
PR\1002311SL.doc PE516.968v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2013/0185(COD)

3.10.2013

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih pravilih, ki 
urejajo postopke z odškodninskimi tožbami v nacionalni zakonodaji zaradi 
kršitev določb zakonodaje o konkurenci držav članic in Evropske unije
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Andreas Schwab



PE516.968v01-00 2/47 PR\1002311SL.doc

SL

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih pravilih, ki urejajo 
postopke z odškodninskimi tožbami v nacionalni zakonodaji zaradi kršitev določb 
zakonodaje o konkurenci držav članic in Evropske unije
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0404),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 103 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0170/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Učinkovita sredstva, s katerimi bi 
potrošniki in podjetja dobili odškodnino, 
bodo podjetja odvrnila od kršitev in 
zagotovila večjo skladnost s pravili Unije 
o konkurenci. Skladno s tem je za 
okrepitev javnega izvrševanja pravil o 
konkurenci v Uniji treba spodbujati 
stroškovno učinkovito, pravočasno in 
uspešno izplačevanje nadomestil za škodo 
žrtvam kršitev teh pravil. Zato bi morali 
organi, pristojni za konkurenco, pri 
določanju kazni upoštevati plačilo 
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nadomestil žrtvam po postopku 
sporazumne rešitve spora kot olajševalno 
okoliščino. Spodbujanje sporazumnega 
plačevanja nadomestil žrtvam ne bi smelo 
posegati v potrebo po harmonizaciji pravil 
v državah članicah o odškodninskih 
ukrepih za kršitve nacionalne zakonodaje 
ali zakonodaje Unije na področju 
konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Skladno z nedavnimi resolucijami 
Evropskega parlamenta o letnih poročilih 
Komisije o konkurenci bi morale globe, ki 
jih določi Komisija, tudi v zvezi s podjetji, 
ki imajo koristi od politike prizanesljivosti, 
upoštevati vsa nadomestila, ki so že bila 
izplačana žrtvam, strani pa bi bilo treba 
spodbujati k izvensodnim poravnavam, 
preden se dokončno določi globa.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Direktiva je del pravnega reda EU v 
zvezi s pravico iz prava Unije do 
nadomestila za škodo, povzročeno s 
kršitvami zakonodaje EU o konkurenci, 
zlasti glede vrnitve v prejšnje stanje in 
opredelitve škode, kakor sta opredeljeni v

(11) Direktiva je del pravnega reda EU v 
zvezi s pravico iz prava Unije do 
nadomestila za škodo, povzročeno s 
kršitvami zakonodaje EU o konkurenci, 
zlasti glede vrnitve v prejšnje stanje in 
opredelitve škode, kakor sta opredeljeni v 
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sodni praksi Sodišča Evropske unije, ter 
vnaprej ne omejuje nadaljnjega razvoja 
pravnega reda EU na tem področju.
Vsakdo, ki je utrpel škodo, povzročeno s 
kršitvijo, lahko zahteva nadomestilo za 
dejansko izgubo (damnum emergens), 
dobiček, za katerega je bil prikrajšan
(izgubljeni dobiček ali lucrum cessans), in 
plačilo obresti od nastanka škode do 
plačila nadomestila. Ta pravica se 
priznava vsaki fizični ali pravni osebi – in 
sicer v enaki meri potrošnikom, podjetjem 
in javnim organom – ne glede na obstoj 
neposrednega pogodbenega razmerja s 
podjetjem kršiteljem in ne glede na to, ali 
je kršitev pred tem že ugotovil organ, 
pristojen za konkurenco. Ta direktiva 
državam članicam ne bi smela nalagati 
obveznosti, da uvedejo mehanizme 
kolektivnih pravnih sredstev za izvrševanje 
členov 101 in 102 PDEU.

sodni praksi Sodišča Evropske unije, ter 
vnaprej ne omejuje nadaljnjega razvoja 
pravnega reda EU na tem področju.
Vsakdo, ki je utrpel škodo, povzročeno s 
kršitvijo, lahko zahteva nadomestilo za 
dejansko izgubo (damnum emergens), 
dobiček, za katerega je bil prikrajšan
(izgubljeni dobiček ali lucrum cessans), in 
plačilo obresti. Ta pravica se priznava 
vsaki fizični ali pravni osebi – in sicer v 
enaki meri potrošnikom, podjetjem in 
javnim organom – ne glede na obstoj 
neposrednega pogodbenega razmerja s 
podjetjem kršiteljem in ne glede na to, ali 
je kršitev pred tem že ugotovil organ, 
pristojen za konkurenco. Ta direktiva 
državam članicam ne bi smela nalagati 
obveznosti, da uvedejo mehanizme 
kolektivnih pravnih sredstev za izvrševanje 
členov 101 in 102 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V postopkih z odškodninskimi 
tožbami zaradi kršitev nacionalne 
zakonodaje ali zakonodaje Unije o 
konkurenci je običajno potrebna večplastna 
analiza dejanskega stanja in ekonomskih 
dejavnikov. Z dokazi, potrebnimi za 
dokazovanje odškodninskega zahtevka, 
pogosto razpolagajo toženec ali tretje osebe 
ter zato niso zadosti znani in dostopni 
tožniku. V takšnih okoliščinah lahko stroge 
pravne zahteve, da tožnik ob vložitvi tožbe 
podrobno izkaže vsa dejstva zadeve in 
predloži natančno določene dokaze v 
podporo tem dejstvom, neupravičeno 
ovirajo učinkovito izvrševanje pravice do 

(12) V postopkih z odškodninskimi 
tožbami zaradi kršitev nacionalne 
zakonodaje ali zakonodaje Unije o 
konkurenci je običajno potrebna večplastna 
analiza dejanskega stanja in ekonomskih 
dejavnikov. Z dokazi, potrebnimi za 
dokazovanje odškodninskega zahtevka, 
pogosto razpolagajo toženec ali tretje osebe 
ter zato niso zadosti znani in dostopni 
tožniku. V takšnih okoliščinah lahko stroge 
pravne zahteve, da tožnik ob vložitvi tožbe 
podrobno izkaže vsa dejstva zadeve in 
predloži natančno določene dokaze v 
podporo tem dejstvom, neupravičeno 
ovirajo učinkovito izvrševanje pravice do 
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nadomestila, ki jo zagotavlja PDEU. nadomestila, ki jo zagotavlja PDEU. 
Vendar morajo nacionalna sodišča pri 
odločanju o sprejemljivosti zahtevka 
ustrezno upoštevati vse kršitve pravic v 
zvezi z razkritjem dokazov ter informacije, 
pridobljene na tak način.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Dokazovanje je pomemben element, 
kar zadeva vložitev odškodninske tožbe 
zaradi kršitve nacionalne zakonodaje ali 
zakonodaje Unije o konkurenci. Vendar pa 
je za postopke v zadevah zaradi kršitev 
protimonopolnih pravil značilna asimetrija 
informacij. Zato je primerno zagotoviti, da 
se oškodovancem podeli pravica do 
uveljavitve razkritja dokazov, pomembnih 
za njihov zahtevek, ne da bi morali 
podrobno navesti vsak posamezni dokaz.
Za zagotovitev enakosti orožij bi morala 
biti ta sredstva na voljo tudi tožencem v 
postopkih z odškodninskimi tožbami, da 
lahko ti zahtevajo razkritje dokazov 
zadevnih oškodovancev. Nacionalna 
sodišča lahko odredijo tudi razkritje 
dokazov tretjih oseb. Kadar želi nacionalno 
sodišče odrediti razkritje dokazov 
Komisije, se uporabljata načelo lojalnega 
sodelovanja med Evropsko unijo in njenimi 
državami članicami (člen 4(3) PEU) ter 
člen 15(1) Uredbe št. 1/2003, kar zadeva 
zaprosila za informacije.

(13) Dokazovanje je pomemben element, 
kar zadeva vložitev odškodninske tožbe 
zaradi kršitve nacionalne zakonodaje ali 
zakonodaje Unije o konkurenci. Vendar pa 
je za postopke v zadevah zaradi kršitev 
protimonopolnih pravil značilna asimetrija 
informacij. Zato je primerno zagotoviti, da 
se oškodovancem podeli pravica do 
uveljavitve razkritja dokazov, pomembnih 
za njihov zahtevek. Za zagotovitev 
enakosti orožij bi morala biti ta sredstva na 
voljo tudi tožencem v postopkih z 
odškodninskimi tožbami, da lahko ti 
zahtevajo razkritje dokazov zadevnih 
oškodovancev. Nacionalna sodišča lahko 
odredijo tudi razkritje dokazov tretjih oseb.
Kadar želi nacionalno sodišče odrediti 
razkritje dokazov Komisije, se uporabljata 
načelo lojalnega sodelovanja med 
Evropsko unijo in njenimi državami 
članicami (člen 4(3) PEU) ter člen 15(1) 
Uredbe št. 1/2003, kar zadeva zaprosila za 
informacije. Vendar morajo nacionalna 
sodišča pri odločanju o sprejemljivosti 
zahtevka ustrezno upoštevati vse kršitve 
pravic v zvezi z razkritjem dokazov ter 
informacije, pridobljene na tak način.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Programi prizanesljivosti in 
poravnalni postopki so pomembna orodja 
javnega izvrševanja zakonodaje Unije o 
konkurenci, saj prispevajo k odkrivanju, 
učinkovitemu pregonu in kaznovanju 
najhujših kršitev zakonodaje o konkurenci.
Podjetja, ki predložijo dokumente 
izključno za namene programov 
prizanesljivosti in poravnalnih postopkov, 
se lahko odvrnejo od sodelovanja v tem 
okviru, če bi jih razkritje takšnih 
dokumentov izpostavilo civilni 
odgovornosti pod težjimi pogoji kot 
sokršitelje, ki ne sodelujejo z organi, 
pristojnimi za konkurenco. Da se zagotovi 
pripravljenost podjetij v zvezi s 
predložitvijo prostovoljnih izjav, s katerimi 
priznajo svoje sodelovanje pri kršitvi 
zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje o konkurenci organu, 
pristojnemu za konkurenco, v okviru 
programa prizanesljivosti ali poravnalnega 
postopka, bi morale biti takšne izjave
izvzete iz razkritja dokazov.

