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NÁVRHY 

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

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že politika hospodárskej súťaže je prepojená s daňovou politikou a že 

spravodlivé zdaňovanie podnikov má zásadný význam pre integritu vnútorného trhu a 

rovnaké podmienky; nabáda Komisiu k tomu, aby posilnila svoje úsilie o riešenie 

všetkých druhov nezákonnej štátnej pomoci, ktoré narúšajú hospodársku súťaž 

na vnútornom trhu; poukazuje na význam dodržiavania presných a účinných pravidiel 

hospodárskej súťaže; 

2. podporuje vyšetrovanie Komisie v súvislosti s praktikami, ktoré sú v rozpore 

s hospodárskou súťažou, ako sú daňová štátna pomoc, ktorá nie je v súlade s pravidlami 

hospodárskej súťaže; zdôrazňuje, že pre dobre fungujúci vnútorný trh je veľmi dôležité, 

aby sa zabezpečilo, že voči všetkým subjektom sa bude pristupovať rovnako a všetci 

aktéri budú prispievať dostatočným podielom daní; považuje za potrebné, aby existoval 

pevný regulačný rámec s transparentnými pravidlami, ktoré zaručia prístup na trh pre 

všetky spoločnosti vrátane MSP; 

3. vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie vysvetlila, ako je v rámci súčasnej politiky 

hospodárskej súťaže možné riešiť nekalé obchodné praktiky; 

4. víta úsilie, ktoré Komisia vynakladá v rámci boja proti nekalej hospodárskej súťaži 

vo vysoko sledovaných prípadoch proti známym podnikom; domnieva sa, že MSP by 

mohli mať úžitok z prísneho uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže, najmä v 

digitálnom svete; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby preskúmala dominantné 

postavenie niektorých online platforiem vo vzťahu k MSP a prípadné nespravodlivé 

podmienky; zdôrazňuje, že presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže má 

mimoriadny význam pre všetkých účastníkov trhu z hľadiska zabezpečenia spravodlivej 

hospodárskej súťaže a podpory tvorby pracovných miest a rastu v dôležitých odvetviach 

hospodárstva, osobitne v odvetví energetiky, telekomunikácií, v digitálnom odvetví a v 

odvetví dopravy; 

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila spravodlivé podmienky, ktoré vytvárajú určité 

dominantné online platformy pre dodávateľov, najmä MSP, napríklad pokiaľ ide o 

doložky o cenovej a podmienečnej parite, ktoré môžu ovplyvňovať voľný trh, najmä 

jednotný digitálny trh; žiada Komisiu, aby aj naďalej analyzovala tieto doložky a v 

prípade potreby navrhla obmedzenia týkajúce sa ich použitia; 

6. nabáda Komisiu k tomu, aby posilnila spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi 

zodpovednými za vykonávanie politiky hospodárskej súťaže s cieľom zaručiť podnikom 

rovnaké a spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže a právnu istotu; je znepokojený 

tým, že nerovnomerné presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej 

súťaže vnútroštátnymi orgánmi môže priniesť rozdielne výsledky a tým narušiť 

hospodársku súťaž na vnútornom trhu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby vnútroštátne 

orgány pre hospodársku súťaž boli nezávislé a mali primerané finančné a ľudské zdroje 

na plnenie svojich úloh; zdôrazňuje navyše, že účinný súbor nástrojov v rámci Komisie 

na nezávislé vyšetrovanie podozrivých prípadov nekalej hospodárskej súťaže a 

podozrení z porušenia práva hospodárskej súťaže má zásadný význam; 
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7. víta preto návrh Komisie týkajúci sa Európskej siete pre hospodársku súťaž (ESHS +“) 

a odrádzajúce pokuty v oblasti politiky hospodárskej súťaže; zdôrazňuje navyše, že 

odmietnutie požiadaného orgánu vykonať rozhodnutie o uložení pokút by malo byť 

vždy riadne odôvodnené a mal by sa vytvoriť systém, prostredníctvom ktorého by sa 

prípadné spory medzi orgánmi v takýchto prípadoch dali vyriešiť; 

8. berie na vedomie prieskum v sektore elektronického obchodu a záverečnú správu z 

neho, z ktorej vyplýva, že v tomto sektore existujú niektoré obchodné praktiky s 

negatívnym dosahom na spravodlivú hospodársku súťaž a výber spotrebiteľov; v 

kontexte stratégie digitálneho jednotného trhu sa domnieva, že tento prieskum by mal 

byť súčasťou väčšieho úsilia Komisie o riadne uplatňovanie politiky hospodárskej 

súťaže voči maloobchodným predajcom na internete; 

