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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže (VOOHS) hrajú rozhodujúcu úlohu pri 

presadzovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže (články 101 a 102 ZFEÚ) spolu s 

Európskou komisiou, a tým výrazne prispievajú k riadne fungujúcemu, konkurencieschopnému 

a spotrebiteľsky orientovanému vnútornému trhu. Spravodajkyňa uznáva, že na zachovanie a 

posilnenie týchto funkcií VOOHS je nutné, aby presadzovacie právomoci vytvorené 

nariadením č. 1/2003 boli zabezpečené potrebnými nástrojmi, prostriedkami a postupmi pre 

všetky VOOHS. Podobné nástroje a usmerňujúce zásady pre všetky VOOHS zabezpečia 

jednotnejšie, účinnejšie a konzistentnejšie presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v celej 

EÚ. Spravodajkyňa preto uznáva, že návrh Komisie by mohol mať v praxi prínos v boji proti 

narušeniu hospodárskej súťaže, a je dôležitým krokom k rozvoju plného potenciálu vnútorného 

trhu EÚ.  

Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov v 

niektorých VOOHS by mohlo byť nepriaznivo ovplyvnené uprednostňovanie konaní a teda 

presadzovacie schopnosti dotknutých VOOHS. Hoci nie je možné určiť, čo sa považuje za 

dostatočné zdroje pre VOOHS všetkých členských štátov, tento návrh by sa mohol posilniť, ak 

by VOOHS poskytol väčšiu rozpočtovú nezávislosť pri plnení im pridelených rozpočtov. Toto 

ustanovenie umožní VOOHS, aby prioritizovali svoju prácu na prípadoch, umožní im 

vykonávať viac inšpekcií naraz a zvýši mieru ich nezávislosti. Preto spravodajkyňa navrhuje 

väčšiu rozpočtovú autonómiu pre vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže pri 

dodržaní všetkých vnútroštátnych rozpočtových pravidiel.  

Spravodajkyňa je presvedčená, že nestrannosť vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže a ich ochrana pred politickým a podnikateľským vplyvom by mali byť 

kľúčovým prvkom, a to ešte viac v kontexte toho, že dostanú dodatočné nástroje, prostriedky a 

v niektorých prípadoch aj nové povinnosti. Preto záruky proti konfliktom záujmov a záväzky 

transparentného výberu a odvolania VOOHS a ich riadenia by mohli posilniť súčasný návrh. 

Takéto ustanovenia môžu byť prospešné pri zvyšovaní povedomia a zvyšovaní dôvery 

verejnosti vo VOOHS.  

So zreteľom na výšku pokút, ktoré uplatňujú VOOHS, spravodajkyňa uznáva, že v súčasnosti 

podniky čelia veľmi odlišným pokutám za podobné porušenia právnych predpisov v rôznych 

členských štátoch. Táto situácia predstavuje ohrozenie jednotného presadzovania práva 

hospodárskej súťaže. Spravodajkyňa víta úsilie v návrhu na riešenie týchto výziev, a je 

presvedčená, že spoločné obmedzenie maximálnej výšky pokuty môže poskytnúť správne 

stimuly na zlepšenie.  

Spravodajkyňa okrem toho zastáva názor, že právomoci vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže pri získavaní dôkazov by sa mohli zlepšiť prostredníctvom minimalizácie 

niektorých administratívnych postupov a lepším prispôsobením ich vyšetrovacích právomocí 

digitálnej realite dnešných podnikov. Spravodajkyňa preto navrhuje v tejto súvislosti doplnky 

k návrhu. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 

aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Články 101 a 102 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú 

vecou verejného poriadku a mali by sa 

účinne uplatňovať v celej Únii s cieľom 

zabezpečiť, aby hospodárska súťaž na 

vnútornom trhu nebola narušená. 

Zabezpečenie účinného presadzovania 

článkov 101 a 102 ZFEÚ je totiž 

nevyhnutným predpokladom na vytvorenie 

viac otvorených konkurencieschopných 

trhov v Európe, na ktorých podniky vo 

väčšej miere medzi sebou súťažia 

spravodlivo na základe kvality 

poskytovaných tovarov a služieb a bez 

toho, aby vytvárali prekážky vstupu na 

trh, čo im umožňuje vytvárať blahobyt 

a pracovné miesta. Zároveň chráni 

spotrebiteľov pred obchodnými praktikami, 

ktoré umelo udržiavajú ceny za tovary 

a služby na vysokej úrovni a zaručuje im 

väčší vyber, pokiaľ ide o inovatívne tovary 

a služby. 

(1) Články 101 a 102 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú 

vecou verejného poriadku a mali by sa 

účinne uplatňovať v celej Únii s cieľom 

zabezpečiť, aby hospodárska súťaž na 

vnútornom trhu nebola narušená. 

Zabezpečenie účinného presadzovania 

článkov 101 a 102 ZFEÚ je nevyhnutným 

predpokladom na vytvorenie otvorenejších 

a konkurencieschopnejších trhov v Európe, 

bez prekážok vstupu na trh, čo umožní 

spoločnostiam súťažiť na základe kvality 

svojich tovarov a služieb a vytvárať 

blahobyt a pracovné miesta. Zároveň 

chráni spotrebiteľov pred obchodnými 

praktikami, ktoré umelo udržiavajú ceny za 

tovary a služby na vysokej úrovni 

a zaručuje im väčší vyber, pokiaľ ide 

o inovatívne tovary a služby. 

Odôvodnenie 

Spravodajkyňa chce objasniť a skrátiť text. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Vnútroštátne právo však bráni 

mnohým vnútroštátnym orgánom na 

ochranu hospodárskej súťaže, aby 

zaručovali potrebnú nezávislosť a aby 

disponovali právomocami v oblasti 

presadzovania práva a ukladania pokút 

potrebnými na účinné presadzovanie 

týchto pravidiel. Táto skutočnosť oslabuje 

ich schopnosť účinne uplatňovať články 
101 a 102 ZFEÚ a prípadne aj 

ustanovenia vnútroštátneho práva v 

oblasti hospodárskej súťaže uplatňované 

paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ. 