(19) Programi prizanesljivosti in 
poravnalni postopki so pomembna orodja 
javnega izvrševanja zakonodaje Unije o 
konkurenci, saj prispevajo k odkrivanju, 
učinkovitemu pregonu in kaznovanju 
najhujših kršitev zakonodaje o konkurenci.
Podjetja, ki predložijo dokumente 
izključno za namene programov 
prizanesljivosti in poravnalnih postopkov, 
se lahko odvrnejo od sodelovanja v tem 
okviru, če bi jih razkritje takšnih 
dokumentov izpostavilo civilni 
odgovornosti pod težjimi pogoji kot 
sokršitelje, ki ne sodelujejo z organi, 
pristojnimi za konkurenco. Da se zagotovi 
pripravljenost podjetij v zvezi s 
predložitvijo prostovoljnih izjav, s katerimi 
priznajo svoje sodelovanje pri kršitvi 
zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje o konkurenci organu, 
pristojnemu za konkurenco, v okviru 
programa prizanesljivosti ali poravnalnega 
postopka, bi morale načeloma biti takšne 
izjave, ki vsebujejo dokaze, ki pomenijo 
samoobtožbo in so predloženi zaradi 
prošnje za prizanesljivost in ki jih razkrije 
prosilec za prizanesljivost, zaščitene pred 
razkritjem dokazov.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Poleg tega bi bilo treba uporabiti 
izjemo od razkritja za vsak ukrep 
razkritja, ki bi neupravičeno posegel v 
tekočo preiskavo organa, pristojnega za 
konkurenco, v zvezi s kršitvijo nacionalne 
zakonodaje ali zakonodaje Unije o 
konkurenci. Informacije, ki sta jih 
pripravila organ, pristojen za konkurenco, 
med svojim postopkom izvrševanja 
nacionalne zakonodaje ali zakonodaje 
Unije o konkurenci (kot je obvestilo o 
nasprotovanju) oziroma stranka v 
takšnem postopku (kot so odgovori na 
zahteve organa, pristojnega za 
konkurenco, po informacijah), bi se smele 
v postopkih z odškodninskimi tožbami 
razkriti šele po tem, ko je organ, pristojen 
za konkurenco, ugotovil obstoj kršitve 
nacionalnih pravil konkurence ali pravil 
konkurence Unije ali je sicer končal svoj 
postopek.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Poleg razkritja dokazov iz uvodnih 
izjav (19) in (20) bi morala imeti 
nacionalna sodišča možnost, da v okviru 
postopka z odškodninsko tožbo odredijo 
razkritje dokazov, ki obstajajo ne glede na 
postopek organa, pristojnega za 
konkurenco („predhodne informacije“).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Vendar pa uporaba iz predhodne 
uvodne izjave ne bi smela neupravičeno 
omejevati učinkovitega izvrševanja 
zakonodaje o konkurenci s strani organa, 
pristojnega za konkurenco. Omejitve 
razkritja iz uvodnih izjav (19) in (20) bi 
morale zato v enaki meri veljati za 
uporabo dokazov, ki so pridobljeni 
izključno z dostopom do spisa organa, 
pristojnega za konkurenco. Poleg tega 
dokazi, pridobljeni od organa, pristojnega 
za konkurenco, v okviru uresničevanja 
pravic do obrambe, ne bi smeli postati 
predmet pravnega prometa. Možnost 
uporabe dokazov, ki so bili pridobljeni 
izključno z dostopom do spisa organa, 
pristojnega za konkurenco, bi zato morala 
biti omejena na fizično ali pravno osebo, ki 
je uresničevala svoje pravice do obrambe, 
in njene pravne naslednike, kot je 
navedeno v predhodni uvodni izjavi. 
Vendar pa ta omejitev nacionalnemu 
sodišču ne preprečuje, da bi odredilo 
razkritje takšnih dokazov pod pogoji iz te 
direktive.

(23) Vendar pa uporaba iz predhodne 
uvodne izjave ne bi smela neupravičeno 
omejevati učinkovitega izvrševanja 
zakonodaje o konkurenci s strani organa, 
pristojnega za konkurenco. Poleg tega 
dokazi, pridobljeni od organa, pristojnega 
za konkurenco, v okviru uresničevanja 
pravic do obrambe, ne bi smeli postati 
predmet pravnega prometa. Možnost 
uporabe dokazov, ki so bili pridobljeni 
izključno z dostopom do spisa organa, 
pristojnega za konkurenco, bi zato morala 
biti omejena na fizično ali pravno osebo, ki 
je uresničevala svoje pravice do obrambe,
in njene pravne naslednike, kot je 
navedeno v predhodni uvodni izjavi. 
Vendar pa ta omejitev nacionalnemu 
sodišču ne preprečuje, da bi odredilo 
razkritje takšnih dokazov pod pogoji iz te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Člen 16(1) Uredbe (ES) št. 1/2003 
določa, da nacionalna sodišča, kadar 
odločajo o sporazumih, sklepih ali 
usklajenih ravnanjih v skladu s členom 101 

(25) Člen 16(1) Uredbe (ES) št. 1/2003 
določa, da nacionalna sodišča, kadar 
odločajo o sporazumih, sklepih ali 
usklajenih ravnanjih v skladu s členom 101 
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ali 102 PDEU, ki so že predmet sklepa 
Komisije, ne morejo sprejeti odločitev, ki 
so v nasprotju s sprejetim sklepom 
Komisije. Zaradi krepitve pravne varnosti, 
izogibanja nedoslednosti pri izvajanju 
zadevnih določb PDEU, povečanja 
uspešnosti in procesne učinkovitosti 
postopkov z odškodninskimi tožbami ter 
krepitve delovanja notranjega trga za 
podjetja in potrošnike prav tako ne bi 
smelo biti mogoče izpodbijati 
pravnomočne odločbe nacionalnega 
organa, pristojnega za konkurenco, ali
pritožbenega sodišča, s katero je bila 
ugotovljena kršitev člena 101 ali 
102 PDEU, v postopkih z odškodninskimi 
tožbami v zvezi z isto kršitvijo, ne glede na 
to, ali se tožba vloži v državi članici, v 
kateri imata sedež organ, pristojen za 
konkurenco, ali pritožbeno sodišče. Isto bi 
moralo veljati tudi za odločbo, v kateri je 
bilo ugotovljeno, da so bile kršene določbe 
nacionalne zakonodaje o konkurenci, kadar 
se nacionalna zakonodaja in zakonodaja 
Unije o konkurenci vzporedno uporabljata 
v isti zadevi. Ta učinek odločb nacionalnih 
organov, pristojnih za konkurenco, in
pritožbenih sodišč, s katerimi se ugotovi 
kršitev pravil konkurence, bi morala imeti 
izrek odločbe in njegova obrazložitev. To 
ne vpliva na pravice in obveznosti 
nacionalnih sodišč iz člena 267 PDEU.

ali 102 PDEU, ki so že predmet sklepa 
Komisije, ne morejo sprejeti odločitev, ki 
so v nasprotju s sprejetim sklepom 
Komisije. Zaradi krepitve pravne varnosti, 
izogibanja nedoslednosti pri izvajanju 
zadevnih določb PDEU, povečanja 
uspešnosti in procesne učinkovitosti 
postopkov z odškodninskimi tožbami ter 
krepitve delovanja notranjega trga za 
podjetja in potrošnike prav tako ne bi 
smelo biti mogoče izpodbijati 
pravnomočne odločbe nacionalnega 
organa, pristojnega za konkurenco, ali 
sodišča za varstvo konkurence, s katero je 
bila ugotovljena kršitev ali potrjena 
ugotovitev kršitve ali nekršitve člena 101 
ali 102 PDEU, v postopkih z 
odškodninskimi tožbami v zvezi z isto
zadevo, ne glede na to, ali se tožba vloži v 
državi članici, v kateri imata sedež
nacionalni organ, pristojen za konkurenco, 
ali sodišče za varstvo konkurence. Isto bi 
moralo veljati tudi za odločbo, v kateri je 
bilo ugotovljeno, da so bile kršene določbe 
nacionalne zakonodaje o konkurenci, kadar 
se nacionalna zakonodaja in zakonodaja 
Unije o konkurenci vzporedno uporabljata 
v isti zadevi. Ta učinek odločb nacionalnih 
organov, pristojnih za konkurenco, in 
sodišč za varstvo konkurence, s katerimi 
se ugotovi kršitev pravil konkurence, bi 
morala imeti izrek odločbe in njegova 
obrazložitev. Ta obveznost ne posega v 
pravice in obveznosti iz člena 267 PDEU, 
pravico do učinkovitega pravnega 
sredstva, poštenega sojenja in obrambe v 
skladu s členoma 47 in 48 Listine ter 
pravico do poštenega zaslišanja v skladu s 
členom 6 Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
V skladu s tem so odločitve nacionalnih 
organov, pristojnih za konkurenco, in 
sodišč za varstvo konkurence zavezujoče, 
če pri preiskavi ni prišlo do očitnih napak 
in če so bile spoštovane pravice obrambe.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Nacionalna pravila o začetku, teku, 
zadržanju ali pretrganju zastaranja ne 
smejo neupravičeno ovirati vlaganja 
odškodninskih tožb. To je zlasti 
pomembno v primeru tožb, vloženih na 
podlagi ugotovitve organa, pristojnega za 
konkurenco, ali pritožbenega sodišča o 
kršitvi. Zato bi morali oškodovanci še 
vedno imeti možnost vložiti odškodninsko 
tožbo po koncu postopka organa, 
pristojnega za konkurenco, zaradi 
izvrševanja nacionalne zakonodaje in 
zakonodaje Unije o konkurenci.

