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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.



PR\1002311SK.doc 3/50 PE516.968v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................47



PE516.968v01-00 4/50 PR\1002311SK.doc

SK



PR\1002311SK.doc 5/50 PE516.968v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o niektorých pravidlách 
upravujúcich žaloby podávané na základe vnútroštátneho práva s cieľom získať 
náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia predpisov členských štátov a Európskej 
únie na ochranu hospodárskej súťaže
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0404),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 103 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0170/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Účinné prostriedky určené 
spotrebiteľom a podnikom na získanie 
náhrady škody budú podniky odrádzať od 
porušovania predpisov a zabezpečia väčší 
súlad s pravidlami Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže. Preto by sa mala 
v záujme posilnenia presadzovania 
pravidiel verejnoprávnymi prostriedkami v 
Únii podporovať nákladovo efektívna, 
včasná a efektívna náhrada škôd, ktoré 
utrpeli osoby poškodené v dôsledku 
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porušenia týchto pravidiel. Na tento účel 
by orgány na ochranu hospodárskej 
súťaže mali náhradu škôd poškodených 
osôb v nadväznosti na postup 
konsenzuálneho riešenia sporu považovať 
za poľahčujúci faktor pri určovaní pokút. 
Podpora konsenzuálnej náhrady škôd 
poškodených osôb by nemala mať žiaden 
vplyv na potrebu harmonizácie pravidiel, 
ktorými sa v členských štátoch upravujú 
žaloby o náhradu škody utrpenej v 
dôsledku porušenia vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže alebo predpisov Únie na tento 
účel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b)V súlade s nedávnymi uzneseniami 
Európskeho parlamentu o výročných 
správach Komisie o politike v oblasti 
hospodárskej súťaže by pokuty stanovené 
Komisiou okrem iného v súvislosti 
s podnikmi využívajúcimi programy 
v oblasti politiky zhovievavosti mali 
zohľadňovať každú škodu, ktorá už bola 
poškodeným osobám vyplatená, 
a príslušné strany by sa mali podporovať 
v tom, aby dosiahli mimosúdne urovnanie 
ešte pred prijatím konečného rozhodnutia 
o pokute.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V smernici sa opätovne potvrdzuje 
acquis communautaire upravujúce 
problematiku práva vyplývajúceho z 
predpisov Únie na náhradu škody 
spôsobenej porušením predpisov Únie v 
oblasti ochrany hospodárskej súťaže, a to 
najmä pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu a 
vymedzenie škody, ako vyplýva z 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, 
a to bez toho, aby sa vopred vylučoval 
akýkoľvek prípadný vývoj v tejto oblasti. 
Každý jednotlivec, ktorý utrpel škodu v 
dôsledku protiprávneho konania, sa môže 
domáhať náhrady skutočne utrpenej škody 
(damnum emergens), náhrady zisku, 
o ktorý prišiel (ušlý zisk alebo lucrum 
cessans), ako aj zaplatenia úroku 
narastajúceho od momentu vzniku škody 
až do zaplatenia jej náhrady. Toto právo 
sa priznáva všetkým fyzickým aj 
právnickým osobám – spotrebiteľom, 
podnikom a orgánom verejnej moci –
nezávisle od existencie priameho 
zmluvného vzťahu s podnikom, ktorý sa 
porušenia dopustil, a bez ohľadu na to, či 
existuje alebo neexistuje predchádzajúce 
zistenie porušenia orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže. Táto smernica by 
členským štátom nemala ukladať 
povinnosť zaviesť mechanizmy 
na kolektívne uplatňovanie nárokov na 
nápravu na účely presadzovania článkov 
101 a 102 zmluvy.

(11) V smernici sa opätovne potvrdzuje 
acquis communautaire upravujúce 
problematiku práva vyplývajúceho z 
predpisov Únie na náhradu škody 
spôsobenej porušením predpisov Únie v 
oblasti ochrany hospodárskej súťaže, a to 
najmä pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu a 
vymedzenie škody, ako vyplýva z 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, 
a to bez toho, aby sa vopred vylučoval 
akýkoľvek prípadný vývoj v tejto oblasti. 
Každý jednotlivec, ktorý utrpel škodu v 
dôsledku protiprávneho konania, sa môže 
domáhať náhrady skutočne utrpenej škody 
(damnum emergens), náhrady zisku, 
o ktorý prišiel (ušlý zisk alebo lucrum 
cessans), ako aj zaplatenia úroku. Toto 
právo sa priznáva všetkým fyzickým aj 
právnickým osobám – spotrebiteľom, 
podnikom a orgánom verejnej moci –
nezávisle od existencie priameho 
zmluvného vzťahu s podnikom, ktorý sa 
porušenia dopustil, a bez ohľadu na to, či 
existuje alebo neexistuje predchádzajúce 
zistenie porušenia orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže. Táto smernica by 
členským štátom nemala ukladať 
povinnosť zaviesť mechanizmy 
na kolektívne uplatňovanie nárokov na 
nápravu na účely presadzovania článkov 
101 a 102 zmluvy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Žaloby o náhradu škody utrpenej v 
dôsledku porušenia vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo predpisov Únie na tento účel si 
obvykle vyžadujú komplexný skutkový a 
ekonomický rozbor. Dôkazy potrebné na 
preukázanie nároku na náhradu škody má 
obvykle k dispozícii výlučne len 
protistrana alebo tretie osoby, a často nie 
sú žalobcovi dostatočne známe alebo 
prístupné. Za takýchto okolností môžu 
prísne právne požiadavky na žalobcov, aby 
podrobne uviedli všetky tvrdené 
skutočnosti už na začiatku konania o 
žalobe a predložili presne určené podporné 
dôkazy, nevhodne brániť účinnému výkonu 
práva na náhradu škody, ktoré zaručuje 
zmluva.

(12) Žaloby o náhradu škody utrpenej v 
dôsledku porušenia vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo predpisov Únie na tento účel si 
obvykle vyžadujú komplexný skutkový a 
ekonomický rozbor. Dôkazy potrebné na 
preukázanie nároku na náhradu škody má 
obvykle k dispozícii výlučne len 
protistrana alebo tretie osoby, a často nie 
sú žalobcovi dostatočne známe alebo 
prístupné. Za takýchto okolností môžu 
prísne právne požiadavky na žalobcov, aby 
podrobne uviedli všetky tvrdené 
skutočnosti už na začiatku konania o 
žalobe a predložili presne určené podporné 
dôkazy, nevhodne brániť účinnému výkonu 
práva na náhradu škody, ktoré zaručuje 
zmluva. Vnútroštátne súdy by však mali 
pri posudzovaní prípustnosti nároku 
náležite zohľadniť každé zneužitie práv 
týkajúcich sa sprístupňovania dôkazov 
a informácií, ktoré boli takto získané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Dôkazy sú dôležitým prvkom pri 
podávaní žalôb o náhradu škody utrpenej v 
dôsledku porušenia vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo predpisov Únie na tento účel. Keďže 
pre antitrustové súdne spory je príznačná 
informačná asymetria, je vhodné 

(13) Dôkazy sú dôležitým prvkom pri 
podávaní žalôb o náhradu škody utrpenej v 
dôsledku porušenia vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo predpisov Únie na tento účel. Keďže 
pre antitrustové súdne spory je príznačná 
informačná asymetria, je vhodné 
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zabezpečiť, aby poškodeným osobám bolo 
poskytnuté právo na získanie prístupu k 
dôkazom relevantným v súvislosti s ich 
nárokmi bez toho, aby museli podrobne 
uviesť jednotlivé dôkazy, ktorých 
sprístupnenie požadujú. V záujme 
zabezpečenia rovného postavenia 
účastníkov konania by toto právo mali 
požívať aj žalovaní žalobou o náhradu 
škody, aby aj oni mohli požadovať 
sprístupnenie dôkazov, ktoré majú 
poškodené osoby. Vnútroštátne súdy môžu 
takisto nariadiť, aby dôkazy sprístupnili aj 
tretie osoby. Ak chce vnútroštátny súd 
nariadiť, aby dôkazy sprístupnila Komisia, 
na žiadosť o informácie sa uplatní zásada 
lojálnej spolupráce medzi Európskou úniou 
a členskými štátmi (článok 4 ods. 3 ZEÚ) a 
článok 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003.

zabezpečiť, aby poškodeným osobám bolo 
poskytnuté právo na získanie prístupu k 
dôkazom relevantným v súvislosti s ich 
nárokmi. V záujme zabezpečenia 
rovnocenného postavenia účastníkov 
konania by toto právo mali požívať aj 
žalovaní žalobou o náhradu škody, aby aj 
oni mohli požadovať sprístupnenie 
dôkazov, ktoré majú poškodené osoby. 
Vnútroštátne súdy môžu takisto nariadiť, 
aby dôkazy sprístupnili aj tretie osoby. Ak 
chce vnútroštátny súd nariadiť, aby dôkazy 
sprístupnila Komisia, na žiadosť o 
informácie sa uplatní zásada lojálnej 
spolupráce medzi Európskou úniou a 
členskými štátmi (článok 4 ods. 3 ZEÚ) a 
článok 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003. 
Vnútroštátne súdy by však mali pri 
posudzovaní prípustnosti nároku náležite 
zohľadniť každé zneužitie práv týkajúcich 
sa sprístupňovania dôkazov a informácií, 
ktoré boli takto získané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Programy zhovievavosti a konania o 
urovnaní sú významným nástrojom 
na presadzovanie pravidiel Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže verejnoprávnymi 
prostriedkami, pretože prispievajú k 
odhaľovaniu, efektívnemu stíhaniu a 
trestaniu najzávažnejších porušení 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže. 
Podniky môže v tejto súvislosti odrádzať 
od spolupráce, ak by v dôsledku 
sprístupnenia dokumentov výlučne nimi 
predložených len na účely tejto spolupráce 
niesli občianskoprávnu zodpovednosť za 
horších podmienok ako ďalšie osoby, ktoré 

(19) Programy zhovievavosti a konania o 
urovnaní sú významným nástrojom 
na presadzovanie pravidiel Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže verejnoprávnymi 
prostriedkami, pretože prispievajú k 
odhaľovaniu, efektívnemu stíhaniu a 
trestaniu najzávažnejších porušení 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže. 
Podniky môže v tejto súvislosti odrádzať 
od spolupráce, ak by v dôsledku 
sprístupnenia dokumentov výlučne nimi 
predložených len na účely tejto spolupráce 
niesli občianskoprávnu zodpovednosť za 
horších podmienok ako ďalšie osoby, ktoré 
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sa spolu s nimi dopustili porušenia, a 
nespolupracovali s orgánmi na ochranu 
hospodárskej súťaže. Aby sa zabezpečilo, 
že podniky budú ochotné dobrovoľne 
poskytovať v rámci programov 
zhovievavosti alebo konaní o urovnaní 
sporu vyhlásenia určené orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže, v ktorých priznajú 
svoju účasť na porušovaní vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo predpisov Únie na tento účel, by mali 
byť takéto vyhlásenia vyňaté spomedzi
dôkazov podliehajúcich sprístupneniu.

