

podniku, jelikož tyto faktory odrážejí vliv, 

který mohl podnik vyvíjet na trh. 

Opakované porušování předpisů ze strany 

stejného pachatele mimoto ukazuje jeho 

sklon k tomuto protiprávnímu jednání, a je 

proto velmi významným ukazatelem 

závažnosti dotyčného chování a nutnosti 

zvýšit úroveň sankce k dosažení 

skutečného odrazujícího účinku. Při 

stanovení výše pokuty, která má být 

uložena, by měly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vzít v úvahu hodnotu 

tržeb podniku za zboží a služby, s nimiž 

protiprávní jednání přímo či nepřímo 

souvisí. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být obdobně 

oprávněny zvýšit pokutu, která má být 

uložena podniku či sdružení podniků, jež 

pokračuje ve stejném protiprávním jednání 

či se dopustí podobného protiprávního 

jednání poté, co Komise nebo vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž vydaly 

rozhodnutí, v němž se konstatuje, že tento 

podnik nebo sdružení podniků porušily 

článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

protiprávního jednání. Tyto faktory by 

měly být posouzeny v souladu s 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 

Co se týká posouzení závažnosti 

protiprávního jednání, Soudní dvůr 

Evropské unie rozhodl, že je nutno uvážit 

okolnosti daného případu, kontext, v němž 

k protiprávnímu jednání došlo, a odrazující 

účinek pokut. K faktorům, které mohou být 

součástí tohoto posouzení, patří obrat 

dosažený prodejem zboží a služeb, 

s ohledem na něž došlo k protiprávnímu 

jednání, a velikost a ekonomická síla 

podniku, zejména skutečnost, zda jde o 

malý a středně velký podnik (MSP), 
jelikož tyto faktory odrážejí vliv, který 

mohl podnik vyvíjet na trh. Opakované 

porušování předpisů ze strany stejného 

pachatele mimoto ukazuje jeho sklon k 

tomuto protiprávnímu jednání, a je proto 

velmi významným ukazatelem závažnosti 

dotyčného chování a nutnosti zvýšit úroveň 

sankce k dosažení skutečného odrazujícího 

účinku. Při stanovení výše pokuty, která 

má být uložena, by měly vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž vzít v 

úvahu hodnotu tržeb podniku za zboží a 

služby, s nimiž protiprávní jednání přímo 

či nepřímo souvisí. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by měly být obdobně 

oprávněny zvýšit pokutu, která má být 

uložena podniku či sdružení podniků, jež 

pokračuje ve stejném protiprávním jednání 

či se dopustí podobného protiprávního 

jednání poté, co Komise nebo vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž vydaly 

rozhodnutí, v němž se konstatuje, že tento 

podnik nebo sdružení podniků porušily 

článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Zkušenosti ukazují, že při 

porušování pravidel hospodářské soutěže 

zpravidla hrají úlohu sdružení podniků a 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly mít možnost ukládat těmto 

sdružením účinné pokuty. Při posuzování 

závažnosti protiprávního jednání za 

účelem stanovení výše pokuty v řízení 

zahájeném proti sdružení podniků v 

případě, že protiprávní jednání souvisí s 

činností jeho členů, je nutno vzít v potaz 

celkovou výši tržeb podniků, které jsou 

členy sdružení, dosažených prodejem 

zboží a služeb, s nimiž protiprávní jednání 

přímo či nepřímo souvisí. K zajištění 

účinného vymáhání pokut uložených 

sdružením podniků za protiprávní 

jednání, jehož se dopustily, je nutné 

stanovit podmínky, za nichž mohou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž požadovat uhrazení pokuty od 

členů sdružení v případě, že sdružení není 

platby schopné. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž by přitom měly vzít v 

potaz relativní velikost podniků patřících 

do sdružení, a zejména situaci malých a 

středních podniků. Uhrazením pokuty 

jedním či více členy sdružení nejsou 

dotčena pravidla vnitrostátního práva, 

která umožňují vymáhání částky uhrazené 

ostatními členy sdružení. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by maximální výše 

pokuty činit nejméně 10 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

To by nemělo členským státům bránit v 

tom, aby zachovaly či zavedly vyšší 

maximální částku pokuty. 

34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by maximální výše 

pokuty činit nejvíce 10 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  101 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by maximální 

výše pokuty činit nejméně 10 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

To by nemělo členským státům bránit v 

tom, aby zachovaly či zavedly vyšší 

maximální částku pokuty. 

(34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by výše pokuty 

činit nejméně 10 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Dariusz Rosati 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 34 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by maximální výše 

pokuty činit nejméně 10 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

To by nemělo členským státům bránit v 

tom, aby zachovaly či zavedly vyšší 

maximální částku pokuty. 

(34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by maximální výše 

pokuty činit nejméně 10 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by maximální výše 

pokuty činit nejméně 10 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

To by nemělo členským státům bránit v 

tom, aby zachovaly či zavedly vyšší 

maximální částku pokuty. 

(34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by maximální výše 

pokuty činit nejméně 12 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

To by nemělo členským státům bránit v 

tom, aby zachovaly či zavedly vyšší 

maximální částku pokuty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by maximální výše 

pokuty činit nejméně 10 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

To by nemělo členským státům bránit v 

tom, aby zachovaly či zavedly vyšší 

maximální částku pokuty. 

 (Netýká se českého znění.) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 34 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Odrazující účinek pokut se v 

Evropě značně liší a v některých členských 

státech je maximální výše pokuty, kterou 

lze stanovit, velmi nízká. Aby bylo 

zajištěno, že vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit 

odrazující pokuty, měla by maximální výše 

pokuty činit nejméně 10 % celkového 

celosvětového obratu dotčeného podniku. 

To by nemělo členským státům bránit v 

tom, aby zachovaly či zavedly vyšší 

maximální částku pokuty. 

 (Netýká se českého znění.) 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  106 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 36 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Rozdíly mezi programy 

shovívavosti na úrovni členských států 

ohrožují také rovné podmínky pro 

podniky, které působí na vnitřním trhu. Je 

proto vhodné zvýšit právní jistotu 

omezením těchto rozdílů. 

(36) Rozdíly mezi programy 

shovívavosti na úrovni členských států 

mohou v některých případech ohrožovat 
rovné podmínky pro podniky, které působí 

na vnitřním trhu. Je proto vhodné zvýšit 

právní jistotu omezením těchto rozdílů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  107 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 36 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Rozdíly mezi programy 

shovívavosti na úrovni členských států 

ohrožují také rovné podmínky pro podniky, 

které působí na vnitřním trhu. Je proto 

vhodné zvýšit právní jistotu omezením 

těchto rozdílů. 

(36) Rozdíly mezi programy 

shovívavosti na úrovni členských států 

ohrožují také rovné podmínky pro podniky, 

které působí na vnitřním trhu. Je proto 

vhodné zvýšit právní jistotu zvýšenou 

spoluprací mezi vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Vnitrostátní orgány pro (37) Vnitrostátní orgány pro 
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hospodářskou soutěž by měly podnikům 

přiznat ochranu před pokutami a snížení 

pokut, jsou-li splněny určité podmínky. 

Mělo by se mít za to, že podniky poskytly 

vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou 

soutěž důkazy ohledně tajného kartelu, 

které umožňují zjištění porušení článku 

101 SFEU, pokud neměl vnitrostátní orgán 

pro hospodářskou soutěž dostatečné 

důkazy pro konstatování, že v souvislosti s 

týmž kartelem došlo k porušení článku 101 

SFEU, v době, kdy podnik tyto důkazy 

předložil. 

hospodářskou soutěž by měly podnikům 

přiznat ochranu před pokutami a snížení 

pokut, jsou-li splněny určité podmínky. 

Mělo by se mít za to, že podniky poskytly 

vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou 

soutěž nebo Komisi důkazy ohledně 

tajného kartelu, které umožňují zjištění 

porušení článku 101 SFEU, pokud neměl 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž 

dostatečné důkazy pro konstatování, že v 

souvislosti s týmž kartelem došlo k 

porušení článku 101 SFEU, v době, kdy 

podnik tyto důkazy předložil. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 38 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Žadatelé by měli mít možnost 

požádat o shovívavost písemně nebo 

případně jiným způsobem, který nevede k 

předložení dokumentů, informací či jiných 

materiálů, jež má žadatel ve vlastnictví, v 

úschově či pod kontrolou. Za tímto účelem 

by měly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž zavést systém, který 

jim umožňuje přijímat prohlášení v rámci 

programu shovívavosti ústně či jiným 

způsobem, a to i v digitální podobě. 

(38) Žadatelé by měli mít možnost 

požádat o shovívavost písemně nebo 

případně jiným způsobem, který nevede k 

předložení dokumentů, informací či jiných 

materiálů, jež má žadatel ve vlastnictví, v 

úschově či pod kontrolou. Za tímto účelem 

by měly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž zavést systém, který 

jim umožňuje přijímat prohlášení v rámci 

programu shovívavosti ústně či jiným 

způsobem, a to i v digitální podobě. Aby se 

podnikům usnadnilo uplatňování 

programů shovívavosti, členské státy 

zajistí, aby vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly přijímat 

žádosti o shovívavost v jakémkoli z 

pracovních jazyků Unie. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  110 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 39 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Žadatelé, kteří požádali Evropskou 

komisi o shovívavost v souvislosti s 

údajným tajným kartelem, by měli mít 

možnost podat zjednodušené žádosti v 

souvislosti s týmž kartelem vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž, které 

považují za vhodné. Vnitrostátní orgány 

pro hospodářskou soutěž by měly přijímat 

zjednodušené žádosti, které obsahují 

minimální soubor informací týkajících se 

údajného kartelu, a nepožadovat dodatečné 

informace nad rámec tohoto minimálního 

souboru dříve, než se rozhodnou v daném 

případě jednat. Je však na žadatelích, aby 

informovali vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž, kterým podali 

zjednodušené žádosti, v případě, změní-li 

se rozsah jejich žádosti o shovívavost, 

kterou podali Komisi. Vnitrostátní orgány 

pro hospodářskou soutěž by měly 

poskytnout žadatelům potvrzení, v němž je 

uvedeno datum a čas přijetí žádosti, a měly 

by žadatele informovat o tom, zda již v 

souvislosti s týmž kartelem obdržely 

dřívější zjednodušenou žádost nebo žádost 

o shovívavost. Jakmile se Komise 

rozhodla v daném případě nejednat, a to 

zcela nebo částečně, měli by mít žadatelé 

možnost podat úplné žádosti o shovívavost 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž, kterým podali zjednodušené 

žádosti. 

(39) Žadatelé, kteří požádali Evropskou 

komisi o shovívavost v souvislosti s 

údajným tajným kartelem, by měli mít 

možnost podat zjednodušené žádosti v 

souvislosti s týmž kartelem vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž, které 

považují za vhodné. Vnitrostátní orgány 

pro hospodářskou soutěž by měly přijímat 

zjednodušené žádosti, které obsahují 

minimální soubor informací týkajících se 

údajného kartelu. Vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž, které jsou ochotny 

prošetřit případy, k nimž obdržely 

zjednodušené žádosti, by se měly obrátit 

na Evropskou komisi a oba orgány by se 

měly dohodnout na tom, který z nich se 

ujme vedení. Pokud vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž, který obdržel 

zjednodušenou žádost, neprojevuje ochotu 

případ prošetřit, neměl by požadovat 
dodatečné informace nad rámec 

minimálního souboru dříve, než se 

rozhodne v daném případě jednat. Je však 

na žadatelích, aby informovali vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž, kterým 

podali zjednodušené žádosti, v případě, 

změní-li se rozsah jejich žádosti o 

shovívavost, kterou podali Komisi. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž by měly poskytnout žadatelům 

potvrzení, v němž je uvedeno datum a čas 

přijetí žádosti, a měly by žadatele 

informovat o tom, zda již v souvislosti s 

týmž kartelem obdržely dřívější 

zjednodušenou žádost nebo žádost o 

shovívavost. V případě, že se Komise 

rozhodla v daném případě nejednat, a to 

zcela nebo částečně, měli by mít žadatelé 

možnost podat úplné žádosti o shovívavost 
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vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž, kterým podali zjednodušené 

žádosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 40 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Právní jistota ohledně toho, zda 

jsou zaměstnanci podniků chráněni před 

individuálními sankcemi, může 

potenciálním žadatelům zabránit v podání 

žádosti o shovívavost. Stávající a bývalí 

zaměstnanci a ředitelé podniků, které 

orgány o hospodářskou soutěž žádají o 

ochranu před pokutami, by tudíž měli být 

chráněni před sankcemi uloženými orgány 

veřejné moci za účast v tajném kartelu, 

jehož se žádost týká. Tato ochrana by měla 

záviset na zaměstnancích a ředitelích, kteří 

aktivně spolupracují s dotčenými 

vnitrostátními orgány pro hospodářskou 

soutěž, a na žádosti o ochranu, která 

předchází zahájení trestního řízení. 