(26) Nacionalna pravila o začetku, teku, 
zadržanju ali pretrganju zastaranja ne 
smejo neupravičeno ovirati vlaganja 
odškodninskih tožb. To je zlasti 
pomembno v primeru tožb, vloženih na 
podlagi ugotovitve organa, pristojnega za 
konkurenco, ali sodišča za varstvo 
konkurence o kršitvi. Zato bi morali 
oškodovanci še vedno imeti možnost 
vložiti odškodninsko tožbo po koncu 
postopka organa, pristojnega za 
konkurenco, zaradi izvrševanja nacionalne 
zakonodaje in zakonodaje Unije o 
konkurenci.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Podjetja, ki sodelujejo z organi, 
pristojnimi za konkurenco, v okviru 
programa prizanesljivosti, imajo ključno 
vlogo pri odkrivanju kršitev skrivnih 
kartelov in pri ustavitvi izvajanja takšnih 
kršitev, s čimer se pogosto ublaži škoda, ki 
bi jo lahko povzročilo nadaljnje izvajanje 
kršitve. Zato je primerno uvesti določbe za 
podjetja, ki jim je organ, pristojen za 
konkurenco, v okviru programa 
prizanesljivosti priznal imuniteto pred 
globami, da se jih zaščiti pred 
neupravičeno izpostavljenostjo 

(28) Podjetja, ki sodelujejo z organi, 
pristojnimi za konkurenco, v okviru 
programa prizanesljivosti, imajo ključno 
vlogo pri odkrivanju protikonkurenčnih 
dogovorov, odločitev ali praks in pri 
ustavitvi izvajanja takšnih kršitev, s čimer 
se pogosto ublaži škoda, ki bi jo lahko 
povzročilo nadaljnje izvajanje kršitve. Zato 
je primerno uvesti določbe za podjetja, ki 
jim je organ, pristojen za konkurenco, v 
okviru programa prizanesljivosti priznal 
imuniteto pred globami, da se jih zaščiti 
pred neupravičeno izpostavljenostjo 



PE516.968v01-00 14/47 PR\1002311SL.doc

SL

odškodninskim zahtevkom, pri tem pa se 
upošteva, da bo lahko odločba organa, 
pristojnega za konkurenco, o obstoju 
kršitve postala pravnomočna za osebo z 
imuniteto, preden bo postala pravnomočna 
za druga podjetja, ki jim ni bila priznana 
imuniteta. Zato je primerno, da se osebo z 
imuniteto načeloma oprosti solidarne 
odgovornosti za celotno škodo in da njen
prispevek ne preseže zneska škode, ki jo je
povzročila svojim neposrednim ali 
posrednim kupcem oziroma, v primeru 
nakupnega kartela, svojim neposrednim ali 
posrednim dobaviteljem. Če je kartel 
povzročil škodo le tretjim osebam, ki niso 
stranke oziroma dobavitelji podjetij 
kršiteljev, prispevek osebe z imuniteto ne 
bi smel preseči njene relativne 
odgovornosti za škodo, ki jo je povzročil 
kartel. Ta delež bi bilo treba določiti v 
skladu z istimi pravili, ki se uporabljajo za 
določitev prispevkov med podjetji kršitelji
(uvodna izjava (27) zgoraj). Oseba z 
imuniteto bi morala ostati odgovorna za 
celotno škodo oškodovancem, ki niso 
njeni neposredni ali posredni kupci ali 
dobavitelji, le, kadar ti ne morejo pridobiti 
polnega nadomestila od drugih podjetij 
kršiteljev.

odškodninskim zahtevkom, pri tem pa se 
upošteva, da bo lahko odločba organa, 
pristojnega za konkurenco, o obstoju 
kršitve postala pravnomočna za osebo z 
imuniteto, preden bo postala pravnomočna 
za druga podjetja, ki jim ni bila priznana 
imuniteta. Zato je primerno, da prispevek
osebe z imuniteto ne preseže zneska škode, 
ki jo je povzročil svojim neposrednim ali 
posrednim kupcem oziroma, v primeru 
nakupnega kartela, svojim neposrednim ali 
posrednim dobaviteljem. Če je kartel 
povzročil škodo le tretjim osebam, ki niso 
stranke oziroma dobavitelji podjetij 
kršiteljev, prispevek osebe z imuniteto ne 
bi smel preseči njene relativne 
odgovornosti za škodo, ki jo je povzročil 
kartel. Ta delež bi bilo treba določiti v 
skladu z istimi pravili, ki se uporabljajo za 
določitev prispevkov med podjetji kršitelji
(uvodna izjava (27) zgoraj).

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Vendar pa ne bi bilo primerno 
podjetju kršitelju omogočiti uveljavljanja 
ugovora nadaljnjega prenosa, kadar 
osebe, na katere so bili preneseni 
povečani stroški, nimajo pravne možnosti 
zahtevati nadomestila, saj bi ga to 
oprostilo odgovornosti za povzročeno 

črtano
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škodo. Sodišče, pri katerem je vložena 
tožba, bi moralo zato v primerih, ko 
toženec uveljavlja ugovor nadaljnjega 
prenosa v posamezni zadevi, oceniti, ali 
imajo osebe, na katere so bili domnevno 
preneseni povečani stroški, pravno 
možnost zahtevati nadomestilo. Čeprav so 
posredni kupci upravičeni do 
uveljavljanja nadomestila, pa lahko 
nacionalna pravila o vzročnosti (vključno 
s pravili o predvidljivosti in oddaljenosti), 
ki se uporabljajo v skladu z načeli prava 
Unije, določajo, da določene osebe (na 
primer na stopnji dobavne verige, kjer so 
posledice oddaljene od kršitve) nimajo 
pravne možnosti zahtevati nadomestila v 
danem primeru. Sodišče bo šele na 
podlagi ugotovitve, da ima oseba, na 
katero so bili domnevno preneseni 
povečani stroški, pravno možnost 
zahtevati nadomestilo, odločalo o 
utemeljenosti ugovora nadaljnjega 
prenosa.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Potrošniki ali podjetja, na katere je 
bila prenesena dejanska škoda, so utrpeli 
škodo, ki je bila povzročena s kršitvijo 
nacionalne zakonodaje ali zakonodaje 
Unije o konkurenci. Čeprav bi navedeno 
škodo moralo povrniti podjetje kršitelj, pa 
je lahko potrošnikom ali podjetjem, ki od 
podjetja kršitelja niso kupili ničesar, še 
zlasti težko dokazati obseg takšne škode.
Zato je primerno zagotoviti, da se v 
primeru, ko je obstoj odškodninskega 
zahtevka ali zneska, ki se dodeli, odvisen 
od tega, ali in v kakšnem obsegu so se 

(31) Potrošniki ali podjetja, na katere je 
bila prenesena dejanska škoda, so utrpeli 
škodo, ki je bila povzročena s kršitvijo 
nacionalne zakonodaje ali zakonodaje 
Unije o konkurenci. Čeprav bi navedeno 
škodo moralo povrniti podjetje kršitelj, pa 
je lahko potrošnikom ali podjetjem, ki od 
podjetja kršitelja niso kupili ničesar, še 
zlasti težko dokazati obseg takšne škode.
Zato bi moral posredni kupec, da bi 
dokazal nadaljnji prenos, vsaj pokazati, da 
je toženec kršil zakonodajo o konkurenci, 
da je zaradi kršitve prišlo do povečanih 
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povečani stroški, ki jih je plačal 
neposredni kupec podjetja kršitelja, 
prenesli na posrednega kupca, za 
posrednega kupca šteje, da je predložil 
dokaz, v skladu s katerim so bili vsi 
povečani stroški, ki jih je plačal navedeni 
neposredni kupec, v celoti preneseni na 
posrednega kupca, če je lahko ta prima 
facie dokazal, da je bil takšen nadaljnji 
prenos opravljen. Poleg tega je primerno 
določiti, pod katerimi pogoji se za 
posrednega kupca šteje, da je predložil tak 
prima facie dokaz. Kar zadeva ocenjevanje 
obsega nadaljnjega prenosa, bi moralo biti 
nacionalno sodišče pristojno oceniti, kateri 
del povečanih stroškov se je prenesel 
naprej na raven posrednih kupcev v sporu, 
ki teče pred njim. Podjetju kršitelju bi 
moralo biti dovoljeno, da predloži dokaze, 
ki izkazujejo, da dejanska izguba bodisi ni 
bila prenesena naprej bodisi ni bila 
prenesena naprej v celoti.

stroškov za neposrednega kupca toženca, 
da je posredni kupec kupil blago ali 
storitve, ki so bili predmet kršitve, ali kupil 
blago ali storitve, ki so bili narejeni iz 
blaga ali storitev, ki so bili predmet 
kršitve, ali so takšno blago ali storitve 
vsebovali, in da je posredni kupec to blago 
ali storitve kupil od neposrednega kupca 
ali drugega posrednega kupca, ki je prek 
dobavne verige neposredno povezan s 
tožencem. Kar zadeva ocenjevanje obsega 
nadaljnjega prenosa, bi moralo biti 
nacionalno sodišče pristojno oceniti, kateri 
del povečanih stroškov se je prenesel 
naprej na raven posrednih kupcev v sporu, 
ki teče pred njim.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Da bi odpravili to asimetrijo 
informacij in nekatere težave v zvezi z 
ocenjevanjem škode zaradi kršitve
protimonopolnih pravil ter da bi zagotovili 
učinkovitost odškodninskih zahtevkov, je 
primerno domnevati, da je kršitev v 
primeru kartela povzročila škodo, zlasti 
prek vpliva na ceno. Odvisno od dejstev v 
zadevi to pomeni, da je kartel povzročil 
zvišanje cene ali preprečil znižanje cen, do 
katerega bi prišlo, če ne bi bilo kršitve. 
Podjetje kršitelj bi moralo imeti možnost 
izpodbijanja takšne domneve. To 
izpodbojno domnevo je primerno omejiti 

(35) Da bi odpravili nekatere težave v 
zvezi z ocenjevanjem škode zaradi kršitve 
protimonopolnih pravil, bi nacionalna 
sodišča morala imeti pristojnost, da
ugotovijo, ali je prišlo do škode, in ocenijo 
njeno vrednost, pri čemer bi upoštevala 
dokaze, ki so jih predložile vse stranke.
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na kartele zaradi njihove skrivne narave,
ki povečuje omenjeno asimetrijo 
informacij in oškodovancu otežuje, da bi 
pridobil ustrezne dokaze, s katerimi bi 
dokazal obstoj škode.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Da bi spodbudili sklepanje 
sporazumnih poravnav, podjetje kršitelj, ki 
plača odškodnino v okviru sporazumne 
rešitve spora, ne bi smelo biti postavljeno v 
slabši položaj v razmerju do sokršiteljev, 
kot bi bilo, če ne bi sklenilo sporazumne 
poravnave. To se lahko zgodi, kadar je 
kršitelj, ki se poravnava, tudi po sklenitvi 
sporazumne poravnave še naprej solidarno 
odgovoren za celotno škodo, povzročeno s 
kršitvijo. Kršitelj, ki se poravnava, zato 
načeloma ne bi smel biti dolžan prispevati 
k finančnemu znesku odškodnine, ki ga 
njegovi sokršitelji, ki se niso poravnali, 
plačajo oškodovancu, s katerim se je prvi 
kršitelj že poravnal. Pogoj za to pravilo o 
neplačilu prispevka je, da se je zahtevek 
oškodovanca zmanjšal za delež kršitelja, s 
katerim se je poravnal, v škodi, ki mu je 
bila povzročena. Ta delež bi bilo treba 
določiti v skladu z istimi pravili, ki se 
uporabljajo za določitev prispevkov med 
podjetji kršitelji (uvodna izjava (27) 
zgoraj). Brez takšnega zmanjšanja 
odškodnine bi bili kršitelji, ki se niso 
poravnali, neupravičeno prizadeti s 
poravnavo, katere stranke niso bili. 
Kršitelj, ki se poravna, bo še vedno moral 
plačati odškodnino, kadar bo to edina 
možnost oškodovanca, da pridobi polno 
nadomestilo.