Mnohé z týchto orgánov nemajú podľa 

vnútroštátneho práva napríklad k dispozícii 

účinné nástroje na získavanie dôkazov 

o porušení článkov 101 a 102 ZFEÚ, či na 

ukladanie pokút spoločnostiam, ktoré 

porušujú právo, a nedisponujú ani zdrojmi 

potrebnými na účinné uplatňovanie 

článkov 101 a 102 ZFEÚ. To im môže 

brániť v prijímaní akýchkoľvek opatrení 

alebo vyústiť do obmedzenia ich činnosti v 

oblasti presadzovania práva. Skutočnosť, 

že vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže majú nedostatok 

operatívnych nástrojov a záruk na účinné 

uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ 

znamená, že z konaní o porušení pravidiel 

môžu pre podniky zapojené do 

protisúťažného konania vzísť veľmi 

odlišné závery v závislosti od toho, v 

ktorom členskom štáte svoju činnosť 

vykonávajú: v ich prípade nemusí teda 

dôjsť k žiadnemu presadzovaniu pravidiel 

podľa článku 101 alebo článku 102 ZFEÚ 

alebo toto presadzovanie môže byť 

neúčinné. V niektorých členských štátoch 

sa napríklad podniky môžu vyhnúť 

zodpovednosti za uhradenie pokuty tým, že 

jednoducho pristúpia k reštrukturalizácii. 

Nejednotné presadzovanie článkov 101 a 

102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho 

práva v oblasti hospodárskej súťaže 

uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 

102 ZFEÚ znamená premárnenie 

(5) Vnútroštátne právo bráni mnohým 

vnútroštátnym orgánom na ochranu 

hospodárskej súťaže v tom, aby 

disponovali potrebnými zárukami 

nezávislosti aprávomocami v oblasti 

presadzovania práva a ukladania pokút 

potrebnými na účinné paralelné 

uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ a 

vnútroštátnych ustanovení práva 

hospodárskej súťaže. Mnohé z týchto 

orgánov nemajú podľa vnútroštátneho 

práva napríklad k dispozícii účinné nástroje 

na získavanie dôkazov o porušení článkov 

101 a 102 ZFEÚ, či na ukladanie pokút 

spoločnostiam, ktoré porušujú právo, 

a nedisponujú ani zdrojmi potrebnými na 

účinné uplatňovanie článkov 101 a 102 

ZFEÚ. To im môže brániť v prijímaní 

akýchkoľvek opatrení alebo vyústiť do 

obmedzenia ich činnosti v oblasti 

presadzovania práva. Skutočnosť, že 

vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže nemajú dostatok 

operatívnych nástrojov a záruk na účinné 

uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ 

znamená, že z konaní o porušení pravidiel 

môžu pre podniky zapojené do 

protisúťažného konania vzísť veľmi 

odlišné závery v závislosti od toho, 

v ktorom členskom štáte svoju činnosť 

vykonávajú alebo v ktorom sú usadené: v 

ich prípade nemusí teda dôjsť k žiadnemu 

presadzovaniu pravidiel podľa článku 101 

alebo článku 102 ZFEÚ alebo toto 

presadzovanie môže byť neúčinné. V 

niektorých členských štátoch sa napríklad 

podniky môžu vyhnúť zodpovednosti za 

uhradenie pokuty tým, že jednoducho 

pristúpia k reštrukturalizácii. Nejednotné 

presadzovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ a 

ustanovení vnútroštátneho práva v oblasti 

hospodárskej súťaže uplatňovaných 

paralelne s článkami 101 a 102 ZFEÚ 

znamená premárnenie príležitostí na 

odstránenie prekážok vstupu na trh či na 

vytvorenie viac otvorených 
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príležitostí na odstránenie prekážok vstupu 

na trh či na vytvorenie viac otvorených 

konkurencieschopných trhov v rámci 

Európskej únie, na ktorých podniky medzi 

sebou súťažia spravodlivo na základe 

kvality tovarov a služieb, ktoré poskytujú. 

Podniky a spotrebitelia sú v horšej situácii 

predovšetkým v tých členských štátoch, v 

ktorých vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže nemajú dostatočné 

vybavenie na účinné presadzovanie práva. 

Podniky nemôžu medzi sebou súťažiť na 

základe svojich kvalít v podmienkach, 

ktoré poskytujú spoľahlivé útočisko 

protisúťažnému konaniu, a to napríklad z 

dôvodu, že nie je možné získať dôkazy o 

protisúťažnom konaní alebo preto, že sa 

podniky môžu vyhnúť zodpovednosti za 

uhradenie pokuty. Uvedené skutočnosti ich 

odrádzajú od vstupu na takéto trhy a od 

toho, aby si na nich uplatnili právo usadiť 

sa a poskytovali tam tovary a služby. 

Spotrebitelia v členských štátoch so 

slabšou mierou presadzovania práva 

nemôžu mať prospech z prínosov, ktoré so 

sebou prináša účinné presadzovanie 

pravidiel hospodárskej súťaže. V dôsledku 

nejednotného presadzovania článkov 101 a 

102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho 

práva v oblasti hospodárskej súťaže 

uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 

102 ZFEÚ v rámci Európy tak dochádza k 

narúšaniu hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu a k ohrozeniu jeho 

riadneho fungovania. 

konkurencieschopných trhov v rámci 

Európskej únie, na ktorých podniky medzi 

sebou súťažia spravodlivo na základe 

kvality tovarov a služieb, ktoré poskytujú. 

Podniky a spotrebitelia sú v horšej situácii 

predovšetkým v tých členských štátoch, v 

ktorých vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže nemajú dostatočné 

vybavenie na účinné presadzovanie práva. 

Podniky nemôžu medzi sebou súťažiť na 

základe svojich kvalít v podmienkach, 

ktoré poskytujú spoľahlivé útočisko 

protisúťažnému konaniu, a to napríklad z 

dôvodu, že nie je možné získať dôkazy o 

protisúťažnom konaní alebo preto, že sa 

podniky môžu vyhnúť zodpovednosti za 

uhradenie pokuty. Uvedené skutočnosti ich 

odrádzajú od vstupu na takéto trhy a od 

toho, aby si na nich uplatnili právo usadiť 

sa a poskytovali tam tovary a služby. 

Spotrebitelia v členských štátoch so 

slabšou mierou presadzovania práva 

nemôžu mať prospech z prínosov, ktoré so 

sebou prináša účinné presadzovanie 

pravidiel hospodárskej súťaže. V dôsledku 

nejednotného presadzovania článkov 101 a 

102 ZFEÚ a ustanovení vnútroštátneho 

práva v oblasti hospodárskej súťaže 

uplatňovaných paralelne s článkami 101 a 

102 ZFEÚ v rámci Európy tak dochádza k 

narúšaniu hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu a k ohrozeniu jeho 

riadneho fungovania. 