(40) Právní jistota ohledně toho, zda 

jsou zaměstnanci podniků chráněni před 

individuálními sankcemi, může 

potenciálním žadatelům zabránit v podání 

žádosti o shovívavost. Stávající a bývalí 

zaměstnanci a ředitelé podniků, které 

orgány o hospodářskou soutěž žádají o 

ochranu před pokutami, by tudíž měli být 

chráněni před sankcemi uloženými orgány 

veřejné moci za účast v tajném kartelu, 

jehož se žádost týká. Tato ochrana by měla 

záviset na zaměstnancích a ředitelích, kteří 

aktivně spolupracují s dotčenými 

vnitrostátními orgány pro hospodářskou 

soutěž, a na žádosti o ochranu, která 

předchází zahájení trestního řízení. Za 

přísných podmínek se členské státy 

mohou rozhodnout ochránit zaměstnance 

před individuálními sankcemi, pokud je 

žádost o ochranu podána po zahájení 

trestního řízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 41 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) V systému souběžných pravomocí 

k uplatňování článků 101 a 102 SFEU je 

nutná úzká spolupráce mezi vnitrostátními 

orgány pro hospodářskou soutěž. Pokud 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž 

provádí kontrolu jménem jiného 

vnitrostátního orgánu pro hospodářskou 

soutěž podle čl. 22 odst. 1 nařízení Rady 

(ES) č. 1/2003, měla by přítomnost a 

pomoc úředníků z dožadujícího orgánu 

umožnit dosažení vyšší účinnosti těchto 

kontrol poskytnutím dodatečných zdrojů, 

znalostí a technické odbornosti. 

(41) V systému souběžných pravomocí 

k uplatňování článků 101 a 102 SFEU je 

nutná úzká spolupráce mezi vnitrostátními 

orgány pro hospodářskou soutěž a mezi 

těmito orgány a Komisí. Pokud vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž provádí 

kontrolu jménem jiného vnitrostátního 

orgánu pro hospodářskou soutěž podle čl. 

22 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1/2003, 

měla by přítomnost a pomoc úředníků z 

dožadujícího orgánu umožnit dosažení 

vyšší účinnosti těchto kontrol poskytnutím 

dodatečných zdrojů, znalostí a technické 

odbornosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 42 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(42) Obdobně je třeba zavést ujednání, 

která vnitrostátním orgánům pro 

hospodářskou soutěž umožní požádat o 

vzájemnou pomoc při oznamování 

předběžných námitek a rozhodnutí a při 

výkonu rozhodnutí o uložení pokut či 

penále v případě, že dotyčný podnik nemá 

na jejich území právní přítomnost. To 

zajistí účinné prosazování článků 101 a 

102 SFEU a přispěje k řádnému fungování 

vnitřního trhu. 

(42) Obdobně je třeba zavést ujednání, 

která vnitrostátním orgánům pro 

hospodářskou soutěž umožní požádat o 

vzájemnou pomoc při oznamování 

předběžných námitek a rozhodnutí a při 

výkonu rozhodnutí o uložení pokut či 

penále v případě, že dotyčný podnik nemá 

na jejich území právní přítomnost. To 

zajistí účinné prosazování článků 101 a 

102 SFEU a přispěje k řádnému fungování 

vnitřního trhu. Aby se podnítila vzájemná 

pomoc, měly by mít dožádané orgány 

možnost požádat o vymáhání příslušných 

nákladů na oznámení a výkon těchto 

rozhodnutí. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 45 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(45) Riziko uvedení sebeusvědčujících 

materiálů ve známost mimo rámec šetření, 

pro jehož účely byly poskytnuty, může 

oslabit pobídky potenciálních žadatelů o 

shovívavost ke spolupráci s orgány pro 

hospodářskou soutěž. V důsledku toho by 

měly být informace poskytnuté v 

prohlášeních v rámci programu 

shovívavosti (bez ohledu na formu těchto 

prohlášení), které byly získány přístupem 

ke spisu, použity pouze tehdy, je-li to 

nezbytné k uplatnění práva na obhajobu v 

řízení u soudů členských států v určitých 

velmi omezených případech, které přímo 

souvisejí s věcí, s ohledem na niž byl 

umožněn přístup. To by nemělo orgánům 

pro hospodářskou soutěž bránit ve 

zveřejňování jejich rozhodnutí v souladu s 

platnými unijními či vnitrostátními 

právními předpisy. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tato směrnice stanoví určitá 

pravidla, která zajišťují, že vnitrostátní 

1. Tato směrnice stanoví určitá 

pravidla, která zajišťují, že vnitrostátní 



 

AM\1138283CS.docx 51/132 PE613.265v01-00 

 CS 

orgány pro hospodářskou soutěž mají 

potřebné záruky nezávislosti a zdroje a 

pravomoci při prosazování práva a 

ukládání pokut, aby mohly účinně 

uplatňovat články 101 a 102 SFEU, takže 

není narušena hospodářská soutěž na 

vnitřním trhu a vnitrostátní právní předpisy 

a opatření, jež brání vnitrostátním orgánům 

pro hospodářskou soutěž v účinném 

prosazování pravidel, neznevýhodňují 

spotřebitele a podniky. Oblast působnosti 

směrnice zahrnuje použití článků 101 a 102 

SFEU a vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži uplatňovaných v téže 

věci souběžně s články 101 a 102 SFEU, s 

výjimkou čl. 29 odst. 2, který se vztahuje 

rovněž na výlučné uplatňování 

vnitrostátních právních předpisů. 

orgány pro hospodářskou soutěž mají 

potřebné záruky nezávislosti a zdroje a 

pravomoci při prosazování práva a 

ukládání pokut, aby mohly účinně 

uplatňovat články 101 a 102 SFEU, takže 

není narušena hospodářská soutěž na 

vnitřním trhu a vnitrostátní právní předpisy 

a opatření, jež brání vnitrostátním orgánům 

pro hospodářskou soutěž v účinném 

prosazování pravidel, neznevýhodňují 

spotřebitele a podniky, zejména malé a 

střední podniky. Oblast působnosti 

směrnice zahrnuje použití článků 101 a 102 

SFEU a vnitrostátních právních předpisů o 

hospodářské soutěži uplatňovaných v téže 

věci souběžně s články 101 a 102 SFEU, s 

výjimkou čl. 29 odst. 2, který se vztahuje 

rovněž na výlučné uplatňování 

vnitrostátních právních předpisů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Andreas Schwab 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 10a) „nezávislým právníkem“ externí 

právník, který ke klientovi není vázán 

zaměstnaneckým poměrem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Výkon pravomocí uvedených v této 

směrnici ze strany vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž podléhá vhodným 

zárukám, včetně dodržování práva podniků 

na obhajobu a práva na účinné prostředky 

nápravy před soudem, v souladu s 

obecnými zásadami práva Unie a Listinou 

základních práv Evropské unie. 

Výkon pravomocí uvedených v této 

směrnici ze strany vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž podléhá vhodným 

zárukám, včetně dodržování práva podniků 

na obhajobu a práva na účinné prostředky 

nápravy před soudem, v souladu s 

obecnými zásadami práva Unie a Listinou 

základních práv Evropské unie a článkem 

6 Evropské úmluvy o lidských právech. 

 Soudy mají pravomoc přezkoumat 

rozhodnutí vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž. Tento přezkum se 

neomezuje na kontrolu legality, ale 

zabývá se také skutkovou podstatou 

případu, včetně odůvodnění jednání 

narušujícího hospodářskou soutěž a 

posouzení přiměřenosti sankce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výkon pravomocí uvedených v této 

směrnici ze strany vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž podléhá 

vhodným zárukám, včetně dodržování 

práva podniků na obhajobu a práva na 

účinné prostředky nápravy před soudem, v 

souladu s obecnými zásadami práva Unie 

a Listinou základních práv Evropské unie. 

Výkon pravomocí uvedených v této 

směrnici ze strany vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž dodržuje obecné 

zásady práva Unie a Listinu základních 

práv Evropské unie. Členské státy mají 

tudíž zejména zajistit, aby výkon těchto 

pravomocí podléhal vhodným zárukám 

z hlediska dodržování práva podniků na 

obhajobu, například práva na přístup ke 

spisu, práva být vyslechnut, práva na 

účinné prostředky nápravy před soudem a 

práva na spravedlivý proces. 

Or. de 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh blíže rozvádí právo podniků na vhodné záruky, aby v celé Unii 

platily spravedlivé postupy a jednotný standard. 

 

Pozměňovací návrh  119 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výkon pravomocí uvedených v této 

směrnici ze strany vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž podléhá vhodným 

zárukám, včetně dodržování práva podniků 

na obhajobu a práva na účinné prostředky 

nápravy před soudem, v souladu s 

obecnými zásadami práva Unie a Listinou 

základních práv Evropské unie. 

Výkon pravomocí uvedených v této 

směrnici ze strany vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž podléhá vhodným 

zárukám, včetně dodržování práva podniků 

na obhajobu a práva na účinné prostředky 

nápravy před soudem, v souladu s 

obecnými zásadami práva Unie a Listinou 

základních práv Evropské unie a článku 6 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod. 

Or. de 

Odůvodnění 

Článek 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod popisuje normy pro 

právo na spravedlivý proces, které musí platit rovněž pro postupy v oblasti hospodářské 

soutěže. 

 

Pozměňovací návrh  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž 

respektovaly alespoň důvěrnost písemných 

sdělení mezi klientem a jeho advokátem, 

což zahrnuje jak externí advokáty, tak 
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interní právní poradce, jsou-li tato sdělení 

podávána pro účely a v zájmu práv klienta 

na obhajobu v řízeních týkajících se 

prosazování článků 101 a 102 SFEU a 

pocházejí-li tato sdělení od nezávislých 

advokátů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Jonás Fernández 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Aniž je dotčena povinnost zajistit 

prosazování článků 101 a 102 SFEU ze 

strany vnitrostátního orgánu pro 

hospodářskou soutěž, členské státy zajistí, 

aby podniky měly právo odvolat se proti 

konečnému rozhodnutí přijatému 

vnitrostátním orgánem pro hospodářskou 

soutěž v souladu s článkem 47 Listiny 

základních práv Evropské unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Anne Sander 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Jurisdikce mají pravomoc posoudit 

rozhodnutí vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž díky účinným 

opravným prostředkům. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  123 

Jonás Fernández 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Během období šetření údajného porušení 

a před tím, než vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž přijme rozhodnutí, 

členské státy zajistí, aby podniky měly 

dostatečnou právní jistotu, aby mohly 

pokračovat ve svých obchodních 

aktivitách. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

mohli plnit své povinnosti a vykonávat své 

pravomoci při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU nezávisle na politických a 

jiných vnějších vlivech; 

a) zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

mohli plnit své povinnosti a vykonávat své 

pravomoci při uplatňování článků 101 

a 102 SFEU nezávisle na politických a 

jiných vnějších vlivech. Členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zejména nebudou jmenováni 

politickým orgánem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 
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Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

mohli plnit své povinnosti a vykonávat své 

pravomoci při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU nezávisle na politických a 

jiných vnějších vlivech; 

a) ředitel, zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

mohli plnit své povinnosti a vykonávat své 

pravomoci při uplatňování článků 101 

a 102 SFEU nezávisle na politických a 

jiných vnějších vlivech; 

Or. en 

Odůvodnění 

Ředitel orgánu není vždy zahrnut do pojmu „zaměstnanci“, neboť toto místo může být 

výsledkem jmenování, nikoli úřednickým místem, a ředitel není ani automaticky členem 

představenstva orgánu. Ve většině členských států tento pozměňovací návrh nebude mít žádný 

dopad, směrnice by nicméně měla být jasná. 

 

Pozměňovací návrh  126 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

nesměli při plnění svých povinností a 

výkonu svých pravomocí při uplatňování 

článků 101 a 102 SFEU vyžadovat ani 

přijímat jakékoli pokyny od vlády či jiného 

veřejného nebo soukromého subjektu; 

b) zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

nesměli při náboru zaměstnanců, plnění 

svých povinností a výkonu svých 

pravomocí při uplatňování článků 101 

a 102 SFEU vyžadovat ani přijímat 

jakékoli pokyny od vlády či jiného 

veřejného nebo soukromého subjektu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

nesměli při plnění svých povinností a 

výkonu svých pravomocí při uplatňování 

článků 101 a 102 SFEU vyžadovat ani 

přijímat jakékoli pokyny od vlády či jiného 

veřejného nebo soukromého subjektu; 

b) ředitel, zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

nesměli při plnění svých povinností a 

výkonu svých pravomocí při uplatňování 

článků 101 a 102 SFEU vyžadovat ani 

přijímat jakékoli pokyny od vlády či jiného 

veřejného nebo soukromého subjektu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

se zdrželi jakéhokoli jednání, které není 

slučitelné s plněním jejich povinností a 

výkonem jejich pravomocí při uplatňování 

článků 101 a 102 SFEU; 

c) ředitel, zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

se zdrželi jakéhokoli jednání, které není 

slučitelné s plněním jejich povinností a 

výkonem jejich pravomocí při uplatňování 

článků 101 a 102 SFEU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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d) členové rozhodovacího subjektu 

vnitrostátních správních orgánů pro 

hospodářskou soutěž mohli být propuštěni 

pouze tehdy, pokud přestali splňovat 

podmínky nezbytné k výkonu jejich funkce 

nebo se podle vnitrostátního práva 

dopustili závažného pochybení. Důvody 

propuštění by měly být ve vnitrostátních 

právních předpisech stanoveny předem. 