(40) Da bi spodbudili sklepanje 
sporazumnih poravnav, podjetje kršitelj, ki 
plača odškodnino v okviru sporazumne 
rešitve spora, ne bi smelo biti postavljeno v 
slabši položaj v razmerju do sokršiteljev, 
kot bi bilo, če ne bi sklenilo sporazumne 
poravnave. To se lahko zgodi, kadar je 
kršitelj, ki se poravnava, tudi po sklenitvi 
sporazumne poravnave še naprej solidarno 
odgovoren za celotno škodo, povzročeno s 
kršitvijo. Kršitelj, ki se poravnava, zato 
načeloma ne bi smel biti dolžan prispevati 
k finančnemu znesku odškodnine, ki ga 
njegovi sokršitelji, ki se niso poravnali, 
plačajo oškodovancu, s katerim se je prvi 
kršitelj že poravnal. Pogoj za to pravilo o 
neplačilu prispevka je, da se je zahtevek 
oškodovanca zmanjšal za delež kršitelja, s 
katerim se je poravnal, v škodi, ki mu je 
bila povzročena. Ta delež bi bilo treba 
določiti v skladu z istimi pravili, ki se 
uporabljajo za določitev prispevkov med 
podjetji kršitelji (uvodna izjava (27) 
zgoraj). Brez takšnega zmanjšanja 
odškodnine bi bili kršitelji, ki se niso 
poravnali, neupravičeno prizadeti s 
poravnavo, katere stranke niso bili.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsakdo, ki je utrpel škodo zaradi kršitve 
zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje o konkurenci, lahko zahteva 
polno nadomestilo za takšno škodo.

1. Vsakdo, ki je utrpel škodo zaradi kršitve 
zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje o konkurenci, lahko zahteva 
polno nadomestilo za takšno škodo, brez 
poseganja v zahteve nacionalne 
zakonodaje za ugotavljanje odgovornosti.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. S polnim nadomestilom se za vsakogar, 
ki je utrpel škodo, vzpostavi stanje, v 
katerem bi ta oseba bila, če ne bi bilo 
kršitve. Zato polno nadomestilo zajema 
nadomestilo za dejansko škodo in 
izgubljeni dobiček ter plačilo obresti od 
nastanka škode do dejanskega plačila 
nadomestila v zvezi s takšno škodo.

2. S polnim nadomestilom se za vsakogar, 
ki je utrpel škodo, vzpostavi stanje, v 
katerem bi ta oseba bila, če ne bi bilo 
kršitve. Zato polno nadomestilo zajema 
nadomestilo za dejansko škodo in 
izgubljeni dobiček in, kjer je primerno,
plačilo obresti v zvezi s takšno škodo.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 4 – točka 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „pritožbeno sodišče“ pomeni nacionalno 
sodišče, ki je pristojno za sodno presojo 
odločb nacionalnih organov, pristojnih za 
konkurenco, v okviru česar je lahko 
pristojno tudi za ugotavljanje kršitev 
člena 101 ali 102 PDEU;

9. „sodišče za varstvo konkurence“ 
pomeni nacionalno sodišče, ki je pristojno 
za sodno presojo odločb nacionalnih 
organov, pristojnih za konkurenco, ali za 
ugotavljanje kršitev člena 101 ali 102 
PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 4 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. „odločba o kršitvi“ pomeni odločbo 
organa, pristojnega za konkurenco, ali
pritožbenega sodišča, ki ugotovi kršitev 
zakonodaje o konkurenci;

10. „odločba o kršitvi“ pomeni odločbo 
organa, pristojnega za konkurenco, ali 
sodišča za varstvo konkurence, ki ugotovi 
kršitev zakonodaje o konkurenci;

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 4 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. „pravnomočna“ odločba o kršitvi 
pomeni odločbo organa, pristojnega za 
konkurenco, ali pritožbenega sodišča, 
zoper katero ni več mogoče vložiti rednega 
pravnega sredstva;

11. „pravnomočna“ odločba o kršitvi 
pomeni odločbo organa, pristojnega za 
konkurenco, ali sodišča za varstvo 
konkurence, zoper katero ni več mogoče 
vložiti rednega pravnega sredstva;

Or. en
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 4 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „program prizanesljivosti“ pomeni 
program, na podlagi katerega udeleženec v
skrivnem kartelu neodvisno od drugih 
podjetij v kartelu sodeluje s preiskovalnim 
organom ali organom, pristojnim za 
konkurenco, tako da prostovoljno predstavi 
informacije o kartelu in svojo vlogo v
njem, v zameno za kar se mu prizna 
imuniteta pred kakršno koli globo, ki se 
naloži kartelu, ali znižanje zneska takšne 
globe;

13. „program prizanesljivosti“ pomeni 
program, na podlagi katerega udeleženec v
protikonkurenčnem dogovoru, odločitvi 
ali praksi neodvisno od drugih podjetij v
tem dogovoru, odločitvi ali praksi sodeluje 
s preiskovalnim organom ali organom, 
pristojnim za konkurenco, tako da 
prostovoljno predstavi informacije o
dogovoru, odločitvi ali praksi in svojo 
vlogo v njih, v zameno za kar se mu prizna 
imuniteta pred kakršno koli globo, ki se 
naloži za dogovor, odločitev ali prakso, ali
znižanje zneska takšne globe;

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 4 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. „izjava podjetja zaradi prizanesljivosti“ 
pomeni ustno ali pisno predložitev 
informacij podjetja o skrivnem kartelu in 
njegovi vlogi v njem, ki jo podjetje ali 
njegov zastopnik prostovoljno zagotovi 
organu, pristojnemu za konkurenco, in ki je 
bila pripravljena posebej zaradi predložitve 
organu, da bi se podjetju priznala imuniteta 
ali znižanje zneska globe v okviru 
programa prizanesljivosti v zvezi z 
izvajanjem člena 101 PDEU ali zadevnimi 
določbami nacionalne zakonodaje; to ne 
zajema dokumentov ali informacij, ki 
obstajajo neodvisno od postopka organa, 
pristojnega za konkurenco („predhodne 
informacije“);

14. „izjava zaradi prizanesljivosti“ pomeni 
ustno ali pisno predložitev informacij 
podjetja o protikonkurenčnem dogovoru, 
odločitvi ali praksi in njegovi vlogi v njih, 
ki jo podjetje ali njegov zastopnik kadar 
koli med postopkom prostovoljno zagotovi 
organu, pristojnemu za konkurenco, in ki je 
bila pripravljena zaradi predložitve organu, 
da bi se podjetju priznala imuniteta ali 
znižanje zneska globe v okviru programa 
prizanesljivosti v zvezi z izvajanjem 
člena 101 PDEU ali zadevnimi določbami 
nacionalne zakonodaje, skupaj z vsemi 
prilogami k takšni izjavi; to ne zajema 
dokumentov ali informacij, ki obstajajo 
neodvisno od postopka organa, pristojnega 
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za konkurenco („predhodne informacije“);

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev „izjave podjetja zaradi prizanesljivosti“ ne vsebuje vseh dokumentov, 
ki vsebujejo dokaze, ki pomenijo samoobtožbo in jih je predložil prosilec za prizanesljivost. 
Zato omejitev zaščite dokumentov, ki jih predloži prosilec za prizanesljivost, na zgolj „izjavo 
podjetja zaradi prizanesljivosti“ in vlogo za poravnavo, kot je opredeljena v zakonodajnem 
predlogu, ne dosega želenega cilja ohranitve učinkovitosti in uspešnosti postopkov 
prizanesljivosti in poravnave.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 4 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. „sporazumna poravnava“ pomeni 
sporazum, v skladu s katerim se plača 
odškodnina na podlagi sporazumne rešitve 
spora.

17. „sporazumna poravnava“ pomeni 
sporazum, v skladu s katerim se plača 
odškodnina na podlagi sporazumne rešitve 
spora, vključno z dogovorom, s katerim se 
podjetje zaveže k plačevanju odškodnine 
žrtvam kršitev pravil o konkurenci iz 
zavarovanega odškodninskega sklada.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 4 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a. „neposredni kupec“ pomeni 
neposredno stranko podjetja, ki je kršilo 
konkurenčno pravo;