9. podporuje zámer Komisie zamerať sa na presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže 

EÚ v rámci rozšírených obchodných postupov, ktoré vznikli alebo sa postupne vyvinuli 

v dôsledku nárastu elektronického obchodu a zdôrazňuje, že Komisia musí zvýšiť úsilie 

o zabezpečenie konzistentného uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže 

vo všetkých členských štátoch, a to aj pokiaľ ide o obchodné postupy týkajúce sa 

elektronického obchodu; zdôrazňuje, že vzhľadom na nerovnomerný vzťah medzi 

veľkými maloobchodnými predajcami na internete a ich dodávateľmi by Komisia a 

vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže mali aktívne presadzovať pravidlá 

hospodárskej súťaže, keďže dodávatelia, najmä MSP, nemusia mať vždy k dispozícii 

nákladovo efektívne prostriedky na nápravu; 

10. vyzýva na posilnenie slobody výberu pre spotrebiteľov na digitálnom jednotnom trhu; 

domnieva sa, že právo na prenosnosť údajov zakotvené vo všeobecnom nariadení o 

ochrane údajov (GDPR) je správny prístup k posilňovaniu práv spotrebiteľov a 

hospodárskej súťaže; 

11. zastáva názor, že účinná politika hospodárskej súťaže môže dopĺňať regulačné iniciatívy 

v oblasti jednotného digitálneho trhu a domnieva sa, že ak podnet na regulačné 

opatrenie vychádza v prvom rade z reakcie na trhové opatrenia niektorých účastníkov, 

škody by sa mohli riešiť prostredníctvom opatrení v oblasti hospodárskej súťaže na boj 

proti praktikám narúšajúcim hospodársku súťaž, bez toho, aby sa tým obmedzovali tí, 

ktorí chcú súťažiť; 

12. je znepokojený rozšíreným využívaním zmluvných obmedzení predaja cez internet 

výrobcami, čo potvrdzuje prieskum elektronického obchodu, a vyzýva Komisiu, aby 

podrobnejšie preskúmala tieto ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby nevytvárali 

neopodstatnené obmedzenia hospodárskej súťaže; zároveň žiada Komisiu, aby v 

súvislosti s týmito zmenami preskúmala usmernenia o vertikálnych obmedzeniach a 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010; 

13. berie na vedomie stanovisko generálneho advokáta Wahla z 26. júla 2017 vo veci Coty 

Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH, že obmedzenia predaja cez internet 

obsiahnuté v distribučnej dohode by sa nemali považovať za závažné obmedzenia v 

zmysle nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010; 

14. zdôrazňuje, že prístup k spravodlivosti, ktorý môže zahŕňať aj dostupnosť kolektívneho 

uplatňovania nárokov na nápravu, je zásadný pre dosiahnutie cieľov politiky 
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hospodárskej súťaže EÚ; zdôrazňuje, že absencia týchto príležitostí oslabuje 

hospodársku súťaž, fungovanie vnútorného trhu a spotrebiteľské práva; 

15. zdôrazňuje, že úsilie o posilnenie hospodárskej súťaže prostredníctvom rozvoja 

digitálneho jednotného trhu sa musí vždy vyvíjať v záujme spotrebiteľov a že práva 

zakotvené v Charte základných práv EÚ musia byť v digitálnej oblasti plne chránené; 

16. zdôrazňuje, že voľná a zároveň spravodlivá hospodárska súťaž je v konečnom dôsledku 

prínosom pre spotrebiteľov; 

17. pripomína, že ak sa má účinne bojovať proti praktikám, ktoré sú v rozpore 

s hospodárskou súťažou, členské štáty musia prijať hospodársku politiku, ktorá bude v 

súlade so zásadami otvoreného trhového hospodárstva založeného na spravodlivej 

hospodárskej súťaži, keďže výlučne protekcionistické opatrenia poškodzujú jednotný 

trh; zdôrazňuje, že všetky aspekty nekalej súťaže musia byť odstránené vrátane 

nedeklarovanej práce a podvodného vysielania pracovníkov bez toho, aby sa to dotklo 

voľného pohybu pracovníkov ako jednej zo základných slobôd vnútorného trhu; 

18. domnieva sa, že konzultácia, ktorú uskutočňuje Komisia v súvislosti s možným 

zlepšením kontroly fúzií v EÚ, je veľmi dôležitá; domnieva sa, že sa musia prijať 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, najmä v digitálnej oblasti, aby fúzie neobmedzovali 

hospodársku súťaž na vnútornom trhu; opätovne preto vyzýva Komisiu, aby dôkladne 

preskúmala, či súčasné postupy hodnotenia dostatočne zohľadňujú okolnosti týkajúce sa 

digitálnych trhov a internacionalizácie trhov; vyzýva ďalej Komisiu, aby zohľadnila 