Odôvodnenie 

Spravodajkyňa chce objasniť a skrátiť text. Podniky môžu pôsobiť vo viac ako jednom 

členskom štáte EÚ, ale iný výsledok konania môže závisieť aj od miesta ich usadenia, t. j. 

príslušného VOOHS, ktorý vybavuje prípad. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 



 

AD\1139633SK.docx 7/25 PE608.025v02-00 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Nedostatky a obmedzenia 

v nástrojoch a zárukách vnútroštátnych 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže 

oslabujú systém paralelných právomocí pri 

presadzovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, 

ktorý bol navrhnutý ako súdržný celok 

založený na úzkej spolupráci v rámci 

Európskej siete pre hospodársku súťaž. 

Základným predpokladom fungovania 

tohto systému je možnosť orgánov 

vzájomne sa na seba spoľahnúť pri 

získavaní relevantných informácií. Tento 

systém však nebude fungovať dobre, ak 

niektoré vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže nemajú na tento účel 

ešte stále k dispozícii primerané nástroje 

pre získavanie relevantných informácií. 

V ďalších kľúčových oblastiach nie sú 

vnútroštátne orgány schopné poskytovať si 

vzájomnú pomoc. Napríklad podniky, 

ktoré vykonávajú cezhraničnú činnosť, sú 

vo väčšine členských štátov schopné 

vyhnúť sa uhradeniu pokuty na základe 

skutočnosti, že na území niektorých 

členských štátov, v ktorých pôsobia, 

nemajú právnu prítomnosť. To znižuje ich 

motiváciu dodržiavať články 101 a 102 

ZFEÚ. Výsledkom je neúčinné 

presadzovanie práva, ktoré narúša 

hospodársku súťaž v prípade podnikov 

dodržiavajúcich právne predpisy, a ktoré 

zároveň znižuje dôveru spotrebiteľov vo 

vnútorný trh, a to najmä v digitálnom 

prostredí. 

(6) Nedostatky a obmedzenia 

v nástrojoch a zárukách vnútroštátnych 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže 

oslabujú systém paralelných právomocí pri 

presadzovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, 

ktorý bol navrhnutý ako súdržný celok 

založený na úzkej spolupráci v rámci 

Európskej siete pre hospodársku súťaž. 

Základným predpokladom fungovania 

tohto systému je možnosť orgánov 

vzájomne sa na seba spoľahnúť pri 

získavaní relevantných informácií na 

vzájomnú žiadosť. Tento systém však 

nebude fungovať dobre, ak niektoré 

vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže nemajú na tento účel 

ešte stále k dispozícii primerané nástroje 

pre získavanie relevantných informácií. 

V ďalších kľúčových oblastiach nie sú 

vnútroštátne orgány schopné poskytovať si 

vzájomnú pomoc. Napríklad podniky, 

ktoré vykonávajú cezhraničnú činnosť, sú 

vo väčšine členských štátov schopné 

vyhnúť sa uhradeniu pokuty na základe 

skutočnosti, že na území niektorých 

členských štátov, v ktorých pôsobia, 

nemajú právnu prítomnosť. To znižuje ich 

motiváciu dodržiavať články 101 a 102 

ZFEÚ. Výsledkom je neúčinné 

presadzovanie práva, ktoré narúša 

hospodársku súťaž v prípade podnikov 

dodržiavajúcich právne predpisy, a ktoré 

zároveň znižuje dôveru spotrebiteľov vo 

vnútorný trh, a to najmä v digitálnom 

prostredí. 

Odôvodnenie 

Spravodajkyňa chce zachovať súlad textu s vymedzeniami pojmov: „žiadajúci orgán“ a 

„požiadaný orgán“. VOOHS jedného členského štátu môže vykonávať vyšetrovanie na 

žiadosť VOOHS iného členského štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Zavedením minimálnych záruk na 

zabezpečenie účinného uplatňovania 

článkov 101 a 102 ZFEÚ vnútroštátnymi 

orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže 

nie je dotknutá možnosť členských štátov 

ponechať týmto vnútroštátnym orgánom 

existujúce záruky nezávislosti a zdroje 

alebo tieto záruky a zdroje zaviesť vo 

väčšom rozsahu, ako aj možnosť uplatniť 

podrobnejšie pravidlá upravujúce 

právomoci týchto orgánov v oblasti 

presadzovania práva a ukladania pokút. 

Členské štáty môžu vnútroštátnym 

orgánom udeliť predovšetkým dodatočné 

právomoci, ktoré presahujú rámec 

stanovený v tejto smernici, a prispieť tak k 

ďalšiemu posilneniu ich účinnosti. 

(9) Zavedením minimálnych záruk na 

zabezpečenie jednotného a účinného 

uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ 

vnútroštátnymi orgánmi na ochranu 

hospodárskej súťaže nie je dotknutá 

možnosť členských štátov ponechať alebo 

rozšíriť týmto vnútroštátnym orgánom 

existujúce záruky nezávislosti a zdroje, ako 

aj možnosť uplatniť podrobnejšie pravidlá 

upravujúce právomoci týchto orgánov 

v oblasti presadzovania práva a ukladania 

pokút. Členské štáty môžu vnútroštátnym 

orgánom udeliť predovšetkým dodatočné 

právomoci, ktoré presahujú rámec 

stanovený v tejto smernici, a prispieť tak k 

ďalšiemu posilneniu ich účinnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) V prípade tajných kartelov sa však 

vyžadujú podrobné pravidlá upravujúce 

podmienky uplatnenia programu 

zhovievavosti. Spoločnosti budú 

poskytovať informácie a dôkazy o tajných 

karteloch, na ktorých sa sami zúčastňovali 

iba vtedy, ak budú mať dostatočnú právnu 

istotu, že budú oslobodené od pokuty. 