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 4 – točka 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17b. „posredni kupec“ pomeni kupec 
izdelkov ali storitev podjetja, ki je kršilo 
konkurenčno pravo, ki teh proizvodov ni 
kupil neposredno od podjetja kršitelja.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Razkritje dokazov
1. Kadar je tožnik predstavil dejstva in 
dokaze, ki so mu na voljo pod razumnimi 
pogoji in verjetno utemeljujejo sum, da je 
tožnik ali da so osebe, ki jih zastopa, 
utrpeli škodo, ki jo je povzročila toženčeva 
kršitev zakonodaje o konkurenci, države 
članice zagotovijo, da lahko nacionalna 
sodišča tožencu ali tretji osebi odredijo 
razkritje dokazov, ne glede na to, ali so ti 
dokazi tudi del spisa organa, pristojnega 
za konkurenco, in sicer v skladu s pogoji 
iz tega poglavja. Države članice sodiščem 
zagotovijo tudi možnost, da na zahtevo 
toženca odredijo razkritje dokazov tožniku 
ali tretji osebi.
Ta določba ne vpliva na pravice in 
obveznosti nacionalnih sodišč iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 1206/2001.
2. Države članice zagotovijo, da 
nacionalna sodišča odredijo razkritje 
dokazov iz odstavka 1, če je stranka, ki 
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zahteva razkritje:
(a) izkazala, da z dokazi, ki so pomembni 
za utemeljitev njenega zahtevka ali 
obrambe, razpolaga nasprotna stranka ali 
tretja oseba; ter
(b) bodisi tako podrobno opisala te dokaze 
bodisi tako natančno opredelila njihove 
vrste, kot je to mogoče na podlagi dejstev, 
dostopnih pod razumnimi pogoji.
3. Države članice zagotovijo, da 
nacionalna sodišča omejijo razkritje 
dokazov le na tisto, kar je sorazmerno. Pri 
odločanju o tem, ali je razkritje, ki ga je 
zahtevala stranka, sorazmerno, 
nacionalna sodišča upoštevajo pravni 
interes vseh zadevnih strank in tretjih 
oseb. Zlasti upoštevajo:
(a) verjetnost, da je prišlo do zatrjevane 
kršitve zakonodaje o konkurenci;
(b) obseg in stroške razkritja, zlasti za 
zadevne tretje osebe;
(c) ali dokazi, ki naj bi bili razkriti, 
vsebujejo zaupne informacije, zlasti v 
zvezi s katerimi koli tretjimi osebami, in 
ali obstajajo dogovori o varovanju takšnih 
zaupnih informacij; ter 
(d) v primerih, ko kršitev preiskuje ali jo 
je preiskoval organ, pristojen za 
konkurenco, ali je zahteva vsebovala 
podrobnosti o naravi, predmetu ali vsebini 
takšnih dokumentov oziroma ali je bila 
zahteva splošna zahteva v zvezi z 
dokumenti, ki so bili predloženi organu, 
pristojnemu za konkurenco, ali so del 
spisa takšnega organa. 
4. Države članice zagotovijo, da 
nacionalna sodišča razpolagajo z 
učinkovitimi ukrepi, ki kar najbolj 
varujejo zaupne informacije pred 
neprimerno uporabo, pri tem pa tudi 
zagotavljajo, da so relevantni dokazi, ki 
vsebujejo takšne informacije, na voljo v 
postopku z odškodninsko tožbo.
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5. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da so vsi pravni privilegiji in 
druge pravice, na podlagi katerih ni treba 
razkriti dokazov, v celoti učinkoviti.
6. Če so nacionalna sodišča pristojna za 
odreditev razkritja brez zaslišanja osebe, 
od katere se razkritje zahteva, države 
članice zagotovijo, da sodišče ne določi 
kazni za neizpolnitev takšne odredbe, 
dokler ni zaslišalo naslovnika takšne 
odredbe.
7. Dokazi obsegajo vse vrste dokazov, ki so 
dopustni v postopkih pred nacionalnimi 
sodišči, zlasti dokumente in vse druge 
predmete, ki vsebujejo informacije, ne 
glede na vrsto nosilca, na katerem so 
shranjene informacije.
8. Ta člen, brez vpliva na obveznost iz 
odstavka 4 in omejitve iz člena 6, državam 
članicam ne preprečuje, da bi ohranile ali 
sprejele pravila v zvezi s sistemom širšega 
razkritja dokazov.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve razkritja dokazov iz spisa 
organa, pristojnega za konkurenco

Razkritje dokazov

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da nacionalna 
sodišča za namen postopka z odškodninsko 
tožbo nikoli ne morejo odrediti, naj stranka 
ali tretja oseba razkrije katero koli od 
naslednjih vrst dokazov:

1. Države članice zagotovijo, da nacionalna 
sodišča za namen postopka z odškodninsko 
tožbo načeloma ne morejo odrediti, naj 
stranka ali tretja oseba razkrije izjave za 
prizanesljivost ali kateri koli drug 
dokument, ki vsebuje dokaze, ki pomenijo 
samoobtožbo in jih je razkril prosilec za 
prizanesljivost. Vendar kadar tožnik 
predstavi dejstva, ki so razumno na voljo, 
in dovolj dokazov, da verodostojno 
dokaže, da so on ali tisti, ki jih zastopa, 
utrpeli škodo zaradi toženčeve kršitve 
pravil o konkurenci in da je izjava o 
prizanesljivosti ali katerikoli drug 
dokument, ki vsebuje dokaze, ki pomenijo 
samoobtožbo in jih je razkril prosilec za 
prizanesljivost, nepogrešljiva za podprtje 
njihovega zahtevka ter vsebuje dokaze, ki 
jih ni mogoče zagotoviti na drug način, 
lahko nacionalna sodišča tožencu ali tretji 
osebi odredijo razkritje dokazov, ne glede 
na to, ali so dokazi tudi del spisa organa, 
pristojnega za konkurenco, in sicer v 
skladu s pogoji iz tega poglavja. Države 
članice nacionalnim sodiščem zagotovijo 
tudi možnost, da na zahtevo toženca 
odredijo razkritje dokazov tožniku ali tretji 
osebi.
Ta določba ne posega v pravice in 
obveznosti nacionalnih sodišč iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 1206/2001.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita določenih dokumentov sama po sebi je v skladu s sodbami Sodišča (Pfleiderer in 
Donau Chemie) neskladna s primarno zakonodajo, saj bi kršila načelo učinkovitosti glede 
pravice do nadomestila. Uvedba takšne zaščite bi torej vzpostavila preveč daljnosežno raven 
zaščite, ki verjetno ne bi bila upoštevana in bi zato povzročila pravno negotovost. Poleg tega 
obstaja tveganje nasprotne razlage besedila člena 6 v prid razkritju dokumentov, omenjenih v 
členu 6(1) in (2).
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izjav podjetij zaradi prizanesljivosti in črtano

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vlog za poravnavo. črtano

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da lahko
nacionalna sodišča šele po tem, ko je 
organ, pristojen za konkurenco, končal 
postopek ali izdal odločbo iz člena 5 
Uredbe št. 1/2003 ali Poglavja III Uredbe 
št. 1/2003, za namen postopkov z 
odškodninskimi tožbami odredijo razkritje
naslednjih vrst dokazov:

2. Države članice zagotovijo, da nacionalna 
sodišča odredijo razkritje dokazov iz 
odstavka 1, če stranka, ki zahteva 
razkritje:

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije, ki jih je pripravila fizična 
ali pravna oseba posebej za postopek 
organa, pristojnega za konkurenco;

(a) navede dokaze, s katerimi razpolaga 
nasprotna stranka ali tretja oseba in ki so 
pomembni za utemeljitev njenega 
zahtevka ali obrambe; 

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije, ki jih je zbral organ, 
pristojen za konkurenco, med svojim 
postopkom.

(b) dokaže, da je vložila zahtevek za 
razkritje dokazov v zvezi z določeno 
odškodninsko tožbo, ki je bila vložena 
pred nacionalnim sodiščem v Uniji; ter

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v obsegu, ki je zadovoljiv za 
nacionalno sodišče, pri katerem je vložen 
zahtevek, dokaže, da vložnik zahtevka ali 
druga z njim povezana oseba pridobljenih 
dokazov ne bo uporabil v katerem koli 
drugem postopku in da jih vložnik 
zahtevka ali druga z njim povezana oseba 
ne bo dal na voljo tretji stranki, razen če 
to izrecno odobri nacionalno sodišče, pred 
katerim je bila vložena zadevna 
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odškodninska tožba;

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sodišče lahko razkritje dokazov iz spisa 
organa, pristojnega za konkurenco, ki ne 
spadajo v nobeno od vrst, navedenih v 
odstavku 1 ali 2 tega člena, odredi kadar 
koli v postopku z odškodninsko tožbo.

3. Države članice zagotovijo, da lahko 
nacionalna sodišča odredijo razkritje 
določenih delov dokazov ali kategorij 
dokazov, ki se opredelijo čim bolj 
natančno in ozko na podlagi dejstev, 
dostopnih pod razumnimi pogoji.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z obrazložitvenem memorandumom k zakonodajnemu predlogu Komisije bi bilo 
treba zahtevke za razkritje vseh dokumentov običajno šteti za nesorazmerne in neskladne z 
dolžnostjo vložnika zahtevka, da čim bolj natančno in ozko opredeli dokaze oz. vrste dokazov. 
Tožnik mora dokaze oz. vrste dokazov opredeliti čim bolj natančno in ozko, da bi se izognili 
„iskanju na slepo�.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da 
nacionalna sodišča omejijo razkritje 
dokazov le na tisto, kar je sorazmerno in 
se nanaša na odškodninsko tožbo v Uniji. 
Pri odločanju o tem, ali je razkritje, ki ga 
je zahtevala stranka, sorazmerno, 
nacionalna sodišča upoštevajo javni 
interes in zakonite interese vseh zadevnih 
zasebnih strank. Zlasti upoštevajo:
(a) potrebo po varovanju učinkovitosti 
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javnega izvrševanja zakonodaje o 
konkurenci, zlasti glede tveganj, ki bi jih 
razkritje dokumentov pomenilo za:
(i) programe prizanesljivosti, ki jih 
upravljajo organi, pristojni za 
konkurenco;
(ii) poravnalne postopke, ki jih upravljajo 
organi, pristojni za konkurenco;

(iii) notranje postopke odločanja pri 
organu, pristojnem za konkurenco, in 
Evropski mreži za konkurenco;
(b) verjetnost, da je prišlo do domnevne 
kršitve zakonodaje o konkurenci;
(c) obseg in stroške razkritja, zlasti za 
zadevne tretje osebe;
(d) ali dokazi, ki naj bi bili razkriti, 
vsebujejo zaupne informacije, zlasti v 
zvezi s katerimi koli tretjimi osebami, in 
ali obstajajo dogovori o varovanju takšnih 
zaupnih informacij; 
(e) v primerih, ko kršitev preiskuje ali jo je 
preiskoval organ, pristojen za 
konkurenco, ali je zahteva vsebovala 
podrobnosti o naravi, predmetu ali vsebini 
takšnih dokumentov oziroma ali je bila 
zahteva splošna zahteva v zvezi z 
dokumenti, ki so bili predloženi organu, 
pristojnemu za konkurenco, ali ki so del 
spisa tega organa; ter
(f) potrebo po preprečevanju zlorabe 
pravic v zvezi z razkritjem dokazov, 
določenih v tem poglavju, ter dokazov in 
informacij, ki iz njega izhajajo.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalna sodišča na voljo učinkovite 
ukrepe, ki kar najbolj varujejo zaupne 
informacije pred neprimerno uporabo, pri 
tem pa tudi zagotavljajo, da so relevantni 
dokazi, ki vsebujejo takšne informacije, 
na voljo v postopku z odškodninsko tožbo 
v Uniji. Interes podjetij pri izogibanju 
odškodninskim tožb zaradi kršitev ni 
komercialni interes, ki ga gre zaščititi.

