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Pozměňovací návrh 14
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vzhledem k právu členských států 
zavést různé mechanismy kolektivního 
odškodnění je třeba členské státy 
povzbuzovat k tomu, aby při vytváření 
těchto mechanismu zřídily dobrovolný 
systém a aby nepřistupovaly k využívání 
kontingenčního poplatku, financování ze 
strany třetích stran a k ukládání 
odškodného s represivní funkcí. 

Or. en

Odůvodnění

V 15 členských státech existují různorodé postupy kolektivního odškodnění a jejich počet 
neustále roste.  Mnohé vnitrostátní systémy mají omezenou působnost a nejsou spotřebitelům  
snadno dostupné.  Z toho jednoznačně vyplývá, že je třeba stanovit jednoznačná pravidla a 
zřídit přeshraniční systém.  Kolektivní odškodnění by mělo být dostupné všem spotřebitelům 
v EU, nikoli pouze některým. 

Pozměňovací návrh 15
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Účinné prostředky, kterými budou 
moci spotřebitelé a podniky získat 
náhradu škody, odradí podniky od 
porušování právních předpisů a zajistí 
větší dodržování pravidel Unie v oblasti 
hospodářské soutěže. V zájmu posílení 
veřejnoprávního prosazování pravidel 
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v oblasti hospodářské soutěže v Unii by 
tedy mělo být podporováno nákladově 
efektivní, včasné a účinné odškodňování 
poškozených osob za porušení uvedených 
pravidel. Odškodnění poškozených osob 
v návaznosti na proces řešení sporů 
dohodou by měly orgány pro 
hospodářskou soutěž považovat při 
stanovování pokut za faktor omezující 
škody. Povzbuzování k odškodňování 
poškozených osob po dohodě by se nemělo 
dotknout nutnosti harmonizovat pravidla 
v členských státech upravující žaloby o 
náhradu škody za porušení právních 
předpisů členských států nebo Unie 
v oblasti hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu spotřebitelů a podniků je třeba, aby bylo odškodňování nákladově efektivní, včasné a 
účinné. Proto je třeba podporovat včasné řešení sporů dohodou tím, že se poskytnou pobídky 
související se stanovením pokut příslušnými orgány, aby se zajistilo, že odškodnění bude 
nákladově efektivní, včasné a účinné. 

Pozměňovací návrh 16
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) V souladu s nedávnými usneseními 
Evropského parlamentu o výročních 
zprávách Komise o hospodářské soutěži by 
pokuty vyměřované Komisí, také 
v souvislosti s podniky využívajícími 
politiky shovívavosti, měly zohledňovat i 
veškerá odškodnění již vyplacená 
poškozeným osobám a zúčastněné strany 
by měly být vedeny k tomu, aby před 
konečným rozhodnutím o vyměření 
pokuty dosáhly mimosoudního vyrovnání.
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu spotřebitelů a podniků je třeba, aby bylo odškodňování nákladově efektivní, včasné a 
účinné. Proto je třeba podporovat včasné řešení sporů dohodou tím, že se poskytnou pobídky 
související se stanovením pokut příslušnými orgány, aby se zajistilo, že odškodnění bude 
nákladově efektivní, včasné a účinné. 

Pozměňovací návrh 17
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Tato směrnice potvrzuje acquis 
communautaire týkající se práva Unie na 
náhradu škody způsobené porušením 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže, zejména aktivní 
legitimace a vymezení škody, jak je 
uvedeno v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie, a nepředjímá jeho případný 
další vývoj. Každá osoba, které byla 
protiprávním jednáním způsobena škoda, 
může požadovat náhradu skutečné ztráty 
(damnum emergens), ušlého zisku (lucrum 
cessans) a zaplacení úroků od okamžiku 
vzniku škody do doby, než bylo zaplaceno 
odškodnění. Toto právo se uznává u všech 
fyzických nebo právnických osob, 
spotřebitelů, podniků i orgánů veřejné 
moci, bez ohledu na existenci přímého 
smluvního vztahu s protiprávně jednajícím 
podnikem a bez ohledu na skutečnost, zda 
protiprávní jednání předtím zjistil orgán 
pro hospodářskou soutěž. Tato směrnice 
by neměla vyžadovat, aby členské státy 
zavedly při prosazování článků 101 a 102 
Smlouvy mechanismy kolektivního 
odškodnění.

(11) Tato směrnice potvrzuje acquis 
communautaire týkající se práva Unie na 
náhradu škody způsobené porušením 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže, zejména aktivní 
legitimace a vymezení škody, jak je 
uvedeno v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie, a nepředjímá jeho případný 
další vývoj. Každá osoba, které byla 
protiprávním jednáním způsobena škoda, 
může požadovat náhradu skutečné ztráty 
(damnum emergens), ušlého zisku (lucrum 
cessans) a zaplacení úroků od okamžiku 
vzniku škody do doby, než bylo zaplaceno 
odškodnění. Toto právo se uznává u všech 
fyzických nebo právnických osob, 
spotřebitelů, podniků i orgánů veřejné 
moci, bez ohledu na existenci přímého 
smluvního vztahu s protiprávně jednajícím 
podnikem a bez ohledu na skutečnost, zda 
protiprávní jednání předtím zjistil orgán 
pro hospodářskou soutěž.

Or. en



PE521.778v01-00 6/56 AM\1007105CS.doc

CS

Odůvodnění

V únoru 2012 přijal Evropský parlament usnesení s názvem „Směrem k soudržnému 
evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“, v němž požadoval návrh v oblasti 
kolektivního odškodnění, který by zahrnoval společný soubor zásad a který by v Unii zajistil 
jednotný přístup ke spravedlnosti prostřednictvím kolektivního odškodnění, přičemž by se 
zaměřoval na řešení porušení práv spotřebitelů.  Mechanismus kolektivního odškodnění by 
zlepšil účinné prosazování právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže a ochranu 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 18
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Tato směrnice potvrzuje acquis 
communautaire týkající se práva Unie na 
náhradu škody způsobené porušením 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže, zejména aktivní 
legitimace a vymezení škody, jak je 
uvedeno v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie, a nepředjímá jeho případný 
další vývoj. Každá osoba, které byla 
protiprávním jednáním způsobena škoda, 
může požadovat náhradu skutečné ztráty 
(damnum emergens), ušlého zisku (lucrum 
cessans) a zaplacení úroků od okamžiku 
vzniku škody do doby, než bylo zaplaceno 
odškodnění. Toto právo se uznává u všech 
fyzických nebo právnických osob, 
spotřebitelů, podniků i orgánů veřejné 
moci, bez ohledu na existenci přímého 
smluvního vztahu s protiprávně jednajícím 
podnikem a bez ohledu na skutečnost, zda 
protiprávní jednání předtím zjistil orgán 
pro hospodářskou soutěž. Tato směrnice 
by neměla vyžadovat, aby členské státy 
zavedly při prosazování článků 101 a 102 
Smlouvy mechanismy kolektivního 
odškodnění.

(11) Tato směrnice potvrzuje acquis
communautaire týkající se práva Unie na 
náhradu škody způsobené porušením 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže, zejména aktivní 
legitimace a vymezení škody, jak je 
uvedeno v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie, a nepředjímá jeho případný 
další vývoj. Každá osoba, které byla 
protiprávním jednáním způsobena škoda, 
může požadovat náhradu skutečné ztráty 
(damnum emergens), ušlého zisku (lucrum 
cessans) a zaplacení úroků od okamžiku 
vzniku škody do doby, než bylo zaplaceno 
odškodnění, aniž by byl dotčen typ úroků 
uznávaný podle vnitrostátních právních 
předpisů. Toto právo se uznává u všech 
fyzických nebo právnických osob, 
spotřebitelů, podniků i orgánů veřejné 
moci, bez ohledu na existenci přímého 
smluvního vztahu s protiprávně jednajícím 
podnikem a bez ohledu na skutečnost, zda 
protiprávní jednání předtím zjistil orgán 
pro hospodářskou soutěž.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Náležité vymáhání právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěži a 
účinné uplatňování práv na odškodnění ze 
strany podniků i spotřebitelů spolu úzce 
souvisí a mají klíčový význam pro 
dosažení konkurenceschopného růstu.  
Evropské právo na kolektivní odškodnění 
v tomto ohledu přispěje k dovršení 
vnitřního trhu a k rozvoji skutečného 
prostoru svobody, bezpečnosti a 
spravedlnosti. 

Or. en

Odůvodnění

V únoru 2012 přijal Evropský parlament usnesení s názvem „Směrem k soudržnému 
evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“, v němž požadoval jakýkoli návrh v oblasti 
kolektivního odškodnění, který by zahrnoval společný soubor zásad a který by v Unii zajistil 
jednotný přístup ke spravedlnosti prostřednictvím kolektivního odškodnění, přičemž by se 
zaměřoval na řešení porušení práv spotřebitelů.  Mechanismus kolektivního odškodnění by 
výrazně zlepšil účinné prosazování právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže a 
zvýšil ochranu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 20
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Důkazy jsou v řízení o náhradě škody 
způsobené porušením vnitrostátních 
právních předpisů nebo předpisů Unie v 
oblasti hospodářské soutěže důležitým 

(13) Důkazy jsou v řízení o náhradě škody 
způsobené porušením vnitrostátních 
právních předpisů nebo předpisů Unie v 
oblasti hospodářské soutěže důležitým 
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prvkem. Jelikož se však soudní spory 
týkající se porušení antimonopolních 
pravidel vyznačují asymetrií informací, je 
vhodné zajistit, aby poškozené strany měly 
právo na zpřístupnění důkazů, které jsou 
důležité pro jejich nárok, aniž by musely 
jednotlivé důkazy upřesnit. V zájmu 
zajištění rovnosti zbraní by tyto prostředky 
měly být k dispozici rovněž žalovaným 
stranám v řízeních o náhradě škody, aby 
mohly požádat o zpřístupnění důkazů 
třetími osobami. Pokud chce vnitrostátní 
soud nařídit zpřístupnění důkazů ze strany
Komise, použije se s ohledem na žádosti o 
informace zásada loajální spolupráce mezi 
Evropskou unií a členskými státy (čl. 4 
odst. 3 Smlouvy o EU) a čl. 15 odst. 1 
nařízení č. 1/2003.

prvkem. Jelikož se však soudní spory 
týkající se porušení antimonopolních 
pravidel vyznačují asymetrií informací, je 
vhodné zajistit, aby poškozené strany měly 
právo na zpřístupnění důkazů, které jsou 
důležité pro jejich nárok. V zájmu zajištění 
rovnosti zbraní by tyto prostředky měly být 
k dispozici rovněž žalovaným stranám v 
řízeních o náhradě škody, aby mohly 
požádat o zpřístupnění důkazů třetími 
osobami. Pokud chce vnitrostátní soud 
nařídit zpřístupnění důkazů ze strany 
Komise, použije se s ohledem na žádosti o 
informace zásada loajální spolupráce mezi 
Evropskou unií a členskými státy (čl. 4 
odst. 3 Smlouvy o EU) a čl. 15 odst. 1 
nařízení č. 1/2003.