Značné rozdiely pri uplatňovaní programu 

zhovievavosti v členských štátoch 

predstavujú pre potenciálnych žiadateľov o 

zhovievavosť právnu neistotu, ktorá môže 

oslabiť ich motiváciu žiadať o uplatnenie 

tohto programu. Ak by mali členské štáty 

možnosť zaviesť alebo uplatňovať menej 

alebo viac obmedzujúce pravidlá týkajúce 

sa programu zhovievavosti v oblastiach, na 

ktoré sa vzťahuje táto smernica, bolo by to 

nielen v rozpore s cieľom naďalej 

(10) V prípade odhalenia kartelov sa 

však vyžadujú podrobné pravidlá 

upravujúce podmienky uplatnenia 

programu zhovievavosti. Spoločnosti budú 

poskytovať informácie a dôkazy 

o karteloch, na ktorých sa sami 

zúčastňovali iba vtedy, ak budú mať 

dostatočnú právnu istotu, že budú 

oslobodené od pokuty. Značné rozdiely pri 

uplatňovaní programu zhovievavosti v 

členských štátoch predstavujú pre 

potenciálnych žiadateľov o zhovievavosť 

právnu neistotu, ktorá môže oslabiť ich 

motiváciu žiadať o uplatnenie tohto 

programu. Ak by mali členské štáty 

možnosť zaviesť alebo uplatňovať menej 

alebo viac obmedzujúce pravidlá týkajúce 

sa programu zhovievavosti v oblastiach, na 

ktoré sa vzťahuje táto smernica, bolo by to 
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podnecovať žiadateľov k spolupráci a 

napomáhať tak čo najúčinnejšie 

presadzovanie pravidiel hospodárskej 

súťaže v Únii, ale zároveň by to mohlo 

ohroziť zaručenie rovnakých podmienok 

pre podniky pôsobiace na vnútornom trhu. 

Uvedené skutočnosti však nebránia 

členským štátom, aby uplatňovali 

programy zhovievavosti, ktoré sa 

nevzťahujú len na tajné kartely, ale aj na 

ďalšie formy porušovania článkov 101 

a 102 ZFEÚ a rovnocenných 

vnútroštátnych ustanovení. 

nielen v rozpore s cieľom naďalej 

podnecovať žiadateľov k spolupráci a 

napomáhať tak čo najúčinnejšie 

presadzovanie pravidiel hospodárskej 

súťaže v Únii, ale zároveň by to mohlo 

ohroziť zaručenie rovnakých podmienok 

pre podniky pôsobiace na vnútornom trhu. 

Uvedené skutočnosti však nebránia 

členským štátom, aby uplatňovali 

programy zhovievavosti, ktoré sa 

nevzťahujú len na kartely, ale aj na ďalšie 

formy porušovania článkov 101 a 102 

ZFEÚ a rovnocenných vnútroštátnych 

ustanovení. 

Odôvodnenie 

Zhovievavosť sa v praxi priznáva prvému účastníkovi kartelu, ktorý zverejnil informácie o 

karteli, a nie celému kartelu. Kartely sú tajné svojou povahou, a preto je výraz „tajný kartel“ 

v celom texte redundantný. Vypustenie slova „tajné“ zosúladí znenie s terminológiou použitou 

v smernici 2014/104. Pozri tiež pozmeňujúci návrh 10.  

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V záujme účinného a jednotného 

uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ by 

sa mala posilniť nezávislosť vnútroštátnych 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. 

V tejto súvislosti by sa mali do 

vnútroštátneho práva zaviesť explicitné 

ustanovenia, ktoré by zabezpečili, že pri 

uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ sú 

vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže chránené pred 

všetkými vonkajšími zásahmi či 

politickými tlakmi, ktoré by mohli ohroziť 

ich nezávislosť pri posudzovaní 

predložených podnetov. Na tento účel by 

sa mali vopred stanoviť pravidlá 

upravujúce dôvody odvolávania členov 

rozhodovacieho orgánu v rámci 

vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže, aby sa tak rozptýlili 

(14) V záujme účinného a jednotného 

uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ by 

sa mala posilniť nezávislosť vnútroštátnych 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. 

V tejto súvislosti by sa mali do 

vnútroštátneho práva zaviesť explicitné 

ustanovenia, ktoré by zabezpečili, že pri 

uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ sú 

vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže chránené pred 

všetkými vonkajšími zásahmi či 

politickými tlakmi, ktoré by mohli ohroziť 

ich nezávislosť pri posudzovaní 

predložených podnetov. Na tento účel by 

sa mali vopred stanoviť jasné a 

transparentné pravidlá a postupy 

vymenovania a dôvody odvolávania 

členov rozhodovacieho orgánu v rámci 

vnútroštátnych orgánov na ochranu 
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akékoľvek opodstatnené pochybnosti, 

pokiaľ ide o nestrannosť tohto orgánu 

a jeho odolnosť voči vonkajším faktorom. 

hospodárskej súťaže, aby sa tak rozptýlili 

akékoľvek opodstatnené pochybnosti, 

pokiaľ ide o nestrannosť tohto orgánu 

a jeho odolnosť voči vonkajším faktorom. 

Odôvodnenie 

Spravodajkyňa uvažuje, že návrh zvýši právomoci a kompetencie niektorých VOOHS, čo by 

malo byť sprevádzané zvýšením nezávislosti a odbornosti zamestnancov VOOHS. 

Vymenovania založené na zásluhách a transparentnosti a objektívne prepúšťania môžu 

podporiť rozhodovaciu nezávislosť a zvýšiť dôveru verejnosti vo VOOHS. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) V záujme zabezpečenia nezávislosti 

vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže by mali ich 

zamestnanci a členovia rozhodovacieho 

orgánu konať bezúhonne a mali by sa 

zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je 

nezlučiteľné s výkonnom ich služobných 

povinností. Potreba zabrániť ohrozeniu 

nezávislosti zamestnancov a členov 

rozhodovacieho orgánu pri posudzovaní 

podnetov si zároveň vyžaduje, aby tieto 

osoby počas svojho pracovného pomeru 

alebo mandátu a istý čas aj po jeho 

ukončení nevykonávali žiadnu inú platenú 

ani neplatenú pracovnú činnosť 

nezlučiteľnú s výkonom ich služobných 

povinností. Počas výkonu svojho 

zamestnania alebo mandátu by nemali mať 

ani žiaden osobný záujem na žiadnych 

podnikoch alebo organizáciách, ktoré majú 

nejakú súvislosť s vnútroštátnym orgánom 

na ochranu hospodárskej súťaže, ak by to 

mohlo ohroziť ich nezávislosť. 