Nelze je propustit z důvodů souvisejících s 

řádným plněním jejich povinností a 

výkonem jejich pravomocí při uplatňování 

článků 101 a 102 SFEU, jak je vymezeno v 

čl. 5 odst. 2; 

d) členové vedení a představenstva 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž by měli 

být jmenováni na základě zásluh a 

jasných a transparentních postupů 

týkajících se jmenování. Ředitel, členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou soutěž 

mohli být propuštěni pouze tehdy, pokud 

přestali splňovat podmínky nezbytné k 

výkonu jejich funkce nebo se podle 

vnitrostátního práva dopustili závažného 

pochybení. Důvody propuštění by měly být 

ve vnitrostátních právních předpisech 

stanoveny předem. Nelze je propustit z 

důvodů souvisejících s řádným plněním 

jejich povinností a výkonem jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v čl. 5 odst. 2; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. V případě zamítnutí formálně 

podané stížnosti má osoba, která stížnost 
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podala, možnost nechat toto rozhodnutí 

přezkoumat před správním soudem. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  131 

Jonás Fernández 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. Stížnosti, které vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž zamítne 

z toho důvodu, že nepředstavují prioritu, 

by tento orgán měl uchovat v uspořádané 

databázi pro usnadnění konzultace a 

případnou budoucí akci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Anne Sander 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. Stěžovatelé mají možnost 

požádat o soudní kontrolu rozhodnutí 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž stížnost zamítnout. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  133 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. Stěžovatelé mají možnost 

požádat o soudní přezkum rozhodnutí 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 
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soutěž žádost zamítnout. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Při stanovování 

priorit by se vnitrostátní správní orgány 

pro hospodářskou soutěž měly zaměřit na 

strategická odvětví hospodářství. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Pervenche Berès 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 
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uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti, 

s výjimkou stížností od jiných veřejných 

orgánů, zamítnout z toho důvodu, že je 

nepovažují za prioritu. Tímto není dotčena 

pravomoc vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž zamítnout stížnosti z 

jiných důvodů stanovených ve 

vnitrostátních právních předpisech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority s ohledem na plnění úkolů při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU, jak je 

vymezeno v čl. 5 odst. 2. Mají-li 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž povinnost posoudit 

formálně podané stížnosti, zahrnuje to 

pravomoc těchto orgánů takovéto stížnosti 

zamítnout z toho důvodu, že je nepovažují 

za prioritu. Tímto není dotčena pravomoc 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž zamítnout stížnosti z jiných důvodů 

stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech. 

e) vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou stanovit své 

priority a případně požádat o externí 

odborné znalosti a výzkum s ohledem na 

plnění úkolů při uplatňování článků 101 

a 102 SFEU, jak je vymezeno v čl. 5 

odst. 2. Mají-li vnitrostátní správní orgány 

pro hospodářskou soutěž povinnost 

posoudit formálně podané stížnosti, 

zahrnuje to pravomoc těchto orgánů 

takovéto stížnosti zamítnout z toho 

důvodu, že je nepovažují za prioritu. Tímto 

není dotčena pravomoc vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž zamítnout 

stížnosti z jiných důvodů stanovených ve 

vnitrostátních právních předpisech. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  137 

Neena Gill 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ea)  Vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohou v mezích 

svého rozpočtu a aniž je dotčeno příslušné 

právo v oblasti pravidel pro zaměstnance 

a jejich smluv najmout zaměstnance, 

které potřebují, a mohou využít svůj 

rozpočet bez jakéhokoli jiného 

předchozího povolení, než je ověření 

dostupnosti dostatečného rozpočtu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) Na členy rozhodovacího subjektu 

vnitrostátních správních orgánů pro 

hospodářskou soutěž se vztahuje 

jednoroční minimální čekací období po 

skončení pracovního poměru poté, co 

opustí své funkce, během něhož nemohou 

pracovat pro podniky, které v posledních 

pěti letech prošetřoval jejich příslušný 

orgán. Všichni zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu v okamžiku, kdy 

jsou najímáni, a poté každý rok vyplní 

formulář, v němž uvedou veškeré možné 

střety zájmů, které by oni sami nebo jejich 

blízcí příbuzní mohli v tomto případě mít. 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž mají zavedeny postupy, které zajistí, 

aby zaměstnanci mohli odstoupit v 
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případě, že se na počátku nebo během 

vyšetřování objeví střet zájmů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zajistit rozhodná ustanovení o střetu zájmů pro všechny vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž. 

 

Pozměňovací návrh  139 

Jonás Fernández 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž zveřejnily kodex chování, který by 

pokrýval alespoň pravidla zabraňující 

střetu zájmů, včetně ustanovení o 

minimálním čekacím období po skončení 

pracovního poměru a přijímání pozvání, a 

pravidla pro činnosti vykonávané jako 

soukromá osoba, aniž by bylo dotčeno 

uplatňování přísnějších vnitrostátních 

pravidel. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) Zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou 

soutěž neusilují o zaměstnání v podniku, 

který je nebo byl prošetřován, v 
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následujících dvou letech po skončení 

jejich pracovněprávního vztahu u orgánu, 

pokud byli přímo spojeni s daným spisem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) vedení a členové rozhodovacího 

subjektu vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž byli vybíráni a 

jmenováni na základě předem 

stanovených jasných a transparentních 

pravidel a postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) Zaměstnanci a členové 

rozhodovacího subjektu vnitrostátních 

správních orgánů pro hospodářskou 

soutěž neusilují o zaměstnání v podniku, 

který je nebo byl prošetřován, v 

následujících dvou letech po skončení 

jejich pracovněprávního vztahu u orgánu, 

pokud byli přímo spojeni s daným spisem. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  143 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 

a 102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 

a 102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

Členské státy rovněž zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž mohly nezávisle určit využití 

přiděleného rozpočtu a nezbytnou 

kvalifikaci svých zaměstnanců. 

Rozpočtová nezávislost se uplatňuje, aniž 

by byla dotčena vnitrostátní rozpočtová 

pravidla a postupy. 

Or. de 

Odůvodnění 

Má-li být zajištěna požadovaná flexibilita a nezávislost vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž, je nutné jim nejen zajistit dostatečné lidské, finanční a technické zdroje, 

ale také nezávislost při určování, jak využijí přidělený rozpočet a jaké kvalifikace jsou u jejich 

zaměstnanců nezbytné. 

 

Pozměňovací návrh  144 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 
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pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohly 

nezávisle spravovat rozpočty, které jim 

byly přiděleny. Tato nezávislá správa 

rozpočtů by měla být zavedena v rámci 

vnitrostátních rozpočtových pravidel a 

postupů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

Aniž jsou dotčena rozpočtová pravidla a 

postupy, členské státy zajistí, aby byla 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž udělena nezávislost při plnění 

přiděleného rozpočtu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 1. Členské státy zajistí, aby 
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vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly přiměřené a stabilní lidské, 

finanční a technické zdroje, včetně prostor 

a infrastruktury, které jsou nezbytné pro 

účinné plnění jejich povinností a výkon 

jejich pravomocí při uplatňování článků 

101 a 102 SFEU, jak je vymezeno v 

odstavci 2. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly samostatný roční rozpočet a 

nezávislost při využívání svých zdrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

To zahrnuje právo vnitrostátních orgánů 

pro hospodářskou soutěž nezávisle 

rozhodovat o přidělování svých zdrojů a 

požadované kvalifikaci svých 

zaměstnanců. 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby byly vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž zcela a skutečně nezávislé, musí jim být 

poskytnuty nejen zdroje dostatečné z kvantitativního hlediska. Je třeba rovněž zaručit, aby 

tyto orgány mohly přesunovat své zdroje podle svých požadavků (např. technická 

infrastruktura, externí studie). 
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Pozměňovací návrh  148 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

Komise by měla na žádost příslušného 

orgánu pro hospodářskou soutěž 

poskytnout potřebnou technickou pomoc. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční, technické a 

technologické zdroje, které jsou nezbytné 

pro účinné plnění jejich povinností, včetně 

jejich poradní úlohy, a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly lidské, finanční a technické 

zdroje, které jsou nezbytné pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly k dispozici dostatečné lidské, 

finanční a technické zdroje pro účinné 

plnění jejich povinností a výkon jejich 

pravomocí při uplatňování článků 101 a 

102 SFEU, jak je vymezeno v odstavci 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy zajistí rozpočtovou 

nezávislost vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž, včetně plné 

nezávislosti při rozdělování jejich 

rozpočtu a kapacity určit rozpočtové 

priority a rovněž záruky, aby rozpočty, 

které jim jsou každoročně přidělovány, 

nemohly být během rozpočtového roku 

přidělení sníženy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zajistit vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž jistotu rozpočtových 

prostředků, aby mohly naplánovat svůj roční rozpočet bez větších změn prostředků.  

 

Pozměňovací návrh  152 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž podávaly pravidelné veřejně 

přístupné zprávy o své činnosti vládnímu 

nebo parlamentnímu subjektu. Členské 

státy zajistí, aby tyto zprávy obsahovaly 

informace o jmenování a propouštění 

členů rozhodovacího subjektu, o výši 

zdrojů, které byly přiděleny v příslušném 

roce, a o veškerých změnách této částky 

oproti předchozím rokům. Členské státy 

by také měly tyto zprávy zasílat 

Evropskému parlamentu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž podávaly výroční zprávy o své 

činnosti a o svých zdrojích vládnímu nebo 

parlamentnímu subjektu. Tyto zprávy 

budou veřejně přístupné. Komise má 

pravomoc zahájit v jednotlivých případech 

řízení o nesplnění povinnosti proti 

členským státům, které vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž 

nezajistí přiměřené zdroje a rozpočtovou 

nezávislost s ohledem na plnění jejich 

úkolů. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Cílem je zvýšit odpovědnost a veřejné informace o zdrojích vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž. 

 

Pozměňovací návrh  154 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise a členské státy zajistí, aby 

všechny výdaje použité na dodržení 

souladu s tímto článkem byly považovány 

za výdaje v souladu s Paktem o stabilitě a 

růstu, jak je stanoveno v článcích 121 a 

126 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU), a nevedly k žádnému opatření 

podle preventivní nebo nápravné složky 

Paktu o stabilitě a růstu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Neena Gill 

 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž podávaly pravidelné zprávy o své 

činnosti vládnímu nebo parlamentnímu 

subjektu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Andreas Schwab 
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Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU mohly 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž provádět veškeré 

potřebné neohlášené kontroly podniků a 

sdružení podniků. Členské státy zajistí, aby 

úředníci a ostatní doprovázející osoby 

zmocněné vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž k provedení kontroly 

byli oprávněni: 

1. Členské státy zajistí, aby při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU mohly 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž provádět veškeré 

potřebné neohlášené kontroly podniků a 

sdružení podniků. Tato směrnice nebrání 

členským státům požadovat pro takové 

kontroly předchozí povolení justičního 

orgánu. Členské státy zajistí, aby úředníci 

a ostatní doprovázející osoby zmocněné 

vnitrostátními orgány pro hospodářskou 

soutěž k provedení kontroly byli 

oprávněni: 

Or. en 

Odůvodnění 

Tímto pozměňovacím návrhem se nahrazuje pozměňovací návrh 27 (návrh zprávy) v zájmu 

jasnosti. 

 

Pozměňovací návrh  157 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU mohly 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž provádět veškeré 

potřebné neohlášené kontroly podniků a 

sdružení podniků. Členské státy zajistí, aby 

úředníci a ostatní doprovázející osoby 

zmocněné vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž k provedení kontroly 

byli oprávněni: 

1. Členské státy zajistí, aby při 

uplatňování článků 101 a 102 SFEU mohly 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy 
provádět veškeré potřebné neohlášené 

kontroly podniků a sdružení podniků. 

Členské státy zajistí, aby úředníci a ostatní 

doprovázející osoby zmocněné 

vnitrostátními orgány pro hospodářskou 

soutěž k provedení kontroly byli 
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oprávněni: 

Or. de 

Odůvodnění 

V některých členských státech je nutné předchozí povolení justičního orgánu, a cílem tohoto 

pozměňovacího návrhu je tedy zajistit, aby členské státy nebyly snižovat svou vysokou úroveň 

procesních řízení. 

 

Pozměňovací návrh  158 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) požádat jakéhokoli zástupce nebo 

zaměstnance podniku nebo sdružení 

podniků o vysvětlení skutečností nebo 

dokumentů týkajících se předmětu a účelu 

kontroly a zaznamenávat odpovědi. 

e) požádat jakéhokoli zástupce nebo 

zaměstnance podniku nebo sdružení 

podniků o vysvětlení skutečností nebo 

dokumentů týkajících se předmětu a účelu 

kontroly a zaznamenávat odpovědi, a to za 

pečlivého dodržování práv pracovníků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Anne Sander 

 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby se 

podniky a sdružení podniků musely 

podrobit kontrolám prováděným 

vnitrostátními správními orgány pro 

hospodářskou soutěž. Pokud podnik či 

sdružení podniků vznese proti kontrole 

nařízené vnitrostátním správním orgánem 

pro hospodářskou soutěž či povolené 

vnitrostátním justičním orgánem námitku, 

mohou si vnitrostátní orgány pro 

2. Členské státy zajistí, aby se 

podniky a sdružení podniků musely 

podrobit kontrolám prováděným 

vnitrostátními správními orgány pro 

hospodářskou soutěž. V souladu s 

vnitrostátními právními předpisy 

nemohou být kontroly prováděny bez 

předchozího povolení vnitrostátního 

justičního orgánu. Pokud podnik či 

sdružení podniků vznese proti kontrole 
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hospodářskou soutěž vyžádat potřebnou 

pomoc od policie nebo rovnocenného 

prosazovacího orgánu tak, aby mohly 

kontrolu provést. Tuto pomoc si lze 

vyžádat rovněž jako zajišťovací opatření. 

nařízené vnitrostátním správním orgánem 

pro hospodářskou soutěž či povolené 

vnitrostátním justičním orgánem námitku, 

mohou si vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vyžádat potřebnou 

pomoc od policie nebo rovnocenného 

prosazovacího orgánu tak, aby mohly 

kontrolu provést. Tuto pomoc si lze 

vyžádat rovněž jako zajišťovací opatření. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  160 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby se 

podniky a sdružení podniků musely 

podrobit kontrolám prováděným 

vnitrostátními správními orgány pro 

hospodářskou soutěž. Pokud podnik či 

sdružení podniků vznese proti kontrole 

nařízené vnitrostátním správním orgánem 

pro hospodářskou soutěž či povolené 

vnitrostátním justičním orgánem námitku, 

mohou si vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vyžádat potřebnou 

pomoc od policie nebo rovnocenného 

prosazovacího orgánu tak, aby mohly 

kontrolu provést. Tuto pomoc si lze 

vyžádat rovněž jako zajišťovací opatření. 