Or. en

Odůvodnění

Důkazy musí být co možná nejpřesněji a nejpodrobněji specifikovány, aby se zabránilo tzv. 
lovení (fishing expeditions), které by mohlo výrazně poškodit účinné a spravedlivé fungování 
vnitřního trhu. 

Pozměňovací návrh 21
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Důležitými nástroji při 
veřejnoprávním prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti hospodářské 
soutěže jsou programy shovívavosti a 
řízení o narovnání, jelikož přispívají k 
odhalení, účinnému stíhání a trestání 
nejzávažnějších případů porušení právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže.
Podniky mohou být odrazovány od 
spolupráce v tomto kontextu, pokud by je 
zpřístupnění dokumentů, které vyhotovily 

(19) Důležitými nástroji při 
veřejnoprávním prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti hospodářské 
soutěže jsou programy shovívavosti a 
řízení o narovnání, jelikož přispívají k 
odhalení, účinnému stíhání a trestání 
nejzávažnějších případů porušení právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže.
Podniky mohou být odrazovány od 
spolupráce v tomto kontextu, pokud by je 
zpřístupnění dokumentů, které vyhotovily 
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výslovně za tímto účelem, vystavilo 
občanskoprávní odpovědnosti za 
nepříznivějších podmínek než ostatní 
účastníky protiprávního jednání, kteří s 
orgány pro hospodářskou soutěž 
nespolupracovali. Aby bylo zajištěno, že 
podniky jsou na základě programu 
shovívavosti nebo v řízení o narovnání 
ochotny předložit orgánu pro hospodářskou 
soutěž dobrovolná prohlášení potvrzující 
jejich účast na porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních předpisů
v oblasti hospodářské soutěže, měla by být 
tato prohlášení vyňata z povinnosti týkající 
se zpřístupnění důkazů.

výslovně za tímto účelem, vystavilo 
občanskoprávní odpovědnosti za 
nepříznivějších podmínek než ostatní 
účastníky protiprávního jednání, kteří s 
orgány pro hospodářskou soutěž 
nespolupracovali. Aby bylo zajištěno, že 
podniky jsou na základě programu 
shovívavosti nebo v řízení o narovnání 
ochotny předložit orgánu pro hospodářskou 
soutěž dobrovolná prohlášení potvrzující 
jejich účast na porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních předpisů
v oblasti hospodářské soutěže, měla by být 
tato prohlášení a dokumenty obsahující 
sebeusvědčující důkazy vypracované pro 
účely žádostí o shovívavost a zpřístupněné 
žadatelem o shovívavost v zásadě 
chráněna před povinností týkající se 
zpřístupnění důkazů.

Or. en

Odůvodnění

Zabezpečení dostatečných pobídek v rámci programu shovívavosti má zásadní význam pro 
zajištění rovných podmínek na vnitřním trhu.  Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším 
nástrojem při odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži.  Nebude-li protisoutěžní 
chování odhalováno nebo bude-li  odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude ve výsledku 
koho odškodňovat. Proto je třeba, aby dokumenty předkládané žadatelem byly chráněny, 
přičemž samotná ochrana je neslučitelná s primárním právem (Donau Chemie).

Pozměňovací návrh 22
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Důležitými nástroji při 
veřejnoprávním prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti hospodářské 
soutěže jsou programy shovívavosti a 
řízení o narovnání, jelikož přispívají k 
odhalení, účinnému stíhání a trestání 
nejzávažnějších případů porušení právních 

(19) Důležitými nástroji při 
veřejnoprávním prosazování právních 
předpisů Unie v oblasti hospodářské 
soutěže jsou programy shovívavosti, 
jelikož přispívají k odhalení, účinnému 
stíhání a trestání nejzávažnějších případů 
porušení právních předpisů v oblasti 
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předpisů v oblasti hospodářské soutěže.
Podniky mohou být odrazovány od 
spolupráce v tomto kontextu, pokud by je 
zpřístupnění dokumentů, které vyhotovily 
výslovně za tímto účelem, vystavilo 
občanskoprávní odpovědnosti za 
nepříznivějších podmínek než ostatní 
účastníky protiprávního jednání, kteří s 
orgány pro hospodářskou soutěž 
nespolupracovali. Aby bylo zajištěno, že 
podniky jsou na základě programu 
shovívavosti nebo v řízení o narovnání
ochotny předložit orgánu pro hospodářskou 
soutěž dobrovolná prohlášení potvrzující 
jejich účast na porušení právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže, měla by být
tato prohlášení vyňata z povinnosti týkající 
se zpřístupnění důkazů.

hospodářské soutěže. Podniky mohou být 
odrazovány od spolupráce v tomto 
kontextu, pokud by je zpřístupnění 
dokumentů, které vyhotovily výslovně za 
tímto účelem, vystavilo občanskoprávní 
odpovědnosti za nepříznivějších podmínek 
než ostatní účastníky protiprávního 
jednání, kteří s orgány pro hospodářskou 
soutěž nespolupracovali. Aby bylo 
zajištěno, že podniky jsou na základě 
programu shovívavosti ochotny předložit 
orgánu pro hospodářskou soutěž 
dobrovolná prohlášení potvrzující jejich 
účast na porušení právních předpisů Unie 
nebo vnitrostátních právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže, měla by být
prohlášení podniků v rámci řízení o 
shovívavosti vyňata z povinnosti týkající se 
zpřístupnění důkazů.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli jsou důležité pro účinné prosazování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže 
ze strany veřejných orgánů, návrhy na narovnání nejsou v žádném případě stejně významné 
jako prohlášení podniků v rámci řízení o shovívavosti. Existuje mezi nimi základní rozdíl, 
pokud jde o jejich povahu a kvalitu, neboť návrhy na narovnání nejsou – narozdíl od 
prohlášení podniků v rámci řízení o shovívavosti – nepostradatelné pro účinné odhalování 
porušování předpisů. Proto by jim neměla být přiznána absolutní ochrana a neměly by být 
proto zařazeny na černou listinu. 

Pozměňovací návrh 23
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Výjimka týkající se zpřístupnění by se 
měla mimoto vztahovat i na jakékoli 
opatření k zpřístupnění důkazů, které by 
nepatřičně zasahovalo do probíhajícího 
šetření orgánu pro hospodářskou soutěž, 
jež se týká porušení vnitrostátních 

vypouští se
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právních předpisů nebo právních předpisů 
Unie v oblasti hospodářské soutěže. 
Informace, které vypracoval orgán pro 
hospodářskou soutěž v průběhu svého 
řízení za účelem prosazování 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže (např. prohlášení o 
námitkách) nebo účastník těchto řízení 
(např. odpovědi na žádosti orgánu pro 
hospodářskou soutěž o informace), by 
proto mělo být možné v řízeních 
o náhradě škody zpřístupnit až poté, co 
orgán pro hospodářskou soutěž shledal, že 
došlo k porušení vnitrostátních pravidel 
hospodářské soutěže nebo pravidel 
hospodářské soutěže Unie, či jinak 
ukončil své řízení.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno v důsledku změn v článku 5 a 6. 

Pozměňovací návrh 24
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Kromě důkazů uvedených v 19. a 
20. bodě odůvodnění by měly mít 
vnitrostátní soudy možnost nařídit v rámci 
řízení o náhradě škody zpřístupnění 
důkazů, které existují bez ohledu na řízení 
orgánu pro hospodářskou soutěž (dále jen 
„existující informace“).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno v důsledku změn v článku 5 a 6. 
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Pozměňovací návrh 25
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Použití uvedené v předchozím bodě 
odůvodnění však nesmí nepatřičně 
poškozovat účinné prosazování právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže ze 
strany orgánu pro hospodářskou soutěž. 
Omezení týkající se zpřístupnění důkazů 
uvedená v 19. a 20. bodě odůvodnění by 
se proto měla vztahovat i na použití 
důkazů, které byly získány výhradně 
přístupem ke spisu orgánu pro 
hospodářskou soutěž. Důkazy získané od 
orgánu pro hospodářskou soutěž při 
výkonu práva na obhajobu by se mimoto 
neměly stát předmětem obchodování. 
Možnost použít důkazy, které byly získány 
výhradně prostřednictvím přístupu ke spisu 
orgánu pro hospodářskou soutěž, by proto 
měla být omezena na fyzickou nebo 
právnickou osobu, která uplatnila své 
právo na obhajobu, a její právní nástupce, 
jak je uvedeno v předchozím bodě 
odůvodnění. Toto omezení však nebrání 
tomu, aby vnitrostátní soud nařídil 
zpřístupnění těchto důkazů za podmínek 
stanovených v této směrnici.

(23) Použití uvedené v předchozím bodě 
odůvodnění však nesmí nepatřičně 
poškozovat účinné prosazování právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže ze 
strany orgánu pro hospodářskou soutěž. 
Ochrana před zpřístupněním důkazů by se 
proto měla vztahovat i na použití důkazů, 
které byly získány výhradně přístupem ke 
spisu orgánu pro hospodářskou soutěž. 
Důkazy získané od orgánu pro 
hospodářskou soutěž při výkonu práva na 
obhajobu by se mimoto neměly stát 
předmětem obchodování. Možnost použít 
důkazy, které byly získány výhradně 
prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu 
pro hospodářskou soutěž, by proto měla 
být omezena na fyzickou nebo právnickou 
osobu, která uplatnila své právo na 
obhajobu, a její právní nástupce, jak je 
uvedeno v předchozím bodě odůvodnění. 
Toto omezení však nebrání tomu, aby 
vnitrostátní soud nařídil zpřístupnění těchto 
důkazů za podmínek stanovených v této 
směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno v důsledku změn v článku 5 a 6. 

Pozměňovací návrh 26
Sylvana Rapti
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Podání žaloby o náhradu škody nebo 
zahájení šetření orgánem pro hospodářskou 
soutěž znamená riziko, že dotyčné podniky 
mohou zničit nebo skrýt důkazy, které by 
byly užitečné k doložení nároku poškozené 
strany na náhradu škody. Aby se zamezilo 
zničení příslušných důkazů a zajistilo 
dodržení soudních příkazů k jejich 
zpřístupnění, měly by mít soudy možnost 
uložit dostatečně odrazující sankce. Co se 
týká účastníků řízení, obzvláště účinná 
může být sankce v podobě vyvození 
negativních závěrů v řízení o náhradě 
škody, která může zamezit časovým 
prodlevám. Měly by být k dispozici rovněž 
sankce za nesplnění povinnosti chránit 
důvěrné údaje a za zneužití informací 
získaných zpřístupněním. Sankce by měly 
být obdobně k dispozici i v případě, jsou-li 
informace získané prostřednictvím přístupu 
ke spisu orgánu pro hospodářskou soutěž 
při výkonu práva určité osoby na obhajobu 
v rámci šetření tohoto orgánu zneužity v 
řízeních o náhradě škody.