sa spolu s nimi dopustili porušenia, a 
nespolupracovali s orgánmi na ochranu 
hospodárskej súťaže. S cieľom zabezpečiť, 
aby podniky boli ochotné dobrovoľne 
poskytovať v rámci programov 
zhovievavosti alebo konaní o urovnaní 
sporu vyhlásenia určené orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže, v ktorých priznajú 
svoju účasť na porušovaní vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo predpisov Únie na tento účel, by mali 
byť vyhlásenia, ktoré obsahujú
sebausvedčujúce dôkazy poskytnuté 
a sprístupnené záujemcami o využívanie 
programu zhovievavosti na účely žiadosti 
o využívanie programu zhovievavosti, 
v zásade chránené pred povinnosťou 
týkajúcou sa sprístupnenia dôkazov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Okrem toho by mala výnimka 
zo sprístupňovania platiť v prípade 
akýchkoľvek dokumentov, sprístupnenie 
ktorých by neprimerane zasiahlo do 
prebiehajúceho prešetrovania 
uskutočňovaného orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže v súvislosti s 
porušením vnútroštátnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
predpisov Únie na tento účel. Informácie 
vypracované orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže v rámci jeho 
konania vedeného na účely presadzovania 
vnútroštátnych predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže alebo predpisov Únie 
na tento účel (napr. oznámenie námietok), 
resp. informácie vypracované účastníkom 
tohto konania (napr. odpovede strán na 

vypúšťa sa
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žiadosti orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže o poskytnutie 
informácií) by preto mali podliehať 
sprístupneniu na účely žalôb o náhradu 
škody len po tom, ako tento orgán 
konštatoval porušenie vnútroštátneho 
súťažného práva alebo súťažného práva 
Únie alebo inak skončil toto konanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Okrem dôkazov uvedených v 
odôvodneniach (19) a (20) by vnútroštátne 
súdy mali mať právo nariadiť v súvislosti 
s konaním o žalobách o náhradu škody 
sprístupnenie dôkazov, ktoré existujú bez 
ohľadu na konanie vedené orgánom na 
ochranu hospodárskej súťaže („už 
existujúce informácie“’).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Toto použitie uvedené v 
predchádzajúcom odôvodnení však nesmie 
neprimerane uberať na účinnosti 
presadzovania predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže zo strany orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže. Obmedzenia 
sprístupnenia uvedené v odôvodneniach 
(19) a (20) by sa teda mali rovnako 

(23) Toto použitie uvedené v 
predchádzajúcom odôvodnení však nesmie 
neprimerane uberať na účinnosti 
presadzovania predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže zo strany orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže. Dôkazy 
získané od orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže v kontexte výkonu práva na 
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uplatňovať na využitie dôkazov, ktoré boli 
výhradne získané prostredníctvom 
prístupu do spisu orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže. Dôkazy získané od 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
v kontexte výkonu práva na obhajobu by sa 
okrem toho nemali stať predmetom 
obchodovania. Možnosť využiť dôkazy, 
ktoré boli výhradne získané 
prostredníctvom prístupu do spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže, by preto 
mali mať len fyzické a právnické osoby, 
ktoré vykonávajú svoje právo na obhajobu, 
a ich právni nástupcovia. Toto obmedzenie 
však vnútroštátnym súdom nebráni v tom, 
aby nariadili sprístupnenie predmetných 
dôkazov za podmienok stanovených v tejto 
smernici.

obhajobu by sa okrem toho nemali stať 
predmetom obchodovania. Možnosť využiť 
dôkazy, ktoré boli výhradne získané 
prostredníctvom prístupu do spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže, by preto 
mali mať len fyzické a právnické osoby, 
ktoré vykonávajú svoje právo na obhajobu, 
a ich právni nástupcovia. Toto obmedzenie 
však vnútroštátnym súdom nebráni v tom, 
aby nariadili sprístupnenie predmetných 
dôkazov za podmienok stanovených v tejto 
smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V článku 16 ods. 1 nariadenia Rady 
(ES) č. 1/2003 sa stanovuje, že keď 
vnútroštátne súdy rozhodujú o dohodách, 
rozhodnutiach alebo postupoch podľa 
článku 101 alebo článku 102 zmluvy, ktoré 
sú už predmetom rozhodnutia Komisie, 
nemôžu prijať rozhodnutia, ktoré sú v 
rozpore s rozhodnutím prijatým Komisiou. 
S cieľom posilniť právnu istotu, predísť 
nesúdržnosti pri uplatňovaní týchto 
ustanovení zmluvy, zvýšiť účinnosť a 
procesnú efektívnosť žalôb o náhradu 
škody a napomôcť fungovanie vnútorného 
trhu pre podniky a spotrebiteľov by 
podobne nemalo byť možné spochybniť 
konečné rozhodnutie o porušení článkov 
101 a 102 zmluvy prijaté vnútroštátnym 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže 

(25) V článku 16 ods. 1 nariadenia Rady 
(ES) č. 1/2003 sa stanovuje, že keď 
vnútroštátne súdy rozhodujú o dohodách, 
rozhodnutiach alebo postupoch podľa 
článku 101 alebo článku 102 zmluvy, ktoré 
sú už predmetom rozhodnutia Komisie, 
nemôžu prijať rozhodnutia, ktoré sú v 
rozpore s rozhodnutím prijatým Komisiou. 
S cieľom posilniť právnu istotu, predísť 
nesúdržnosti pri uplatňovaní týchto 
ustanovení zmluvy, zvýšiť účinnosť a 
procesnú efektívnosť žalôb o náhradu 
škody a napomôcť fungovanie vnútorného 
trhu pre podniky a spotrebiteľov by 
podobne nemalo byť možné spochybniť 
konečné rozhodnutie o porušení článkov 
101 a 102 zmluvy prijaté vnútroštátnym 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže 
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alebo súdom, ktorý rozhodnutie 
preskúmaval, v konaniach o žalobách 
o náhradu škody, ktoré sa týkajú toho 
istého porušenia, a to bez ohľadu na to, či 
sú tieto žaloby podané v členskom štáte 
orgánu alebo súdu, ktorý rozhodnutie
preskúmaval. To isté by sa malo 
uplatňovať aj v prípade rozhodnutia, v 
ktorom sa konštatuje porušenie ustanovení 
vnútroštátnych predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže, keď sa vnútroštátne 
právne predpisy na ochranu hospodárskej 
súťaže a predpisy Únie na tento účel 
uplatňujú v tom istom prípade súbežne. 
Tento účinok rozhodnutí vnútroštátnych 
orgánov na ochranu hospodárskej súťaže 
a súdov, ktoré rozhodnutia preskúmavajú, 
by sa mal vzťahovať na výrokovú časť 
príslušných rozhodnutí a ich odôvodnenia. 
Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti 
vnútroštátnych súdov podľa článku 267 
zmluvy.

alebo súdom na ochranu hospodárskej 
súťaže, ktorý rozhodnutie preskúmaval, 
potvrdil alebo nepotvrdil, v konaniach o 
žalobách o náhradu škody, ktoré sa týkajú 
toho istého prípadu, a to bez ohľadu na to, 
či sú tieto žaloby podané v členskom štáte 
vnútroštátneho orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže alebo súdu na 
ochranu hospodárskej súťaže. To isté by 
sa malo uplatňovať aj v prípade 
rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje 
porušenie ustanovení vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, 
keď sa vnútroštátne právne predpisy na 
ochranu hospodárskej súťaže a predpisy 
Únie na tento účel uplatňujú v tom istom 
prípade súbežne. Tento účinok rozhodnutí 
vnútroštátnych orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže a súdov na ochranu 
hospodárskej súťaže by sa mal vzťahovať 
na výrokovú časť príslušných rozhodnutí a 
ich odôvodnenia. Tým nie sú dotknuté 
práva a povinnosti vnútroštátnych súdov 
podľa článku 267 zmluvy, právo na 
účinný prostriedok nápravy, právo na 
spravodlivé súdne konanie a právo na 
obhajobu podľa článkov 47 a 48 Charty 
základných práv Európskej únie a právo 
na spravodlivé prejednanie podľa článku 
6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd. Rozhodnutia 
vnútroštátnych orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže a súdov na ochranu 
hospodárskej súťaže sú preto záväzné, 
pokiaľ pri vyšetrovaní nedošlo k žiadnym 
zjavným chybám a pokiaľ bolo dodržané 
právo na obhajobu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Vnútroštátne pravidlá upravujúce 
začiatok, trvanie, pozastavenie alebo 
prerušenie plynutia premlčacích lehôt by 
nemali neprimerane brániť podávaniu 
žalôb o náhradu škody. Toto je osobitne 
dôležité, najmä pokiaľ ide o žaloby, ktoré 
sú založené na zistení porušenia orgánom 
na ochranu hospodárskej súťaže alebo 
súdom, ktorý rozhodnutia preskúmaval. 
Poškodené osoby by na tento účel stále 
mali mať možnosť podať žalobu o náhradu 
škody aj po skončení konania na orgáne na 
ochranu hospodárskej súťaže na účely 
presadenia vnútroštátnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
predpisov Únie na tento účel.

(26) Vnútroštátne pravidlá upravujúce 
začiatok, trvanie, pozastavenie alebo 
prerušenie plynutia premlčacích lehôt by 
nemali neprimerane brániť podávaniu 
žalôb o náhradu škody. Toto je osobitne 
dôležité, najmä pokiaľ ide o žaloby, ktoré 
sú založené na zistení porušenia orgánom 
na ochranu hospodárskej súťaže alebo 
súdom na ochranu hospodárskej súťaže. 
Poškodené osoby by na tento účel stále 
mali mať možnosť podať žalobu o náhradu 
škody aj po skončení konania orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže na účely 
presadenia vnútroštátnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
predpisov Únie na tento účel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Podniky, ktoré spolupracujú s orgánmi 
na ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
programov zhovievavosti zohrávajú 
zásadnú úlohu pri odhaľovaní kartelového 
protisúťažného konania a pri likvidácii 
takého konania, čím často zmenšujú škody, 
ktoré by pokračovanie tohto 
protisúťažného konania mohlo priniesť. 
Preto je vhodné stanoviť, že podniky 
oslobodené od pokút orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže v rámci určitého 
programu zhovievavosti, sú chránené 
pred neprimeranými nárokmi na náhradu 
škody, majúc na pamäti, že rozhodnutie 
tohto orgánu konštatujúce porušenie sa pre 
osobu oslobodenú od pokút môže stať 
konečným skôr ako pre ostatné podniky, 

(28) Podniky, ktoré spolupracujú s orgánmi 
na ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
programov zhovievavosti, zohrávajú 
zásadnú úlohu pri odhaľovaní 
protisúťažných dohôd, rozhodnutí alebo 
postupov a pri likvidácii takého konania, 
čím často zmenšujú škody, ktoré by 
pokračovanie tohto protisúťažného konania 
mohlo priniesť. Preto je vhodné stanoviť, 
že podniky oslobodené od pokút orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
určitého programu zhovievavosti sú 
chránené pred neprimeranými nárokmi na 
náhradu škody, majúc na pamäti, že 
rozhodnutie tohto orgánu konštatujúce 
porušenie sa pre osobu oslobodenú od 
pokút môže stať konečným skôr ako pre 