2. Členské státy zajistí, aby se 

podniky a sdružení podniků musely 

podrobit kontrolám prováděným 

vnitrostátními správními orgány pro 

hospodářskou soutěž. Pokud podnik či 

sdružení podniků vznese proti kontrole 

nařízené vnitrostátním správním orgánem 

pro hospodářskou soutěž či povolené 

vnitrostátním justičním orgánem námitku, 

mohou si vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž vyžádat potřebnou 

pomoc od policie nebo rovnocenného 

prosazovacího orgánu tak, aby mohly 

kontrolu provést, vždy s předchozím 

povolením vnitrostátního justičního 

orgánu. Tuto pomoc si lze vyžádat rovněž 

jako zajišťovací opatření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Anne Sander 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 7 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 

existuje-li důvodné podezření, že účetní 

knihy nebo jiné obchodní záznamy 

související s předmětem kontroly, které 

mohou mít význam pro dokázání 

závažného porušení článku 101 nebo 

článku 102 SFEU, jsou uchovávány v 

jakýchkoli jiných prostorách než v 

prostorách uvedených v článku 6, na 

pozemcích nebo v dopravních prostředcích, 

včetně bytů ředitelů, vedoucích pracovníků 

a dalších zaměstnanců dotyčných podniků 

a sdružení podniků, mohly vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

provést neohlášené kontroly v těchto 

prostorách, na pozemcích a v dopravních 

prostředcích. 

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 

existuje-li důvodné podezření, že účetní 

knihy nebo jiné obchodní záznamy 

související s předmětem kontroly, které 

mohou mít význam pro dokázání 

závažného porušení článku 101 nebo 

článku 102 SFEU, jsou uchovávány v 

jakýchkoli jiných prostorách než v 

prostorách uvedených v článku 6, na 

pozemcích nebo v dopravních prostředcích, 

včetně bytů ředitelů, vedoucích pracovníků 

a dalších zaměstnanců dotyčných podniků 

a sdružení podniků, mohly vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

provést neohlášené kontroly v těchto 

prostorách, na pozemcích a v dopravních 

prostředcích. Toto důvodné podezření je 

založeno na věcných a soudržných 

důkazech, které jsou výslovně uvedeny v 

rozhodnutí justičního orgánu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 

existuje-li důvodné podezření, že účetní 

knihy nebo jiné obchodní záznamy 

související s předmětem kontroly, které 

mohou mít význam pro dokázání 

závažného porušení článku 101 nebo 

článku 102 SFEU, jsou uchovávány v 

jakýchkoli jiných prostorách než v 

prostorách uvedených v článku 6, na 

pozemcích nebo v dopravních prostředcích, 

včetně bytů ředitelů, vedoucích pracovníků 

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 

existuje-li důvodné podezření, že účetní 

knihy nebo jiné obchodní záznamy 

související s předmětem kontroly, které 

mohou mít význam pro dokázání porušení 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, jsou 

uchovávány v jakýchkoli jiných prostorách 

než v prostorách uvedených v článku 6, na 

pozemcích nebo v dopravních prostředcích, 

včetně bytů ředitelů, vedoucích pracovníků 

a dalších zaměstnanců dotyčných podniků 
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a dalších zaměstnanců dotyčných podniků 

a sdružení podniků, mohly vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

provést neohlášené kontroly v těchto 

prostorách, na pozemcích a v dopravních 

prostředcích. 

a sdružení podniků, mohly vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

provést neohlášené kontroly v těchto 

prostorách, na pozemcích a v dopravních 

prostředcích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 

existuje-li důvodné podezření, že účetní 

knihy nebo jiné obchodní záznamy 

související s předmětem kontroly, které 

mohou mít význam pro dokázání 

závažného porušení článku 101 nebo 

článku 102 SFEU, jsou uchovávány v 

jakýchkoli jiných prostorách než v 

prostorách uvedených v článku 6, na 

pozemcích nebo v dopravních prostředcích, 

včetně bytů ředitelů, vedoucích pracovníků 

a dalších zaměstnanců dotyčných podniků 

a sdružení podniků, mohly vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

provést neohlášené kontroly v těchto 

prostorách, na pozemcích a v dopravních 

prostředcích. 

1. Členské státy zajistí, aby v případě, 

existuje-li důvodné podezření, že účetní 

knihy nebo jiné obchodní záznamy 

související s předmětem kontroly, které 

mohou mít význam pro dokázání porušení 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, jsou 

uchovávány v jakýchkoli jiných prostorách 

než v prostorách uvedených v článku 6, na 

pozemcích nebo v dopravních prostředcích, 

včetně bytů ředitelů, vedoucích pracovníků 

a dalších zaměstnanců dotyčných podniků 

a sdružení podniků, mohly vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

provést neohlášené kontroly v těchto 

prostorách, na pozemcích a v dopravních 

prostředcích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Andreas Schwab 

 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tyto kontroly nelze provést bez 

předchozího povolení vnitrostátního 

justičního orgánu. 

2. Tyto kontroly se neprovádí bez 

předchozího povolení vnitrostátního 

justičního orgánu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Neena Gill 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené 

a přiměřené lhůtě poskytly veškeré 

potřebné informace pro použití článků 101 

a 102 SFEU, pokud se v důsledku podání 

těchto informací adresát sám neusvědčuje 

z porušení článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  166 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby v přiměřené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 
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povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

Žádosti o informace podané 

vnitrostátními správními orgány pro 

hospodářskou soutěž jsou specifické a 

přiměřené. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  167 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby v přiměřené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace 

(zahrnující také e-maily a zprávy systémů 

výměny rychlých zpráv), k nimž má podnik 

a sdružení podniků přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Anne Sander 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě, 

která musí být přiměřená a slučitelná s 

žádostí, poskytly veškeré potřebné 
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povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

informace pro použití článků 101 a 102 

SFEU. Tato povinnost se vztahuje na 

informace, k nimž má podnik a sdružení 

podniků přístup. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  169 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby v přiměřené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace, které 

má podnik a sdružení podniků v držení. 
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Or. de 

Odůvodnění 

Podniky by neměly být povinny získávat informace, které nemají v držení. 

 

Pozměňovací návrh  171 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly podniky a sdružení podniků 

požádat, aby ve stanovené lhůtě poskytly 

veškeré potřebné informace pro použití 

článků 101 a 102 SFEU. Tato povinnost se 

vztahuje na informace, k nimž má podnik a 

sdružení podniků přístup. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnost přijmout rozhodnutí by pro některé vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 

znamenala, že by musely zapojit svá představenstva, což je považováno za příliš omezující. 

 

Pozměňovací návrh  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly podniky a sdružení podniků 

požádat, aby ve stanovené lhůtě poskytly 

veškeré informace pro použití článků 101 

a 102 SFEU. Tato povinnost se vztahuje na 
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povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

informace, k nimž má podnik a sdružení 

podniků přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly rozhodnutím podniky a sdružení 

podniků požádat, aby ve stanovené lhůtě 

poskytly veškeré potřebné informace pro 

použití článků 101 a 102 SFEU. Tato 

povinnost se vztahuje na informace, k nimž 

má podnik a sdružení podniků přístup. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

mohly podniky a sdružení podniků 

požádat, aby ve stanovené lhůtě poskytly 

veškeré potřebné informace pro použití 

článků 101 a 102 SFEU. Tato povinnost se 

vztahuje na informace, k nimž má podnik a 

sdružení podniků přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby v případě, že 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž zjistí porušení článku 101 nebo 

článku 102 SFEU, mohly rozhodnutím 

dotyčné podniky a sdružení podniků 

požádat, aby toto protiprávní jednání 

ukončily. Za tímto účelem mohou uložit 

nápravná opatření z hlediska tržního 

chování nebo strukturální nápravná 

opatření, která jsou úměrná danému 

protiprávnímu jednání a nezbytná k jeho 

účinnému ukončení. 

Členské státy zajistí, aby v případě, že 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž zjistí porušení článku 101 nebo 

článku 102 SFEU, mohly rozhodnutím 

dotyčné podniky a sdružení podniků 

požádat, aby toto protiprávní jednání 

ukončily. Za tímto účelem mohou uložit 

nápravná opatření z hlediska tržního 

chování nebo strukturální nápravná 

opatření, která jsou úměrná danému 

protiprávnímu jednání a nezbytná k jeho 

účinnému ukončení. Strukturální 
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nápravná opatření mohou být uložena 

pouze tehdy, pokud buď neexistuje stejně 

účinné nápravné opatření z hlediska 

tržního chování, nebo pokud by každé 

takové stejně účinné nápravné opatření z 

hlediska tržního chování bylo pro dotyčný 

podnik větší zátěží než strukturální 

nápravné opatření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Anne Sander 

 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

rozhodnutím nařídit podnikům uložení 

předběžných opatření, a to přinejmenším v 

naléhavých případech, kdy hrozí vážné a 

nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU. Toto rozhodnutí platí určitou dobu a 

může být prodlouženo, pokud je to 

nezbytné a vhodné. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

rozhodnutím nařídit podnikům uložení 

předběžných opatření, a to přinejmenším v 

naléhavých případech, kdy hrozí vážné a 

nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU. Toto rozhodnutí platí určitou 

přiměřenou dobu a může být prodlouženo, 

pokud je to nezbytné a vhodné. Podniky 

nebo sdružení podniků mají právo podat u 

vnitrostátního justičního orgánu opravný 

prostředek vůči rozhodnutím o 

předběžných opatřeních v rámci postupu 

pro naléhavé případy. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  176 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

rozhodnutím nařídit podnikům uložení 

předběžných opatření, a to přinejmenším v 

naléhavých případech, kdy hrozí vážné a 

nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU. Toto rozhodnutí platí určitou dobu a 

může být prodlouženo, pokud je to 

nezbytné a vhodné. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

rozhodnutím nařídit podnikům uložení 

předběžných opatření, a to v naléhavých 

případech, kdy bezprostředně hrozí vážné 

a nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU. Toto rozhodnutí je přiměřené a 

odůvodněné a platí určitou přiměřenou 

dobu a může být prodlouženo, pokud je to 

nezbytné a vhodné. Podniky se mohou 

proti předběžným opatřením odvolat u 

vnitrostátního justičního orgánu podle 

postupu pro naléhavé případy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Předběžná opatření jsou opatření výjimečná. Měla by být ukládána pouze v nejvíce 

problematických a naléhavých situacích a být přiměřená, úměrná a odůvodněná, aby se 

zabránilo nepřiměřenému riziku pro dotčený podnik. Podniky musí mít možnost se proti nim 

odvolat, aby byla zabezpečena práva na obranu. 

 

Pozměňovací návrh  177 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

rozhodnutím nařídit podnikům uložení 

předběžných opatření, a to přinejmenším v 

naléhavých případech, kdy hrozí vážné a 

nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

rozhodnutím nařídit podnikům uložení 

předběžných opatření, a to mimo jiné v 

naléhavých případech, kdy hrozí vážné a 

nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 
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SFEU. Toto rozhodnutí platí určitou dobu 

a může být prodlouženo, pokud je to 

nezbytné a vhodné. 

SFEU. Toto rozhodnutí platí do té doby, 

dokud v dané věci nebude přijato konečné 

rozhodnutí, a může být prodlouženo, 

pokud je to nezbytné a vhodné. Toto 

rozhodnutí může nadále platit i v 

případech, kdy Komise rozhodne zahájit 

řízení, a to do doby, dokud nebude přijato 

konečné rozhodnutí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  178 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

rozhodnutím nařídit podnikům uložení 

předběžných opatření, a to přinejmenším v 

naléhavých případech, kdy hrozí vážné a 

nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU. Toto rozhodnutí platí určitou dobu a 

může být prodlouženo, pokud je to 

nezbytné a vhodné. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

nařídit podnikům uložení předběžných 

opatření, a to přinejmenším v naléhavých 

případech, kdy hrozí vážné a 

nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU. Toto rozhodnutí platí určitou dobu a 

může být prodlouženo, pokud je to 

nezbytné a vhodné. O těchto opatřeních a 

dosaženém pokroku je řádně informována 

Evropská síť pro hospodářskou soutěž. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

rozhodnutím nařídit podnikům uložení 

předběžných opatření, a to přinejmenším v 

naléhavých případech, kdy hrozí vážné a 

nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU. Toto rozhodnutí platí určitou dobu 

a může být prodlouženo, pokud je to 

nezbytné a vhodné. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž, 

které jednají z vlastního podnětu, mohly 

rozhodnutím nařídit podnikům uložení 

předběžných opatření, a to přinejmenším v 

naléhavých případech, kdy hrozí vážné a 

nenapravitelné poškození hospodářské 

soutěže na základě zjištění zjevného 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU. Toto rozhodnutí platí buď určitou 

dobu s možností prodloužení, nebo do 

doby, dokud není přijato konečné 

rozhodnutí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby dotyčné podniky 

mohly tato předběžná opatření uložená 

vnitrostátními správními orgány pro 

hospodářskou soutěž nechat ověřit v 

rámci urychleného řízení před správními 

soudy. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  181 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby v řízení 

zahájeném za účelem vydání rozhodnutí, v 

Členské státy zajistí, aby v řízení 

zahájeném za účelem vydání rozhodnutí, v 
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němž se vyžaduje ukončení porušování 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, mohly 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž rozhodnutím prohlásit závazky 

nabídnuté podniky v reakci na výhrady, jež 

tyto orgány vyslovily, za závazné. Takové 

rozhodnutí může být přijato na dobu 

určitou a musí konstatovat, že pominuly 

důvody pro zásah dotyčného vnitrostátního 

orgánu pro hospodářskou soutěž. 

němž se vyžaduje ukončení porušování 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, mohly 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž rozhodnutím prohlásit závazky 

nabídnuté podniky v reakci na výhrady, jež 

tyto orgány vyslovily, za závazné. Takové 

rozhodnutí může být přijato na dobu 

určitou a musí konstatovat, že pominuly 

důvody pro zásah dotyčného vnitrostátního 

orgánu pro hospodářskou soutěž. Členské 

státy zajistí, aby vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž měly dostatečné 

pravomoci sledovat vlastní provádění 

těchto závazků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby v řízení 

zahájeném za účelem vydání rozhodnutí, v 

němž se vyžaduje ukončení porušování 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, mohly 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž rozhodnutím prohlásit závazky 

nabídnuté podniky v reakci na výhrady, jež 

tyto orgány vyslovily, za závazné. Takové 

rozhodnutí může být přijato na dobu 

určitou a musí konstatovat, že pominuly 

důvody pro zásah dotyčného vnitrostátního 

orgánu pro hospodářskou soutěž. 