(24) Podání žaloby o náhradu škody nebo 
zahájení šetření orgánem pro hospodářskou 
soutěž znamená riziko, že dotyčné podniky 
mohou zničit nebo skrýt důkazy, které by 
byly užitečné k doložení nároku poškozené 
strany na náhradu škody. Aby se zamezilo 
zničení příslušných důkazů a zajistilo 
dodržení soudních příkazů k jejich 
zpřístupnění, měly by soudy ukládat
dostatečně a účinně odrazující sankce. Co 
se týká účastníků řízení, obzvláště účinná 
může být sankce v podobě vyvození 
negativních závěrů v řízení o náhradě 
škody, která může zamezit časovým 
prodlevám. Měly by být k dispozici rovněž 
sankce za nesplnění povinnosti chránit 
důvěrné údaje a za zneužití informací 
získaných zpřístupněním. Sankce by měly 
být obdobně k dispozici i v případě, jsou-li 
informace získané prostřednictvím přístupu 
ke spisu orgánu pro hospodářskou soutěž 
při výkonu práva určité osoby na obhajobu 
v rámci šetření tohoto orgánu zneužity v 
řízeních o náhradě škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1/2003 je stanoveno, že pokud 
vnitrostátní soudy rozhodují o dohodách, 
rozhodnutích nebo jednáních podle 
článků 101 nebo 102 Smlouvy, které jsou 
již předmětem rozhodnutí Komise, 

(25) V čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1/2003 je stanoveno, že pokud 
vnitrostátní soudy rozhodují o dohodách, 
rozhodnutích nebo jednáních podle 
článků 101 nebo 102 Smlouvy, které jsou 
již předmětem rozhodnutí Komise, 



PE521.778v01-00 14/56 AM\1007105CS.doc

CS

nemohou rozhodnout v rozporu s 
rozhodnutím přijatým Komisí. V zájmu 
zvýšení právní jistoty, zamezení 
nejednotnosti při uplatňování těchto 
ustanovení Smlouvy, zvýšení účinnosti 
a zjednodušení řízení o náhradě škody a 
posílení fungování vnitřního trhu pro 
podniky a spotřebitele by nemělo být 
obdobně možné zpochybnit pravomocné 
rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo odvolacího
soudu, v němž se konstatuje, že došlo 
k porušení článků 101 nebo 102 Smlouvy,
v řízeních o náhradě škody souvisejících s 
týmž protiprávním jednáním, a to bez 
ohledu na to, zda je řízení zahájeno v 
členském státě, v němž se nachází dotyčný
orgán nebo odvolací soud. Totéž by mělo 
platit pro rozhodnutí, v němž se dospělo 
k závěru, že byla porušena ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže, v případech, kdy jsou 
v téže věci použity souběžně vnitrostátní 
právní předpisy i právní předpisy Unie v 
oblasti hospodářské soutěže. Tento účinek 
rozhodnutí vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž a odvolacích soudů o 
porušení pravidel hospodářské soutěže by 
se měl vztahovat na normativní část 
rozhodnutí a příslušné body odůvodnění.
Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti 
vnitrostátních soudů podle článku 267 
Smlouvy.

nemohou rozhodnout v rozporu s 
rozhodnutím přijatým Komisí. V zájmu 
zvýšení právní jistoty, zamezení 
nejednotnosti při uplatňování těchto 
ustanovení Smlouvy, zvýšení účinnosti 
a zjednodušení řízení o náhradě škody a 
posílení fungování vnitřního trhu pro 
podniky a spotřebitele by nemělo být 
obdobně možné zpochybnit pravomocné 
rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo odvolacího 
soudu, v němž se konstatuje, že došlo 
k porušení článků 101 nebo 102 Smlouvy,
nebo se takové konstatování potvrzuje 
nebo se konstatuje, že k porušení 
článků 101 nebo 102 Smlouvy nedošlo, 
v řízeních o náhradě škody souvisejících
s toutéž věcí, a to bez ohledu na to, zda je 
řízení zahájeno v členském státě, v němž se 
nachází vnitrostátní orgán pro 
hospodářskou soutěž nebo odvolací soud .
Totéž by mělo platit pro rozhodnutí, v 
němž se dospělo k závěru, že byla 
porušena ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, v případech, kdy jsou v téže věci 
použity souběžně vnitrostátní právní 
předpisy i právní předpisy Unie v oblasti 
hospodářské soutěže. Tento účinek 
rozhodnutí vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž a soudů pro 
hospodářskou soutěž o porušení pravidel 
hospodářské soutěže by se měl vztahovat 
na normativní část rozhodnutí a příslušné 
body odůvodnění. Tímto nejsou dotčena 
práva a povinnosti vnitrostátních soudů 
podle článku 267 Smlouvy, právo na 
účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces a právo na obhajobu podle článků 
47 a 48 Listiny základních práv Evropské 
unie a právo na spravedlivý proces podle 
článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod. Rozhodnutí orgánů 
a soudů pro hospodářskou soutěž 
členských států jsou tudíž závazná, pokud 
nedošlo při šetření ke zjevným chybám a 
pokud byla dodržena práva obhajoby.
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Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna práva spotřebitelů a podniků na obhajobu, nebudou rozhodnutí závazná, 
pokud byla tato práva porušena. Závazná budou rovněž v případě, že vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž nezjistí žádné porušení.  To  by posílilo právní jistotu podniků na 
vnitřním trhu. 

Pozměňovací návrh 28
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Podniky, které s orgány pro 
hospodářskou soutěž spolupracují na 
základě programu shovívavosti, hrají 
klíčovou úlohu při odhalování
protiprávního jednání tajného kartelu a 
ukončení tohoto protiprávního jednání, 
čímž často sníží škodu, která mohla být 
způsobena v případě, že by protiprávní 
jednání pokračovalo. Je proto vhodné 
umožnit, aby podniky, kterým orgán pro 
hospodářskou soutěž na základě programu 
shovívavosti prominul pokutu, byly 
chráněny před tím, že budou nepřiměřeně 
čelit žalobám o náhradu škody, přičemž je 
třeba mít na paměti, že rozhodnutí orgánu 
pro hospodářskou soutěž, v němž se 
konstatuje, že došlo k protiprávnímu 
jednání, může pro podnik, kterému byla 
prominuta pokuta, nabýt právní moci dříve, 
než nabude právní moci rovněž pro ostatní 
podniky, kterým pokuta prominuta nebyla.
Je proto vhodné, aby byl podnik, kterému 
byla prominuta pokuta, v zásadě zproštěn 
společné a nerozdílné odpovědnosti za 
veškerou škodu a aby jeho příspěvek 
nepřekročil výši škody, která byla 
způsobena jeho přímým nebo nepřímým 
odběratelům či v případě nákupního kartelu 
jeho přímým nebo nepřímým dodavatelům.

(28) Podniky, které s orgány pro 
hospodářskou soutěž spolupracují na 
základě programu shovívavosti, hrají 
klíčovou úlohu při odhalování
protisoutěžních dohod, rozhodnutí nebo
jednání a ukončení tohoto protiprávního 
jednání, čímž často sníží škodu, která 
mohla být způsobena v případě, že by 
protiprávní jednání pokračovalo. Je proto 
vhodné umožnit, aby podniky, kterým 
orgán pro hospodářskou soutěž na základě 
programu shovívavosti prominul pokutu, 
byly chráněny před tím, že budou 
nepřiměřeně čelit žalobám o náhradu 
škody, přičemž je třeba mít na paměti, že 
rozhodnutí orgánu pro hospodářskou 
soutěž, v němž se konstatuje, že došlo k 
protiprávnímu jednání, může pro podnik, 
kterému byla prominuta pokuta, nabýt 
právní moci dříve, než nabude právní moci 
rovněž pro ostatní podniky, kterým pokuta 
prominuta nebyla. Je proto vhodné, aby byl 
podnik, kterému byla prominuta pokuta, v 
zásadě zproštěn společné a nerozdílné 
odpovědnosti za veškerou škodu a aby jeho 
příspěvek nepřekročil výši škody, která 
byla způsobena jeho přímým nebo 
nepřímým odběratelům či v případě 
nákupního kartelu jeho přímým nebo 
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Pokud kartel způsobil škodu pouze jiným 
osobám než odběratelům/dodavatelům 
protiprávně jednajících podniků, neměl by 
příspěvek podniku, kterému byla 
prominuta pokuta, překročit jeho relativní 
odpovědnost za škodu způsobenou 
kartelem. Tento podíl by se měl stanovit 
v souladu se stejnými pravidly, jaká se 
používají k určení příspěvků mezi 
protiprávně jednajícími podniky 27. bod 
odůvodnění). Podnik, kterému byla 
prominuta pokuta, by měl zůstat plně 
odpovědný vůči jiným poškozeným 
stranám, než jsou jeho přímí odběratelé 
nebo dodavatelé, pouze tehdy, nemohou-li 
tito získat plné odškodnění od ostatních 
protiprávně jednajících podniků.

nepřímým dodavatelům. Pokud kartel 
způsobil škodu pouze jiným osobám než 
odběratelům/dodavatelům protiprávně 
jednajících podniků, neměl by příspěvek 
podniku, kterému byla prominuta pokuta, 
překročit jeho relativní odpovědnost za 
škodu způsobenou kartelem. Tento podíl 
by se měl stanovit v souladu se stejnými 
pravidly, jaká se používají k určení 
příspěvků mezi protiprávně jednajícími 
podniky 27. bod odůvodnění). Podnik, 
kterému byla prominuta pokuta, by měl 
zůstat plně odpovědný vůči jiným 
poškozeným stranám, než jsou jeho přímí 
odběratelé nebo dodavatelé, pouze tehdy, 
nemohou-li tito získat plné odškodnění od 
ostatních protiprávně jednajících podniků.

Or. en

Odůvodnění

Zvolený výraz je příliš úzký a nezohledňoval by skutečnou situaci na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 29
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Pokud však byly navýšené ceny 
přeneseny na osoby, které z právního 
hlediska nemohou požadovat náhradu 
škody, není vhodné umožnit, aby 
protiprávně jednající podnik použil 
obhajobu založenou na přenesení, jelikož 
to by jej zbavilo odpovědnosti za škodu, 
kterou způsobil. Soud, u něhož bylo 
zahájeno řízení, by měl proto v případě, že 
je v dané věci použita obhajoba založená 
na přenesení, posoudit, zda osoby, na něž 
byly navýšené ceny údajně přeneseny, 
mohou z právního hlediska požadovat 
náhradu škody. Ačkoliv nepřímí 

vypouští se
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odběratelé mohou požadovat náhradu 
škody, vnitrostátní pravidla týkající se 
příčinné souvislosti (včetně pravidel 
vztahujících se na předvídatelnost a 
vzdálenost) uplatňovaná v souladu se 
zásadami práva Unie mohou mít za 
následek, že určité osoby (např. na úrovni 
dodavatelského řetězce, která je vzdálená 
od protiprávního jednání) nemohou 
z právního hlediska v daném případě 
požadovat náhradu škody. Pouze pokud 
soud shledá, že osoba, na níž byly údajně 
přeneseny vyšší ceny, je z právního 
hlediska schopna požadovat náhradu 
škody, posoudí odůvodněnost obhajoby 
založené na přenesení.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění v důsledku čl. 12 odst. 2. 