PR\1002311SK.doc 15/50 PE516.968v01-00

SK

ktorým od pokút oslobodené neboli. Preto 
je vhodné, aby sa na osoby oslobodené 
pokút nevzťahovala zásada spoločnej a 
nerozdielnej zodpovednosti za celú škodu 
a aby sa ich príspevok obmedzil len 
na škodu, ktorú tieto osoby spôsobili
svojim vlastným priamym alebo 
nepriamym zákazníkom, resp. v prípade 
nákupného kartelu svojim priamym a 
nepriamy poskytovateľom. V rozsahu, v 
akom kartel spôsobil škodu iným osobám 
než zákazníkom či poskytovateľom 
podnikov, ktorí sa porušenia dopustili, by 
príspevok osoby oslobodenej od pokút 
nemal presahovať jej pomernú 
zodpovednosť za škodu spôsobenú 
kartelom. Tento podiel by sa mal stanoviť 
v súlade s tými istými pravidlami, ktoré sa 
používajú na stanovenie príspevkov 
porušujúcich podnikov [pozri odôvodnenie 
(27) ]. Osoby oslobodené od pokút by mali 
niesť plnú zodpovednosť voči iným 
poškodeným osobám než svojim priamym 
či nepriamym zákazníkom, len ak títo 
neboli schopní získať úplnú náhradu 
utrpenej škody od ostatných podnikov, 
ktoré sa dopustili porušenia

ostatné podniky, ktorým od pokút 
oslobodené neboli. Preto je vhodné, aby sa 
príspevok osoby oslobodenej od pokút 
obmedzil len na škodu, ktorú táto osoba 
spôsobila svojim vlastným priamym alebo 
nepriamym zákazníkom, resp. v prípade 
nákupného kartelu svojim priamym a 
nepriamy poskytovateľom. V rozsahu, v 
akom kartel spôsobil škodu iným osobám 
než zákazníkom či poskytovateľom 
podnikov, ktorí sa porušenia dopustili, by 
príspevok osoby oslobodenej od pokút 
nemal presahovať jej pomernú 
zodpovednosť za škodu spôsobenú 
kartelom. Tento podiel by sa mal stanoviť 
v súlade s tými istými pravidlami, ktoré sa 
používajú na stanovenie príspevkov 
porušujúcich podnikov [pozri odôvodnenie 
(27)].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Keď však zvýšenie ceny bolo 
prenesené na osoby, ktoré z právnych 
dôvodov nemôžu náhradu škody 
požadovať, nie je vhodné porušujúcemu 
podniku umožniť použitie obhajoby 
založenej na prenesení, pretože by ho to 
zbavilo zodpovednosti za škodu, ktorú 
spôsobil. Súd konajúci o žalobe o náhradu 
škody by mal v prípade, že sa používa 

vypúšťa sa
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obhajoba založená na prenesení, posúdiť, 
či sú osoby, na ktoré bolo zvýšenie ceny 
údajne prenesené, právne a fakticky 
schopné si uplatniť si nárok na náhradu 
škody. Hoci nepriami zákazníci majú 
právo uplatniť si nárok na náhradu 
škody, vnútroštátne pravidlá upravujúce 
príčinnú súvislosť (vrátane pravidiel o 
predvídateľnosti a vzdialenosti) 
uplatňované v súlade so zásadami práva 
Únie môžu mať za následok, že určité 
osoby (napr. na určitom stupni 
dodávateľského reťazca, ktorý je od 
porušenia vzdialený) nemusia byť v 
určitom konkrétnom prípade právne 
schopné si uplatniť nárok na náhradu 
škody. Len ak súd zistí, že osoba, na ktorú 
bolo zvýšenie ceny údajne prenesené, je 
právne schopná uplatniť si nárok na 
náhradu škody, potom posúdi skutkovú 
podstatu obhajoby založenej na prenesení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Spotrebitelia alebo podniky, na ktoré 
sa skutočne utrpená škoda preniesla, utrpeli 
škodu, ktorá bola spôsobená porušením 
vnútroštátnych predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže alebo predpisov Únie 
na tento účel. Aj keď by takúto škodu mal 
podnik, ktorý sa dopustil porušenia, 
nahradiť, pre spotrebiteľov alebo podniky, 
ktoré od neho nenakupovali, môže byť 
obzvlášť ťažké dokázať rozsah tejto škody. 
Preto je vhodné stanoviť, že ak existencia 
nároku na náhradu škody alebo výška 
náhrady škody, ktorá sa má priznať, 
závisí od toho, či a v akom rozsahu bolo 
zvýšenie ceny, ktoré zaplatil priamy 

(31) Spotrebitelia alebo podniky, na ktoré 
sa skutočne utrpená škoda preniesla, utrpeli 
škodu, ktorá bola spôsobená porušením 
vnútroštátnych predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže alebo predpisov Únie 
na tento účel. Aj keď by takúto škodu mal 
podnik, ktorý sa dopustil porušenia, 
nahradiť, pre spotrebiteľov alebo podniky, 
ktoré od neho nenakupovali, môže byť 
obzvlášť ťažké dokázať rozsah tejto škody.
S cieľom dokázať, že došlo k preneseniu, 
by mal nepriamy zákazník prinajmenšom 
preukázať, že žalovaný sa dopustil 
porušenia predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže, že porušenie viedlo 
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zákazník podniku, ktorý sa dopustil 
porušenia, prenesené na nepriameho 
zákazníka, hľadí sa na tohto nepriameho 
zákazníka, ako keby predložil dôkaz, že na 
neho bolo prenesené zvýšenie ceny 
zaplatené priamym zákazníkom, ak je 
schopný predložiť evidentný dôkaz, že sa 
tak stalo. Ďalej je vhodné vymedziť, 
za akých podmienok sa na nepriameho 
zákazníka hľadí, ako keby predložil takýto
evidentný dôkaz. Pokiaľ ide o 
kvantifikáciu preneseného zvýšenia ceny, 
vnútroštátny súd by mal mať právomoc v 
rámci ním prejednávaného sporu odhadom 
stanoviť, aká časť zo zvýšenia ceny bola 
prenesená na stupeň nepriamych 
zákazníkov. Podnik, ktorý sa porušenia 
dopustil, by mal mať možnosť predložiť 
dôkazy, že k preneseniu skutočne utrpenej 
škody nedošlo, resp. že nedošlo k úplnému 
preneseniu.

k  zvýšeniu ceny pre priameho zákazníka
žalovaného, že nepriamy zákazník kúpil 
tovar alebo služby, ktoré boli predmetom 
porušenia, resp. kúpil tovar alebo služby, 
ktoré boli odvodené od tovarov a služieb, 
ktoré boli predmetom porušenia, resp. 
ktoré ich obsahovali, a že nepriamy 
zákazník tento tovar alebo služby kúpil od 
priameho zákazníka alebo od iného 
nepriameho zákazníka, ktorý je 
prostredníctvom dodávateľského reťazca 
priamo spojený so žalovaným. Pokiaľ ide 
o kvantifikáciu preneseného zvýšenia ceny, 
vnútroštátny súd by mal mať právomoc v 
rámci ním prejednávaného sporu odhadom 
stanoviť, aká časť zo zvýšenia ceny bola 
prenesená na stupeň nepriamych 
zákazníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) S cieľom napraviť túto informačnú 
asymetriu, vyriešiť niektoré ťažkosti 
spojené s kvantifikáciou škody utrpenej v 
dôsledku protisúťažného konania a 
zabezpečiť účinnosť nárokov na náhradu 
škody, je vhodné pracovať s domnienkou, 
že kartelové protisúťažné konanie 
spôsobilo škodu, a to najmä tým, že 
ovplyvnilo na cenu. V závislosti od 
skutkového stavu určitého prípadu to 
znamená, že kartel viedol k určitému 
nárastu ceny, resp. zabránil zníženiu cien, 
ku ktorému by došlo, nebyť tohto 
kartelového protisúťažného konania. 
Porušujúci podnik by mal mať možnosť 

(35) S cieľom vyriešiť niektoré ťažkosti 
spojené s kvantifikáciou škody utrpenej v 
dôsledku protisúťažného konania by sa 
vnútroštátnym súdom mala udeliť 
právomoc potvrdiť existenciu škody 
a odhadom stanoviť jej výšku, pričom sa 
zohľadňujú dôkazy, ktoré jednotlivé 
strany predložili.
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vyvrátiť túto domnienku. Je vhodné, aby 
sa táto vyvrátiteľná právna domnienka 
obmedzila len na kartely, a to pre ich 
tajnú povahu, ktorá zvyšuje uvedenú 
informačnú asymetriu a poškodeným 
osobám sťažuje získavanie dôkazov 
potrebných na preukázanie utrpenej 
škody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) S cieľom podporiť konsenzuálne 
urovnávanie by podnik zúčastnený na 
porušení, ktorý zaplatil náhradu škody v 
rámci konsenzuálneho riešenia sporov, 
nemal byť v horšom postavení v porovnaní 
s ostatnými podnikmi spoluzúčastnenými 
na porušení, ako keby tohto urovnania 
nebolo. K tomu by mohlo dôjsť, ak by 
podnik zúčastnený na porušení, ktorý sa 
dohodol na konsenzuálnom urovnaní, bol 
aj potom v plnom rozsahu spoločne a 
nerozdielne zodpovedný za škodu 
spôsobenú porušením. Preto by podnik 
zúčastnený na porušení, ktorý sa dohodol 
na konsenzuálnom urovnaní, nemal 
prispievať ostatným podnikom 
spoluzúčastneným na predmetnom 
porušení, ktorý sa na urovnaní nedohodli, 
keď tieto podniky platia náhradu škody 
poškodeným, s ktorými sa podnik už 
dohodol na konsenzuálnom urovnaní. 
Pendantom tohto pravidla o neprispievaní 
je zníženie nároku poškodenej osoby na 
náhradu ňou utrpenej škody o sumu 
zodpovedajúcu podielu, ktorý pripadá na 
podnik zúčastnený na porušení, ktorý sa 
dohodol na konsenzuálnom urovnaní. 
Tento podiel by sa mal stanoviť v súlade s 

(40) S cieľom podporiť konsenzuálne 
urovnávanie by podnik zúčastnený na 
porušení, ktorý zaplatil náhradu škody v 
rámci konsenzuálneho riešenia sporov, 
nemal byť v horšom postavení v porovnaní 
s ostatnými podnikmi spoluzúčastnenými 
na porušení, ako keby tohto urovnania 
nebolo. K tomu by mohlo dôjsť, ak by 
podnik zúčastnený na porušení, ktorý sa 
dohodol na konsenzuálnom urovnaní, bol 
aj potom v plnom rozsahu spoločne a 
nerozdielne zodpovedný za škodu 
spôsobenú porušením. Preto by podnik 
zúčastnený na porušení, ktorý sa dohodol 
na konsenzuálnom urovnaní, nemal 
prispievať ostatným podnikom 
spoluzúčastneným na predmetnom 
porušení, ktorý sa na urovnaní nedohodli, 
keď tieto podniky platia náhradu škody 
poškodeným, s ktorými sa podnik už 
dohodol na konsenzuálnom urovnaní. 
Pendantom tohto pravidla o neprispievaní 
je zníženie nároku poškodenej osoby na 
náhradu ňou utrpenej škody o sumu 
zodpovedajúcu podielu, ktorý pripadá na 
podnik zúčastnený na porušení, ktorý sa 
dohodol na konsenzuálnom urovnaní. 
Tento podiel by sa mal stanoviť v súlade s 
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tými istými pravidlami, ktoré sa používajú 
na stanovenie príspevkov porušujúcich 
podnikov [pozri odôvodnenie (27) ]. Bez 
tohto zníženia by podniky zúčastnené na 
porušení, ktoré sa nedohodli na urovnaní, 
boli neprimerane dotknuté urovnaním, na 
ktorom sa nezúčastňujú. Podnik 
zúčastnený na porušení, ktorý sa dohodol 
na konsenzuálnom urovnaní, bude stále 
povinný uhradiť náhrady škody, ak to 
bude jediná možnosť ako môže poškodená 
osoba získať úplnú náhradu škody.

tými istými pravidlami, ktoré sa používajú 
na stanovenie príspevkov porušujúcich 
podnikov [pozri odôvodnenie (27)]. Bez 
tohto zníženia by podniky zúčastnené na 
porušení, ktoré sa nedohodli na urovnaní, 
boli neprimerane dotknuté urovnaním, na 
ktorom sa nezúčastňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každá osoba, ktorá utrpela škodu 
spôsobenú porušením predpisov Únie 
na ochranu hospodárskej súťaže alebo 
vnútroštátnych predpisov na tento účel má 
nárok na úplnú náhradu tejto škody.