Členské státy zajistí, aby v řízení 

zahájeném za účelem vydání rozhodnutí, 

v němž se vyžaduje ukončení porušování 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, mohly 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž po zjištění názorů účastníků trhu 

rozhodnutím prohlásit závazky nabídnuté 

podniky v reakci na výhrady, jež tyto 

orgány vyslovily, za závazné. Takové 

rozhodnutí může být přijato na dobu 

určitou a musí konstatovat, že pominuly 

důvody pro zásah dotyčného vnitrostátního 

orgánu pro hospodářskou soutěž. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba zajistit, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž měly účinné prostředky ke 

zjišťování názorů ostatních účastníků trhu, pokud jde o to, zda navrhované závazky splňují 
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výhrady v oblasti hospodářské soutěže, aniž by se příliš zasahovalo do způsobu, jakým se 

členské státy rozhodnou toto provést. 

 

Pozměňovací návrh  183 

Andreas Schwab 

 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby v řízení 

zahájeném za účelem vydání rozhodnutí, v 

němž se vyžaduje ukončení porušování 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, mohly 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž rozhodnutím prohlásit závazky 

nabídnuté podniky v reakci na výhrady, jež 

tyto orgány vyslovily, za závazné. Takové 

rozhodnutí může být přijato na dobu 

určitou a musí konstatovat, že pominuly 

důvody pro zásah dotyčného vnitrostátního 

orgánu pro hospodářskou soutěž. 

Členské státy zajistí, aby v řízení 

zahájeném za účelem vydání rozhodnutí, 

v němž se vyžaduje ukončení porušování 

článku 101 nebo článku 102 SFEU, mohly 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž po zjištění názorů účastníků trhu 

rozhodnutím prohlásit závazky nabídnuté 

podniky v reakci na výhrady, jež tyto 

orgány vyslovily, za závazné. Takové 

rozhodnutí může být přijato na dobu 

určitou a musí konstatovat, že pominuly 

důvody pro zásah dotyčného vnitrostátního 

orgánu pro hospodářskou soutěž. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tímto pozměňovacím návrhem se nahrazuje pozměňovací návrh 31 (návrh zprávy) v zájmu 

jasnosti. 

 

Pozměňovací návrh  184 

Neena Gill 

 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby jejich 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž měly k dispozici účinné pravomoci 

ke sledování toho, jak jsou prováděna 
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rozhodnutí o závazcích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 

soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím 

ve správním řízení uložit účinné, přiměřené 

a odrazující peněžité pokuty podnikům či 

sdružením podniků, nebo aby mohly v 

jiném než trestním soudním řízení 

požadovat uložení takovýchto pokut, 

pokud tyto úmyslně nebo z nedbalosti 

poruší článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 

soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly ve správním 

řízení uložit účinné, přiměřené a odrazující 

peněžité pokuty podnikům či sdružením 

podniků, nebo aby mohly v jiném než 

trestním soudním řízení požadovat uložení 

takovýchto pokut, pokud tyto úmyslně 

nebo z nedbalosti poruší článek 101 nebo 

článek 102 SFEU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnost přijmout rozhodnutí by pro některé vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 

znamenala, že by musely zapojit svá představenstva, což je považováno za příliš omezující. 

 

Pozměňovací návrh  186 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 
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soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím 

ve správním řízení uložit účinné, 

přiměřené a odrazující peněžité pokuty 

podnikům či sdružením podniků, nebo aby 

mohly v jiném než trestním soudním řízení 

požadovat uložení takovýchto pokut, 

pokud tyto úmyslně nebo z nedbalosti 

poruší článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím 

ve svém vlastním řízení uložit účinné, 

přiměřené a odrazující peněžité pokuty 

podnikům či sdružením podniků, nebo aby 

mohly v jiném než trestním soudním řízení 

požadovat uložení takovýchto pokut, 

pokud tyto úmyslně nebo z nedbalosti 

poruší článek 101 nebo článek 102 SFEU. 

Or. de 

Odůvodnění 

Členské státy stanoví, jaké pokuty mají být vnitrostátními správními orgány pro hospodářskou 

soutěž v kvazitrestním řízení uloženy, a tudíž je cílem tohoto pozměňovacího návrhu zajistit, 

aby členské státy nemusely zavádět nová procesní práva. 

 

Pozměňovací návrh  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 

soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím 

ve správním řízení uložit podnikům či 

sdružením podniků účinné, přiměřené a 

odrazující peněžité pokuty, které jsou 

stanoveny v poměru k jejich celkovému 

obratu, nebo aby mohly v jiném než 

trestním soudním řízení požadovat uložení 

takovýchto pokut, pokud úmyslně nebo z 

nedbalosti: 

2. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 

soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím 

ve správním řízení uložit podnikům či 

sdružením podniků účinné, přiměřené a 

odrazující peněžité pokuty, které jsou 

stanoveny v poměru k jejich celkovému 

celosvětovému obratu, nebo aby mohly v 

jiném než trestním soudním řízení 

požadovat uložení takovýchto pokut, 

pokud úmyslně nebo z nedbalosti: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  188 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 

soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím 

ve správním řízení uložit podnikům či 

sdružením podniků účinné, přiměřené a 

odrazující peněžité pokuty, které jsou 

stanoveny v poměru k jejich celkovému 

obratu, nebo aby mohly v jiném než 

trestním soudním řízení požadovat uložení 

takovýchto pokut, pokud úmyslně nebo z 

nedbalosti: 

2. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 

soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím 

ve svém vlastním řízení uložit podnikům či 

sdružením podniků účinné, přiměřené a 

odrazující peněžité pokuty, které jsou 

stanoveny v poměru k jejich celkovému 

obratu, nebo aby mohly v jiném než 

trestním soudním řízení požadovat uložení 

takovýchto pokut, pokud úmyslně nebo z 

nedbalosti: 

Or. de 

Odůvodnění 

Členské státy stanoví, jaké pokuty mají být vnitrostátními správními orgány pro hospodářskou 

soutěž v kvazitrestním řízení uloženy, a tudíž je cílem tohoto pozměňovacího návrhu zajistit, 

aby členské státy nemusely zavádět nová procesní práva. 

 

Pozměňovací návrh  189 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 

soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly rozhodnutím 

ve správním řízení uložit podnikům či 

2. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 

právní předpisy členských států, které 

umožňují ukládání sankcí v trestním 

soudním řízení, členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly ve správním 

řízení uložit podnikům či sdružením 
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sdružením podniků účinné, přiměřené a 

odrazující peněžité pokuty, které jsou 

stanoveny v poměru k jejich celkovému 

obratu, nebo aby mohly v jiném než 

trestním soudním řízení požadovat uložení 

takovýchto pokut, pokud úmyslně nebo z 

nedbalosti: 

podniků účinné, přiměřené a odrazující 

peněžité pokuty, které jsou stanoveny v 

poměru k jejich celkovému obratu, nebo 

aby mohly v jiném než trestním soudním 

řízení požadovat uložení takovýchto pokut, 

pokud úmyslně nebo z nedbalosti: 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnost přijmout rozhodnutí by pro některé vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 

znamenala, že by musely zapojit svá představenstva, což je považováno za příliš omezující. 

 

Pozměňovací návrh  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) v reakci na žádost na základě 

rozhodnutí přijatého podle článku 8 

poskytnou nesprávné, neúplné nebo 

zavádějící informace nebo neposkytnou 

informace ve stanovené lhůtě; 

d) v reakci na žádost podle článku 8 

poskytnou nesprávné, neúplné nebo 

zavádějící informace nebo neposkytnou 

informace ve stanovené lhůtě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Andreas Schwab 

 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) nedodrží rozhodnutí uvedené v 

článcích 10 a 11. 

e) nedodrží rozhodnutí uvedené v 

článcích 9, 10 a 11. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  192 

Neena Gill 

 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, že za účelem 

ukládání pokut se pojem „podnik“ 

uplatňuje na mateřské společnosti a právní 

a hospodářské nástupce podniků. 

3. Aby se snížilo riziko toho, že 

prostřednictvím podnikové 

restrukturalizace bude možné se vyhnout 

pokutám, členské státy zajistí, že za 

účelem ukládání pokut se pojem „podnik“ 

uplatňuje na mateřské společnosti a právní 

a hospodářské nástupce podniků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž při stanovení výše pokuty za 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU vzaly v potaz závažnost 

protiprávního jednání i dobu jeho trvání. 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž při stanovení výše pokuty za 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU vzaly v potaz závažnost 

protiprávního jednání, dobu jeho trvání a 

opakování zakázaného jednání. Členské 

státy zajistí, aby odškodnění vyplacené 

podnikem v důsledku narovnání nemohlo 

být odečteno od výše pokuty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Markus Ferber 
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Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž při stanovení výše pokuty za 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU vzaly v potaz závažnost 

protiprávního jednání i dobu jeho trvání. 

1. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž při stanovení výše pokuty za 

porušení článku 101 nebo článku 102 

SFEU vzaly v potaz závažnost 

protiprávního jednání, dobu jeho trvání a 

rovněž velikost a ekonomickou sílu 

daného podniku. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  195 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Při stanovení výše pokuty za 

protiprávní jednání mohou vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž 

přihlédnout k případnému odškodnění 

vyplacenému v rámci smírného narovnání 

v souladu s čl. 18 odst. 3 směrnice 

2014/104/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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2. Členské státy zajistí, aby v případě, 

že sdružení podniků je uložena pokuta při 

zohlednění obratu jeho členů a sdružení 

samo není platby schopné, bylo sdružení 

povinno požadovat příspěvky na pokrytí 

pokuty od svých členů. 

vypouští se 

Je-li nutné zajistit uhrazení pokuty v plné 

výši, členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohly 

požadovat uhrazení zbývající částky 

pokuty od všech podniků, jejichž zástupci 

byli členy rozhodovacích orgánů sdružení. 

Je-li to i nadále nezbytné, mohou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž požádat o úhradu zbývající částky 

pokuty každého z členů sdružení, kteří 

působili na trhu, na němž k 

protiprávnímu jednání došlo. Platba se 

však nevyžaduje od členů sdružení, kteří 

se na protiprávním jednání nepodíleli, a 

buď o jeho existenci nevěděli, nebo se od 

něj aktivně distancovali předtím, než bylo 

zahájeno šetření v dané věci. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li nutné zajistit uhrazení pokuty v plné 

výši, členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohly 

požadovat uhrazení zbývající částky 

pokuty od všech podniků, jejichž zástupci 

byli členy rozhodovacích orgánů sdružení. 

Je-li to i nadále nezbytné, mohou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž požádat o úhradu zbývající částky 

pokuty každého z členů sdružení, kteří 

působili na trhu, na němž k protiprávnímu 

jednání došlo. Platba se však nevyžaduje 

Je-li nutné zajistit uhrazení pokuty v plné 

výši, členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohly 

požadovat uhrazení zbývající částky 

pokuty od všech podniků, jejichž zástupci 

byli členy rozhodovacích orgánů sdružení. 

Je-li to i nadále nezbytné, mohou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž požádat o úhradu zbývající částky 

pokuty každého z členů sdružení, kteří 

působili na trhu, na němž k protiprávnímu 
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od členů sdružení, kteří se na 

protiprávním jednání nepodíleli, a buď o 

jeho existenci nevěděli, nebo se od něj 

aktivně distancovali předtím, než bylo 

zahájeno šetření v dané věci. 

jednání došlo. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li nutné zajistit uhrazení pokuty v plné 

výši, členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohly 

požadovat uhrazení zbývající částky 

pokuty od všech podniků, jejichž zástupci 

byli členy rozhodovacích orgánů sdružení. 

Je-li to i nadále nezbytné, mohou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž požádat o úhradu zbývající částky 

pokuty každého z členů sdružení, kteří 

působili na trhu, na němž k protiprávnímu 

jednání došlo. Platba se však nevyžaduje 

od členů sdružení, kteří se na protiprávním 

jednání nepodíleli, a buď o jeho existenci 

nevěděli, nebo se od něj aktivně 

distancovali předtím, než bylo zahájeno 

šetření v dané věci. 