Pozměňovací návrh 30
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Spotřebitelům nebo podnikům, na něž 
byla přenesena skutečná ztráta, vznikla 
škoda, která byla způsobena porušením 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže. Ačkoli by tato škoda 
měla být nahrazena protiprávně jednajícím 
podnikem, může být pro spotřebitele nebo 
podniky, jež sami u protiprávně jednajícího 
podniku nenakupovali, obzvláště složité 
prokázat rozsah této škody. Je proto 
vhodné stanovit, že pokud existence 
nároku na náhradu škody nebo částka, 
která má být přiznána, závisí na tom, zda 
nebo v jaké míře byla navýšená cena, 

(31) Spotřebitelům nebo podnikům, na něž 
byla přenesena skutečná ztráta, vznikla 
škoda, která byla způsobena porušením 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže. Ačkoli by tato škoda 
měla být nahrazena protiprávně jednajícím 
podnikem, může být pro spotřebitele nebo 
podniky, jež sami u protiprávně jednajícího 
podniku nenakupovali, obzvláště složité 
prokázat rozsah této škody. Je vhodné 
vymezit, za jakých podmínek se má mít za 
to, že nepřímý odběratel poskytl takovýto 
důkaz prima facie. Co se týká vyčíslení 
přenesené navýšené ceny, vnitrostátní soud 
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kterou zaplatil přímý odběratel 
protiprávně jednajícího podniku, 
přenesena na nepřímého odběratele, má 
se za to, že nepřímý odběratel předložil 
důkaz, že navýšená cena zaplacená tímto 
přímým odběratelem byla v plné výši 
přenesena na jeho úroveň, může-li 
prokázat, že prima facie došlo k takovému 
přenesení. Dále je vhodné vymezit, za 
jakých podmínek se má mít za to, že 
nepřímý odběratel poskytl takovýto důkaz 
prima facie. Co se týká vyčíslení přenesené 
navýšené ceny, vnitrostátní soud by měl 
mít ve sporu, který projednává, pravomoc 
odhadnout, jaká část navýšené ceny byla 
přenesena na úroveň nepřímých odběratelů. 
Protiprávně jednající podnik by měl mít 
možnost prokázat, že skutečná ztráta 
nebyla přenesena, či nebyla přenesena 
zcela.

by měl mít ve sporu, který projednává, 
pravomoc odhadnout, jaká část navýšené 
ceny byla přenesena na úroveň nepřímých 
odběratelů. Protiprávně jednající podnik by 
měl mít možnost prokázat, že skutečná 
ztráta nebyla přenesena, či nebyla 
přenesena zcela.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Spotřebitelům nebo podnikům, na něž 
byla přenesena skutečná ztráta, vznikla 
škoda, která byla způsobena porušením 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže. Ačkoli by tato škoda 
měla být nahrazena protiprávně jednajícím 
podnikem, může být pro spotřebitele nebo 
podniky, jež sami u protiprávně jednajícího 
podniku nenakupovali, obzvláště složité 
prokázat rozsah této škody. Je proto 
vhodné stanovit, že pokud existence 
nároku na náhradu škody nebo částka, 
která má být přiznána, závisí na tom, zda 
nebo v jaké míře byla navýšená cena, 

(31) Spotřebitelům nebo podnikům, na něž 
byla přenesena skutečná ztráta, vznikla 
škoda, která byla způsobena porušením 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže. Ačkoli by tato škoda 
měla být nahrazena protiprávně jednajícím 
podnikem, může být pro spotřebitele nebo 
podniky, jež sami u protiprávně jednajícího 
podniku nenakupovali, obzvláště složité 
prokázat rozsah této škody. K prokázání 
toho, že došlo k přenesení navýšené ceny, 
by měl tudíž nepřímý odběratel alespoň 
prokázat, že se žalovaný dopustil porušení 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
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kterou zaplatil přímý odběratel 
protiprávně jednajícího podniku, 
přenesena na nepřímého odběratele, má 
se za to, že nepřímý odběratel předložil 
důkaz, že navýšená cena zaplacená tímto 
přímým odběratelem byla v plné výši 
přenesena na jeho úroveň, může-li 
prokázat, že prima facie došlo k takovému 
přenesení. Dále je vhodné vymezit, za 
jakých podmínek se má mít za to, že
nepřímý odběratel poskytl takovýto důkaz 
prima facie. Co se týká vyčíslení 
přenesené navýšené ceny, vnitrostátní soud 
by měl mít ve sporu, který projednává, 
pravomoc odhadnout, jaká část navýšené 
ceny byla přenesena na úroveň nepřímých 
odběratelů. Protiprávně jednající podnik 
by měl mít možnost prokázat, že skutečná 
ztráta nebyla přenesena, či nebyla 
přenesena zcela.

soutěže, že toto porušení vedlo k přenesení 
navýšené ceny pro přímého odběratele
žalovaného, že nepřímý odběratel pořídil 
zboží nebo služby, u nichž došlo 
k porušení právních předpisů nebo že
pořízené zboží nebo služby měly za základ 
nebo obsahovaly zboží nebo služby, u 
nichž došlo k porušení právních předpisů, 
a že nepřímý odběratel pořídil toto zboží 
nebo služby od přímého odběratele nebo 
od jiného nepřímého odběratele, který je 
se žalobcem přímo spojen prostřednictvím 
dodavatelského řetězce, a že pořídil toto 
zboží nebo služby za navýšenou cenu. Co 
se týká vyčíslení přenesené navýšené ceny, 
vnitrostátní soud by měl mít ve sporu, 
který projednává, pravomoc odhadnout, 
jaká část navýšené ceny byla přenesena na 
úroveň nepřímých odběratelů.

Or. en

Odůvodnění

Změny v důsledku změn v článku 13. 

Pozměňovací návrh 32
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) K odstranění asymetrie informací a 
některých problémů spojených s 
vyčíslením škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel a k zajištění 
účinných žalob o náhradu škody je vhodné 
předpokládat, že v případě protiprávní 
kartelové dohody způsobilo toto 
protiprávní jednání škodu, zejména 
prostřednictvím dopadu na cenu. V 
závislosti na skutkové podstatě daného 
případu to znamená, že kartel zapříčinil 

(35) K odstranění asymetrie informací a 
některých problémů spojených s 
vyčíslením škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel a k zajištění 
účinných žalob o náhradu škody by měla 
být vnitrostátním soudům udělena 
pravomoc určit existenci škody a odhad 
její výše s přihlédnutím k důkazům, které 
strany předloží.
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navýšení ceny, nebo zabránil snížení cen, 
k němuž by jinak došlo nebýt 
protiprávního jednání. Protiprávně 
jednající podnik by měl mít možnost tuto 
domněnku vyvrátit. Je vhodné tuto 
vyvratitelnou domněnku omezit na kartely 
vzhledem k tajné povaze kartelu, která 
zmíněnou asymetrii informací zvyšuje 
a poškozené straně ztěžuje získání 
potřebných důkazů k prokázání škody.

Or. en

Odůvodnění

Změny v důsledku změn v článku 16. 

Pozměňovací návrh 33
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) K odstranění asymetrie informací a 
některých problémů spojených s 
vyčíslením škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel a k zajištění 
účinných žalob o náhradu škody je vhodné 
předpokládat, že v případě protiprávní 
kartelové dohody způsobilo toto 
protiprávní jednání škodu, zejména 
prostřednictvím dopadu na cenu. V 
závislosti na skutkové podstatě daného 
případu to znamená, že kartel zapříčinil
navýšení ceny, nebo zabránil snížení cen, 
k němuž by jinak došlo nebýt 
protiprávního jednání. Protiprávně 
jednající podnik by měl mít možnost tuto 
domněnku vyvrátit. Je vhodné tuto 
vyvratitelnou domněnku omezit na kartely 
vzhledem k tajné povaze kartelu, která 
zmíněnou asymetrii informací zvyšuje 
a poškozené straně ztěžuje získání 
potřebných důkazů k prokázání škody.

(35) K odstranění asymetrie informací a 
některých problémů spojených s 
vyčíslením škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel a k zajištění 
účinných žalob o náhradu škody je vhodné 
předpokládat, že v případě protiprávní 
kartelové dohody nebo jiného závažného 
účelového protiprávního jednání 
způsobilo toto protiprávní jednání škodu, 
zejména prostřednictvím dopadu na cenu.
V závislosti na skutkové podstatě daného 
případu to znamená, že závažné 
protiprávní jednání  zapříčinilo navýšení 
ceny, nebo zabránilo snížení cen, k němuž 
by jinak došlo nebýt protiprávního jednání.
Protiprávně jednající podnik by měl mít 
možnost tuto domněnku vyvrátit.
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Or. en

Odůvodnění

Zkušenosti prokázaly, že závažné účelové protiprávní jednání obecně, nikoli pouze kartelové 
dohody, má v převážně většině případů nepříznivé důsledky pro účastníky hospodářské 
soutěže, zákazníky i spotřebitele.  Vzhledem k tomu, že  uvedená domněnka může být vždy 
vyvrácena, je třeba, aby podnik, který se dopustil protiprávního jednání, nesl důkazní 
břemeno, pokud jde o prokázání toho, že v konkrétním případě nebyly způsobeny žádné škody. 