1. Každá osoba, ktorá utrpela škodu 
spôsobenú porušením predpisov Únie 
na ochranu hospodárskej súťaže alebo 
vnútroštátnych predpisov na tento účel má 
nárok na úplnú náhradu tejto škody, a to 
bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek 
požiadavka podľa vnútroštátneho práva, 
pokiaľ ide o určenie zodpovednosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Úplnou náhradou škody sa každá osoba, 
ktorá utrpela škodu, navráti čo najbližšie 
k stavu, v akom by sa nachádzala, keby k 
porušeniu nedošlo. Náhrada škody preto 

2. Úplnou náhradou škody sa každá osoba, 
ktorá utrpela škodu, navráti čo najbližšie 
k stavu, v akom by sa nachádzala, keby k 
porušeniu nedošlo. Náhrada škody preto 
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zahŕňa náhradu skutočne utrpenej škody, 
ušlého zisku a platbu úroku od okamihu, 
keď k škode došlo, až do skutočného 
zaplatenia jej náhrady.

zahŕňa náhradu skutočne utrpenej škody, 
ušlého zisku a prípadne platbu úroku 
v súvislosti s touto škodou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 4 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „súd, ktorý rozhodnutie preskúmava“ je 
vnútroštátny súd, ktorý má právomoc 
preskúmavať rozhodnutia vnútroštátneho 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, 
v kontexte čoho môže mať taktiež 
právomoc zisťovať porušenia článkov 101 
a 102 zmluvy;

9. „súd na ochranu hospodárskej súťaže“ 
je vnútroštátny súd, ktorý má právomoc 
preskúmavať rozhodnutia vnútroštátneho 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo zisťovať porušenia článkov 101 a 
102 zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 4 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „rozhodnutie o porušení predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže“ je 
rozhodnutie vnútroštátneho orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže, resp. súdu, 
ktorý takéto rozhodnutie preskúmava, že 
bolo zistené porušenie predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže;

10. „rozhodnutie o porušení predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže“ je 
rozhodnutie vnútroštátneho orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže, resp. súdu
na ochranu hospodárskej súťaže,
v ktorom sa konštatuje, že bolo zistené 
porušenie predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 4 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. „konečné“ rozhodnutie o porušení 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže je rozhodnutie vnútroštátneho 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, 
resp. súdu, ktorý takéto rozhodnutie 
preskúmava, ktoré už nemôže byť 
preskúmané;

11. „konečné rozhodnutie o porušení 
predpisov“ je rozhodnutie vnútroštátneho 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, 
resp. súdu na ochranu hospodárskej 
súťaže, ktoré už nemôže byť preskúmané;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 4 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „program zhovievavosti“ je program, 
na základe ktorého určitý účastník tajného 
kartelu, konajúc nezávisle od ďalších 
účastníkov tohto kartelu, spolupracuje v 
rámci prešetrovania uskutočňovaného 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, 
a to tak, že dobrovoľne poskytuje svoje 
poznatky o karteli a svojej úlohe v rámci 
neho, za čo je tento účastník oslobodený 
od akýchkoľvek pokút ukladaných pre 
účasť v karteli, resp. sa mu takáto pokuta 
zníži;

13. „program zhovievavosti“ je program, 
na základe ktorého určitý účastník 
protisúťažnej dohody, rozhodnutia alebo 
postupu, konajúc nezávisle od ďalších 
účastníkov takejto dohody, rozhodnutia 
alebo postupu, spolupracuje v rámci 
prešetrovania uskutočňovaného orgánom 
na ochranu hospodárskej súťaže, a to tak, 
že dobrovoľne poskytuje svoje poznatky 
o dohode, rozhodnutí alebo postupe a 
svojej úlohe v rámci nich, za čo je tento 
účastník oslobodený od akýchkoľvek pokút 
ukladaných pre účasť na dohode, 
rozhodnutí alebo postupe, resp. sa mu 
takáto pokuta zníži;

Or. en



PE516.968v01-00 22/50 PR\1002311SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 4 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. „vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti“ sú písomné 
alebo ústne prejavy dobrovoľne poskytnuté 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
určitým podnikom alebo v jeho mene, v 
ktorých sa opisujú poznatky tohto podniku 
o tajnom karteli a úloha tohto podniku v 
rámci kartelu, pričom tieto prejavy boli 
vypracované osobitne na účely ich 
poskytnutia uvedenému orgánu s cieľom 
získať oslobodenie od pokút alebo ich 
zníženie v rámci určitého programu 
zhovievavosti v súvislosti s uplatnením 
článku 101 zmluvy alebo zodpovedajúcich 
ustanovení vnútroštátneho práva; nepatria 
sem dokumenty alebo informácie, ktoré 
existujú bez ohľadu na konanie vedené 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže 
(„už existujúce informácie“);

14. „vyhlásenia v rámci programov 
zhovievavosti“ sú písomné alebo ústne 
prejavy dobrovoľne poskytnuté 
kedykoľvek v priebehu postupu orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže určitým 
podnikom alebo v jeho mene, v ktorých sa 
opisujú poznatky tohto podniku 
o protisúťažnej dohode, rozhodnutí alebo 
postupe a úloha tohto podniku v rámci 
nich, pričom tieto prejavy boli 
vypracované na účely ich poskytnutia 
uvedenému orgánu s cieľom získať 
oslobodenie od pokút alebo ich zníženie v 
rámci určitého programu zhovievavosti v 
súvislosti s uplatnením článku 101 zmluvy 
alebo zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva vrátane všetkých 
príloh k takémuto vyhláseniu; nepatria 
sem dokumenty alebo informácie, ktoré 
existujú bez ohľadu na konanie vedené 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže 
(„už existujúce informácie“);

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnuté vymedzenie vyhlásenia podnikov v rámci programov zhovievavosti neobsahuje 
všetky dokumenty obsahujúce sebausvedčujúce dôkazy poskytované záujemcami o využívanie 
programu zhovievavosti. Obmedzenie ochrany dokumentov predložených záujemcami 
o využívanie programu zhovievavosti iba na vyhlásenia v rámci programov zhovievavosti a 
návrhy na urovnanie, ako sa vymedzuje v legislatívnom návrhu, nevedie k dosiahnutiu 
želaného cieľa, ktorým je zachovanie efektívnosti a účinnosti postupov zhovievavosti 
a urovnania.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 4 – bod 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17. „konsenzuálne urovnanie“ je dohoda o 
zaplatení náhrady škody na základe 
konsenzuálneho vyriešenia sporu.

17. „konsenzuálne urovnanie“ je dohoda o 
zaplatení náhrady škody na základe 
konsenzuálneho vyriešenia sporu, a to 
vrátane dohody, podľa ktorej sa podnik 
zaväzuje zaplatiť škody osobám 
poškodeným v dôsledku porušenia 
pravidiel hospodárskej súťaže zo 
zaisteného kompenzačného fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 4 – bod 17 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17a. „priamy zákazník“ je priamy 
zákazník podniku, ktorý sa dopustil 
porušenia právnych predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 4 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17b. „nepriamy zákazník“ je zákazník, 
ktorý nakúpil produkty alebo služby 
podniku, ktorý sa dopustil porušenia 
právnych predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže, avšak nie priamo od 
tohto podniku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Sprístupňovanie dôkazov
1. Členské štáty zabezpečia, aby v 
prípadoch, keď žalobca uviedol 
primerane dostupné skutočnosti a dôkazy, 
ktoré vierohodne preukazujú, že je dôvod 
domnievať sa, že žalobca, resp. osoby 
ktoré zastupuje, utrpeli škodu v dôsledku 
porušenia predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže zo strany 
žalovaného, mohli vnútroštátne súdy 
za podmienok stanovených v tejto kapitole 
nariadiť žalovanému alebo tretej osobe, 
aby sprístupnili dôkazy, a to bez ohľadu 
na to, či sú tieto dôkazy obsiahnuté v spise 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže. 
Členské štáty zabezpečia, aby súdy mohli 
nariadiť aj žalobcovi alebo tretej osobe, 
aby sprístupnili dôkazy na žiadosť 
žalovaného.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva 
a povinnosti vnútroštátnych súdov 
vyplývajúce z nariadenia (ES) č. 
1206/2001.
2. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy nariadili sprístupnenie 
dôkazov uvedených v odseku 1, ak strana 
žiadajúca sprístupnenie:
a) preukázala, že dôkazy pod kontrolou 
druhej strany alebo tretej osoby sú 
relevantné z hľadiska odôvodnenia 
nárokov alebo obhajoby, a
b) špecifikovala buď jednotlivé dôkazy 
alebo kategórie dôkazov, a to do takej 
miery presne a úzko, ako je len možné na 
základe primerane dostupných 
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skutočností.
3. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy obmedzili sprístupnenie 
dôkazov len na to, čo je primerané. 
Vnútroštátne súdy pri určovaní toho, či 
sprístupnenie, ktoré požaduje strana, je 
primerané, zoberú do úvahy oprávnené 
záujmy všetkých dotknutých strán 
a tretích osôb. Do úvahy predovšetkým 
zoberú:
a) pravdepodobnosť toho, či k údajnému 
porušeniu predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže došlo;
b) rozsah sprístupnenia, náklady naň, a to 
najmä v prípade akýchkoľvek dotknutých 
tretích strán;
c) či dôkazy, ktoré sa majú zverejniť, 
obsahujú dôverné informácie, a to najmä 
dôverné informácie, týkajúce sa 
akýchkoľvek tretích strán, ako aj 
mechanizmy na ochranu týchto 
dôverných informácií, a 
d) v prípadoch, keď sa porušenie 
prešetruje alebo bolo prešetrované zo 
strany orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže, či žiadosť o sprístupnenie bola 
formulovaná osobitne so zreteľom na 
povahu, predmet alebo obsah takýchto 
dokumentov skôr než nekonkrétne – teda 
ako žiadosť o sprístupnenie dokumentov 
predložených tomto orgánu alebo 
obsiahnutých v jeho spise. 
4. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy mali účinné nástroje na 
najširšiu možnú ochranu dôverných 
informácií pred ich zneužitím, pričom 
však musia tiež zabezpečiť, aby príslušné 
dôkazy obsahujúce takéto informácie boli 
prístupné na účely žalôb o náhradu škody.
5. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia, aby plne vykonali právne 
výhody a ďalšie práva, ktoré umožňujú 
nesprístupniť dôkazy.
6. Členské štáty zabezpečia, aby v rozsahu, 
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v akom ich súdy majú právomoc nariadiť 
sprístupnenie bez vyjadrenia sa osoby, od 
ktorej sa toto sprístupnenie žiada, sa 
sankcie za nesplnenie tohto 
nariaďujúceho príkazu mohli ukladať len 
v prípade, že táto osoba sa súdu vyjadrila.
7. Dôkazy zahŕňajú všetky druhy dôkazov, 
ktoré sú prípustné na vnútroštátnom súde, 
ktorý vedie konanie, a to najmä 
dokumenty a všetky ďalšie predmety 
obsahujúce informácie, bez ohľadu na to, 
na akom nosiči sa tieto informácie 
nachádzajú.
8. Bez toho, aby tým bola dotknutá 
povinnosť stanovená v odseku 4 a 
obmedzenia stanovené v článku 6 platí, že 
tento článok členským štátom nebráni v 
tom, aby zachovali alebo zaviedli pravidlá 
vedúce k širšiemu sprístupňovaniu 
dôkazov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Obmedzenie sprístupňovania dôkazov zo 
spisu orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže

Sprístupňovanie dôkazov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy na účely žalôb o náhradu 
škody nemohli nikdy nariadiť strane alebo 
tretej osobe sprístupnenie ktorejkoľvek 
z týchto kategórií dôkazov:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy na účely žalôb o náhradu 
škody v zásade nemohli nariadiť strane 
alebo tretej osobe sprístupnenie vyhlásení 
v rámci programov zhovievavosti alebo 
akýchkoľvek iných dokumentov 
obsahujúcich sebausvedčujúce dôkazy 
sprístupnené záujemcami o využívanie 
programu aj žalobcovi alebo tretej strane, 
aby sprístupnili dôkazy na žiadosť 
žalovaného.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva 
a povinnosti vnútroštátnych súdov podľa 
nariadenia (ES) č. 1206/2001.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana určitých dokumentov sama osebe nie je podľa rozsudkov Súdneho dvora (Pfleiderer 
a Donau Chemie) zlučiteľná s primárnym právom, pretože by sa tým porušila zásada 
účinnosti, pokiaľ ide o právo na náhradu škody. Zavedenie takejto ochrany by preto vytvorilo 
príliš ďalekosiahlu mieru ochrany, ktorá by pravdepodobne nebola rešpektovaná a spôsobila 
by právnu neistotu. Formulácia uvedená v článku 6 okrem toho so sebou prináša riziko 
argumentácie a contrario v prospech sprístupňovania všetkých dokumentov nespomenutých 
v článku 6 ods. 1 a 2.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti, a

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) návrhy na urovnanie. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy na účely žalôb o 
náhradu škody mohli nariadiť
sprístupnenie ďalej uvedených kategórií
dôkazov len po skončení konania na 
orgáne na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo prijatí rozhodnutia uvedeného v
článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003, resp. 
kapitole III nariadenia (ES) č. 1/2003:

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy nariadili sprístupnenie 
dôkazov uvedených v odseku 1, ak strana 
žiadajúca sprístupnenie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) informácie, ktoré fyzická alebo 
právnická osoba osobitne pripravila na 
účely konania orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže;

a) určila dôkazy, ktoré sú pod kontrolou 
druhej strany alebo tretej strany a ktoré sú 
relevantné z hľadiska odôvodnenia jej 
nárokov alebo obhajoby; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) informácie, ktoré vypracoval orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
svojho konania.

b) preukázala, že žiada o sprístupnenie 
dôkazov v prípade určitej žaloby o 
náhradu škody, ktorá bola podaná 
vnútroštátnemu súdu v Únii; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) preukázala k spokojnosti 
vnútroštátneho súdu, ktorému bola 
žiadosť predložená, že strana žiadajúca 
sprístupnenie ani akákoľvek s ňou 
súvisiaca strana v rámci iných postupov 
získané dôkazy nepoužije a že ich 
žiadajúca strana ani akákoľvek s ňou 
súvisiaca strana nesprístupní tretej strane,
pokiaľ to výslovne nepovolí vnútroštátny 
súd, ktorý sa žalobou o náhradu škody 
zaoberá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Sprístupnenie dôkazu zo spisu orgánu 3. Členské štáty zabezpečia, aby 
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na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý 
nepatrí do ani jednej z kategórií 
uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, 
môže byť v rámci konaní o žalobách o 
náhradu škody nariadené kedykoľvek.

vnútroštátne súdy mohli nariadiť 
sprístupnenie určitých častí tohto dôkazu 
alebo jeho kategórií, ktoré sa vymedzia čo 
najpresnejšie a najužšie na základe 
primerane dostupných skutočností.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem toho – ako Európska komisia uvádza vo svojej dôvodovej správe k legislatívnemu 
návrhu – všeobecné žiadosti o sprístupnenie dokumentov by sa mali za normálnych okolností 
považovať za neprimerané a nespĺňajúce povinnosť, v zmysle ktorej musí žiadajúca strana čo 
najpresnejšie a najužšie vymedziť dôkazy (ich kategórie). Aby sa predišlo nenáležitému 
vyhľadávaniu informácií, musí žalobca čo najpresnejšie a najužšie vymedziť časti dôkazov, 
resp. kategórie dôkazov.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy obmedzili sprístupnenie
dôkazov len na to, čo je primerané a čo sa 
týka žalôb o náhradu škody v Únii. 
Vnútroštátne súdy pri určovaní toho, či 
sprístupnenie, ktoré požaduje určitá 
strana, je primerané, zohľadnia verejné 
záujmy a príslušné oprávnené záujmy 
všetkých dotknutých súkromných strán. 
Zohľadnia predovšetkým:
a) potrebu zaručiť účinnosť 
presadzovania pravidiel v oblasti 
hospodárskej súťaže verejnoprávnymi 
prostriedkami, najmä pokiaľ ide o riziká, 
ktoré by sprístupnenie dokumentov 
znamenalo z hľadiska:
i) programov zhovievavosti realizovaných 
orgánmi na ochranu hospodárskej 
súťaže;
ii) postupov na urovnanie sporu 
riadených orgánmi na ochranu 
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hospodárskej súťaže;
iii) interných postupov rozhodovania 
v rámci orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže a v rámci Európskej siete pre 
hospodársku súťaž;
b) pravdepodobnosť toho, či k údajnému 
porušeniu predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže skutočne došlo;
c) rozsah sprístupnenia, náklady naň, a to 
najmä v prípade akýchkoľvek dotknutých 
tretích strán;
d) či dôkazy, ktoré sa majú sprístupniť, 
obsahujú dôverné informácie, a to najmä 
dôverné informácie týkajúce sa 
akýchkoľvek tretích strán, ako aj 
mechanizmy na ochranu týchto 
dôverných informácií; 
e) otázku, či v prípadoch, keď porušenie 
prešetruje alebo prešetroval orgán na
ochranu hospodárskej súťaže, žiadosť o 
sprístupnenie bola formulovaná osobitne 
so zreteľom na povahu, predmet alebo 
obsah takýchto dokumentov, a nie 
nekonkrétne – teda ako žiadosť o 
sprístupnenie dokumentov predložených 
tomuto orgánu alebo obsiahnutých v jeho 
spise; a
f) potrebu predísť zneužívaniu práv 
súvisiacich so sprístupňovaním dôkazov 
podľa tejto kapitoly, ako aj dôkazov a 
informácií získaných podľa tejto kapitoly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy mali k dispozícii účinné 
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nástroje na čo najširšiu ochranu 
dôverných informácií pred ich zneužitím, 
pričom musia zabezpečiť, aby príslušné 
dôkazy obsahujúce takéto informácie boli 
prístupné na účely žalôb o náhradu škody 
v rámci Únie. Záujem podnikov na tom, 
aby sa vyhli žalobám o náhradu škody 
v dôsledku porušenia predpisov, 
nepredstavuje komerčný záujem 
zasluhujúci si ochranu.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 5 neposkytuje žiadne usmernenia, pokiaľ ide o žiadosti o sprístupnenie dôkazov 
z krajín mimo EÚ. Dôkaz o protisúťažnej dohode alebo dojednaní EÚ sa však nesmie použiť 
ako náhrada za (skupinové) žaloby mimo jurisdikcie EÚ. Účelom pozmeňujúcich návrhov 
k článku 6 ods. 2 a 3 je primerane túto otázku riešiť a predísť takémuto účinku.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia, aby v plnej miere zabezpečili 
uplatnenie právnych výhod a ďalších 
práv, ktorými sa chránia určité dôkazy 
pred sprístupnením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. Členské štáty zabezpečia, aby 
sprístupnenie orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže boli vypočuté 



PR\1002311SK.doc 33/50 PE516.968v01-00

SK

predtým, ako vnútroštátny súd nariadi 
sprístupnenie informácií odvodených zo 
spisov orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže podľa tohto článku, a to bez
ohľadu na to, či tieto informácie vlastní 
orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo tretia strana. 