Je-li nutné zajistit uhrazení pokuty v plné 

výši, členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohly 

požadovat uhrazení zbývající částky 

pokuty od všech podniků, jejichž zástupci 

byli členy rozhodovacích orgánů sdružení. 

Je-li to i nadále nezbytné, mohou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž požádat o úhradu zbývající částky 

pokuty každého z členů sdružení, kteří 

působili na trhu, na němž k protiprávnímu 

jednání došlo. Platba se však nesmí 

vyžadovat od členů sdružení, kteří se na 

protiprávním jednání nepodíleli, a buď o 

jeho existenci nevěděli, nebo se od něj 

aktivně distancovali předtím, než bylo 

zahájeno šetření v dané věci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž musí mít prostor pro uvážení, aby určily, kdo by 

měl zaplatit pokutu ve sdružení členů. 

 

Pozměňovací návrh  199 

Neena Gill 
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Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li nutné zajistit uhrazení pokuty v plné 

výši, členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohly 

požadovat uhrazení zbývající částky 

pokuty od všech podniků, jejichž zástupci 

byli členy rozhodovacích orgánů sdružení. 

Je-li to i nadále nezbytné, mohou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž požádat o úhradu zbývající částky 

pokuty každého z členů sdružení, kteří 

působili na trhu, na němž k protiprávnímu 

jednání došlo. Platba se však nevyžaduje 

od členů sdružení, kteří se na protiprávním 

jednání nepodíleli, a buď o jeho existenci 

nevěděli, nebo se od něj aktivně 

distancovali předtím, než bylo zahájeno 

šetření v dané věci. 

Je-li nutné zajistit uhrazení pokuty v plné 

výši, členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohly 

požadovat uhrazení zbývající částky 

pokuty od všech podniků, jejichž zástupci 

byli členy rozhodovacích orgánů sdružení. 

Je-li to i nadále nezbytné, mohou 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž požádat o úhradu zbývající částky 

pokuty každého z členů sdružení, kteří 

působili na trhu, na němž k protiprávnímu 

jednání došlo. Platba se však nevyžaduje 

od členů sdružení, kteří se na protiprávním 

jednání nepodíleli a aktivně se od něj 

distancovali předtím, než bylo zahájeno 

šetření v dané věci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  200 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Při stanovení výše pokuty za 

protiprávní jednání členské státy zajistí, 

aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž nepřihlížely k případnému 

odškodnění vyplacenému v rámci 

smírného narovnání v souladu s čl. 18 

odst. 3 směrnice 2014/104/EU. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  201 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – nadpis 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Maximální výše pokuty Výše pokuty 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  202 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla nižší než 

10 % jeho celkového celosvětového obratu 

za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla nižší než 

12 % jeho celkového celosvětového obratu 

za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. To by členským státům 

nemělo bránit v zachování nebo zavedení 

vyšší maximální částky pokuty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  203 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 1. Členské státy zajistí, aby maximální 
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částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla nižší než 

10 % jeho celkového celosvětového obratu 

za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, byla stanovena 

alespoň na 10 % jeho celkového 

celosvětového obratu za hospodářský rok, 

který předchází přijetí rozhodnutí. To by 

nemělo členským státům bránit v tom, aby 

zachovaly či zavedly vyšší maximální 

částku pokuty. 

Or. en 

Odůvodnění 

Účelem je zabránit situaci, kdy budou členské státy postupovat případy týkající se 

hospodářské soutěže Komisi, protože půjde o jediný orgán, který může vypočítat pokutu na 

základě celosvětového obratu. Aby bylo posíleno postavení členských států, je nezbytné, aby 

také mohly ukládat tyto pokuty. 

 

Pozměňovací návrh  204 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla nižší než 

10 % jeho celkového celosvětového obratu 

za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, byla stanovena ve 

výši 10 % jeho příslušného obratu v 

členském státě, v němž k porušení došlo, 
za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Othmar Karas 
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Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla nižší než 

10 % jeho celkového celosvětového obratu 

za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, byla stanovena na 

10 % jeho celkového celosvětového obratu 

za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

Or. de 

Odůvodnění 

Má-li být v celé Unii zaveden předvídatelný a jednotný systém, je nezbytné ve všech členských 

státech používat maximálně 10 %. 

 

Pozměňovací návrh  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla nižší než 

10 % jeho celkového celosvětového obratu 

za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla vyšší než 

10 % jeho celkového obratu za 

hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  207 

Michel Reimon 
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za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

maximální částka pokuty, kterou může 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž 

uložit každému podniku nebo sdružení 

podniků, jež se podílely na porušení článku 

101 nebo článku 102 SFEU, nebyla nižší 

než 10 % jeho celkového celosvětového 

obratu za hospodářský rok, který předchází 

přijetí rozhodnutí. 

1. Členské státy zajistí, aby částka 

pokuty, kterou může vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž uložit každému 

podniku nebo sdružení podniků, jež se 

podílely na porušení článku 101 nebo 

článku 102 SFEU, byla stanovena ve výši 

alespoň 10 % jeho celkového 

celosvětového obratu za hospodářský rok, 

který předchází přijetí rozhodnutí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  208 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla nižší než 

10 % jeho celkového celosvětového obratu 

za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

1) Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla vyšší než 

na 10 % jeho celkového celosvětového 

obratu za hospodářský rok, který předchází 

přijetí rozhodnutí. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  209 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nebyla nižší než 

10 % jeho celkového celosvětového obratu 

za hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

1. Členské státy zajistí, aby maximální 

částka pokuty, kterou může vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž uložit 

každému podniku nebo sdružení podniků, 

jež se podílely na porušení článku 101 

nebo článku 102 SFEU, nepřesahovala 10 

% jeho celkového celosvětového obratu za 

hospodářský rok, který předchází přijetí 

rozhodnutí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Co se týče pokut uložených Evropskou komisí, maximální částka by neměla přesáhnout 10 % 

celosvětového obratu. 

 

Pozměňovací návrh  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud protiprávní jednání 

sdružení podniků souvisí s činností jeho 

členů, nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, 

jehož se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  211 

Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 
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Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, musí 

být maximální částka pokuty stanovena ve 

výši alespoň 10 % úhrnu celkového 

celosvětového obratu každého člena 

sdružení, který působí na trhu, jehož se 

protiprávní jednání sdružení týká. To by 

nemělo členským státům bránit v tom, aby 

zachovaly či zavedly vyšší maximální 

částku pokuty. Finanční odpovědnost 

každého podniku s ohledem na uhrazení 

pokuty však nesmí přesáhnout maximální 

částku stanovenou podle odstavce 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Účelem je zabránit situaci, kdy budou členské státy postupovat případy týkající se 

hospodářské soutěže Komisi, protože půjde o jediný orgán, který může vypočítat pokutu na 

základě celosvětového obratu. Aby bylo posíleno postavení členských států, je nezbytné, aby 

také mohly ukládat tyto pokuty. 

 

Pozměňovací návrh  212 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 
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podle odstavce 1. podle odstavce 1. To by členským státům 

nemělo bránit v zachování nebo zavedení 

vyšší maximální částky pokuty. 

Or. en 

Odůvodnění 

Hlavním faktorem pro ukládání pokut je obrat, který lze zohlednit při výpočtu pokuty. Řada 

orgánů pro hospodářskou soutěž může ukládat pokuty pouze na základě vnitrostátního obratu, 

který často neodráží skutečnou ekonomickou sílu dotčeného podniku, jako jsou velké 

korporátní skupiny, které v členském státě, v němž mají omezený obrat, jednají protisoutěžně. 

Je nezbytné zajistit, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž mohly ukládat pokuty 

na základě celosvětového obratu. 

 

Pozměňovací návrh  213 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 12 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. To by členským státům 

nemělo bránit v zachování nebo zavedení 

vyšší maximální částky pokuty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, musí 

být maximální částka pokuty stanovena ve 

výši alespoň 10 % úhrnu celkového 

celosvětového obratu každého člena 

sdružení, který působí na trhu, jehož se 

protiprávní jednání sdružení týká. Finanční 

odpovědnost každého podniku s ohledem 

na uhrazení pokuty však nesmí přesáhnout 

maximální částku stanovenou podle 

odstavce 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  215 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. 

2) Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši nad 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  216 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši 10 % úhrnu celkového 

celosvětového obratu každého člena 

sdružení, který působí na trhu, jehož se 

protiprávní jednání sdružení týká. Finanční 

odpovědnost každého podniku s ohledem 

na uhrazení pokuty však nesmí přesáhnout 

maximální částku stanovenou podle 

odstavce 1. 

Or. de 

Odůvodnění 

Má-li být v celé Unii zaveden předvídatelný a jednotný systém, je nezbytné ve všech členských 

státech používat maximálně 10 %. 

 

Pozměňovací návrh  217 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, musí 

být částka pokuty stanovena alespoň ve 

výši 10 % úhrnu celkového celosvětového 

obratu každého člena sdružení, který 

působí na trhu, jehož se protiprávní jednání 

sdružení týká. Finanční odpovědnost 

každého podniku s ohledem na uhrazení 

pokuty však nesmí přesáhnout částku 

stanovenou podle odstavce 1. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  218 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí být maximální částka pokuty 

stanovena ve výši pod 10 % úhrnu 

celkového celosvětového obratu každého 

člena sdružení, který působí na trhu, jehož 

se protiprávní jednání sdružení týká. 

Finanční odpovědnost každého podniku s 

ohledem na uhrazení pokuty však nesmí 

přesáhnout maximální částku stanovenou 

podle odstavce 1. 

2. Pokud protiprávní jednání sdružení 

podniků souvisí s činností jeho členů, 

nesmí maximální částka pokuty 

přesáhnout 10 % úhrnu celkového 

celosvětového obratu každého člena 

sdružení, který působí na trhu, jehož se 

protiprávní jednání sdružení týká. Finanční 

odpovědnost každého podniku s ohledem 

na uhrazení pokuty však nesmí přesáhnout 

maximální částku stanovenou podle 

odstavce 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Co se týče pokut uložených Evropskou komisí, maximální částka by neměla přesáhnout 10 % 

celosvětového obratu. 

 

Pozměňovací návrh  219 

Paloma López Bermejo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

měly kapacity a ustanovení pro výběr 

pokut uložených podniku nebo sdružení 

podniků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  220 

Alfred Sant 
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Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby ochranu 

bylo možno přiznat pouze tehdy, pokud 

podnik 

2. Členské státy se snaží zajistit, aby 

ochranu bylo možno přiznat pouze tehdy, 

pokud podnik 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) Členské státy zajistí, aby ochranu 

bylo možno přiznat pouze tehdy, pokud 

podnik 

2) Členské státy zajistí, aby ochranu 

bylo možno přiznat tehdy, pokud podnik 

Or. de 

Odůvodnění 

Členské státy by měly mít možnost v souladu s 10. bodem odůvodnění používat programy 

shovívavosti, které se netýkají jen tajných kartelů, nýbrž i jiných porušení článků 101 a 102 

SFEU a rovnocenných vnitrostátních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  222 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby ochranu 

bylo možno přiznat pouze tehdy, pokud 

podnik 

2. Členské státy zajistí, aby ochranu 

bylo možno přiznat tehdy, pokud podnik 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c – bod i 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i. v době, kdy vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž obdrží žádost, umožní 

provést cílenou kontrolu v souvislosti s 

tajným kartelem, za předpokladu, že 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž 

neměl dosud k dispozici důkazy pro 

provedení kontroly v souvislosti s tajným 

kartelem, nebo již tuto kontrolu neprovedl; 

nebo 

i. v době, kdy vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž obdrží žádost, umožní 

provést cílenou kontrolu v souvislosti s 

tajným kartelem, za předpokladu, že 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž 

neměl dosud k dispozici důkazy pro 

provedení kontroly v souvislosti s tajným 

kartelem; nebo 

Or. de 

Odůvodnění 

Formulace „nebo již tuto kontrolu neprovedl“ podmiňuje rozhodnutí o ochraně před 

pokutami tím, zda byla provedena kontrola, čímž by se snížila motivace k podání žádosti o 

ochranu před pokutami. 

 

Pozměňovací návrh  224 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c – bod i 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i. v době, kdy vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž obdrží žádost, umožní 

provést cílenou kontrolu v souvislosti s 

tajným kartelem, za předpokladu, že 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž 

neměl dosud k dispozici důkazy pro 

provedení kontroly v souvislosti s tajným 

kartelem, nebo již tuto kontrolu neprovedl; 

i. v době, kdy vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž obdrží žádost, umožní 

provést cílenou kontrolu v souvislosti s 

tajným kartelem, za předpokladu, že 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž 

neměl dosud k dispozici důkazy pro 

provedení kontroly v souvislosti s tajným 

kartelem; nebo 
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nebo 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 2 – písm. c – bod i i 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii. podle názoru vnitrostátního orgánu 

pro hospodářskou soutěž umožní zjistit 

porušení právních předpisů o hospodářské 

soutěži, za předpokladu, že vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž neměl 

dosud k dispozici důkazy pro zjištění 

tohoto protiprávního jednání a že žádný 

jiný podnik předtím nezískal v souvislosti 

se stejným kartelem ochranu podle čl. 2 

písm. c) bodu i). 

ii. podle názoru vnitrostátního orgánu 

pro hospodářskou soutěž umožní zjistit 

porušení právních předpisů o hospodářské 

soutěži, za předpokladu, že vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž neměl 

dosud k dispozici důkazy pro zjištění 

tohoto protiprávního jednání a že žádný 

jiný podnik předtím nezískal v souvislosti 

se stejným kartelem ochranu na evropské 

nebo vnitrostátní úrovni podle čl. 2 písm. 

c) bodu i). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  226 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby bylo 

snížení pokut přiznáno pouze tehdy, jsou-li 

splněny podmínky stanovené v článku 18 a 

poskytne-li žadatel informace o své účasti 

v tajném kartelu a předloží-li 

vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou 

soutěž důkazy o údajném tajném kartelu, 

které představují významnou přidanou 

hodnotu za účelem prokázání porušení 

2. Členské státy zajistí, aby bylo 

snížení pokut přiznáno tehdy, jsou-li 

splněny podmínky stanovené v článku 18 a 

poskytne-li žadatel informace o své účasti 

v tajném kartelu a předloží-li 

vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou 

soutěž důkazy o údajném tajném kartelu, 

které představují významnou přidanou 

hodnotu za účelem prokázání porušení 
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článku 101 SFEU nebo odpovídajícího 

ustanovení vnitrostátního práva, v 

porovnání s důkazy, které má vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž k dispozici 

v době podání žádosti. 