Pozměňovací návrh 34
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Při neexistenci pravidel Unie pro 
vyčíslení škody způsobené porušením 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže je na vnitrostátním právním 
systému každého členského státu a na 
vnitrostátních soudech, aby stanovily 
požadavky, které musí poškozená strana 
splnit při prokazování výše způsobené 
škody, přesnost, s níž je nutno tuto výši 
prokázat, metody, které lze použít k 
vyčíslení výše škody, a důsledky 
nemožnosti dodržet plně stanovené 
požadavky. Tyto vnitrostátní požadavky by 
však neměly být méně příznivé než 
požadavky, kterými se řídí obdobné situace 
ve vnitrostátním právu (zásada 
rovnocennosti), ani nesmí prakticky 
znemožňovat či nadměrně ztěžovat 
uplatnění práva Unie na náhradu škody 
(zásada efektivity). V tomto ohledu je třeba 
věnovat pozornost případné asymetrii 
informací mezi stranami a skutečnosti, že 
vyčíslení škody znamená posouzení toho, 
jak by se dotyčný trh vyvíjel v případě, že 
by k protiprávnímu jednání nedošlo. Toto 
posouzení vyžaduje srovnání se situací, 
která je z podstaty věci hypotetická, a proto 
je nelze nikdy provést naprosto přesně. Je 

(36) Při neexistenci pravidel Unie pro 
vyčíslení škody způsobené porušením 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže je na vnitrostátním právním 
systému každého členského státu a na 
vnitrostátních soudech, aby stanovily 
požadavky, které musí poškozená strana 
splnit při prokazování výše způsobené 
škody, přesnost, s níž je nutno tuto výši 
prokázat, metody, které lze použít k 
vyčíslení výše škody, a důsledky 
nemožnosti dodržet plně stanovené 
požadavky. Tyto vnitrostátní požadavky by 
však neměly být méně příznivé než 
požadavky, kterými se řídí obdobné situace 
ve vnitrostátním právu (zásada 
rovnocennosti), ani nesmí prakticky 
znemožňovat či nadměrně ztěžovat 
uplatnění práva Unie na náhradu škody 
(zásada efektivity). V tomto ohledu je třeba 
věnovat pozornost případné asymetrii 
informací mezi stranami a skutečnosti, že 
vyčíslení škody znamená posouzení toho, 
jak by se dotyčný trh vyvíjel v případě, že 
by k protiprávnímu jednání nedošlo. Toto 
posouzení vyžaduje srovnání se situací, 
která je z podstaty věci hypotetická, a proto 
je nelze nikdy provést naprosto přesně. Je 
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tudíž vhodné udělit vnitrostátním soudům 
pravomoc odhadnout výši škody 
způsobené porušením právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže.

tudíž vhodné udělit vnitrostátním soudům 
pravomoc odhadnout výši škody 
způsobené porušením právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže. Soudům by v 
tomto poměrně složitém úkolu měly 
pomáhat jasné, jednoduché, srozumitelné, 
lehce použitelné a dostatečně 
aktualizované pokyny vydané Komisí.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na nezávaznou povahu dokumentů Komise týkajících se pokynů, je rozumné 
zdůraznit jejich význam pro účinné vyčíslení  škod vnitrostátními soudy a to, že musí mít 
jednoznačné znění. 

Pozměňovací návrh 35
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Poškozené strany a protiprávně 
jednající podniky by měly být vybízeny 
k tomu, aby se dohodly na náhradě škody 
způsobené porušením právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže 
prostřednictvím mechanismů pro řešení 
sporů dohodou, jako je mimosoudní 
vyrovnání, arbitráž nebo mediace. Toto 
řešení sporů dohodou by se mělo pokud 
možno vztahovat na co nejvíce 
poškozených stran a protiprávně 
jednajících podniků. Ustanovení této 
směrnice týkající se řešení sporů dohodou 
mají proto usnadnit používání těchto 
mechanismů a zvýšit jejich účinnost.

(37) Poškozené strany a protiprávně 
jednající podniky by měly být vybízeny 
k tomu, aby se dohodly na náhradě škody 
způsobené porušením právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže 
prostřednictvím mechanismů pro řešení 
sporů dohodou, jako je mimosoudní 
vyrovnání, arbitráž nebo mediace. Toto 
řešení sporů dohodou by se mělo pokud 
možno vztahovat na co nejvíce 
poškozených stran a protiprávně 
jednajících podniků. Ustanovení týkající se 
kolektivního odškodnění platí v rámci 
kolektivních mechanismů alternativního 
řešení sporů. Ustanovení této směrnice 
týkající se řešení sporů dohodou mají proto 
usnadnit používání těchto mechanismů 
a zvýšit jejich účinnost.

Or. en
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Odůvodnění

Mechanismy konsensuálního řešení sporů mohou být skutečně účinné, pouze pokud je 
kolektivní odškodnění přijato také v rámci alternativního řešení sporů, podobně jako soudní 
řízení. Díky větší účinnosti řízení ušetří tímto způsobem všichni účastníci čas a náklady, 
přičemž vnitrostátní soudy se značně odbřemení a postavení spotřebitelů se výrazně posílí.

Pozměňovací návrh 36
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Aby se podnítily snahy o narovnání 
dohodou, neměl by být protiprávně 
jednající podnik, který zaplatí náhradu 
škody na základě vyřešení sporu dohodou, 
ve srovnání s ostatními protiprávně 
jednajícími podniky v horší pozici, než by 
tomu bylo v případě, že by k narovnání 
dohodou nedošlo. To může nastat v 
případě, je-li protiprávně jednající podnik 
usilující o narovnání i po narovnání 
dohodou nadále společně a nerozdílně 
odpovědný za škodu způsobenou 
protiprávním jednáním. Protiprávně 
jednající podnik usilující o narovnání by 
proto v zásadě neměl mít povinnost 
poskytnout příspěvek ostatním protiprávně 
jednajícím podnikům, které o narovnání 
neusilovaly, pokud tyto podniky zaplatily 
náhradu škody poškozené straně, s níž 
prvně zmíněný protiprávně jednající 
podnik předtím uzavřel dohodu 
o narovnání. Paralelou k tomuto pravidlu o 
neposkytnutí příspěvku je to, že se nárok 
poškozené strany sníží o podíl protiprávně 
jednajícího podniku usilujícího o narovnání 
na škodě způsobené této straně. Tento 
podíl by se měl stanovit v souladu se 
stejnými pravidly, jaká se používají 
k určení příspěvků mezi protiprávně 
jednajícími podniky 27. bod odůvodnění). 
Bez tohoto snížení by byly protiprávně 

(40) Aby se podnítily snahy o narovnání 
dohodou, neměl by být protiprávně 
jednající podnik, který zaplatí náhradu 
škody na základě vyřešení sporu dohodou, 
ve srovnání s ostatními protiprávně 
jednajícími podniky v horší pozici, než by 
tomu bylo v případě, že by k narovnání 
dohodou nedošlo. To může nastat v 
případě, je-li protiprávně jednající podnik 
usilující o narovnání i po narovnání 
dohodou nadále společně a nerozdílně 
odpovědný za škodu způsobenou 
protiprávním jednáním. Protiprávně 
jednající podnik usilující o narovnání by 
proto v zásadě neměl mít povinnost 
poskytnout příspěvek ostatním protiprávně 
jednajícím podnikům, které o narovnání 
neusilovaly, pokud tyto podniky zaplatily 
náhradu škody poškozené straně, s níž 
prvně zmíněný protiprávně jednající 
podnik předtím uzavřel dohodu 
o narovnání. Paralelou k tomuto pravidlu o 
neposkytnutí příspěvku je to, že se nárok 
poškozené strany sníží o podíl protiprávně 
jednajícího podniku usilujícího o narovnání 
na škodě způsobené této straně. Tento 
podíl by se měl stanovit v souladu se
stejnými pravidly, jaká se používají 
k určení příspěvků mezi protiprávně 
jednajícími podniky 27. bod odůvodnění). 
Bez tohoto snížení by byly protiprávně 
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jednající podniky neusilující o narovnání 
nepatřičně dotčeny narovnáním, jehož se 
neúčastní. Protiprávně jednající podnik 
usilující o narovnání bude muset zaplatit 
náhradu škody, představuje-li pro 
poškozenou stranu jedinou možnost, 
pokud jde o získání plné náhrady škody.

jednající podniky neusilující o narovnání 
nepatřičně dotčeny narovnáním, jehož se 
neúčastní.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno vzhledem ke změnám v článku 18. 

Pozměňovací návrh 37
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá osoba, které byla způsobena 
škoda porušením vnitrostátních právních 
předpisů nebo právních předpisů Unie 
v oblasti hospodářské soutěže, je schopna 
požadovat náhradu této škody v plné výši.

1. Každá osoba, které byla způsobena 
škoda porušením vnitrostátních právních 
předpisů nebo právních předpisů Unie 
v oblasti hospodářské soutěže, je schopna 
požadovat náhradu této škody v plné výši, 
aniž by tím byl dotčen jakýkoli požadavek 
podle vnitrostátních právních předpisů na 
určení odpovědnosti.

Or. en

Odůvodnění

Aby se uplatnil nárok na náhradu, musí být splněny požadavky na určení odpovědnosti podle 
vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh 38
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby se vyloučila 
nadměrná náhrada.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zabránit nadměrné náhradě, protože by mohla uškodit cíli rovných podmínek na 
vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 39
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby mohly všechny 
poškozené strany účinně uplatnit své 
nároky na náhradu škody.

3. Členské státy zajistí, aby mohly všechny 
poškozené strany účinně uplatnit své 
nároky na náhradu škody a dosáhnout 
skutečného prosazení odškodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „žalobou o náhradu škody“ se rozumí 
žaloba podle vnitrostátního práva, jejímž 
prostřednictvím vznáší poškozená strana 
u vnitrostátního soudu nárok na náhradu 
škody; může zahrnovat rovněž žaloby, 
jimiž určitá osoba jednající jménem jedné 
či více poškozených stran vznáší u 
vnitrostátního soudu nárok na náhradu 

3. „žalobou o náhradu škody“ se rozumí 
žaloba podle vnitrostátního práva, jejímž 
prostřednictvím vznáší poškozená strana 
u vnitrostátního soudu nárok na náhradu 
škody; může zahrnovat rovněž žaloby, 
jimiž určitá osoba jednající jménem jedné 
či více poškozených stran vznáší u 
vnitrostátního soudu nárok na náhradu 
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škody, pokud vnitrostátní právní předpisy 
stanoví tuto možnost;

škody, pokud vnitrostátní právní předpisy 
stanoví tuto možnost zejména s ohledem 
na kolektivní odškodnění;

Or. en

Odůvodnění

V únoru 2012 přijal Evropský parlament usnesení s názvem „Směrem k soudržnému 
evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“, v němž požadoval jakýkoli návrh v oblasti 
kolektivního odškodnění, který by zahrnoval společný soubor zásad a který by v Unii zajistil 
jednotný přístup ke spravedlnosti prostřednictvím kolektivního odškodnění řešení, přičemž by 
se zaměřoval na řešení porušení práv spotřebitelů. Mechanismus kolektivního odškodnění by 
zlepšil účinné prosazování právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže a ochranu 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 41
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „žalobou o náhradu škody“ se rozumí 
žaloba podle vnitrostátního práva, jejímž 
prostřednictvím vznáší poškozená strana 
u vnitrostátního soudu nárok na náhradu 
škody; může zahrnovat rovněž žaloby, 
jimiž určitá osoba jednající jménem jedné 
či více poškozených stran vznáší 
u vnitrostátního soudu nárok na náhradu 
škody, pokud vnitrostátní právní předpisy 
stanoví tuto možnost;