Or. en

Obrazložitev
V členu 5 ni nikakršnih smernic glede zahtevkov za razkritje dokazov zunaj EU. Vseeno pa se 
dokazi o protikonkurenčnem dogovoru ali ureditvi v EU ne smejo uporabljati kot podlaga za 
tožbe oz. skupinske tožbe zunaj jurisdikcije EU. Predlogi sprememb člena 6(2) in (3) so 
opredeljeni tako, da ustrezno urejajo to vprašanje in zagotovijo, da do tega ne pride.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da so vsi pravni privilegiji in 
druge pravice, ki omogočajo varovanje 
nekaterih dokazov, v celoti učinkoviti.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Države članice zagotovijo, da so 
organi, pristojni za konkurenco, zaslišani, 
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preden nacionalno sodišče v skladu s tem 
členom odredi razkritje informacij, ki 
izhajajo iz spisov organov, ne glede na to, 
ali ima te informacije organ, pristojen za 
konkurenco, ali tretja oseba. 

Or. en

Obrazložitev

Velikokrat so informacije iz spisov organov, pristojnih za konkurenco, posredovane drugim 
organom, npr. državnim tožilcem. Tudi v teh primerih bi morali organi, pristojni za 
konkurenco, pred sodiščem utemeljiti, zakaj do razkritja ne bi smelo priti.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3e. Države članice zagotovijo, da so 
zainteresirane strani, ki imajo izjavo o 
prizanesljivosti ali drug dokument z 
dokazi, ki pomenijo samoobtožbo, ki jih 
predloži prosilec za prizanesljivost, 
zaslišane, preden nacionalno sodišče v 
skladu s tem členom odredi razkritje 
informacij iz navedenih dokumentov .

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3f. Če so nacionalna sodišča pristojna za 
odreditev razkritja brez zaslišanja osebe, 
od katere se razkritje zahteva, države 
članice zagotovijo, da nacionalno sodišče 
ne določi kazni za neizpolnitev takšne 
odredbe, dokler ni zaslišalo njenega 
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naslovnika.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3g. Države članice zagotovijo, da ima 
fizična ali pravna oseba ali organ, na
katerega se nanaša odredba nacionalnega 
sodišča iz tega člena, možnost, da sproži 
postopek zoper odločitev, vključno s 
predhodno odredbo. Organi, pristojni za 
konkurenco, bi morali imeti enako 
pravico po zaslišanju iz člena 6(3e).

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3h. Dokazi obsegajo vse vrste dokazov, ki 
so dopustni v postopkih pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem, zlasti dokumente 
in vse druge predmete, ki vsebujejo 
informacije, ne glede na vrsto nosilca, na 
katerem so shranjene informacije.

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da dokazi iz 
ene od vrst, navedenih v členu 6(1), ki jih 
pridobi fizična ali pravna oseba izključno 
z dostopom do spisa organa, pristojnega 
za konkurenco, pri uresničevanju svojih 
pravic do obrambe v skladu s členom 27 
Uredbe št. 1/2003 ali ustreznimi 
določbami nacionalne zakonodaje, niso 
dopustni v postopku z odškodninsko tožbo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo se črta zaradi črtanja člena 6.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da dokazi iz 
ene od vrst, navedenih v členu 6(2), ki jih 
pridobi fizična ali pravna oseba izključno 
z dostopom do spisa organa, pristojnega 
za konkurenco, pri uresničevanju svojih 
pravic do obrambe v skladu s členom 27 
Uredbe št. 1/2003 ali ustreznimi 
določbami nacionalne zakonodaje, niso 
dopustni v postopku z odškodninsko tožbo, 
dokler ta organ, pristojen za konkurenco, 
ne konča svojega postopka ali izda 
odločbe iz člena 5 Uredbe št. 1/2003 ali 
Poglavja III Uredbe št. 1/2003.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo se črta zaradi črtanja člena 6.
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da lahko 
dokaze, ki jih pridobi fizična ali pravna 
oseba izključno z dostopom do spisa 
organa, pristojnega za konkurenco, pri 
uresničevanju svojih pravic do obrambe v 
skladu s členom 27 Uredbe št. 1/2003 ali 
ustreznimi določbami nacionalne 
zakonodaje in ki niso dopustni v skladu z 
odstavkom 1 ali 2 tega člena, v postopku z 
odškodninsko tožbo uporabi le navedena 
fizična ali pravna oseba oziroma fizična ali 
pravna oseba, ki je njen pravni naslednik, 
vključno z osebo, ki je pravni naslednik 
zahtevka pravnega predhodnika.

3. Države članice zagotovijo, da lahko 
dokaze, ki jih pridobi fizična ali pravna 
oseba izključno z dostopom do spisa 
organa, pristojnega za konkurenco, pri 
uresničevanju svojih pravic do obrambe v 
skladu s členom 27 Uredbe št. 1/2003 ali 
ustreznimi določbami nacionalne 
zakonodaje, v postopku z odškodninsko 
tožbo uporabi le navedena fizična ali 
pravna oseba oziroma fizična ali pravna 
oseba, ki je njen pravni naslednik, vključno 
z osebo, ki je pravni naslednik zahtevka 
pravnega predhodnika.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) stranka, ki je dokaze uničila, vedela ali 
bi se lahko od nje razumno pričakovalo, 
da je vedela, da je bila pri nacionalnem 
sodišču vložena odškodninska tožba in da 
so bili dokazi relevantni za utemeljitev 
bodisi odškodninskega zahtevka bodisi 
ugovora zoper njega; ali

(ii) stranka, ki je dokaze uničila, vedela, da 
je bila pri nacionalnem sodišču vložena 
odškodninska tožba in da so bili dokazi 
relevantni za utemeljitev bodisi 
odškodninskega zahtevka bodisi ugovora 
zoper njega; ali

Or. en

Obrazložitev

V primeru malomarnosti se ne bi smele izvajati sankcije.
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Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zlorabijo pravice v zvezi z razkritjem 
dokazov, določene v tem poglavju, ter 
dokaze in informacije, ki iz njega izhajajo.

(d) zlorabijo pravice v zvezi z razkritjem 
dokazov, določene v tem poglavju, ter 
dokaze in informacije, ki iz njega izhajajo, 
zlasti če so informacije, pridobljene z 
razkritjem, posredovane tretjim osebam 
ali uporabljene v drugih postopkih v 
nasprotju s členom 5(2)(bb).

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar nacionalna sodišča v skladu s 
členom 101 ali 102 PDEU ali nacionalno 
zakonodajo o konkurenci v postopkih z 
odškodninskimi tožbami odločajo o 
sporazumih, sklepih ali ravnanjih, ki so že 
predmet pravnomočne odločbe o kršitvi, ki 
sta jo izdala nacionalni organ, pristojen za 
konkurenco, ali pritožbeno sodišče, države 
članice zagotovijo, da nacionalna sodišča 
ne morejo sprejeti odločitev v nasprotju s 
takšnimi odločbami o kršitvi. Ta obveznost 
ne posega v pravice in obveznosti iz 
člena 267 PDEU.

Kadar nacionalna sodišča v skladu s 
členom 101 ali 102 PDEU ali nacionalno 
zakonodajo o konkurenci v postopkih z 
odškodninskimi tožbami odločajo o 
sporazumih, sklepih ali ravnanjih, ki so že 
predmet pravnomočne odločbe o kršitvi, ki 
sta jo izdala nacionalni organ, pristojen za 
konkurenco, ali sodišče za varstvo 
konkurence, države članice zagotovijo, da 
nacionalna sodišča ne morejo sprejeti 
odločitev v nasprotju s takšnimi odločbami 
o kršitvi. Ta obveznost ne posega v pravice 
in obveznosti iz člena 267 PDEU, pravico 
do učinkovitega pravnega sredstva, 
poštenega sojenja in obrambe v skladu s 
členoma 47 in 48 Listine ter pravico do 
poštenega zaslišanja v skladu s členom 6 
Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. V skladu s 
tem so odločitve nacionalnih organov, 
pristojnih za konkurenco, in sodišč za 
konkurenco zavezujoča, če pri preiskavi 
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ni prišlo do očitnih napak in če so bile 
spoštovane pravice do obrambe.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s pravno državo zavezujoči učinek ne velja v primerih, ko je med preiskavo dejstev 
prišlo do očitnih napak ali ko pri postopku pred nacionalnim organom, pristojnim za 
konkurenco, ali sodiščem za varstvo konkurence niso bile spoštovane pravice toženca.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) z opredelitvijo takšnega ravnanja kot
kršitve zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje o konkurenci;

(ii) z dejstvi, ki opredelijo takšno ravnanje
kot kršitev zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje o konkurenci;

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da je 
zastaralni rok za vložitev odškodninske 
tožbe vsaj pet let.

4. Države članice zagotovijo, da je 
zastaralni rok za vložitev odškodninske 
tožbe vsaj tri leta.

Or. en

Obrazložitev

Zastaralni rok treh let se zdi ustrezen. Namreč, tožniki bodo v vsakem primeru zahtevali 
odškodnino čim prej po pravno zavezujoči odločitvi organa, pristojnega za konkurenco, 
obenem pa triletno obdobje zadostuje, da lahko tožniki pripravijo tožbo.
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Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da se 
zastaranje zadrži, če organ, pristojen za 
konkurenco, sprejme ukrep za namen 
preiskave ali postopka o kršitvi, s katero je 
povezana odškodninska tožba. Zadržanje 
zastaranja preneha najprej eno leto po
pravnomočnosti odločbe o kršitvi ali 
drugačnem koncu postopka.

5. Države članice zagotovijo, da se 
zastaranje zadrži, če organ, pristojen za 
konkurenco, sprejme ukrep za namen 
preiskave ali postopka o kršitvi, s katero je 
povezana odškodninska tožba. Zadržanje 
zastaranja preneha šest mesecev od dneva
pravnomočnosti odločbe o kršitvi ali 
drugačnem koncu postopka.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Brez poseganja v odstavke 1 do 5 tega 
člena, se odškodninske tožbe sprožijo v 
roku 10 let od dogodka, ki je bil povod 
zanje.

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da je 
podjetje, ki mu je organ, pristojen za 
konkurenco, priznal imuniteto pred 
globami v okviru programa 
prizanesljivosti, odškodninsko odgovorno 
oškodovancem, ki niso njegovi neposredni 

črtano
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ali posredni kupci oziroma dobavitelji, le v 
primeru, ko ti ne morejo pridobiti polnega 
nadomestila od drugih podjetij, ki so 
vpletena v isto kršitev zakonodaje o 
konkurenci.