článku 101 SFEU nebo odpovídajícího 

ustanovení vnitrostátního práva, v 

porovnání s důkazy, které má vnitrostátní 

orgán pro hospodářskou soutěž k dispozici 

v době podání žádosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) bezprostředně po podání žádosti 

ukončil svou účast v údajném tajném 

kartelu s výjimkou činností, které jsou 

podle názoru příslušného vnitrostátního 

orgánu pro hospodářskou soutěž přiměřeně 

nezbytné k zajištění integrity jeho šetření; 

a) bezprostředně po podání žádosti 

ukončil svou účast v údajném tajném 

kartelu nebo dal jasně najevo svůj plán 

svou účast ukončit s výjimkou činností, 

které jsou podle názoru příslušného 

vnitrostátního orgánu pro hospodářskou 

soutěž přiměřeně nezbytné k zajištění 

integrity jeho šetření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b – bod i 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i. pohotově poskytuje vnitrostátnímu 

orgánu pro hospodářskou soutěž veškeré 

důležité informace a důkazy související s 

údajným tajným kartelem, které získá nebo 

ke kterým má přístup; 

i. pohotově poskytuje vnitrostátnímu 

orgánu pro hospodářskou soutěž veškeré 

důležité informace a důkazy související s 

údajným tajným kartelem, které získá nebo 

ke kterým má přístup, včetně: 

 – jména a adresy právního subjektu, 

který podává žádost o ochranu, 
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 – jmen všech ostatních podniků, 

které se účastní nebo účastnily údajného 

tajného kartelu, 

 – podrobného popisu údajného 

kartelu včetně dotčených výrobků, 

dotčených území, doby trvání a povahy 

údajného kartelového jednání, 

 – důkazů o údajném kartelu, k nimž 

má přístup žadatel, 

 –  informací o veškerých minulých či 

případných budoucích žádostech o 

shovívavost podaných u jiného 

vnitrostátního orgánu pro hospodářskou 

soutěž nebo Komise v souvislosti 

s údajným kartelem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby žadatelé mohli 

požádat o shovívavost písemně a aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž zavedly systém, který jim umožní 

přijímat prohlášení v rámci programu 

shovívavosti ústně či jiným způsobem, 

který nevede k předložení dokumentů, 

informací nebo jiných materiálů, jež má 

žadatel ve vlastnictví, v úschově či pod 

kontrolou. 

Členské státy zajistí, aby žadatelé mohli 

požádat o shovívavost písemně a aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž zavedly systém, který jim umožní 

přijímat prohlášení v rámci programu 

shovívavosti ústně či jiným způsobem, 

který nevede k předložení dokumentů, 

informací nebo jiných materiálů, jež má 

žadatel ve vlastnictví, v úschově či pod 

kontrolou. Žádost o program shovívavosti 

nicméně vede k předložení potvrzení 

uvádějícího datum a čas přijetí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  230 
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Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tam, kde je v takových situacích zapotřebí 

pomoc s překlady dokumentů a 

korespondence, by měl být ustaven systém 

spolupráce mezi vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž, Evropskou sítí pro 

hospodářskou soutěž a překladatelskou 

službou Komise. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  231 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby žádosti o 

shovívavost mohly být podávány 

v kterémkoli z úředních jazyků Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Alfred Sant 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Tam, kde je v takových situacích 

zapotřebí pomoc s překlady dokumentů a 

korespondence, by měl být ustaven systém 

spolupráce mezi vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž, Evropskou sítí pro 
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hospodářskou soutěž a překladatelskou 

službou Komise. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  233 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž mohly o rezervaci pořadí 

rozhodnout dle svého uvážení. 

2. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž mohly o rezervaci pořadí 

rozhodnout dle svého uvážení. Rezervaci 

pořadí lze přiznat jen v případě, že podnik 

poskytne vnitrostátnímu orgánu pro 

hospodářskou soutěž tyto kumulativní 

informace: 

 i.  jméno a adresu žadatele; 

 ii.  základ výhrady, která vedla 

k žádosti o shovívavost; 

 iii.  jména všech ostatních podniků, 

které se účastní nebo účastnily údajného 

tajného kartelu; 

 iv.  dotčené výrobky a území; 

 v.  doba trvání a povaha údajného 

kartelového jednání; 

 vi.  informace o veškerých minulých či 

případných budoucích žádostech o 

shovívavost podaných u jiného 

vnitrostátního orgánu pro hospodářskou 

soutěž v souvislosti s údajným tajným 

kartelem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  234 
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Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž ustoupily od toho, aby vyžadovaly 

od žadatele jakékoli informace týkající se 

údajného protiprávního jednání, jehož se 

týká zjednodušená žádost, nad rámec 

položek uvedených v odstavci 2 předtím, 

než požádají o podání úplné žádosti podle 

odstavce 6. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  235 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž ustoupily od toho, aby vyžadovaly 

od žadatele jakékoli informace týkající se 

údajného protiprávního jednání, jehož se 

týká zjednodušená žádost, nad rámec 

položek uvedených v odstavci 2 předtím, 

než požádají o podání úplné žádosti podle 

odstavce 6. 

3. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž 

v případě, že je ochoten prošetřit případ 

uvedený ve zjednodušené žádosti, 

informoval písemně Komisi ve lhůtě 30 

pracovních dnů po přijetí zjednodušené 
žádosti. Komise a vnitrostátní orgán pro 

hospodářskou soutěž se dohodnou na tom, 

který z nich se ujme vedení při šetření 
podle článku 22c. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  236 

Barbara Kappel 
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Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby mohli 

žadatelé podat dotčeným vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž úplné 

žádosti o shovívavost doplňující 

zjednodušené žádosti uvedené v odstavci 1, 

jakmile Komise tyto orgány informovala, 

že v dané věci nehodlá jednat, a to zcela 

nebo částečně. Členské státy zajistí, aby 

mohly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž stanovit přiměřenou 

lhůtu, ve které musí žadatel předložit 

úplnou žádost spolu s odpovídajícími 

důkazy a informacemi. 

6. Členské státy zajistí, aby mohli 

žadatelé podat dotčeným vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž úplné 

žádosti o shovívavost doplňující 

zjednodušené žádosti uvedené v odstavci 1, 

jakmile Komise tyto orgány informovala, 

že v dané věci nehodlá jednat, a to zcela 

nebo částečně. Komise bude dotčené 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž pravidelně informovat o aktuálním 

stavu a bezodkladně přijme výše uvedené 

rozhodnutí. Členské státy zajistí, aby 

mohly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž stanovit přiměřenou 

lhůtu, ve které musí žadatel předložit 

úplnou žádost spolu s odpovídajícími 

důkazy a informacemi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  237 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby mohli 

žadatelé podat dotčeným vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž úplné 

žádosti o shovívavost doplňující 

zjednodušené žádosti uvedené v odstavci 1, 

jakmile Komise tyto orgány informovala, 

že v dané věci nehodlá jednat, a to zcela 

nebo částečně. Členské státy zajistí, aby 

mohly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž stanovit přiměřenou 

lhůtu, ve které musí žadatel předložit 

úplnou žádost spolu s odpovídajícími 

6. V případech odlišných od případů 

uvedených v odstavci 3 členské státy 

zajistí, aby mohli žadatelé podat dotčeným 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž úplné žádosti o shovívavost 

doplňující zjednodušené žádosti uvedené v 

odstavci 1, jakmile Komise tyto orgány 

informovala, že v dané věci nehodlá jednat, 

a to zcela nebo částečně. Členské státy 

zajistí, aby mohly vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž stanovit přiměřenou 

lhůtu, ve které musí žadatel předložit 
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důkazy a informacemi. úplnou žádost spolu s odpovídajícími 

důkazy a informacemi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy zajistí, aby se v 

případě, že žadatel podá ve lhůtě stanovené 

vnitrostátním orgánem pro hospodářskou 

soutěž úplnou žádost podle odstavce 6, 

mělo za to, že informace obsažené v této 

žádosti byly poskytnuty v den a čas podání 

zjednodušené žádosti. Pokud žadatel podal 

zjednodušenou žádost nejméně pět 

pracovních dnů po podání žádosti o 

shovívavost Komisi, má se za to, že 

zjednodušená žádost byla podána v den a 

čas předložení žádosti o shovívavost 

Komisi. 

7. Členské státy zajistí, aby se v 

případě, že žadatel podá ve lhůtě stanovené 

vnitrostátním orgánem pro hospodářskou 

soutěž úplnou žádost podle odstavce 6, 

mělo za to, že informace obsažené v této 

žádosti byly poskytnuty v den a čas podání 

zjednodušené žádosti. 

Or. de 

Odůvodnění 

Stanovení tohoto pravidla pěti dnů přináší vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž 

nepřiměřenou administrativní zátěž, což může vést k situaci, která bude pro žadatele, kteří 

podávají žádost, obtížně řešitelná. 

 

Pozměňovací návrh  239 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy zajistí, aby se v 7. Členské státy zajistí, aby se v 
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případě, že žadatel podá ve lhůtě stanovené 

vnitrostátním orgánem pro hospodářskou 

soutěž úplnou žádost podle odstavce 6, 

mělo za to, že informace obsažené v této 

žádosti byly poskytnuty v den a čas podání 

zjednodušené žádosti. Pokud žadatel podal 

zjednodušenou žádost nejméně pět 

pracovních dnů po podání žádosti o 

shovívavost Komisi, má se za to, že 

zjednodušená žádost byla podána v den a 

čas předložení žádosti o shovívavost 

Komisi. 

případě, že žadatel podá ve lhůtě stanovené 

vnitrostátním orgánem pro hospodářskou 

soutěž úplnou žádost podle odstavce 6, 

mělo za to, že informace obsažené v této 

žádosti byly poskytnuty v den a čas podání 

zjednodušené žádosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pravidlo pěti pracovních dnů bude v praxi obtížně proveditelné. 

 

Pozměňovací návrh  240 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy zajistí, aby se v 

případě, že žadatel podá ve lhůtě stanovené 

vnitrostátním orgánem pro hospodářskou 

soutěž úplnou žádost podle odstavce 6, 

mělo za to, že informace obsažené v této 

žádosti byly poskytnuty v den a čas podání 

zjednodušené žádosti. Pokud žadatel podal 

zjednodušenou žádost nejméně pět 

pracovních dnů po podání žádosti o 

shovívavost Komisi, má se za to, že 

zjednodušená žádost byla podána v den a 

čas předložení žádosti o shovívavost 

Komisi. 

7. Členské státy zajistí, aby se v 

případě, že žadatel podá ve lhůtě stanovené 

vnitrostátním orgánem pro hospodářskou 

soutěž úplnou žádost podle odstavce 6, 

mělo za to, že informace obsažené v této 

žádosti byly poskytnuty v den a čas podání 

zjednodušené žádosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  241 
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Joachim Starbatty 

za skupinu ECR 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby stávající a bývalí 

zaměstnanci a ředitelé podniků, které 

orgány pro hospodářskou soutěž žádají o 

ochranu před pokutami, byli chráněni před 

trestními a správními sankcemi a sankcemi 

ukládanými v jiném než trestním soudním 

řízení za účast v tajném kartelu, jehož se 

žádost týká, pokud tito zaměstnanci a 

ředitelé s dotčenými orgány pro 

hospodářskou soutěž aktivně spolupracují a 

pokud byla žádost o ochranu před 

pokutami podána před zahájením trestního 

řízení. 

Členské státy zajistí, aby stávající a bývalí 

zaměstnanci a ředitelé podniků, které 

orgány pro hospodářskou soutěž žádají o 

ochranu před pokutami, byli chráněni před 

trestními a správními sankcemi a sankcemi 

ukládanými v jiném než trestním soudním 

řízení za účast v tajném kartelu, jehož se 

žádost týká, pokud tito zaměstnanci a 

ředitelé s dotčenými orgány pro 

hospodářskou soutěž aktivně spolupracují a 

pokud byla žádost o ochranu před 

pokutami podána dříve, než příslušné 

orgány členských států zaměstnance a 

ředitele uvědomili o trestním řízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Skupina ECR má obavy, že pokud ustanovení této směrnice o shovívavosti budou příliš 

obecná, mohla by odstranit odrazující účinek sankcí. 

 

Pozměňovací návrh  242 

Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby stávající a bývalí 

zaměstnanci a ředitelé podniků, které 

orgány pro hospodářskou soutěž žádají o 

ochranu před pokutami, byli chráněni před 

trestními a správními sankcemi a sankcemi 

ukládanými v jiném než trestním soudním 

řízení za účast v tajném kartelu, jehož se 

žádost týká, pokud tito zaměstnanci a 

ředitelé s dotčenými orgány pro 

Členské státy zajistí, aby stávající a bývalí 

zaměstnanci a ředitelé podniků, které 

orgány pro hospodářskou soutěž žádají o 

ochranu před pokutami, byli chráněni před 

trestními a správními sankcemi a sankcemi 

ukládanými v jiném než trestním soudním 

řízení za účast v tajném kartelu, jehož se 

žádost týká, a to i v přeshraničních 

případech, pokud tito zaměstnanci a 
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hospodářskou soutěž aktivně spolupracují a 

pokud byla žádost o ochranu před 

pokutami podána před zahájením trestního 

řízení. 