Zamestnanci a členovia rozhodovacieho 

orgánu by mali preto deklarovať všetky 

osobné záujmy a majetok, ktoré by pri 

výkone ich služobných povinností mohli 

viesť ku konfliktu záujmov. V prípade, že 

sú pri výkonne svojich služobných 

(15) V záujme zabezpečenia nezávislosti 

vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže by mali ich 

zamestnanci, členovia rozhodovacieho 

orgánu a ich manažment konať bezúhonne 

a mali by sa zdržať akéhokoľvek konania, 

ktoré je nezlučiteľné s výkonnom ich 

služobných povinností. Potreba zabrániť 

ohrozeniu nezávislosti zamestnancov, 

členov rozhodovacieho orgánu a 

manažmentu vnútroštátnych orgánov na 

ochranu hospodárskej súťaže pri 

posudzovaní podnetov si zároveň vyžaduje, 

aby tieto osoby počas svojho pracovného 

pomeru alebo mandátu a istý čas aj po jeho 

ukončení nevykonávali žiadnu inú platenú 

ani neplatenú pracovnú činnosť, ktorá by 

mohla viesť ku konfliktu záujmov alebo 

byť iným spôsobom nezlučiteľná s 

výkonom ich služobných povinností. Počas 

výkonu svojho zamestnania alebo mandátu 

by nemali mať ani žiaden osobný záujem 

na žiadnych podnikoch alebo 

organizáciách, ktoré majú nejakú súvislosť 

s vnútroštátnym orgánom na ochranu 

hospodárskej súťaže, ak by to mohlo 

ohroziť ich nezávislosť. 

zamestnanci,  členovia rozhodovacieho 

orgánu a manažment vnútroštátnych 
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povinností vyzvaní k tomu, aby rozhodli vo 

veci, na ktorej majú osobný záujem, čo by 

následne mohlo obmedziť ich nestrannosť, 

malo by sa od nich vyžadovať, aby o tejto 

skutočnosti upovedomili rozhodujúci 

orgán, ďalších členov tohto orgánu alebo v 

prípade, že má rozhodovaciu právomoc v 

rámci vnútroštátneho orgánu na ochranu 

hospodárskej súťaže len jedna osoba, 

menovací orgán. 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže 

deklarujú všetky osobné záujmy 

a majetok, ktoré by pri výkone ich 

služobných povinností mohli viesť ku 

konfliktu záujmov. Na tento účel by 

zamestnanci, členovia rozhodovacieho 

orgánu a manažment vnútroštátnych 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže 

každoročne mali predkladať vyhlásenie o 

záväzku a vyhlásenie o záujmoch, pričom 

uvedú priame alebo nepriame záujmy, 

ktoré sa by sa mohli považovať za 

poškodzujúce ich nezávislosť a ktoré by 

mohli ovplyvňovať ich prácu. V prípade, 

že sú pri výkonne svojich služobných 

povinností vyzvaní k tomu, aby rozhodli vo 

veci, na ktorej majú osobný záujem, čo by 

následne mohlo obmedziť ich nestrannosť, 

malo by sa od nich vyžadovať, aby o tejto 

skutočnosti upovedomili rozhodujúci 

orgán, ďalších členov tohto orgánu alebo v 

prípade, že má rozhodovaciu právomoc v 

rámci vnútroštátneho orgánu na ochranu 

hospodárskej súťaže len jedna osoba, 

menovací orgán. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Nezávislosť vnútroštátnych 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže 

sa zvyšuje, ak sú schopné nezávislým 

spôsobom riadiť rozpočty, ktoré sú im 

vyčlenené. Takáto sloboda pri riadení 

pridelených rozpočtov by sa mala 

vykonávať v rámci vnútroštátnych 

rozpočtových pravidiel a postupov. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Vnútroštátnym správnym orgánom 

na ochranu hospodárskej súťaže by mali 

byť zverené vyšetrovacie právomoci 

v primeranom rozsahu, aby boli schopné 

reagovať na výzvy v oblasti presadzovania 

práva v digitálnom prostredí a získavať 

všetky informácie v digitálnej forme, 

vrátane forenzne získavaných údajov, 

týkajúce sa podniku alebo združenia 

podnikov, ktoré sú predmetom 

vyšetrovania, a to bez ohľadu na médium, 

na ktorom sú uchované, ako napr. laptopy, 

mobilné telefóny a iné mobilné zariadenia. 

(21) Vnútroštátnym správnym orgánom 

na ochranu hospodárskej súťaže by mali 

byť zverené vyšetrovacie právomoci 

v primeranom rozsahu, aby boli schopné 

reagovať na výzvy v oblasti presadzovania 

práva v digitálnom prostredí a získavať 

všetky informácie v digitálnej forme, 

vrátane forenzne získavaných údajov, 

týkajúce sa podniku alebo združenia 

podnikov, ktoré sú predmetom 

vyšetrovania, a to bez ohľadu na médium, 

na ktorom sú uchované, ako napr. laptopy, 

mobilné telefóny, iné mobilné zariadenia a 

cloudové úložiská. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) „tajný kartel“ je dohoda a/alebo 

zosúladený postup medzi dvoma alebo 

viacerými konkurentmi, ktorých cieľom je 

skoordinovať svoje konkurenčné 

správanie na trhu a/alebo ovplyvniť 

dôležité parametre hospodárskej súťaže 

prostredníctvom takých praktík, ako je 

stanovenie nákupných alebo predajných 

cien alebo iných obchodných podmienok, 

prideľovanie výrobných alebo predajných 

kvót, vzájomné rozdelenie trhu vrátane 

kolúzie vo verejnom obstarávaní („bid-

rigging“), obmedzenie dovozu alebo 

vývozu a/alebo protisúťažné konanie 

namierené proti ostatným konkurentom, 

ktoré je úplne alebo čiastočne známe len 

účastníkom; 

(9) „kartel“ je dohoda alebo 

zosúladený postup dvoch alebo viacerých 

konkurentov zameraný na koordináciu 

ich konkurenčného správania na trhu 

alebo ovplyvnenie príslušných parametrov 

hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom 

takých praktík, ako je okrem iného 

stanovenie alebo koordinácia nákupných 

alebo predajných cien, alebo iných 

obchodných podmienok, a to aj pokiaľ ide 

o práva duševného vlastníctva, 

prideľovanie výrobných alebo predajných 

kvót, rozdeľovanie si trhov a zákazníkov 

vrátane koordinácie konkurentov pri 

predkladaní ponúk, obmedzenie dovozu 

alebo vývozu alebo protisúťažné konanie 

voči ostatným konkurentom; 

(Zmena vymedzeného pojmu by sa musela vykonať v celom texte.) 

 

Pozmeňujúci návrh  11 
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Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výkon právomocí uvedených v tejto 

smernici vnútroštátnymi orgánmi na 

ochranu hospodárskej súťaže je predmetom 

primeraných záruk vrátane dodržiavania 

práva podnikov na obhajobu a práva na 

účinný prostriedok nápravy v súlade so 

všeobecnými princípmi práva Európskej 

únie a Chartou základných práv Európskej 

únie. 