Or. en

Odôvodnenie

Často dochádza k tomu, že informácie zo spisu orgánu na ochranu hospodárskej súťaže sú
postúpené iným orgánom, napr. verejným prokurátorom.  Orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže by mal byť aj v takýchto prípadoch schopný pred súdom vysvetliť svoje dôvody na 
nesprístupnenie.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3e. Členské štáty zabezpečia, aby 
zainteresované strany, ktoré vlastnia 
vyhlásenie v rámci programu 
zhovievavosti alebo akýkoľvek iný 
dokument obsahujúci sebausvedčujúce 
dôkazy sprístupnené záujemcom 
o využívanie programu zhovievavosti, boli 
vypočuté predtým, ako vnútroštátny súd 
nariadi podľa tohto článku sprístupnenie 
informácií odvodených z uvedených 
dokumentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6 f (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3f. Členské štáty zabezpečia, aby v 
rozsahu, v akom ich vnútroštátne súdy 
majú právomoc nariadiť sprístupnenie 
bez vypočutia osoby, od ktorej sa toto 
sprístupnenie žiada, sa sankcie za 
nesplnenie tohto nariaďujúceho príkazu 
mohli ukladať až potom, čo bola táto 
osoba na vnútroštátnom súde vypočutá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3g. Členské štáty zabezpečia, aby fyzická 
alebo právnická osoba alebo orgán, 
ktorého sa nariaďujúci príkaz 
vnútroštátneho súdu podľa tohto článku 
dotýka, mala možnosť podať návrh na 
začatie konania proti takémuto 
rozhodnutiu vrátane predbežných 
opatrení. Orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže by mali mať 
v nadväznosti na vypočutie podľa článku 
6 ods. 3e to isté právo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6 h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3h. Dôkazy zahŕňajú všetky druhy 
dôkazov, ktoré sú prípustné na príslušnom 
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vnútroštátnom súde, a to najmä 
dokumenty a všetky ďalšie predmety 
obsahujúce informácie, bez ohľadu na to, 
na akom nosiči sa tieto informácie 
nachádzajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazy 
patriace do niektorej z kategórií 
uvedených v článku 6 ods. 1, ktoré fyzická 
alebo právnická osoba získala výhradne 
prostredníctvom prístupu do spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
výkonu svojich práv na obhajobu v zmysle 
článku 27 nariadenia (ES) č. 1/2003 alebo 
zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva, neboli prípustnými 
dôkazmi v rámci konaní o žalobách 
o náhradu škody.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie v dôsledku vypustenia článku 6.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazy 
patriace do niektorej z kategórií 
uvedených v článku 6 ods. 2, ktoré fyzická 
alebo právnická osoba získala výhradne 

vypúšťa sa



PE516.968v01-00 36/50 PR\1002311SK.doc

SK

prostredníctvom prístupu do spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
výkonu svojich práv na obhajobu v zmysle 
článku 27 nariadenia (ES) č. 1/2003 alebo 
zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva, neboli prípustnými 
dôkazmi v rámci konaní o žalobách 
o náhradu škody, až dokým tento orgán 
neskončí svoje konanie alebo neprijme 
rozhodnutie uvedené v článku 5 
nariadenia (ES) č. 1/2003, resp. kapitole 
III nariadenia (ES) č. 1/2003.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie v dôsledku vypustenia článku 6.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazy 
získané fyzickou alebo právnickou osobou 
výhradne prostredníctvom prístupu 
do spisu orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže v rámci výkonu práv na obhajobu 
v zmysle článku 27 nariadenia (ES) č.
1/2003 alebo zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva, ktoré nie sú 
neprípustnými dôkazmi v zmysle odseku 1 
alebo 2 tohto článku, mohli v rámci 
konaní o žalobách o náhradu škody použiť 
len tieto fyzické alebo právnické osoby, 
resp. fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
vstúpila do ich práv vrátane osoby, ktorá 
ich nárok nadobudla.

3. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazy 
získané fyzickou alebo právnickou osobou 
výhradne prostredníctvom prístupu 
do spisu orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže v rámci výkonu práv na obhajobu 
v zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 
1/2003 alebo zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva mohli v rámci konaní 
o žalobách o náhradu škody použiť len 
tieto fyzické alebo právnické osoby, resp. 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
vstúpila do ich práv, vrátane osoby, ktorá 
ich nárok nadobudla..

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) ničiaca strana vedela alebo bolo možné 
rozumne predpokladať, že vie, že na 
vnútroštátnom súde bola podaná žaloba o 
náhradu škody a že ničené dôkazy sú 
relevantné pre odôvodnenie nároku na 
náhradu škody alebo obhajoby proti 
takémuto nároku, alebo

ii) ničiaca strana vedela, že na 
vnútroštátnom súde bola podaná žaloba o 
náhradu škody a že ničené dôkazy sú 
relevantné z hľadiska odôvodnenia nároku 
na náhradu škody alebo obhajoby proti 
takémuto nároku, or

Or. en

Odôvodnenie

Sankcie by sa nemali uplatňovať v prípade zanedbania.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zneužívanie práv súvisiacich so 
sprístupňovaním dôkazov podľa tejto 
kapitoly, ako aj dôkazov a informácií 
podľa tejto kapitoly získaných.

d) zneužívanie práv súvisiacich so 
sprístupňovaním dôkazov podľa tejto 
kapitoly, ako aj dôkazov a informácií 
získaných podľa tejto kapitoly, najmä 
ak sa informácie získané sprístupnením 
postupujú tretím stranám alebo sa 
používajú v rámci iných konaní v rozpore 
s článkom 5 ods. 2 písm. bb).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, 
keď vnútroštátne súdy rozhodujú v rámci 
konania o náhradu škody podľa článku 101 
alebo 102 zmluvy alebo vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, 
o dohodách, rozhodnutiach alebo 
postupoch, ktoré už sú predmetom 
konečného rozhodnutia o porušení 
predpisov prijatého vnútroštátnym 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, 
resp. súdom, ktorý takéto rozhodnutie 
preskúmava, nemohli tieto súdy prijať 
rozhodnutia odporujúce týmto 
rozhodnutiam o porušení predpisov. Touto 
povinnosťou nie sú dotknuté práva a 
povinnosti podľa článku 267 zmluvy.

Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, 
keď vnútroštátne súdy rozhodujú v rámci 
konania o náhradu škody podľa článku 101 
alebo 102 zmluvy alebo vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, 
o dohodách, rozhodnutiach alebo 
postupoch, ktoré už sú predmetom 
konečného rozhodnutia o porušení 
predpisov prijatého vnútroštátnym 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, 
resp. súdom na ochranu hospodárskej 
súťaže, nemohli tieto súdy prijať 
rozhodnutia odporujúce týmto 
rozhodnutiam o porušení predpisov. Touto 
povinnosťou nie sú dotknuté práva a 
povinnosti podľa článku 267 zmluvy, 
právo na účinný prostriedok nápravy a 
právo na spravodlivé súdne konanie 
a právo na obhajobu podľa článkov 47 
a 48 charty a právo na spravodlivé 
prejednanie podľa článku 6 EDĽP.
Rozhodnutia vnútroštátnych orgánov na 
ochranu hospodárskej súťaže a súdov na 
ochranu hospodárskej súťaže sú preto 
záväzné, pokiaľ pri vyšetrovaní nedošlo 
k žiadnym zjavným chybám a pokiaľ bolo 
dodržané právo na obhajobu.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadou právneho štátu sa záväzný účinok neuplatňuje v prípadoch, keď pri 
vyšetrovaní skutočností došlo k zjavným chybám alebo keď práva žalovaného neboli náležite 
rešpektované v rámci postupu pred vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo súdom na ochranu hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – bod ii



PR\1002311SK.doc 39/50 PE516.968v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) tom, že predmetné správanie napĺňa 
znaky porušenia predpisov Únie 
na ochranu hospodárskej súťaže alebo 
vnútroštátnych predpisov na tento účel;

ii) skutočnostiach, na základe ktorých 
možno predmetné správanie označiť za 
porušenie predpisov Únie na ochranu 
hospodárskej súťaže alebo vnútroštátnych 
predpisov na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
premlčacia lehota na podanie žaloby o 
náhradu škody bola najmenej päť rokov.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
premlčacia lehota na podanie žaloby o 
náhradu škody bola najmenej tri roky.

Or. en

Odôvodnenie

Trojročná premlčacia lehota sa zdá byť postačujúca. Po prvé, žalobcovia budú chcieť 
v každom prípade požiadať o náhradu škôd čo najskôr po právne záväznom rozhodnutí 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže a, po druhé, tri roky postačujú na to, aby žalobcovia 
mohli svoj prípad pripraviť.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby bolo 
plynutie premlčacej lehoty pozastavené, ak 
orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
prešetruje alebo koná v súvislosti s určitým 
porušením, ktorého sa týka aj žaloba o 
náhradu škody. Toto pozastavenie plynutia 
sa skončí najskôr jeden rok po skončení
príslušného konania konečným 

5. Členské štáty zabezpečia, aby bolo 
plynutie premlčacej lehoty pozastavené, ak 
orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
prešetruje alebo koná v súvislosti s určitým 
porušením, ktorého sa týka aj žaloba o 
náhradu škody. Toto pozastavenie plynutia 
sa skončí šesť mesiacov po dni skončenia
príslušného konania konečným 
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rozhodnutím alebo iným spôsobom. rozhodnutím alebo iným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Bez ohľadu na odseky 1 až 5 tohto 
článku sa žaloby o náhradu škody 
podávajú do 10 rokov od udalostí, ktoré k 
nim viedli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby podnik, 
ktorého orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže v rámci programu zhovievavosti 
oslobodil od pokút, niesol zodpovednosť 
voči iným poškodeným osobám, ako sú 
jeho priami alebo nepriami zákazníci, 
resp. poskytovatelia, len ak tieto 
poškodené osoby preukážu, že nie sú 
schopné získať úplnú náhradu škody od 
ostatných podnikov, ktoré sa zúčastňovali 
na tom istom porušení predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Keďže výhoda uznaná žiadateľovi o oslobodenie od pokuty na základe navrhovaného režimu 
sa negatívne dotýka poškodených osôb a subjektov, ktoré sa podieľali na porušení predpisov, 
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musia sa im udeliť práva účasti, čo by mohlo zahŕňať dokonca aj prístup k záznamom a/alebo 
právo napadnúť rozhodnutie o oslobodení od pokuty. Takáto účasť sa však zdá 
neuskutočniteľná, pretože totožnosť poškodených osôb je často neznáma a ich počet môže byť 
veľmi vysoký. Žiadateľ o oslobodenie od pokuty však má byť vo vzťahu k subjektom, ktoré sa 
spolu s ním podieľali na porušení predpisov, ďalej zvýhodnený.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby žalovaný 
v konaní o žalobe o náhradu škody mohol 
na obhajobu proti nároku na náhradu škody 
použiť skutočnosť, že žalobca preniesol 
celé zvýšenie ceny, ktoré vzniklo v 
dôsledku porušenia, alebo jeho časť na iné 
osoby. Dôkazné bremeno v súvislosti s 
prenesením zvýšenia ceny na iné osoby 
znáša žalovaný.