ředitelé s dotčenými orgány pro 

hospodářskou soutěž aktivně spolupracují a 

pokud byla žádost o ochranu před 

pokutami podána před zahájením trestního 

řízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  243 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V případě, že podnik žádost o ochranu 

před pokutami podá poté, co vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž zahájily 

šetření, ale tato žádost představuje nové 

skutečnosti a významnou přidanou 

hodnotu za účelem prokázání porušení 

článku 101 SFEU nebo odpovídajícího 

ustanovení vnitrostátního práva, mohou 

členské státy přijmout ustanovení 

umožňující bývalým zaměstnancům 

podniků, které žádají o ochranu před 

pokutami, poskytnout ochranu před 

trestními a správními sankcemi, pokud 

tito zaměstnanci aktivně spolupracují s 

dotčenými orgány pro hospodářskou 

soutěž.  

Or. en 

Odůvodnění 

Některé vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž mají možnost poskytnout za určitých 

podmínek program ochrany poté, co bylo zahájeno šetření. Ten by se měl vztahovat pouze na 

zaměstnance, nikoli na ředitele. 

 

Pozměňovací návrh  244 

Michel Reimon 
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za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Článek 22 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 22a 

 Vzájemný vztah mezi programy 

shovívavosti v různých členských státech 

 Aby se zabránilo případům dvojí ochrany 

před pokutami, členské státy zajistí, aby v 

případě, že různé podniky účastnící se 

téhož tajného kartelu podají různé žádosti 

o shovívavost různým vnitrostátním 

orgánům pro hospodářskou soutěž nebo 

Komisi, byla pouze první žádost o 

shovívavost považována za přípustnou.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  245 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Článek 22 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 22b 

 Pobídky pro oznamování tajných kartelů a 

další praktiky narušující hospodářskou 

soutěž 

 Členské státy se důrazně vybízejí, aby 

zajistily, že jejich vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž zavedou on-line 

nástroj, který jednotlivcům usnadní 

anonymně upozorňovat na tajné kartely a 

na další praktiky narušující hospodářskou 

soutěž. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  246 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Článek -23 (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek -23 

 Spolupráce mezi vnitrostátními orgány 

pro hospodářskou soutěž a Komisí 

 1.  Členské státy zajistí, aby v 

případech tajných kartelů pokrývajících 

alespoň tři členské státy mohly útvary 

Komise automaticky zahájit šetření a aby 

jim vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž tyto případy postupovaly. 

 2.  V případech uvedených v čl. 21 

odst. 3 a aniž by byl dotčen předchozí 

odstavec zahájí vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž a Komise dialog o 

tom, který orgán má nejlepší pozici pro 

zahájení šetření. Pokud není prokázáno, 

že je zapotřebí celoevropské šetření, nebo 

v případech, kdy do 30 pracovních dnů 

nebylo dosaženo dohody, se má za to, že 

vnitrostátní orgán pro hospodářskou 

soutěž má přednost při zahájení řízení. 

Pokud se Komise ujme vedení při zahájení 

šetření, vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž ustoupí od toho, aby 

vyžadovaly od žadatele jakékoli informace 

týkající se údajného protiprávního 

jednání, jehož se týká zjednodušená 

žádost, nad rámec položek uvedených v 

čl. 21 odst. 2, dříve než požádají o podání 

úplné žádosti podle čl. 21 odst. 6. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  247 

Anne Sander 
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Návrh směrnice 

Čl. 23 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby se v případě, že 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž provádějí kontrolu 

jménem a na účet jiných vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž podle 

článku 22 nařízení Rady (ES) č. 1/2003, 

mohli úředníci a ostatní doprovázející 

osoby zmocněné dožadujícím vnitrostátním 

orgánem pro hospodářskou soutěž účastnit 

této kontroly a aktivně napomáhat 

dožádanému vnitrostátnímu orgánu pro 

hospodářskou soutěž uplatněním 

pravomocí uvedených v článku 6 a 7. 

Členské státy zajistí, aby se v případě, že 

vnitrostátní správní orgány pro 

hospodářskou soutěž provádějí kontrolu 

jménem a na účet jiných vnitrostátních 

orgánů pro hospodářskou soutěž podle 

článku 22 nařízení Rady (ES) č. 1/2003, 

mohli úředníci a ostatní doprovázející 

osoby zmocněné dožadujícím vnitrostátním 

orgánem pro hospodářskou soutěž účastnit 

této kontroly vedené dožádaným 

vnitrostátním orgánem pro hospodářskou 

soutěž uplatněním pravomocí uvedených v 

článku 6 a 7. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  248 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a.  V případě pozitivního 

kompetenčního sporu o šetření mezi 

dvěma nebo více vnitrostátními orgány 

pro hospodářskou soutěž a v případě, že 

není dosaženo dohody ohledně toho, kdo 

se ujme vedení při šetření, je Komise 

pověřena, aby jmenovala vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž, u 

kterých se má za to, že mají nejlepší pozici 

pro zahájení řízení. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 25 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Dožádaný orgán není povinen 

rozhodnutí podle odstavce 1 vykonat, 

pokud by to bylo zjevně v rozporu s 

veřejným pořádkem v členském státě, ve 

kterém se o výkon žádá. 

5. Dožádaný orgán vykonává 

rozhodnutí podle odstavce 1, s výjimkou 

případů, kdy je žádajícímu orgánu 

schopen odůvodněně prokázat, že by to 

bylo zjevně v rozporu s veřejným 

pořádkem v členském státě, ve kterém se o 

výkon žádá. 

Or. en 

Odůvodnění 

Původní výjimka podle odstavce 5 neobsahuje požadavek odůvodnit odmítnutí a neumožňuje, 

aby systém vyřešil možný spor mezi orgány. 

 

Pozměňovací návrh  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 25 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Pokud žádající orgán nesouhlasí s 

odmítnutím dožádaného orgánu vymoci 

rozhodnutí v souladu s odstavcem 5, 

Komise může na žádost členského státu 

žádajícího orgánu vydat do tří měsíců od 

odmítnutí závazné rozhodnutí, ve kterém 

určí, zda je odmítnutí odůvodněno na 

základě veřejného pořádku. Pokud 

Komise shledá, že je odmítnutí 

dožádaného orgánu neodůvodněné, 

dožádaný orgán rozhodnutí vykoná podle 

odstavce 1. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Článek 26 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 26a 

 Sdílení nákladů mezi vnitrostátními 

orgány pro hospodářskou soutěž 

 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

správní orgány pro hospodářskou soutěž 

požadující pomoc na žádost dožádaného 

orgánu: 

 a) nesly všechny přiměřené dodatečné 

náklady, včetně nákladů na překlady a 

administrativních nákladů, v souvislosti s 

opatřením přijatým podle článků 23 a 24; 

 b) umožnily dožádanému orgánu získat 

zpět všechny přiměřené administrativní 

náklady z vybraných pokut nebo penále v 

souvislosti s opatřením přijatým podle 

článku 25. 

Or. en 

Odůvodnění 

Články 23, 24 a 25 vyžadují od orgánů členského státu poskytujícího pomoc vynaložení 

dodatečných nákladů. Ačkoli ve většině případů nebude mezi členskými státy podána žádost o 

náhradu, mělo by být jasné, kdo za tyto náklady nese odpovědnost, pokud dojde ke sporu nebo 

pokud je vymáhání penále časově náročné či náročné z hlediska zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  252 

Anne Sander 

 

Návrh směrnice 

Čl. 27 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy zajistí, aby 
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vnitrostátní orgány pro hospodářskou 

soutěž mohly zahájit šetření týkající se 

porušení článků 101 a 102 SFEU pouze 

během čtyř let od ukončení tohoto 

porušení. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 27 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise zajistí, aby oznámení o 

zahájení oficiálního vyšetřovacího 

opatření, které jí zaslal vnitrostátní orgán 

pro hospodářskou soutěž podle čl. 11 odst. 

3 nařízení č. 1/2003, bylo poskytnuto 

vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 

soutěž ostatních členských států v rámci 

Evropské sítě pro hospodářskou soutěž. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  254 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Článek 27 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 27 a 

 Promlčecí lhůty pro šetření 

 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž mohly 

zahájit šetření porušení článků 101 a 102 

SFEU pouze do ...* let od ukončení 

porušení. 

 ______________ 



 

AM\1138283CS.docx 127/132 PE613.265v01-00 

 CS 

 * Bude stanoveno jako průměr 

vnitrostátní praxe. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro společnosti by bylo velmi užitečné, aby promlčecí lhůty pro šetření byly harmonizovány 

po celé EU. 

 

Pozměňovací návrh  255 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Informace shromážděné na 

základě ustanovení uvedených v této 

směrnici by se měly použít pouze k účelu, 

pro nějž byly získány. Neměly by se použít 

při dokazování za účelem uložení sankcí 

fyzickým osobám. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení by mohlo vážně ohrozit trestní šetření (týkající se fyzické osoby). 

 

Pozměňovací návrh  256 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Informace shromážděné na základě 

ustanovení uvedených v této směrnici by se 

měly použít pouze k účelu, pro nějž byly 

získány. Neměly by se použít při 

dokazování za účelem uložení sankcí 

1. Aniž by byla dotčena povinnost 

informovat veřejného žalobce o trestných 

činech, jak stanoví vnitrostátní právo, 
informace shromážděné na základě 

ustanovení uvedených v této směrnici by se 
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fyzickým osobám. měly použít pouze k účelu, pro nějž byly 

získány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  257 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Aniž je dotčena povinnost 

informovat státního zástupce o 

přestupcích podle vnitrostátních právních 

předpisů, informace shromážděné na 

základě ustanovení uvedených v této 

směrnici by se měly použít pouze k účelu, 

pro nějž byly získány. 

Or. de 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že výměna informací s cílem informovat státního 

zástupce o přestupcích není podle vnitrostátních právních předpisů zakázána. 

 

Pozměňovací návrh  258 

Anne Sander 

 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy zajistí, aby během 

celého řízení byla náležitě chráněna 

obchodní tajemství. Všichni úředníci 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž by měli jednat v souladu s tímto 

požadavkem. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  259 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy zajistí, aby během 

celého řízení byla náležitě chráněna 

obchodní tajemství. Všichni zaměstnanci 

vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 

soutěž by měli tento požadavek dodržovat. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro společnosti a pro důvěryhodnost vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž je 

nesmírně důležité, aby během řízení byla chráněna obchodní tajemství společností. 

 

Pozměňovací návrh  260 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy zajistí, aby obchodní 

tajemství bylo ve všech fázích řízení a v 

jakékoli době dostatečně chráněno. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  261 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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5. Pokud orgán pro hospodářskou 

soutěž předává informace, které žadatel 

poskytl dobrovolně podle článku 12 

nařízení (ES) č. 1/2003, bez souhlasu 

žadatele, členské státy zajistí, aby 

přijímající vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly poskytnout 

závazek uvedený v odst. 4 písm. c). 

5. Pokud orgán pro hospodářskou 

soutěž předává informace, které žadatel 

poskytl dobrovolně podle článku 12 

nařízení (ES) č. 1/2003, bez souhlasu 

žadatele, členské státy zajistí, aby 

přijímající vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž splňovaly kritéria 

uvedená v odst. 4 písm. c). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  262 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud orgán pro hospodářskou 

soutěž předává informace, které žadatel 

poskytl dobrovolně podle článku 12 

nařízení (ES) č. 1/2003, bez souhlasu 

žadatele, členské státy zajistí, aby 

přijímající vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly poskytnout 

závazek uvedený v odst. 4 písm. c). 

5. Pokud orgán pro hospodářskou 

soutěž předává informace, které žadatel 

poskytl dobrovolně podle článku 12 

nařízení (ES) č. 1/2003, bez souhlasu 

žadatele, členské státy zajistí, aby 

přijímající vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž poskytly závazek 

uvedený v odst. 4 písm. c). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 29 – odst. 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Odstavcem 1 nejsou dotčeny 

požadavky vnitrostátního trestního práva. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  264 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 31 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Náklady na systém Evropské sítě pro 

hospodářskou soutěž 

Systém Evropské sítě pro hospodářskou 

soutěž 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 31 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Náklady, které Komise vynaloží v 

souvislosti s údržbou a rozvojem systému 

Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a 

spoluprací v rámci této sítě, jsou hrazeny 

ze souhrnného rozpočtu Unie v mezích 

dostupných prostředků. 

Náklady, které Komise vynaloží v 

souvislosti s údržbou a rozvojem systému 

Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a 

spoluprací v rámci této sítě, jsou hrazeny 

ze souhrnného rozpočtu Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  266 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 31 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Evropská síť pro hospodářskou soutěž 

zveřejní vždy, když to bude nezbytné a 

užitečné, doporučení a osvědčené postupy 

různých vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž týkající se 
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CS 

nezávislosti, zdrojů, pravomocí, pokut a 

programů pomoci.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  267 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 

Článek 32 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 32a 

 Přezkum 

 Nejpozději do [pěti let od vstupu této 

směrnice v platnost] předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o uplatňování této směrnice, k níž 

případně připojí vhodné legislativní 

návrhy. 

Or. de 

 