úlohu prístupu k údajom a informáciám pri posudzovaní trhovej sily, či zlúčenie údajov 

a informácií o zákazníkoch počas fúzie nenarúša hospodársku súťaž a do akej miery 

prístup podniku k výhradným analytickým metódam a patentom vylučuje konkurentov; 

opakuje svoju žiadosť Komisii, aby vysvetlila, akým spôsobom určuje minimálny počet 

subjektov na trhu potrebných na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, a 

spôsob, akým ponecháva možnosť pre nové spoločnosti, a najmä startupy, vstupovať na 

vysoko koncentrované trhy; 

19. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadne presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti 

verejného obstarávania s cieľom bojovať proti narúšaniu hospodárskej súťaže, a to aj 

prostredníctvom sociálnych a environmentálnych kritérií, ako aj kritérií ochrany 

spotrebiteľa, podľa potreby, a presadzovať osvedčené postupy v procesoch verejných 

orgánov; domnieva sa, že rozvoj postupov elektronického verejného obstarávania 

uľahčí prístup MSP k verejným zákazkám, zvýši transparentnosť a zabezpečí účinnejšie 

sledovanie porušovania pravidiel hospodárskej súťaže; vyzýva ďalej Komisiu, aby 

podporovala príležitosti prístupu na trh pre MSP prostredníctvom menších zmlúv v 

prípadoch, keď je to v súlade s hlavnými cieľmi verejného obstarávania, a pozorne 

monitorovala presadzovanie pravidiel centralizácie nákupov na trhoch verejného 

obstarávania; 

20. víta prijatie pravidiel o prenosnosti predplatených služieb v rámci stratégie pre digitálny 

jednotný trh, ktoré zlepšia hospodársku súťaž na vnútornom trhu a zabezpečia pre 

spotrebiteľov väčšie práva; 

21. víta postupnú liberalizáciu odvetví, ako sú napríklad telekomunikácie, poštové služby a 

služby verejnej dopravy s cieľom vytvoriť konkurencieschopné prostredie, z ktorého 
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budú mať prospech aj spotrebitelia; 

22. domnieva sa, že kritériá pre pripojenie sa k systému selektívnej distribúcie alebo 

franchisingovej sieti by mali byť transparentné, aby sa zabezpečilo, že neporušujú 

politiku hospodárskej súťaže a slobodného fungovania jednotného trhu; zdôrazňuje, že 

tieto kritériá musia byť objektívne, kvalitatívne, nediskriminačné a nesmú ísť nad rámec 

toho, čo je nevyhnutne potrebné; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom 

zabezpečiť túto transparentnosť; 

23. berie na vedomie zvýšené riziko kolúzie medzi konkurentmi, okrem iného, kvôli 

používaniu softvéru na monitorovanie cien; domnieva sa, že zosúladené postupy sa 

môžu vyskytnúť napriek tomu, že kontakt medzi konkurentmi je slabší, než aký sa 

vyžaduje podľa platných noriem, alebo môžu byť dokonca automatizované, keďže 

algoritmy navzájom komunikujú bez ohľadu na smerovanie jedného alebo viacerých 

účastníkov trhu; žiada Komisiu, aby pozorne sledovala takéto nové výzvy pre voľnú 

hospodársku súťaž; 

24. zdôrazňuje vzťah medzi vnútorným trhom a politikou hospodárskej súťaže; nabáda na 

intenzívnu spoluprácu medzi Výborom Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a 

ochranu spotrebiteľa a Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby záujmy spotrebiteľov boli 

chránené a podporované v rámci celkového úsilia o podporu konkurencieschopnosti 

EÚ; 

25. víta úsilie Komisie o nadviazanie spolupráce s svojimi medzinárodnými partnermi a 

multilaterálnymi fórami v oblasti politiky hospodárskej súťaže; domnieva sa, že 

medzinárodná spolupráca je čoraz nevyhnutnejšia v prípadoch, keď spoločnosti, ktoré 

podliehajú opatreniam presadzovania, pôsobia naprieč viacerými jurisdikciami; 

26. domnieva sa, že rozšírenie siete dohôd o voľnom obchode, ktorých zmluvnou stranou 

bude Európska únia, bude prínosom pre presadzovanie práva hospodárskej súťaže na 

celom svete; v tejto súvislosti nabáda Komisiu, aby hľadala ďalšie príležitosti 

obchodných dohôd a aby do prípadných budúcich dohôd zahrnula prísne antitrustové 

pravidlá a pravidlá o štátnej pomoci. 
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