3. „žalobou o náhradu škody“ se rozumí 
žaloba podle vnitrostátního práva, jejímž 
prostřednictvím vznáší poškozená strana 
u vnitrostátního soudu individuálně nebo 
společně nárok na náhradu škody; 
zahrnuje rovněž žaloby, jimiž určitá osoba 
jednající jménem jedné či více 
poškozených stran vznáší u vnitrostátního 
soudu nárok na náhradu škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. 3 a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „kolektivním odškodněním“ se rozumí 
i) právní mechanismus, který umožňuje 
dvěma nebo vícero fyzickým či 
právnickým osobám nebo subjektu 
oprávněnému podat zástupnou žalobu 
kolektivně požadovat zastavení 
protiprávního jednání (kolektivní 
odškodnění v případě zdržovacích žalob); 
ii) právní mechanismus, který umožňuje 
dvěma nebo vícero fyzickým či 
právnickým osobám, jež tvrdí, že jim 
vznikla škoda v rámci události hromadné 
škody, nebo subjektu oprávněnému podat 
zástupnou žalobu, kolektivně požadovat 
náhradu škody (kolektivní odškodnění 
v případě žalob o náhradu škody);

Or. en

Odůvodnění

V únoru 2012 přijal Evropský parlament usnesení s názvem „Směrem k soudržnému 
evropskému přístupu ke kolektivnímu odškodnění“, v němž požadoval jakýkoli návrh v oblasti 
kolektivního odškodnění, který by zahrnoval společný soubor zásad a který by v Unii zajistil 
jednotný přístup ke spravedlnosti prostřednictvím kolektivního odškodnění řešení, přičemž by 
se zaměřoval na řešení porušení práv spotřebitelů. Mechanismus kolektivního odškodnění by 
zlepšil účinné prosazování právních předpisů na ochranu hospodářské soutěže a ochranu 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 43
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „programem shovívavosti“ se rozumí 
program, na jehož základě účastník kartelu
spolupracuje nezávisle na ostatních 
podnicích účastnících se tohoto kartelu při 
šetření orgánu pro hospodářskou soutěž 
tím, že dobrovolně poskytne informace 

13. „programem shovívavosti“ se rozumí 
program, na jehož základě účastník 
protisoutěžní dohody, rozhodnutí nebo 
jednání spolupracuje nezávisle na 
ostatních podnicích účastnících se této 
dohody, rozhodnutí nebo jednání při 
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o kartelu a o své úloze v něm, oplátkou za 
což je tomuto účastníku prominuta pokuta, 
která by byla za kartel uložena, nebo je 
tato pokuta snížena;

šetření orgánu pro hospodářskou soutěž 
tím, že dobrovolně poskytne informace 
o dohodě, rozhodnutí nebo jednání a o své 
úloze v nich, oplátkou za což je tomuto 
účastníku prominuta pokuta, která by byla 
za dohodu, rozhodnutí nebo jednání
uložena, nebo je tato pokuta snížena;

Or. en

Odůvodnění

Zvolený výraz je příliš úzký a nezohledňoval by skutečnou situaci na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 44
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „prohlášením podniku v rámci řízení o 
shovívavosti“ se rozumí ústní nebo 
písemné prohlášení dobrovolně předložené 
podnikem nebo jeho jménem orgánu pro 
hospodářskou soutěž, které popisuje 
poznatky podniku ohledně tajného kartelu
a jeho úlohu v tomto kartelu a které bylo 
vyhotoveno výslovně za účelem předložení 
orgánu k získání ochrany před pokutami 
nebo snížení pokut na základě programu 
shovívavosti, a to s ohledem na použití 
článku 101 Smlouvy nebo odpovídajícího 
ustanovení ve vnitrostátních právních 
předpisech; toto prohlášení nezahrnuje 
dokumenty nebo informace, které existují 
bez ohledu na řízení orgánu pro 
hospodářskou soutěž (dále jen „existující 
informace“);

14. „prohlášením podniku v rámci řízení o 
shovívavosti“ se rozumí ústní nebo 
písemné prohlášení dobrovolně předložené 
podnikem nebo jeho jménem orgánu pro 
hospodářskou soutěž kdykoli během řízení, 
které popisuje poznatky podniku ohledně 
protisoutěžní dohody, rozhodnutí nebo 
jednání a jeho úlohu v nich a které bylo  
vyhotoveno výslovně za účelem předložení 
orgánu k získání ochrany před pokutami 
nebo snížení pokut na základě programu 
shovívavosti, a to s ohledem na použití 
článku 101 Smlouvy nebo odpovídajícího 
ustanovení ve vnitrostátních právních 
předpisech, včetně veškerých příloh 
k tomuto prohlášení; toto prohlášení 
nezahrnuje dokumenty nebo informace, 
které existují bez ohledu na řízení orgánu 
pro hospodářskou soutěž (dále jen 
„existující informace“);

Or. en
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Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Navrhovaná definice „prohlášení podniku v rámci řízení o 
shovívavosti“ nezahrnuje všechny dokumenty obsahující sebeusvědčující důkazy, které 
předkládá žadatel o shovívavost. Omezení ochrany tudíž nedosahuje požadovaného cíle, 
kterým je zachovat efektivitu a účinnost řízení o shovívavosti a řízení o narovnání.

Pozměňovací návrh 45
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „návrhem na narovnání“ se rozumí 
prohlášení dobrovolně předložené 
podnikem nebo jeho jménem orgánu pro 
hospodářskou soutěž, v němž podnik 
potvrdí svou účast na porušení článku 101 
nebo odpovídajícího ustanovení ve 
vnitrostátních právních předpisech a svou 
zodpovědnost za toto protiprávní jednání a 
které bylo vyhotoveno výslovně jako 
oficiální žádost o použití zrychleného 
řízení ze strany orgánu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. „narovnáním dohodou“ se rozumí 
dohoda, na jejímž základě je zaplacena 
náhrada škody po vyřešení sporu dohodou.

17. „narovnáním dohodou“ se rozumí 
dohoda, na jejímž základě je zaplacena 
náhrada škody po vyřešení sporu dohodou, 
včetně dohody, v níž se podnik zavazuje 
zaplatit náhradu škody osobám, které byly 
poškozeny porušením pravidel 
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hospodářské soutěže, ze zajištěného fondu 
odškodnění;

Or. en

Odůvodnění

Možnost vytvořit zajištěný fond odškodnění posílí právo poškozených osob na náhradu škody.

Pozměňovací návrh 47
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v případě, že
žalobce předložil obvykle dostupné 
skutečnosti a důkazy věrohodně 
prokazující, že existují důvody pro 
podezření, že mu či osobám, které 
zastupuje, byla způsobena škoda 
porušením právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže ze strany žalovaného, 
mohly vnitrostátní soudy žalované straně 
nebo třetí osobě nařídit, aby zpřístupnily 
důkazy, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
jsou tyto důkazy obsaženy rovněž ve spisu 
orgánu pro hospodářskou soutěž, či nikoli, 
s výhradou podmínek stanovených v této 
kapitole. Členské státy zajistí, aby soudy 
mohly na žádost žalované strany nařídit 
zpřístupnění důkazů rovněž žalobci nebo 
třetí osobě.

Členské státy zajistí, aby pro účely řízení 
o náhradě škody v zásadě nemohly 
vnitrostátní soudy určité straně nebo třetí 
osobě nařídit zpřístupnění prohlášení 
v rámci řízení o shovívavosti nebo jiného 
dokumentu obsahujícího sebeusvědčující 
důkazy zpřístupněné žadatelem o 
shovívavost. Pokud však žalobce předložil 
obvykle dostupné skutečnosti a důkazy 
dostatečně věrohodně prokazující, že jemu
či osobám, které zastupuje, byla způsobena 
škoda porušením právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže ze strany 
žalovaného a že prohlášení v rámci řízení 
o shovívavosti nebo jiný dokument 
obsahující sebeusvědčující důkazy 
zpřístupněné žadatelem o shovívavost jsou 
pro podporu jeho nároku nepostradatelné 
a obsahují důkazy, které nelze předložit 
jinak, mohou vnitrostátní soudy žalované 
straně nebo třetí osobě nařídit, aby 
zpřístupnily důkazy, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda jsou tyto důkazy obsaženy 
rovněž ve spisu orgánu pro hospodářskou 
soutěž či nikoli, s výhradou podmínek 
stanovených v této kapitole. Členské státy 
zajistí, aby vnitrostátní soudy mohly na 
žádost žalované strany nařídit zpřístupnění 
důkazů rovněž žalobci nebo třetí osobě.
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Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude v výsledku koho 
odškodňovat. Proto je nutné, aby dokumenty předložené žadatelem byly chráněny, i když 
stanovení ochrany určitých dokumentů není slučitelné s primárním právem (Donau Chemie).

Pozměňovací návrh 48
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prokázala, že důkazy, které má pod 
kontrolou druhá strana nebo třetí osoba,
jsou důležité pro doložení jejího nároku 
nebo pro obhajobu, a

a) uvedla důkazy, které má pod kontrolou 
druhá strana nebo třetí osoba a které jsou 
důležité pro doložení jejího nároku nebo 
pro obhajobu;

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise ve své důvodové zprávě k legislativnímu návrhu uvádí, že obecné žádosti 
o zpřístupnění dokumentů by měly být obvykle považovány za nepřiměřené a nesplňující 
povinnost dožadující strany vymezit důkazy (kategorie důkazů) co nejpřesněji a nejúžeji. Aby 
se předešlo „lovení údajů“, musí žalobce jednotlivé důkazy či kategorie důkazů vymezit co 
nejpřesněji a nejúžeji.

Pozměňovací návrh 49
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prokázala, že žádá o zpřístupnění 
důkazů u konkrétní žaloby o náhradu 
škody, která byla podána u vnitrostátního 
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soudu v Unii; a

Or. en

Odůvodnění

Článek 5 neuvádí žádné pokyny ve věci žádostí o zpřístupnění důkazů ze zemí mimo EU. 
Důkazy o dohodě nebo ujednání porušujících hospodářskou soutěž v EU však nelze použít 
jako zástupné pro (hromadné) žaloby mimo jurisdikci EU. Cílem pozměňovacího návrhu je 
tuto otázku přiměřeně řešit a takovému účinku předejít.

Pozměňovací návrh 50
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) ke spokojenosti vnitrostátního soudu, 
u něhož je žádost podána, prokázala, že 
získané důkazy dožadující strana nebo 
kterákoli s ní spojená osoba nepoužije 
v jakémkoli jiném řízení a nezpřístupní je 
žádné třetí osobě, nevydá-li k tomu 
výslovné svolení vnitrostátní soud, 
u něhož je konkrétní žaloba o náhradu 
škody projednávána.

Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho 
odškodňovat. Proto je nutné, aby dokumenty předložené žadatelem byly chráněny, i když 
stanovení ochrany určitých dokumentů není slučitelné s primárním právem (Donau Chemie).