1. Členské štáty zabezpečia, aby žalovaný 
v konaní o žalobe o náhradu škody mohol 
na obhajobu proti nároku na náhradu škody 
použiť skutočnosť, že žalobca preniesol 
celé zvýšenie ceny, ktoré vzniklo v 
dôsledku porušenia, alebo jeho časť na iné 
osoby, ak bolo prenesenie spôsobené 
porušením a nebolo vyvážené stratou 
zisku žalobcu. Dôkazné bremeno v 
súvislosti s prenesením zvýšenia ceny na 
iné osoby znáša žalovaný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátny súd mal právomoc odhadom 
stanoviť, aká časť zo zvýšenia ceny bola 
prenesená.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V rozsahu, v akom bolo zvýšenie ceny 
prenesené na osoby na ďalšom stupni 
dodávateľského reťazca, ktoré z právnych 
dôvodov nemôžu náhradu škody 
požadovať, nemôže žalovaný použiť 
obhajobu uvedenú v predchádzajúcom 
odseku.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je ťažké posúdiť, ako by malo znieť vymedzenie pojmu „z právnych dôvodov nemožné“, 
pretože tento pojem je v kontexte prenesenia príliš vágny. Okrem toho by právne prekážky, na 
základe ktorých by bolo „z právnych dôvodov nemožné“, aby nepriami zákazníci požadovali 
náhradu utrpenej škody, znamenali rozpor s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (pozri 
Courage a Crehan; Manfredi), a nemali by preto vôbec existovať. Navrhovaná formulácia 
môže viesť k priznaniu náhrady žalobcom, ktorí neutrpeli žiadnu škodu, a/alebo k priznaniu 
neprimerane vysokej náhrady.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V situácii uvedenej v odseku 1 tohto 
článku sa na nepriameho zákazníka 
hľadí, ako keby predložil dôkaz, že na 
neho bolo prenesené zvýšenie ceny, ak je 
schopný preukázať, že:

V situácii uvedenej v odseku 1 preukáže 
nepriamy zákazník v záujme dokázania 
prenesenia zvýšenia ceny prinajmenšom, 
že:

Or. en

Odôvodnenie

Dôkazy, ktoré musí nepriamy zákazník predložiť, aby mohol dokázať prenesenie, sú 
nedostačujúce. Podmienky týkajúce sa iba a) existencie porušenia, b) zvýšenia ceny pre 
priameho zákazníka v dôsledku tohto porušenia a c) skutočnosti, že bol nakúpený tovar alebo 
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služby, ktoré boli predmetom porušenia alebo ktoré boli odvodené od tovarov a služieb, ktoré 
boli predmetom porušenia, nepostačujú na to, aby sa preukázalo prenesenie na nepriameho 
zákazníka.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nepriamy zákazník kúpil tovar alebo 
služby, ktoré boli predmetom porušenia, 
resp. kúpil tovar alebo služby, ktoré boli 
odvodené od tovarov a služieb, ktoré boli 
predmetom porušenia, resp. ktoré ich 
obsahovali.

c) nepriamy zákazník kúpil tovar alebo 
služby, ktoré boli predmetom porušenia, 
resp. kúpil tovar alebo služby, ktoré boli 
odvodené od tovarov a služieb, ktoré boli 
predmetom porušenia, resp. ktoré ich 
obsahovali; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) kúpil tovar alebo služby od priameho 
zákazníka alebo od iného nepriameho 
zákazníka, ktorý je so žalovaným priamo 
spojený prostredníctvom dodávateľského 
reťazca.

Or. en

Odôvodnenie

Dôkazy, ktoré musí nepriamy zákazník predložiť, aby mohol dokázať prenesenie, sú 
nedostačujúce. Podmienky týkajúce sa iba a) existencie porušenia, b) zvýšenia ceny pre 
priameho zákazníka v dôsledku tohto porušenia a c) skutočnosti, že boli nakúpené tovar alebo 
služby, ktoré boli predmetom porušenia alebo ktoré boli odvodené od tovarov a služieb, ktoré 
boli predmetom porušenia, nepostačujú na to, aby sa preukázalo prenesenie na nepriameho 
zákazníka.
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
kartelového porušenia predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže platila 
domnienka, že toto porušenie spôsobilo 
škodu. Porušujúci podnik má právo 
vyvrátiť túto domnienku.

1. Členské štáty ustanovia, že 
vnútroštátnym súdom sa udeľuje 
právomoc potvrdiť existenciu škody 
a odhadom stanoviť jej výšku, pričom sa 
zohľadňujú dôkazy, ktoré jednotlivé 
strany predložili.

Or. en

Odôvodnenie

Vyvrátiteľná domnienka o utrpení škody „v prípade kartelového porušenia predpisov“ je 
zovšeobecnením reality, ktoré nie je úplné presné. Neexistujú žiadne ekonomické dôkazy o 
tom, že škodu spôsobujú všetky kartely. Európska komisia okrem toho môže ukladať pokuty za 
protisúťažné dohody alebo dojednania, ktoré majú veľmi rozdielny charakter: ťažké cenové 
kartely a voľnejšie formy kontaktu medzi súťažiteľmi (výmena informácií o iných parametroch 
ako cenových). Nie všetky z týchto kartelov sa nevyhnutne vyznačujú ekonomickým vplyvom. 
Navyše nie je v žiadnych usmerneniach stanovené, ako môže žalovaný túto domnienku 
vyvrátiť.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazné 
bremeno ani stupeň preukázania a 
skutkového zisťovania požadované na 
účely kvantifikácie škody neboli také, aby 
prakticky znemožnili alebo neprimerane 
skomplikovali poškodenej osobe výkon 
jeho práva na náhradu škody. Členské štáty 
stanovia, aby súd mal právomoc stanoviť 
výšku škody odhadom.

2. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazné 
bremeno ani stupeň preukázania a 
skutkového zisťovania požadované na 
účely kvantifikácie škody neboli také, aby 
prakticky znemožnili alebo neprimerane 
skomplikovali poškodenej osobe výkon jej
práva na náhradu škody.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby orgány 
na ochranu hospodárskej súťaže tvoriace 
súčasť siete orgánov verejnej moci 
uplatňujúcich pravidlá Únie na ochranu 
hospodárskej súťaže mohli pozastaviť 
konanie v prípade, keď sú jednotlivé 
strany tohto konania zapojené do 
konsenzuálneho riešenia sporu 
týkajúceho sa nároku o náhradu škody. 
Náhrada, ktorá bola vyplatená alebo ktorá 
sa má vyplatiť poškodeným osobám podľa 
takýchto konaní, sa považuje za 
poľahčujúci faktor pri určovaní výšky 
pokuty.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaistiť rýchle a nákladovo efektívne riešenie sa v rámci postupu orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže počíta s mechanizmom dobrovoľnej náhrady. Po oznámení námietok 
(pred rozhodnutím o pokute za porušenie predpisov) môže orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže vymedziť lehotu, v rámci ktorej môžu tí, ktorí sa porušenia dopustili, dobrovoľne 
požiadať o urovnanie sporu s poškodenými osobami. Ak sa orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže domnieva, že vyplatená náhrada je primeraná a legitímna, mal by ju následne 
zohľadniť pri stanovovaní pokuty.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa po 
konsenzuálnom urovnaní nárok poškodenej 
osoby zúčastnenej na urovnaní na náhradu 
ňou utrpenej škody znížil o sumu 
zodpovedajúcu podielu na celkovej, 
porušením spôsobenej, škode, ktorý 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa po 
konsenzuálnom urovnaní nárok poškodenej 
osoby zúčastnenej na urovnaní na náhradu 
ňou utrpenej škody znížil o sumu 
zodpovedajúcu podielu na celkovej, 
porušením spôsobenej, škode, ktorý 
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pripadá na podnik spoluzúčastnený na 
porušení, ktorý sa dohodol na tomto 
urovnaní. Podniky spoluzúčastnené na 
porušení, ktoré sa nedohodli na urovnaní, 
nemôžu požadovať od podniku 
spoluzúčastneného na porušení, ktorý sa 
dohodol na urovnaní, aby prispel na 
uspokojenie zvyšného nároku. Len 
v prípade, že ostatné podniky 
spoluzúčastnené na porušení, ktoré sa 
nedohodli na urovnaní, nie sú schopné 
uhradiť náhradu škody, ktorá zodpovedá 
zvyšnému nároku, môže podnik 
zúčastnený na porušení, ktorý sa dohodol 
na konsenzuálnom urovnaní, niesť 
zodpovednosť za úhradu náhrady škody 
poškodenej osoby zúčastnenej na 
urovnaní.

pripadá na podnik spoluzúčastnený na 
porušení, ktorý sa dohodol na tomto 
urovnaní. Podniky spoluzúčastnené na 
porušení, ktoré sa nedohodli na urovnaní, 
nemôžu požadovať od podniku 
spoluzúčastneného na porušení, ktorý sa 
dohodol na urovnaní, aby prispel na 
uspokojenie zvyšného nároku.

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa ustanovenie, na základe ktorého – v prípade, že podniky spoluzúčastnené na 
porušení, ktoré sa nedohodli na konsenzuálnom urovnaní, nie sú schopné uhradiť náhradu 
škody, ktorá zodpovedá zvyšnému nároku, – mohol podnik zúčastnený na porušení, ktorý sa už 
predtým dohodol na urovnaní, niesť zodpovednosť za náhradu škody poškodenej osoby 
zúčastnenej na urovnaní. Táto možnosť by totiž odrádzala od urovnania, čo je v rozpore 
s pôvodným cieľom Európskej komisie. Neposkytuje to však strane, ktorá je pripravená spor 
urovnať, žiadnu istotu, ak bude napokon aj tak niesť (spolu)zodpovednosť za podiel škody 
spôsobenej subjektmi zúčastnenými na porušení, a bude sa tým brániť urovnaniu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Všeobecné súvislosti

Komisia vo svojej iniciatíve nadväzuje na prípravné práce, akými sú zelená kniha z roku 
2005, biela kniha z roku 2008 a návrh usmerňovacieho dokumentu o kvantifikácii škody 
z roku 2011. Podľa týchto i ďalších štúdií nedostávajú mnohé subjekty, ktoré utrpeli 
v dôsledku príliš vysokých cien vyplývajúcich z protisúťažných dohôd alebo dojednaní, 
žiadnu náhradu. V posledných rokoch bolo možné zaznamenať nárast žalôb podávaných 
súkromnými osobami. Súčasný rámec sa musí zmeniť tak, aby umožňoval a) komplexnejší 
prístup ku škodám a b) lepšiu interakciu medzi presadzovaním pravidiel verejnoprávnymi 
prostriedkami a súkromnoprávnymi prostriedkami. To v praxi znamená posilnenie celkového 
presadzovania na jednej strane a zabezpečenie účinnej náhrady škôd, ktoré poškodené osoby 
utrpeli v dôsledku porušenia pravidiel hospodárskej súťaže na druhej strane.

Cieľom navrhovanej smernice je harmonizovať existujúce pravidlá členských štátov o 
žalobách o náhradu škody na vnútroštátnych súdoch. V návrhu je zachovaná zásadná úloha, 
ktorú zohrávajú Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže pri 
odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov porušovania pravidiel hospodárskej súťaže a pokutovaní 
podnikov, pričom občianskoprávne spory nepreberajú funkciu odrádzania a ukladania trestov. 
Zároveň sa má chrániť program zhovievavosti, ktorý je hlavným nástrojom na odhaľovanie.

2. Postup v Európskom parlamente

Výbor ECON bol vymenovaný za gestorský výbor pre tento návrh. Svoje stanovisko k návrhu 
vyjadrí výbor IMCO, pričom výbor JURI bude pridruženým výborom v rámci postupu 
posilnenej spolupráce.