Výkon právomocí uvedených v tejto 

smernici vnútroštátnymi orgánmi na 

ochranu hospodárskej súťaže je predmetom 

primeraných záruk vrátane dodržiavania 

práva podnikov na obhajobu, práva na 

dobrú správu vecí verejných, práva na 

spravodlivý súdny proces a práva na 

účinný prostriedok nápravy v súlade so 

všeobecnými princípmi práva Európskej 

únie a Chartou základných práv Európskej 

únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zamestnanci a členovia 

rozhodovacieho orgánu v rámci 

vnútroštátneho správneho orgánu na 

ochranu hospodárskej súťaže môžu 

vykonávať svoje služobné povinnosti 

a právomoci v súvislosti s uplatňovaním 

článkov 101 a 102 ZFEÚ nezávisle od 

politických a iných vonkajších vplyvov; 

a) riaditeľ, zamestnanci a členovia 

rozhodovacieho orgánu v rámci 

vnútroštátneho správneho orgánu na 

ochranu hospodárskej súťaže môžu 

vykonávať svoje služobné povinnosti 

a právomoci v súvislosti s uplatňovaním 

článkov 101 a 102 ZFEÚ nezávisle od 

politických a iných vonkajších vplyvov; 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zamestnanci a členovia 

rozhodovacieho orgánu v rámci 

vnútroštátneho správneho orgánu na 

ochranu hospodárskej súťaže pri 

vykonávaní svojich služobných povinností 

b) riaditeľ, zamestnanci a členovia 

rozhodovacieho orgánu v rámci 

vnútroštátneho správneho orgánu na 

ochranu hospodárskej súťaže pri 

vykonávaní svojich služobných povinností 
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a právomocí v súvislosti s uplatňovaním 

článkov 101 a 102 ZFEÚ nežiadajú ani 

neprijímajú pokyny od žiadnej vlády alebo 

iného verejného alebo súkromného 

subjektu; 

a právomocí v súvislosti s uplatňovaním 

článkov 101 a 102 ZFEÚ nežiadajú ani 

neprijímajú pokyny od žiadnej vlády alebo 

iného verejného alebo súkromného 

subjektu; 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zamestnanci a členovia 

rozhodovacieho orgánu v rámci 

vnútroštátneho správneho orgánu na 

ochranu hospodárskej súťaže sa zdržia 

akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné 

s výkonom ich služobných povinností 

a právomocí v súvislosti s uplatňovaním 

článkov 101 a 102 ZFEÚ; 

c) riaditeľ, zamestnanci a členovia 

rozhodovacieho orgánu a manažment 

vnútroštátneho správneho orgánu na 

ochranu hospodárskej súťaže sa zdržia 

akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné 

s výkonom ich služobných povinností 

a právomocí v súvislosti s uplatňovaním 

článkov 101 a 102 ZFEÚ. Táto povinnosť 

predovšetkým znamená, že počas výkonu 

svojho zamestnania alebo mandátu 

nemajú žiaden osobný záujem v súvislosti 

so žiadnymi podnikmi alebo 

organizáciami, ktoré majú nejakú 

súvislosť s vnútroštátnym správnym 

orgánom na ochranu hospodárskej 

súťaže, ak by takýto záujem mohol 

ohroziť ich nezávislosť; 

Odôvodnenie 

Zámerom spravodajkyne je posilniť nestrannosť zamestnancov a členov VOOHS. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) zamestnanci,  členovia 

rozhodovacieho orgánu a manažment 

vnútroštátnych správnych orgánov na 

ochranu hospodárskej súťaže deklarujú 

všetky osobné záujmy a majetok, ktoré by 
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pri výkone ich služobných povinností 

mohli viesť ku konfliktu záujmov. Na 

tento účel zamestnanci, členovia 

rozhodovacieho orgánu a manažment 

vnútroštátnych správnych orgánov na 

ochranu hospodárskej súťaž každoročne 

predkladajú vyhlásenie o záväzku a 

vyhlásenie o záujmoch, pričom uvedú 

priame alebo nepriame záujmy, ktoré sa 

by sa mohli považovať za poškodzujúce 

nezávislosť a ktoré by mohli ovplyvniť ich 

prácu. 

Odôvodnenie 

Zámerom spravodajkyne je posilniť nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže od politických alebo obchodných vplyvov. Podobné ustanovenia už 

existujú v odvetvových nariadeniach, napr. pre regulačné orgány v odvetví železníc (smernica 

2012/34, článok 55).  

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) členovia rozhodovacieho orgánu 

v rámci vnútroštátneho správneho orgánu 

na ochranu hospodárskej súťaže môžu byť 

odvolaní len v prípade, že už nespĺňajú 

podmienky požadované pri výkone ich 

povinností alebo že sa dopustili závažného 

pochybenia podľa vnútroštátneho práva. 

Dôvody tohto odvolania by mali byť 

vopred ustanovené vo vnútroštátnom 

práve. Členovia rozhodovacieho orgánu 

nemôžu byť odvolaní z dôvodov týkajúcich 

sa riadneho výkonu ich povinností 

a právomocí pri uplatňovaní článkov 101 

a 102 ZFEÚ, ako sa vymedzujú v článku 5 

ods. 2; 

d) riaditeľ a členovia rozhodovacieho 

orgánu v rámci vnútroštátneho správneho 

orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 

môžu byť odvolaní len v prípade, že už 

nespĺňajú podmienky požadované pri 

výkone ich povinností alebo že sa dopustili 

závažného pochybenia podľa 

vnútroštátneho práva. Dôvody tohto 

odvolania by mali byť vopred ustanovené 

vo vnútroštátnom práve. Členovia 

rozhodovacieho orgánu nemôžu byť 

odvolaní z dôvodov týkajúcich sa riadneho 

výkonu ich povinností a právomocí pri 

uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako 

sa vymedzujú v článku 5 ods. 2 tejto 

smernice; 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) členovia rozhodovacích orgánov 

vnútroštátnych správnych orgánov na 

ochranu hospodárskej súťaže sú vyberaní 

a vymenovaní na základe vopred 

stanovených jasných a transparentných 

pravidiel a postupov; 

Odôvodnenie 

Zámerom spravodajkyne je posilniť nezávislosť vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže od politických alebo obchodných vplyvov. Podobné ustanovenia už 

existujú v odvetvových nariadeniach, napr. pre regulačné orgány v odvetví železníc (smernica 

2012/34, článok 55).  