Pozměňovací návrh 51
Andreas Schwab
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy mohly nařídit zpřístupnění určitých 
částí důkazů nebo jejich kategorií, které 
budou na základě obvykle dostupných 
skutečností vymezeny co nejpřesněji 
a nejúžeji.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise ve své důvodové zprávě k legislativnímu návrhu uvádí, že obecné žádosti 
o zpřístupnění dokumentů by měly být obvykle považovány za nepřiměřené a nesplňující 
povinnost dožadující strany vymezit důkazy (kategorie důkazů) co nejpřesněji a nejúžeji. Aby 
se předešlo „lovení údajů“, musí žalobce jednotlivé důkazy či kategorie důkazů vymezit co 
nejpřesněji a nejúžeji.

Pozměňovací návrh 52
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy omezily zpřístupnění důkazů na to, 
co je přiměřené. Při rozhodování, zda je 
zpřístupnění požadované určitou stranou 
přiměřené, uváží vnitrostátní soudy 
oprávněné zájmy všech stran a dotčených 
třetích osob. Vnitrostátní soudy vezmou v 
úvahu zejména:

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy omezily zpřístupňování důkazů na 
to, co je přiměřené a co souvisí se žalobou 
o náhradu škody v Unii. Při rozhodování, 
zda je zpřístupnění požadované určitou 
stranou přiměřené, uváží vnitrostátní soudy 
příslušné veřejné zájmy a oprávněné 
zájmy všech dotčených soukromých stran. 
Vnitrostátní soudy vezmou v úvahu 
zejména:

Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
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podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho 
odškodňovat. Proto je nutné, aby dokumenty předložené žadatelem byly chráněny, i když 
stanovení ochrany určitých dokumentů není slučitelné s primárním právem (Donau Chemie).

Pozměňovací návrh 53
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) potřebu chránit účinnost vymáhání 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména pokud jde o rizika, která 
by zpřístupnění dokumentů znamenalo 
pro:
i) programy shovívavosti orgánů pro 
hospodářskou soutěž;
ii) řízení o narovnání u orgánů pro 
hospodářskou soutěž;
iii) interní rozhodovací postupy v orgánu 
pro hospodářskou soutěž a v Evropské síti 
pro hospodářskou soutěž;

Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho 
odškodňovat. Je nutné, aby vnitrostátní soudci brali tento význam při nařizování 
zpřístupňování důkazů v úvahu.

Pozměňovací návrh 54
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) potřebu vyhnout se jakémukoli 
zneužití práv týkajících se zpřístupnění 
důkazů stanoveného v této kapitole 
a důkazů nebo informací takto získaných.

Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho 
odškodňovat. Proto je nutné, aby dokumenty předložené žadatelem byly chráněny, i když 
stanovení ochrany určitých dokumentů není slučitelné s primárním právem (Donau Chemie).

Pozměňovací návrh 55
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby měly 
vnitrostátní soudy k dispozici účinná 
opatření k ochraně důvěrných údajů před 
nepatřičným použitím v nejvyšší možné 
míře, přičemž je současně zajištěno, že
příslušné důkazy obsahující tyto informace 
jsou k dispozici v řízeních o náhradě 
škody.

4. Členské státy zajistí, aby měly 
vnitrostátní soudy k dispozici účinná 
opatření k ochraně důvěrných údajů před 
nepatřičným použitím v nejvyšší možné 
míře, přičemž je současně zajištěno, aby
příslušné důkazy obsahující tyto informace 
byly k dispozici v řízeních o náhradě škody 
v rámci Unie. Zájem podniků vyhnout se 
žalobám o náhradu škody po porušení 
právních předpisů nepředstavuje 
obchodní zájem zasluhující ochranu.

Or. en

Odůvodnění

Zájem vyhnout se žalobám o náhradu škody v důsledku porušení předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže nepředstavuje obchodní zájem zasluhující si ochranu, protože by byl 
v přímém protikladu k účinnému právu na náhradu škody (viz CDC Hydrogen Peroxide v. 
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Komise (T-437/08)).

Pozměňovací návrh 56
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby byly u 
vnitrostátních soudů vyslechnuty orgány 
pro hospodářskou soutěž, než vnitrostátní 
soud podle tohoto článku nařídí 
zpřístupnění informací odvozených ze 
spisu orgánu pro hospodářskou soutěž, 
bez ohledu na to, zda má informace 
v držení tento orgán pro hospodářskou 
soutěž nebo třetí osoba.

Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho 
odškodňovat.

Pozměňovací návrh 57
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy zajistí, aby byly 
vyslechnuty zúčastněné strany, které mají 
v držení žádost o shovívavost nebo jiný 
dokument obsahující sebeusvědčující 
důkazy, které předložil žadatel o 
shovívavost, než vnitrostátní soud nařídí 
zpřístupnění informací odvozených 
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z uvedených dokumentů podle tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho 
odškodňovat. Proto je nutné, aby dokumenty předložené žadatelem byly chráněny, i když 
stanovení ochrany určitých dokumentů není slučitelné s primárním právem (Donau Chemie).

Pozměňovací návrh 58
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
jejich soudy mají pravomoc nařídit 
zpřístupnění důkazů bez vyslechnutí osoby, 
která má důkazy zpřístupnit, nemohla být 
uložena sankce za nedodržení tohoto 
příkazu, dokud nebyla osoba, jíž je příkaz 
určen, vyslechnuta soudem.

6. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
jejich soudy mají pravomoc nařídit 
zpřístupnění důkazů bez vyslechnutí osoby, 
která má důkazy zpřístupnit, nemohla být 
uložena sankce za nedodržení tohoto 
příkazu, dokud nebyla osoba, jíž je příkaz 
určen, vyslechnuta vnitrostátním soudem.

Or. en

Odůvodnění

Výraz je nutné upřesnit. 

Pozměňovací návrh 59
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby fyzická nebo 
právnická osoba nebo orgán, kterých se 
dotkne příkaz vnitrostátního soudu podle 
tohoto článku, měly možnost zahájit proti 
tomuto rozhodnutí řízení, včetně 
předběžných soudních zákazů. Orgány 
pro hospodářskou soutěž by měly mít 
stejné právo po slyšení podle čl. 5 odst. 5a.

Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho 
odškodňovat. Ochrana dokumentů se zajistí stanovením možnosti zahájit řízení proti 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 60
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Aniž je dotčena povinnost stanovená v 
odstavci 4 a omezení uvedená v článku 6, 
tento článek nebrání členským státům v 
tom, aby zachovaly nebo zavedly pravidla, 
která vedou k širšímu zpřístupňování 
důkazů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho 
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odškodňovat. Je nutné zajistit stejnou úroveň ochrany, aby se zachovala účinnost programu 
shovívavosti.

Pozměňovací návrh 61
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Omezení týkající se zpřístupnění důkazů 
ze spisu orgánu pro hospodářskou soutěž
1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
řízení o náhradě škody nemohly 
vnitrostátní soudy určité straně nebo třetí 
osobě nikdy nařídit zpřístupnění těchto 
kategorií důkazů:
a) prohlášení podniků v rámci řízení o 
shovívavosti a
b) návrhy na narovnání.
2. Členské státy zajistí, aby za účelem 
řízení o náhradě škody mohly vnitrostátní 
soudy zpřístupnění níže uvedených 
kategorií důkazů nařídit až poté, co orgán 
pro hospodářskou soutěž ukončil své 
řízení nebo vydal rozhodnutí uvedené v 
článku 5 nařízení č. 1/2003 nebo 
v kapitole III nařízení č. 1/2003:
a) informace, které vypracovala fyzická 
nebo právnická osoba výslovně pro řízení 
orgánu pro hospodářskou soutěž, a
b) informace, které vyhotovil orgán pro 
hospodářskou soutěž během svého řízení.
3. Zpřístupnění důkazů obsažených ve 
spisu orgánu pro hospodářskou soutěž, 
které nespadají do žádné z kategorií 
uvedených v odstavcích 1 nebo 2 tohoto 
článku, může být v rámci řízení o náhradě 
škody nařízeno kdykoli.
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Or. en

Odůvodnění

Dostatečné ochranné stimuly programu shovívavosti mají velký význam pro zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu. Programy shovívavosti jsou nejúčinnějším nástrojem při 
odhalování dohod odporujících hospodářské soutěži. Nebude-li protisoutěžní chování 
odhalováno nebo bude odhalováno jenom v malém rozsahu, nebude nakonec koho 
odškodňovat. Samotná ochrana určitých dokumentů by mohla ohrozit účinném právo na 
náhradu škody a zároveň i účinnost programů shovívavosti.

Pozměňovací návrh 62
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pro účely řízení 
o náhradě škody nemohly vnitrostátní 
soudy určité straně nebo třetí osobě nikdy 
nařídit zpřístupnění těchto kategorií 
důkazů:

1. Členské státy zajistí, aby pro účely řízení 
o náhradě škody nemohly vnitrostátní 
soudy určité straně nebo třetí osobě nikdy 
nařídit zpřístupnění prohlášení podniků v 
rámci řízení o shovívavosti.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli jsou důležité pro účinné prosazování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže 
ze strany veřejných orgánů, návrhy na narovnání nejsou v žádném případě stejně významné 
jako prohlášení podniků v rámci řízení o shovívavosti. Existuje mezi nimi základní rozdíl, 
pokud jde o jejich povahu a kvalitu, neboť návrhy na narovnání nejsou – narozdíl od 
prohlášení podniků v rámci řízení o shovívavosti – nepostradatelné pro účinné odhalování 
porušování předpisů. Měly by proto být zařazeny na šedou listinu podle čl. 6 odst. 2, nikoli na 
přísnější černou listinu.

Pozměňovací návrh 63
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prohlášení podniků v rámci řízení o 
shovívavosti a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prohlášení podniků v rámci řízení o 
shovívavosti a

a) všechny nově předložené dokumenty v 
neprospěch poskytnuté žadatelem o 
shovívavost a

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) návrhy na narovnání. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v řízeních o 
náhradě škody nebyly přípustné důkazy 
spadající do jedné z kategorií uvedených v 
čl. 6 odst. 1, které určitá fyzická nebo 
právnická osoba získala výhradně 
prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu 
pro hospodářskou soutěž při výkonu svých 
práv na obhajobu podle článku 27 
nařízení č. 1/2003 nebo odpovídajících 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno v důsledku vypuštění článku 6.

Pozměňovací návrh 67
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby důkazy 
spadající do jedné z kategorií uvedených v 
čl. 6 odst. 2, které určitá fyzická nebo 
právnická osoba získala výhradně 
prostřednictvím přístupu ke spisu orgánu 
pro hospodářskou soutěž při výkonu svých 
práv na obhajobu podle článku 27 
nařízení č. 1/2003 nebo odpovídajících 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, nebyly v řízeních o náhradě 
škody přípustné, dokud orgán pro 
hospodářskou soutěž neukončil své řízení 
nebo nevydal rozhodnutí uvedené v 
článku 5 nařízení č. 1/2003 nebo 
v kapitole III nařízení č. 1/2003.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vypuštěno v důsledku vypuštění článku 6.