3. Návrh správy

Spravodajca podporuje celkové ciele navrhovanej smernice, t. j. a) optimalizáciu interakcie 
medzi presadzovaním predpisov na ochranu hospodárskej súťaže verejnoprávnymi 
prostriedkami a súkromnoprávnymi prostriedkami a b) zabezpečenie toho, aby osoby 
poškodené v dôsledku porušenia pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže mali možnosť 
skutočne získať úplnú náhradu nimi utrpenej škody. Domnieva sa, že presadzovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže verejnoprávnymi prostriedkami je základným prvkom sociálneho 
trhového hospodárstva, pretože v dôsledku protisúťažných dohôd a dojednaní sa stráca jeden 
z jej zásadných pilierov, ktorým je spravodlivá súťaž. Vypracovať sa preto musia 
ustanovenia, ktoré zabránia uzatváraniu protisúťažných dohôd a dojednaní. Spravodajca sa 
nazdáva, že je to predovšetkým verejnou povinnosťou. Ak sa však takýmto dohodám 
a dojednaniam zabrániť nedá, musia sa nájsť účinné spôsoby potrestania a rýchlej a účinnej 
náhrady škôd. Vzhľadom na právo na náhradu škody1 majú jednotlivci možnosť účinne 
požadovať náhradu škody v rámci občianskoprávnych postupov na vnútroštátnych súdoch. 
Spravodajca však vyjadruje presvedčenie, že hlavnú úlohu musia pri presadzovaní zohrávať 
nástroje verejnoprávneho presadzovania, a preto ďalej navrhuje, aby sa do týchto postupov 

                                               
1 Pozri vec C-453/99, Courage a Crehan, Zb. 2001, s. I-6297; Spojené veci C-295/04 až 298/04,
Manfredi, Zb. 2006, s. I-6619.
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začlenila rýchla a nákladovo efektívna náhrada. Takýmto spôsobom sa posilnia stimuly na 
rýchlu náhradu škôd poškodených osôb. 

Spravodajca zastáva názor, že v záujme dosiahnutia vyjadrených cieľov sa musí osobitná 
pozornosť venovať citlivej štruktúre programov zhovievavosti, ktoré realizujú Komisia 
a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže. Programy zhovievavosti patria 
bezpochyby medzi ústredné témy, ktorých sa táto smernica dotýka. Bez žiadostí o využívanie 
programu zhovievavosti sa totiž odhalí len málo prípadov protisúťažného správania. Ak sa 
takéto správanie neodhalí, nebudú napokon odhalené ani žiadne poškodené osoby, ktorých 
škodu treba nahradiť. 

Spravodajca víta aj odporúčanie Komisie o mechanizmoch kolektívneho uplatňovania 
nárokov adresované členským štátom. Vyjadruje súhlas s rozhodnutím Komisie, ktoré 
vychádza z verejných konzultácií o problematike zbližovania európskeho prístupu ku 
kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu z roku 2011, zvoliť si v tejto otázke 
horizontálny prístup namiesto toho, aby sa do súčasného návrhu zahrnuli ustanovenia o 
kolektívnych žalobách v prípadoch spojených s hospodárskou súťažou.

Vzhľadom na tieto úvahy spravodajca víta vyvážený návrh a navrhuje posilnenie niektorých 
prvkov navrhovanej smernice s týmito hlavnými zmenami.

3.1. Sprístupňovanie dôkazov

Medzi akademickou obcou prevláda jednotný názor, že programy zhovievavosti sú 
najefektívnejším nástrojom na odhaľovanie kartelov a protisúťažných dohôd a dojednaní. 
Dôkazy poskytované záujemcami o využívanie programov zhovievavosti sa preto musia v 
záujme zachovania stimulov týkajúcich sa tohto programu chrániť, keďže Komisia a orgány 
na ochranu hospodárskej súťaže sa o takto poskytované informácie ďalej opierajú.

Podľa nedávnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie1 by však bola ochrana dokumentov 
sama osebe nezlučiteľná s primárnym právom, pretože by sa tým porušovala zásada účinnosti, 
pokiaľ ide o právo na náhradu škody. Zavedenie takejto ochrany by teda vytvorilo príliš 
ďalekosiahlu mieru ochrany, ktorá by pravdepodobne nebola rešpektovaná a spôsobila by 
právnu neistotu. V každom prípade sa však musia zachovať stimuly programu zhovievavosti. 
Spravodajca preto navrhuje zavedenie ochrany dokumentov predkladaných záujemcami 
o využívanie programu zhovievavosti ako základného princípu, ktorý môžu vnútroštátni 
sudcovia za určitých podmienok zrušiť. Spravodajca sa tak chce zároveň vyhnúť argumentácii 
a contrario v prospech sprístupňovania všetkých dokumentov nespomenutých v článku 6 ods. 
1 a 2, ktoré majú z pohľadu záujemcu o program zhovievavosti veľký význam.

Okrem toho sa musia zahrnúť usmernenia týkajúce sa žiadostí o sprístupnenie dôkazov 
z územia mimo Európskej únie. Spravodajca vyjadruje presvedčenie, že vyhlásenie v rámci 
programu zhovievavosti alebo akýkoľvek iný dokument obsahujúci sebausvedčujúce dôkazy 
predložený záujemcom o využívanie programu zhovievavosti sa nesmie využívať ako náhrada 
za (skupinové) žaloby mimo jurisdikcie EÚ.

                                               
1 Vec C-536/11, DonauChemie [2013], ods. 31; vec C-360/09, Pfleiderer AG proti Bundeskartellamt, Zb. 2011, 
s. I-5161.
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3.2. Účinok vnútroštátnych rozhodnutí

Spravodajca v plnej miere podporuje dôkazný účinok vnútroštátnych orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže či vnútroštátnych súdov na ochranu hospodárskej súťaže v následných 
žalobách o náhradu škody. V súlade so zásadou právneho štátu navrhuje, aby sa zaviedlo 
ustanovenie, ktorým sa záväzný účinok zruší v prípadoch, keď neboli rešpektované základné 
procesné práva zúčastnených strán.

3.3. Premlčacie lehoty

Podľa názoru spravodajcu predstavuje trojročná premlčacia lehota primeraný čas na to, aby 
osoby poškodené v dôsledku porušenia predpisov na ochranu hospodárskej súťaže mali 
primeranú možnosť podať žalobu o náhradu škody a zabezpečila sa primeraná úroveň právnej 
istoty pre všetky zúčastnené strany. V niekoľkých členských štátoch sa trojročná premlčacia 
lehota osvedčila. Zároveň sa uskutočnili ďalšie zmeny s cieľom ďalej posilniť právnu istotu 
dotknutých strán.

3.4. Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

Návrh smernice predstavuje koncepciu zvýhodňovania úspešných záujemcov o využívanie 
programu zhovievavosti, pokiaľ ide o ich občianskoprávnu zodpovednosť, a to s cieľom 
zachovať atraktívnosť programu zhovievavosti. Spravodajca navrhuje, aby podnik, ktorý bol 
oslobodený od pokút alebo ktorého pokuta bola znížená, niesol – v konečnom dôsledku –
zodpovednosť len voči jeho priamym alebo nepriamym zákazníkom, resp. poskytovateľom. 
Táto zmena vyplýva z obáv súvisiacich s procesnou uskutočniteľnosťou navrhovaného režimu 
spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti. Ako vyplýva z údajov, žiadosti o využívanie 
programu zhovievavosti znovu narastajú, a preto sa dodatočné stimuly tohto programu 
nezdajú potrebné.

3.5. Prenesenie zvýšenia ceny na iné subjekty

Osoba žalovaná v rámci konania o žalobe o náhradu škody môže na obhajobu proti nároku na 
náhradu škody použiť skutočnosť, že žalobca preniesol celé zvýšenie ceny, ku ktorému došlo 
v dôsledku porušenia, alebo jeho časť na svojich zákazníkov. Spravodajca navrhuje, aby 
vnútroštátne súdy mali právomoc posúdiť, aká časť zo zvýšenia ceny bola prenesená na iné 
subjekty. Skutočnosť, že pre osobu na ďalšom stupni dodávateľského reťazca je právne 
nemožné požadovať náhradu škody, však nie je dôvodom na to, aby sa v rámci obhajoby 
nemohla odvolať na prenesenie. Po prvé, takéto právne prekážky by sa nemali vzhľadom na 
existujúcu judikatúru1 vôbec objavovať alebo by malo byť možné napadnúť ich. Po druhé, 
takáto neurčitá formulácia môže viesť k priznaniu náhrady žalobcom, ktorí neutrpeli žiadnu 
škodu, a/alebo k priznaniu neprimerane vysokej náhrady. Spravodajca napokon navrhuje 
posilniť skutočnosť, že nepriamy zákazník musí byť prítomný, aby mohol preukázať 
prenesenie a predišlo sa tak nesprávnej náhrade škody.

3.6.Domnienka o utrpení škody

                                               
1 Pozri vec C-453/99, Courage a Crehan, Zb. 2001, s. I-6297; Spojené veci C-295/04 až 298/04,
Manfredi, Zb. 2006, s. I-6619; Vec C-360/09.
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Návrh smernice zavádza vyvrátiteľnú domnienku o utrpení škody, pokiaľ ide o škodu 
vyplývajúcu z kartelu. Vyvrátiteľná domnienka o utrpení škody je však zovšeobecnením 
reality, ktoré nie je úplné presné. Európska komisia ukladá pokuty za protisúťažné dohody 
alebo dojednania, ktoré majú veľmi rozdielny charakter: ťažké cenové kartely, ale aj voľnejšie 
formy kontaktov medzi súťažiteľmi, a teda dokonca i také, ktoré nemali žiaden ekonomický 
vplyv (napr. T-Mobile Netherlands BV a ďalší). Spravodajca sa preto domnieva, že súdy by 
mali mať právomoc potvrdiť existenciu škody.

3.7. Konsenzuálne riešenie sporov

Spravodajca víta stimuly, ktoré návrh smernice ponúka stranám v záujme konsenzuálneho 
vyriešenia ich sporu. V záujme zachovania týchto stimulov navrhuje, aby sa nezaviedlo 
ustanovenie, že pokiaľ nie sú podniky spoluzúčastnené na porušení, ktoré sa nedohodli 
na urovnaní, schopné uhradiť škodu, môže podnik zúčastnený na porušení, ktorý sa dohodol 
na urovnaní, niesť zodpovednosť za náhradu škody poškodenej osoby zúčastnenej na 
urovnaní. 

3.8. Režim dobrovoľnej náhrady

Jedným z hlavných cieľov navrhovanej smernice je umožniť, aby osoby poškodené 
v dôsledku porušenia predpisov na ochranu hospodárskej súťaže získali úplnú náhradu 
utrpenej škody. Spravodajca s cieľom zaistiť rýchle a nákladovo efektívne riešenie do svojej 
správy zahrnul mechanizmus dobrovoľnej náhrady v rámci postupu orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže, ako to už požadovali poslanci Európskeho parlamentu. Po oznámení 
námietok (a teda pred rozhodnutím o pokute za porušenie predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže) môže orgán na ochranu hospodárskej súťaže vymedziť lehotu, v rámci ktorej môžu tí, 
ktorí sa porušenia porušili, dobrovoľne požiadať o urovnanie s poškodenými osobami. Ak sa 
orgán na ochranu hospodárskej súťaže domnieva, že vyplatená náhrada je primeraná 
a legitímna, mal by ju následne zohľadniť pri stanovovaní pokuty. Zdá sa, že toto riešenie je 
najrýchlejším a nákladovo najefektívnejším spôsobom, ako osobám poškodeným v dôsledku 
porušenia predpisov na ochranu hospodárskej súťaže zabezpečiť náhradu, pričom poskytuje 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže flexibilitu pri posudzovaní náhrady, ktorá bola 
poškodeným osobám vyplatená.