Or. en

Obrazložitev

Privilegij, odobren prosilcu za imuniteto, v skladu s predlagano ureditvijo negativno vpliva 
na žrtve in sokršitelje, zato jim je treba podeliti pravico do udeležbe, kar bi lahko vključevalo 
celo dostop do evidenc in/ali pravico do pritožbe nad odločitvijo o imuniteti. Ta udeležba se 
vendarle zdi neizvedljiva – identiteta žrtev je velikokrat neznana, prav tako pa jih je lahko 
zelo veliko. Kljub temu pa je prosilec za imuniteto v privilegiranem položaju glede na 
sokršitelje. 

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
toženec v postopku z odškodninsko tožbo 
kot ugovor zoper odškodninski zahtevek 
uveljavlja dejstvo, da je tožnik v celoti ali 
delno prenesel naprej povečane stroške, ki 
so posledica kršitve. Dokazno breme glede 
nadaljnjega prenosa povečanih stroškov 
nosi toženec.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
toženec v postopku z odškodninsko tožbo 
kot ugovor zoper odškodninski zahtevek 
uveljavlja dejstvo, da je tožnik v celoti ali 
delno prenesel naprej povečane stroške, ki 
so posledica kršitve, če je nadaljnji prenos 
povzročila kršitev in ga ni sprožila izguba 
dobička tožnika. Dokazno breme glede 
nadaljnjega prenosa povečanih stroškov 
nosi toženec.

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da je 
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nacionalno sodišče pristojno, da oceni, 
kateri del povečanih stroškov se je 
prenesel naprej.

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so bili povečani stroški preneseni 
naprej na osebe na naslednji stopnji 
dobavne verige, ki nimajo pravne 
možnosti zahtevati nadomestila za škodo, 
ki so jo utrpele, toženec ni upravičen do 
uveljavljanja ugovora iz prejšnjega 
odstavka.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pravne nezmožnosti je težko oceniti – v primeru nadaljnjega prenosa je ta izraz 
premalo jasen. Poleg tega bi pravne ovire, zaradi katerih posredni kupec ne bi imel možnosti 
zahtevati nadomestila za škodo, ki jo je utrpel, pomenile kršitev sodne prakse Sodišča 
Evropske unije (glej zadevo Courage in Crehan; Manfredi) in do njih sploh ne bi smelo priti. 
Predlagano besedilo lahko pripelje do dodelitve nadomestila tožnikom, ki niso utrpeli škode, 
in/ali do previsokih nadomestil.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru iz odstavka 1 tega člena se 
šteje, da je posredni kupec dokazal, da so 
bili nanj preneseni povečani stroški, če 
izkaže:

Da bi dokazal, da je prišlo do nadaljnjega 
prenosa, bi moral v primeru iz odstavka 1 
posredni kupec izkazati vsaj vse, kar sledi:

Or. en
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Obrazložitev

Dokazi, ki jih mora posredni kupec predložiti, da bi dokazal nadaljnji prenos, niso dovolj. Če 
so izpolnjeni samo naslednji pogoji: (a) obstoj kršitve, (b) povečani stroški za neposrednega 
kupca zaradi te kršitve in (c) da je kupil blago ali storitve, ki so predmet te kršitve ali iz nje 
izhajajo, to še ni zadosten dokaz o nadaljnjem prenosu na posrednega kupca.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) da je kupil blago ali storitve, ki so bili 
predmet kršitve, oziroma blago ali storitve, 
ki izhajajo iz blaga ali storitev, ki so bile 
predmet kršitve, ali pa vsebujejo takšno 
blago ali storitve.

(c) da je kupil blago ali storitve, ki so bili 
predmet kršitve, oziroma blago ali storitve, 
ki izhajajo iz blaga ali storitev, ki so bile 
predmet kršitve, ali pa vsebujejo takšno 
blago ali storitve; ter

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) da je to blago ali storitve kupil od 
neposrednega kupca ali drugega 
posrednega kupca, ki je prek dobavne 
verige neposredno povezan s tožencem.

Or. en

Obrazložitev

Dokazi, ki jih mora posredni kupec predložiti, da bi dokazal nadaljnji prenos, niso dovolj. Če 
so izpolnjeni samo naslednji pogoji: (a) obstoj kršitve, (b) povečani stroški za neposrednega 
kupca zaradi te kršitve in (c) da je kupil blago ali storitve, ki so predmet te kršitve ali iz nje 
izhajajo, to še ni zadosten dokaz o prenosu naprej na posrednega kupca.
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Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se v 
primeru kartelne kršitve domneva, da je 
kršitev povzročila škodo. Podjetje kršitelj 
ima pravico, da izpodbija to domnevo.

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalna sodišča pristojnost, da 
ugotovijo, ali je prišlo do škode, in ocenijo 
njeno vrednost, pri čemer upoštevajo 
dokaze, ki so jih predložile stranke.

Or. en

Obrazložitev

Izpodbojna domneva, da je bila v primeru kartelne kršitve povzročena škoda, pomeni 
posplošitev resničnega stanja in ni povsem točna. Ni gospodarskih dokazov o tem, da vsi 
karteli povzročajo škodo. Poleg tega lahko Evropska komisija oglobi zelo različne oblike 
protikonkurenčnih dogovorov ali ureditev: cenovne kartele in ohlapnejše oblike stikov med 
konkurenčnimi podjetji (izmenjavanje informacij o drugih merilih kot cene). To ne pomeni 
nujno, da imajo vse omenjene oblike gospodarski vpliv. Polega tega toženec nima na voljo 
usmeritev, kako lahko to domnevo izpodbija.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da dokazno 
breme ter dokazni standard in standard 
zadostne navedbe dejstev, ki so potrebni za 
ocenjevanje škode, ne morejo dejansko 
onemogočiti uveljavljanja pravice 
oškodovanca do odškodnine ali ga 
pretirano otežiti. Države članice 
zagotovijo, da se sodišču podeli pristojnost 
za ocenjevanje obsega škode.

2. Države članice zagotovijo, da dokazno 
breme ter dokazni standard in standard 
zadostne navedbe dejstev, ki so potrebni za 
ocenjevanje škode, ne morejo dejansko 
onemogočiti uveljavljanja pravice 
oškodovanca do odškodnine ali ga 
pretirano otežiti.

Or. en
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Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da lahko 
organi, pristojni za konkurenco, ki so del 
mreže javnih organov, ki uporablja 
pravila Unije na področju konkurence, 
začasno prekinejo postopke, kadar so 
strani teh postopkov udeležene v 
postopkih sporazumnega reševanja sporov 
glede odškodninskega zahtevka. 
Nadomestilo, ki je bilo ali bo izplačano 
žrtvam v skladu s temi postopki, šteje kot 
olajševalna okoliščina pri določanju 
višine globe.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili hitro in stroškovno učinkovito rešitev, se v postopek organov, pristojnih za 
konkurenco, vključi mehanizem prostovoljnega nadomestila. Po obvestilu o nasprotovanju 
(pred sklepom o globi zaradi kršitve) lahko organ, pristojen za konkurenco, določi časovni 
okvir, v katerem lahko kršitelji sami dosežejo poravnavo s svojimi žrtvami. Če organ, 
pristojen za konkurenco, meni, da je plačano nadomestilo ustrezno in zakonito, to upošteva 
pri določanju globe.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se na 
podlagi dogovora o poravnavi zahtevek 
oškodovanca, ki se poravna, zmanjša za 
delež sokršitelja, s katerim se poravna, v 
škodi, ki jo je kršitev povzročila 
oškodovancu. Sokršitelji, ki se ne 
poravnajo, za preostali znesek zahtevka ne 
morejo terjati prispevka od sokršitelja, ki 
se poravna. Le kadar sokršitelji, ki se ne 

1. Države članice zagotovijo, da se na 
podlagi dogovora o poravnavi zahtevek 
oškodovanca, ki se poravna, zmanjša za 
delež sokršitelja, s katerim se poravna, v 
škodi, ki jo je kršitev povzročila 
oškodovancu. Sokršitelji, ki se ne 
poravnajo, za preostali znesek zahtevka ne 
morejo terjati prispevka od sokršitelja, ki 
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poravnajo, ne morejo plačati zneska 
preostale škode iz zahtevka, se lahko od 
sokršitelja, ki se je poravnal, zahteva 
plačilo deleža v škodi oškodovancu, ki se 
poravna.

se poravna.

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da se lahko od sokršitelja, ki se je poravnal, zahteva plačilo deleža v škodi 
oškodovancu, ki se poravna, kadar sokršitelji, ki se ne poravnajo, ne morejo plačati zneska 
preostale škode iz zahtevka, se črta, saj ne spodbuja poravnav, kar je v nasprotju s prvotnim 
ciljem Evropske komisije. To strani, ki se je pripravljena poravnati, ne zagotavlja varnosti, če 
bo na koncu morala plačati (tudi) delež svojih sokršiteljev, in jo torej odvrača od poravnave.
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Predlog Komisije je pripravljen na podlagi pripravljalnega dela, ki zajema zeleno knjigo iz 
leta 2005, belo knjigo iz leta 2008 in osnutek smernic o ocenjevanju škode. V skladu s temi in 
drugimi študijami veliko tistih, ki so zaradi protikonkurenčnega sporazuma ali ureditve plačali 
previsoke cene, ne dobi nadomestila. V zadnjih letih je bilo opaziti povečanje zasebnih tožb. 
Sedanji okvir je treba spremeniti, da bi omogočili a) celovitejši pristop k odškodninam in b) 
boljše sodelovanje med javnim in zasebnim izvrševanjem. To pomeni izboljšanje izvrševanja 
v celoti na eni strani in zagotavljanje učinkovitih nadomestil za žrtve kršitev pravil 
konkurence na drugi.

Predlog direktive je namenjen uskladitvi obstoječih pravil držav članic na področju 
odškodninskih tožb pred nacionalnimi sodišči. V skladu s predlogom se ohrani temeljna 
naloga Komisije in nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, torej odkrivanje in 
preiskovanje kršitev konkurenčnega prava ter nalaganje glob podjetjem, zasebne tožbe pa ne 
bodo prevzele nalog odvračanja in kaznovanja. Zaščiti se tudi program prizanesljivosti, ki je 
pomembno orodje odkrivanja kršitev.