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 

vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže k dispozícii ľudské, 

finančné a technické zdroje potrebné na 

vykonávanie svojich povinností a 

právomocí pri uplatňovaní článkov 101 a 

102 ZFEÚ, ako sú vymedzené v odseku 2. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali 

vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže k dispozícii ľudské, 

finančné a technické zdroje potrebné na 

účinné a nezávislé vykonávanie svojich 

povinností a právomocí pri uplatňovaní 

článkov 101 a 102 ZFEÚ, ako sú 

vymedzené v odseku 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 5 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Členské štáty zabezpečia, aby mali 

vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže samostatne 

vyčlenené rozpočtové prostriedky a aby pri 
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dodržiavaní vnútroštátnych rozpočtových 

pravidiel boli schopné nezávisle spravovať 

svoj rozpočet, aby v konkrétnych 

prípadoch dokázali stanovovať priority 

vyšetrovania. 

Odôvodnenie 

Poskytnutie práva VOOHS na samostatnú distribúciu finančných zdrojov medzi rôzne prípady 

umožní flexibilitu a nezávislosť pri výbere prípadov, ktoré si vyžadujú viac pozornosti. V 

prípade niektorých vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže to možne byť 

podstatné zlepšenie, pokiaľ ide o nezávislosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) preverovať obchodné knihy 

a záznamy týkajúce sa obchodnej činnosti 

bez ohľadu na médium, na ktorom sú 

uchovávané, a aby mali právo na prístup 

k informáciám, ku ktorými má prístup 

subjekt, ktorý je predmetom inšpekcie; 

b) preverovať obchodné knihy 

a záznamy týkajúce sa obchodnej činnosti 

bez ohľadu na médium, na ktorom sú 

uchovávané, ako napríklad laptopy, 

mobilné zariadenia a cloudové úložiská, 

a aby mali právo na prístup k informáciám, 

ku ktorými má prístup subjekt, ktorý je 

predmetom inšpekcie; 

Odôvodnenie 

Zámerom spravodajkyne je vytvoriť návrh vhodný pre digitálny vek, a umožniť VOOHS, aby 

mali lepší prístup k relevantným médiám. Informácie o karteloch sú len zriedka 

zdokumentované v písomnej forme, ale skôr sa nájdu v elektronickej korešpondencii. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne 

správne orgány na ochranu hospodárskej 

súťaže mohli na základe rozhodnutia 

vyžadovať od podnikov a združení 

podnikov, aby v stanovenej lehote 

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne 

správne orgány na ochranu hospodárskej 

súťaže mohli vyžadovať od podnikov 

a združení podnikov, aby v stanovenej 

lehote predložili všetky informácie, ktoré 
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predložili všetky informácie, ktoré sú 

potrebné na uplatňovanie článkov 101 

a 102 ZFEÚ. Táto povinnosť sa vzťahuje 

na informácie, ku ktorým má prístup 

podnik a združenie podnikov. 

sú potrebné na uplatňovanie článkov 101 

a 102 ZFEÚ. Táto povinnosť sa vzťahuje 

na informácie, ku ktorým má prístup 

podnik a združenie podnikov. 

Odôvodnenie 

Zámerom spravodajkyne je uľahčiť VOOHS žiadosti o informácie, poskytnúť im väčšiu 

pružnosť a zrýchlenie konaní.  

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) predložia nesprávne, neúplné alebo 

zavádzajúce informácie vyžadované 

v rozhodnutí uvedenom v článku 8, alebo 

nepredložia tieto informácie v stanovenej 

lehote; 

d) predložia nesprávne, neúplné alebo 

zavádzajúce informácie v odpovedi 

na  žiadosť podľa článku 8, alebo 

nepredložia tieto informácie v stanovenej 

lehote; 

Odôvodnenie 

Zámerom spravodajkyne je uľahčiť VOOHS žiadosti o informácie, poskytnúť im väčšiu 

pružnosť a zrýchlenie konaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 14 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

maximálna výška pokuty, ktorú môžu 

vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže uložiť podnikom 

alebo združeniam podnikov za účasť na 

porušení článku 101 alebo článku 102 

ZFEÚ, bola stanovená na úrovni 

minimálne 10 % z ich celkového 

celosvetového obratu za účtovné obdobie, 

ktoré predchádzalo rozhodnutiu. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

vnútroštátne orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže mohli ukladať 

podnikom alebo združeniam podnikov za 

účasť na porušení článku 101 alebo článku 

102 ZFEÚ maximálnu pokutu najmenej 

na úrovni 10 % z ich relevantného obratu 

za účtovné obdobie, ktoré predchádzalo 

rozhodnutiu. 
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Odôvodnenie 

Opatrenia stanovujúce maximálne minimálne sankcie sú v právnych predpisoch EÚ 

týkajúcich sa spravodlivosti a vnútorných vecí spoločné. Toto znenie odráža znenie článku 5 

rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu. 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 14 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak sa porušenie právnych 

predpisov združením podnikov týka 

činností jeho členov, maximálna výška 

pokuty je stanovená na úrovni minimálne 

10 % súčtu celkového celosvetového 

obratu všetkých členov, ktorí boli aktívni 

na trhu ovplyvnenom uvedeným porušením 

zo strany združenia. Finančná 

zodpovednosť z hľadiska uhradenia pokuty 

však pri žiadnom podniku nepresiahne 

maximálnu výšku stanovenú v súlade s 

odsekom 1. 

2. Ak sa porušenie právnych 

predpisov združením podnikov týka 

činností jeho členov, maximálna výška 

pokuty musí byť minimálne na úrovni 

10 % súčtu celkového celosvetového 

obratu všetkých členov, ktorí boli aktívni 

na trhu ovplyvnenom uvedeným porušením 

zo strany združenia. Finančná 

zodpovednosť z hľadiska uhradenia pokuty 

však pri žiadnom podniku nepresiahne 

maximálnu výšku stanovenú v súlade s 

odsekom 1. 

Odôvodnenie 

Opatrenia stanovujúce maximálne minimálne sankcie sú v právnych predpisoch EÚ 

týkajúcich sa spravodlivosti a vnútorných vecí spoločné. Toto znenie odráža znenie článku 5 

rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 19 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby mohli 

žiadatelia požiadať o zhovievavosť 

písomne a aby vnútroštátne orgány na 

ochranu hospodárskej súťaže mali 

zavedený systém, ktorý by im umožnil 

prijať vyhlásenie v rámci programu 

zhovievavosti ústne alebo inými 

prostriedkami, ktoré nevedú k tvorbe 

dokumentov, informácií ani iných 

Členské štáty zabezpečia, aby mohli 

žiadatelia požiadať o zhovievavosť 

písomne a aby vnútroštátne orgány na 

ochranu hospodárskej súťaže mali 

zavedený systém, ktorý by im umožnil 

prijať vyhlásenie v rámci programu 

zhovievavosti ústne alebo inými 

prostriedkami, ktoré nevedú k tvorbe 

dokumentov, informácií ani iných 
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materiálov v držbe, úschove alebo pod 

kontrolou žiadateľa. 

materiálov v držbe, úschove alebo pod 

kontrolou žiadateľa. Členské štáty 

umožnia vnútroštátnym orgánom na 

ochranu hospodárskej súťaže, aby mohli 

prijímať úplné žiadosti o zhovievavosť a 

súhrnné žiadosti v ďalšom úradnom 

jazyku Únie, popri úradnom jazyku alebo 

jazykoch členského štátu vnútroštátneho 

orgánu na ochranu hospodárskej súťaže . 

Odôvodnenie 

Zámerom spravodajkyne je poskytnúť ďalší stimul, aby podniky žiadali o zhovievavosť, 

znížením nákladov na prekladanie žiadostí o zhovievavosť, ak je to možné. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

žiadatelia, ktorí v súvislosti s údajným 

tajným kartelom požiadali Komisiu 

o zhovievavosť prostredníctvom žiadosti 

o rezerváciu poradia alebo predložením 

úplnej žiadosti, mohli v súvislosti 

s rovnakým kartelom predložiť súhrnnú 

žiadosť vnútroštátnemu orgánu na ochranu 

hospodárskej súťaže, ktorý považujú za 

vhodný na riešenie predmetnej veci. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 

žiadatelia, ktorí v súvislosti s údajným 

kartelom požiadali Komisiu 

o zhovievavosť prostredníctvom žiadosti 

o rezerváciu poradia alebo predložením 

úplnej žiadosti, mohli v súvislosti 

s rovnakým kartelom predložiť súhrnnú 

žiadosť vnútroštátnemu orgánu na ochranu 

hospodárskej súťaže, ktorý považujú za 

vhodný na riešenie predmetnej veci. 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 22 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby boli súčasní 

a bývalí zamestnanci a riaditelia podnikov, 

ktoré žiadajú orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže o oslobodenie od 

pokuty, za svoju účasť na tajnom karteli, 

na ktorý sa vzťahuje žiadosť, chránení pred 

akýmikoľvek trestnoprávnymi a správnymi 

sankciami a sankciami ukladanými súdom 

Členské štáty zabezpečia, aby boli súčasní 

a bývalí zamestnanci a riaditelia podnikov, 

ktoré žiadajú orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže o oslobodenie od 

pokuty, za svoju účasť na tajnom karteli, 

na ktorý sa vzťahuje žiadosť, chránení pred 

akýmikoľvek trestnoprávnymi a správnymi 

sankciami a sankciami ukladanými súdom 
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v inom ako trestnom konaní, a to za 

predpokladu, že títo zamestnanci 

a riaditelia aktívne spolupracujú 

s príslušnými orgánmi na ochranu 

hospodárskej súťaže a že žiadosť 

o oslobodenie od pokuty bola podaná pred 

začatím trestného konania. 

v inom ako trestnom konaní, a to za 

predpokladu, že títo zamestnanci a 

riaditelia aktívne spolupracujú s 

príslušnými orgánmi na ochranu 

hospodárskej súťaže a že žiadosť o 

oslobodenie od pokuty bola podaná pred 

tým, ako príslušné orgány členského štátu 

informovali zamestnancov a vedenie o 

začatí trestného konania. 

Odôvodnenie 

Ak bude ustanovenie o zhovievavosti v smernici príliš široké, mohlo by zmariť odrádzajúci 

účinok sankcií. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 25 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Požiadaný orgán nie je povinný 

uskutočniť výkon rozhodnutí podľa 

odseku 1, ak by to bolo v zjavnom rozpore 

s verejným poriadkom členského štátu, 

v ktorom bolo o výkon požiadané. 

5. Požiadaný orgán vykoná 

rozhodnutia podľa odseku 1 okrem 

prípadov, ak žiadajúcemu orgánu 

preukáže dôvody, pre ktoré by bol takýto 

výkon v zjavnom rozpore s verejným 

poriadkom členského štátu, v ktorom bolo 

o výkon požiadané. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 26 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 26a 

 Rozdelenie nákladov medzi 

vnútroštátnymi orgánmi na ochranu 

hospodárskej súťaže 

 Členské štáty zabezpečia, aby na žiadosť 

požiadaného orgánu žiadajúci orgán: 
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 a) v súvislosti s opatreniami prijatými 

na základe článkov 23 a 24 znášal všetky 

dodatočné náklady vrátane nákladov na 

preklad a administratívnych nákladov; 

 b) v súvislosti s opatreniami prijatými 

podľa článku 25 umožnil požiadanému 

orgánu vymáhať všetky odôvodnené 

administratívne náklady z vybraných 

pokút alebo penále. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 27 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisiu zabezpečí, aby bolo 

oznámenie o začatí prvého formálneho 

vyšetrovacieho opatrenia prijaté od 

vnútroštátneho orgánu na ochranu 

hospodárskej súťaže podľa článku 11 

bodu 3 nariadenia (ES) č. 1/2003 k 

dispozícii vnútroštátnym orgánom na 

ochranu hospodárskej súťaže iných 

členských štátov v rámci Európskej siete 

pre hospodársku súťaž. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 29 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Informácie zhromaždené na základe 

ustanovení uvedených v tejto smernici by 

sa mali použiť výlučne na účely, na ktoré 

boli získané. Nemali by sa použiť ako 

dôkazy na účely uloženia sankcií fyzickým 

osobám. 

1. Informácie zhromaždené na základe 

ustanovení uvedených v tejto smernici by 

sa mali použiť výlučne na účely, na ktoré 

boli získané. Nemali by sa použiť ako 

dôkazy na účely uloženia sankcií fyzickým 

osobám. Pokiaľ ide o trestnú 

zodpovednosť jednotlivcov, orgán na 

ochranu hospodárskej súťaže môžu údaje 

zo spisu prípadu postúpiť súdu alebo 

prokuratúre. 
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