2. Postopek v Evropskem parlamentu

Odbor ECON je bil imenovan kot glavni odbor, ki bo ta predlog obravnaval. Odbor IMCO je 
podal mnenje, odbor JURI pa bo sodeloval v postopku okrepljenega sodelovanja.

3. Osnutek poročila

Poročevalec podpira splošne cilje predlagane direktive, in sicer a) optimizacija součinkovanja 
javnega in zasebnega izvrševanja zakonodaje o konkurenci ter b) zagotavljanje, da lahko žrtve 
kršitev pravil konkurence EU pridobijo polno nadomestilo za škodo, ki so jo utrpele. Meni, da 
je javno izvrševanje pravil konkurence temeljni element socialne tržne ekonomije, 
protikonkurenčni sporazumi in ureditve pa onemogočajo enega njenih bistvenih stebrov, 
pošteno konkurenco. Zato je treba zagotoviti določbe, da do takšnih sporazumov in ureditev 
ne bi prihajalo. Poročevalec meni, da je to predvsem javna naloga. Če pa tega ni mogoče 
preprečiti, je treba poiskati učinkovite načine kaznovanja ter hitra in učinkovita nadomestila 
škode. S pravico do nadomestila1 bodo imeli posamezniki možnost, da s postopki civilnega 
prava učinkovito zahtevajo nadomestilo za škodo. Vendar pa poročevalec meni, da morajo 
imeti orodja javnega izvrševanja pomembno vlogo pri izvrševanju, in zato dodatno predlaga, 
naj se v te postopke vključi hitra in stroškovno učinkovita nadomestila. Na ta način bodo 
okrepljene spodbude za hitro nadomestilo škode žrtvam. 

Poročevalec meni, da je treba posebno pozornost nameniti smotrni strukturi programov 
prizanesljivosti Komisije in nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco. Programi 
prizanesljivosti so dejansko v središču tematik, ki jih obravnava direktiva. Če ni prošenj za 
prizanesljivost, se zazna le malo primerov nekonkurenčnega ravnanja. Če ni ugotovljenih 

                                               
1 Glej zadevo C-453/99, Courage in Crehan, [2001] ECR I-6297; Združene zadeve od C-295/04 do 298/04.
Manfredi, [2006] ECR I-6619.
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primerov nekonkurenčnega ravnanja, na koncu ni žrtev, katerim bi nadomestili škodo. 

Poročevalec pozdravlja tudi priporočilo Komisije o kolektivnih pravnih sredstvih, namenjeno 
državam članicam. Strinja se s Komisijo, ki se je po javnih posvetovanjih o skladnem 
evropskem pristopu h kolektivnim pravnim sredstvom leta 2011 raje odločila za horizontalen 
pristop k temu vprašanju, kot da bi v ta predlog vključila posebne konkurenčne določbe o 
kolektivnih pravnih sredstvih.

Glede na navedeno poročevalec pozdravlja uravnotežen predlog in predlaga krepitev 
nekaterih elementov predloga direktiv z naslednjimi glavnimi spremembami.

3.1. Razkritje dokazov

Akademski svet je soglasen, da so programi prizanesljivosti najučinkovitejše orodje pri 
odkrivanju kartelov ter protikonkurenčnih sporazumov ali ureditev. Zato in ker se Komisija in 
organi, pristojni za konkurenco, zanašajo na te informacije, je treba dokaze, ki jih predložijo 
prosilci za prizanesljivost, zaščititi, da bi ohranili spodbude za program.

Vendar bi bila glede na nedavno sodno prakso Sodišča1 zaščita dokumentov sama po sebi 
neskladna s primarno zakonodajo, saj bi kršila načelo učinkovitosti glede pravice do 
nadomestila. Uvedba takšne zaščite bi torej povzročila preveč daljnosežno raven zaščite, ki 
verjetno ne bi bila upoštevana in bi zato povzročila pravno negotovost. V vsakem primeru pa 
je treba ohraniti spodbude programov prizanesljivosti. Poročevalec zato priporoča načelno 
zaščito dokumentov, ki jih predložijo prosilci za prizanesljivost, ki pa jo lahko pod 
določenimi pogoji odpravijo nacionalni sodniki. Na ta način se želi poročevalec izogniti 
nasprotni argumentaciji v prid razkritja vseh dokumentov, ki niso omenjeni v členu 6(1) in (2) 
pa so vseeno zelo pomembni za prosilca za prizanesljivost.

Poleg tega je treba dodati smernice v zvezi s prošnjami za razkritje dokazov, ki prihajajo iz 
držav zunaj Evropske unije. Poročevalec verjame, da izjava o prizanesljivosti ali drug 
dokument, ki vsebuje dokaze, ki pomenijo samoobtožbo, ki ju predloži prosilec za 
prizanesljivost, ne bosta uporabljena kot nadomestilo za (skupinske) tožbe zunaj pristojnosti 
EU.

3.2. Učinek nacionalnih odločb

Poročevalec v celoti podpira dokazno vrednost nacionalnih organov, pristojnih za 
konkurenco, ali nacionalnih sodišč za varstvo konkurence v nadaljnjih odškodninskih tožbah. 
V skladu z vladavino prava predlaga, naj se doda klavzula, ki preklicuje zavezujoč učinek v 
primerih, kadar niso bile spoštovane temeljne postopkovne pravice udeleženih strani.

3.3. Zastaranje

Poročevalec meni, da je triletno obdobje ustrezen časovni okvir, v katerem imajo žrtve kršitev 
zakonodaje o konkurenci primerno možnost za vložitev odškodninske tožbe, hkrati pa je 
zagotovljena ustrezna raven pravne varnosti za vse udeležene stranke. V številnih državah 

                                               
1 Zadeva C-536/11, DonauChemie [2013], odstavek 31; Zadeva C-360/09, Pfleiderer AG proti Bundeskartellamt 
[2011] ECR I-5161.
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članicah se je triletno zastaralno obdobje izkazalo za ustrezno. Sprejete so bile dodatne 
spremembe za dodatno okrepitev pravne varnosti zadevnih strani. 

3.4. Solidarna odgovornost

Predlog direktive postavlja uspešnega prosilca za prizanesljivost v privilegiran položaj kar 
zadeva njegovo civilno odgovornost, da bi ohranili privlačnost programa za prizanesljivost. 
Poročevalec predlaga, naj bo podjetje, ki mu je bila priznana imuniteta pred globami ali 
znižanje glob, na koncu odgovorno le svojim neposrednim ali posrednim kupcem ali 
dobaviteljem. Ta sprememba je posledica pomislekov v zvezi s postopkovno praktičnostjo 
predlaganega režima solidarne odgovornosti. Ker statistični podatki kažejo, da so prošnje za 
prizanesljivost spet v porastu, se zdi, da dodatne spodbude za programe za prizanesljivost niso 
potrebne.

3.5. Nadaljnji prenos povečanih stroškov

Toženec v postopku z odškodninsko tožbo lahko kot ugovor zoper odškodninski zahtevek 
uveljavlja dejstvo, da je tožnik na svoje kupce v celoti ali delno prenesel povečane stroške, ki 
so posledica kršitve. Poročevalec predlaga, naj imajo nacionalna sodišča pooblastilo, da 
ocenijo, kateri delež povečanih stroškov je bil prenesen. Vendar pa pravna nezmožnost osebe 
na naslednji stopnji dobavne verige, da zahteva nadomestilo za utrpelo škodo ni razlog, da ne 
bi bilo mogoče uveljavljati ugovora nadaljnjega prenosa. Prvič, na podlagi obstoječe sodne 
prakse1 takšne zakonske ovire ne bi smele obstajati ali pa jih je mogoče izpodbijati. Drugič, 
predlagano besedilo lahko pripelje do dodelitve nadomestila tožnikom, ki niso utrpeli škode, 
in/ali do previsokih nadomestil. In končno, poročevalec predlaga okrepitev dokazov, ki jih 
mora posredni kupec predložiti, da bi dokazal prenos in se izognil neustreznemu nadomestilu.

3.6. Domneva škode

Predlog direktive uvaja ovrgljivo domnevo škode v zvezi z obstojem škode zaradi kartela. 
Vendar pa je ovrgljiva domneva škode posplošitev resničnega stanja, ki ni povsem točna.
Evropska komisija kaznuje zelo različne protikonkurenčne sporazume ali ureditve: kartelne 
dogovore o cenah, pa tudi ohlapnejše oblike stikov med konkurenti in celo takšne, ki nimajo 
gospodarskega učinka (npr. T-mobile Netherlands BV in drugi). Poročevalec zato meni, da bi 
sodišča morala biti pooblaščena za ugotavljanje obstoja škode.

3.7. Sporazumno reševanje sporov

Poročevalec pozdravlja pobude iz predloga direktive o sporazumnem reševanju sporov med 
strankami. Da bi te spodbude ohranili, predlaga, naj se ne vključi klavzula, ki določa, da se 
lahko od sokršitelja, ki se je že poravnal, zahteva plačilo škode oškodovancu, ki se poravna, 
kadar sokršitelji, ki se ne poravnajo, ne morejo plačati zneska preostale škode. 

3.8. Prostovoljna odškodninska shema

Eden od temeljnih ciljev predlagane direktive je žrtvam kršitve zakonodaje o konkurenci 

                                               
1 Glej zadevo C-453/99, Courage in Crehan, [2001] ECR I-6297; Združene zadeve od C-295/04 do 298/04.
Manfredi, [2006] ECR I-6619. Zadeva C-360/09.
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omogočiti, da dobijo polno nadomestilo za škodo, ki so jo utrpele. Da bi zagotovili hitro in 
stroškovno učinkovito rešitev, je poročevalec, tudi na prošnjo poslancev evropskega 
parlamenta, v postopek organov, pristojnih za konkurenco, vključil mehanizem 
prostovoljnega nadomestila. Po obvestilu o nasprotovanju (in torej pred sklepom o globi 
zaradi kršitve zakonodaje o konkurenci) lahko organ, pristojen za konkurenco, določi časovni 
okvir, v katerem lahko kršitelji sami dosežejo poravnavo s svojimi žrtvami. Če organ, 
pristojen za konkurenco, meni, da je plačano nadomestilo ustrezno in zakonito, to upošteva 
pri določanju globe. Ta rešitev, kot kaže, je najhitrejši in stroškovno najučinkovitejši način, da 
žrtve kršitev pravil konkurence dobijo nadomestilo, obenem pa organu, pristojnemu za 
konkurenco, zagotavlja prožnost pri oceni nadomestila, plačanega žrtvam.