Pozměňovací návrh 68
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby důkazy, které 
určitá fyzická nebo právnická osoba získala 
výhradně prostřednictvím přístupu ke spisu 
orgánu pro hospodářskou soutěž při 
výkonu svých práv na obhajobu podle 
článku 27 nařízení č. 1/2003 nebo 
odpovídajících ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů a které nejsou 
nepřípustné podle odstavců 1 nebo 2 
tohoto článku, mohly být v řízení o 
náhradě škody použity pouze touto osobou 
nebo fyzickou či právnickou osobou, která 
převzala její práva, včetně osoby, která 
získala její nárok.

3. Členské státy zajistí, aby důkazy, které 
určitá fyzická nebo právnická osoba získala 
výhradně prostřednictvím přístupu ke spisu 
orgánu pro hospodářskou soutěž při 
výkonu svých práv na obhajobu podle 
článku 27 nařízení č. 1/2003 nebo 
odpovídajících ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, mohly být v řízení o 
náhradě škody použity pouze touto osobou 
nebo fyzickou či právnickou osobou, která 
převzala její práva, včetně osoby, která 
získala její nárok.

Or. en

Odůvodnění

Upraveno v důsledku vypuštění článku 6 a odstavců 1 a 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 69
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby mohly
vnitrostátní soudy uložit stranám, třetím 
osobám a jejich právním zástupcům sankce 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
soudy efektivně ukládaly stranám, třetím 
osobám a jejich právním zástupcům sankce 
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v případě, že: v případě, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) strana, která důkazy zničila, věděla, že 
důkazy jsou důležité pro probíhající nebo 
budoucí řízení o náhradě škody, která sama 
zahájila nebo která byla zahájena proti ní;

iii) strana, která důkazy zničila, věděla 
nebo mohla rozumně vyvodit, že důkazy 
jsou důležité pro probíhající nebo budoucí 
řízení o náhradě škody, která sama zahájila 
nebo která byla zahájena proti ní;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby v případě, že 
vnitrostátní soudy v řízeních o náhradu 
škody rozhodují o dohodách, rozhodnutích 
nebo jednáních podle článků 101 nebo 102 
Smlouvy nebo podle vnitrostátních 
právních předpisů o hospodářské soutěži, 
které jsou již předmětem pravomocného 
rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo odvolacího 
soudu o protiprávním jednání, nemohly 
tyto soudy rozhodnout v rozporu 
s takovýmto konstatováním protiprávního 
jednání. Touto povinností nejsou dotčena 
práva a povinnosti podle 
článku 267 Smlouvy.

Členské státy zajistí, aby v případě, že 
vnitrostátní soudy v řízeních o náhradu 
škody rozhodují o dohodách, rozhodnutích 
nebo jednáních podle článků 101 nebo 102 
Smlouvy nebo podle vnitrostátních 
právních předpisů o hospodářské soutěži, 
které jsou již předmětem pravomocného 
rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž nebo odvolacího 
soudu o protiprávním jednání, nemohly 
tyto soudy rozhodnout v rozporu 
s takovýmto konstatováním protiprávního 
jednání. Touto povinností nejsou dotčena 
práva a povinnosti podle článku 267 
Smlouvy, dále právo na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces a právo na 
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obhajobu podle článků 47 a 48 Listiny a 
právo na spravedlivé řízení podle článku 6 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod. Rozhodnutí orgánů 
a soudů pro hospodářskou soutěž 
členských států jsou tudíž závazná, pokud 
nedošlo při šetření ke zjevným chybám a 
pokud byla dodržena práva obhajoby.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna práva spotřebitelů a podniků na obhajobu, nebudou rozhodnutí závazná, 
pokud byla tato práva porušena.

Pozměňovací návrh 72
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10 – bod 2 – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) hodnocení takovéhoto jednání jako 
porušení právních předpisů Unie v oblasti 
hospodářské soutěže nebo vnitrostátních 
právních předpisů o hospodářské soutěži;

ii) skutečnostech, které kvalifikují 
takovéto jednání jako porušení právních 
předpisů Unie v oblasti hospodářské 
soutěže nebo vnitrostátních právních 
předpisů o hospodářské soutěži;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Hans-Peter Martin

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Členské státy zajistí, aby promlčecí 
lhůta pro podání žaloby o náhradu škody 
činila nejméně pět let.

4) Členské státy zajistí, aby promlčecí 
lhůta pro podání žaloby o náhradu škody 
činila nejméně pět let, v případě 
komplexních finančních produktů 
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nejméně deset let.

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta 
pro podání žaloby o náhradu škody činila 
nejméně pět let.

4. Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta 
pro podání žaloby o náhradu škody činila 
nejméně tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Tříletá promlčecí lhůta se zdá být dostatečná. Zaprvé budou žalobci v každém případě chtít 
žádat o náhradu své škody co nejdříve po vydání právně závazného rozhodnutí orgánu pro 
hospodářskou soutěž a zadruhé tři roky ponechávají žalobcům dostatečnou dobu na přípravu 
jejich věci.

Pozměňovací návrh 75
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
orgán pro hospodářskou soutěž přijme 
opatření za účelem šetření nebo zahájí 
řízení s ohledem na protiprávní jednání, 
jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl 
běh promlčecí lhůty přerušen. Toto 
přerušení běhu lhůty skončí nejdříve jeden 
rok poté, co rozhodnutí o protiprávním 
jednání nabylo právní moci nebo bylo 
řízení jinak ukončeno.

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
orgán pro hospodářskou soutěž přijme 
opatření za účelem šetření nebo zahájí 
řízení s ohledem na protiprávní jednání, 
jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl 
běh promlčecí lhůty přerušen. Toto 
přerušení běhu lhůty skončí nejdříve dva 
roky poté, co rozhodnutí o protiprávním 
jednání nabylo právní moci nebo bylo 
řízení jinak ukončeno.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem ke komplexnímu ekonomickému charakteru a ke skutečnosti, že je kvůli asymetriím 
informací, zvláště u spotřebitelů, obtížné vznášet včas nároky na náhradu škody způsobené 
protisoutěžním chováním, je vhodné prodloužit přerušení běhu lhůty o jeden rok, aby bylo 
účinně zaručeno právo žalobců na plnou náhradu škody.

Pozměňovací návrh 76
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
orgán pro hospodářskou soutěž přijme 
opatření za účelem šetření nebo zahájí 
řízení s ohledem na protiprávní jednání, 
jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl 
běh promlčecí lhůty přerušen. Toto 
přerušení běhu lhůty skončí nejdříve jeden 
rok poté, co rozhodnutí o protiprávním 
jednání nabylo právní moci nebo bylo 
řízení jinak ukončeno.

5. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
orgán pro hospodářskou soutěž přijme 
opatření za účelem šetření nebo zahájí 
řízení s ohledem na protiprávní jednání, 
jehož se týká žaloba o náhradu škody, byl 
běh promlčecí lhůty přerušen. Toto 
přerušení běhu lhůty skončí šest měsíců po 
dni, kdy rozhodnutí o protiprávním jednání 
nabylo právní moci nebo bylo řízení jinak 
ukončeno.

Or. en

Odůvodnění

Ukončení přerušení běhu lhůty musí být definováno přesně. Šest měsíců se navíc zdá být 
dostatečných k dosažení požadovaného cíle.

Pozměňovací návrh 77
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Bez ohledu na odstavce 1 až 5 tohoto 
článku jsou žaloby o náhradu škody 
podávány do deseti let od událostí, které 
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k nim daly důvod.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby žalovaná strana 
v řízení o náhradě škody mohla na svou 
obhajobu proti žalobě o náhradu škody 
použít skutečnost, že žalobce ceny 
navýšené v důsledku z protiprávního 
jednání zcela nebo částečně přenesl. 
Přenesení navýšených cen musí prokázat 
žalovaný.

1. Členské státy mohou přijmout opatření 
k zavedení systému vycházejícího ze 
soudní judikatury, kdy může žalovaná 
strana v řízení o náhradě škody na svou 
obhajobu proti žalobě o náhradu škody 
použít skutečnost, že žalobce ceny 
navýšené v důsledku protiprávního jednání 
zcela nebo částečně přenesl. V tomto 
případě musí přenesení navýšených cen 
prokázat žalovaný.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je návrh na používání obhajoby založené na přenesení, která je možná v několika 
vnitrostátních právních řádech EU, vítán, reaguje tento pozměňovací návrh na obavu, že 
právní předpisy na úrovni EU mohou v podobě navržené v tomto článku neúmyslně stranit 
přímým nebo nepřímým odběratelům. Ačkoli v případě chybějících právních předpisů existuje 
riziko různorodého postupu, bylo by možná lepší umožnit členským státům, aby používání 
obhajoby založené na přenesení provedly prostřednictvím soudní judikatury EU.

Pozměňovací návrh 79
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby měl 
vnitrostátní soud pravomoc odhadnout, 
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jaká část navýšené ceny byla přenesena.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že vnitrostátní soud má pravomoc odhadnout, jaká část navýšené ceny byla 
přenesena, aby mohl napravit problémy, jako je např. asymetrie informací.

Pozměňovací návrh 80
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud byly navýšené ceny přeneseny na 
osoby na další úrovni dodavatelského 
řetězce, pro něž je z právního hlediska 
nemožné požadovat náhradu škody, nesmí 
žalovaný použít obhajobu uvedenou v 
předchozím odstavci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je obtížné posoudit, jaká by byla definice „právní nemožnosti“. Kromě toho by právní 
překážky, kvůli nimž by pro nepřímé zákazníky bylo „z právního hlediska nemožné“ 
požadovat náhradu škody za utrpěnou újmu, porušovaly judikaturu Evropského soudního 
dvora (srov. Courage a Crehan; Manfredi), a tudíž by k nim především nemělo docházet. 
Navrhovaná formulace může vést k přiznání náhrady škody žalobcům, kteří neutrpěli žádnou 
újmu, nebo k nadměrnému odškodnění.

Pozměňovací návrh 81
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V situaci uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku se má za to, že nepřímý odběratel 

V situaci uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku dokáže nepřímý odběratel, aby
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prokázal, že na něj byla přenesena 
navýšená cena, pokud prokázal, že:

prokázal, že došlo k přenesení navýšené 
ceny, přinejmenším všechny tyto 
okolnosti:

Or. en

Odůvodnění

Důkazní břemeno spočívá na nepřímém odběrateli.

Pozměňovací návrh 82
Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) protiprávní jednání vedlo k navýšení 
ceny pro přímého odběratele žalovaného a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pořídil toto zboží nebo služby od 
přímého odběratele nebo od jiného 
nepřímého odběratele, který je 
se žalovanou stranou přímo spojen 
prostřednictvím dodavatelského řetězce; a

Or. en

Odůvodnění

Důkaz, který musí nepřímý odběratel předložit k prokázání toho, že došlo k přenesení 
navýšené ceny, není dostatečný. Pouhé podmínky a) existence porušení právních předpisů, b) 
přenesení navýšené ceny na přímého odběratele v důsledku tohoto porušení právních 
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předpisů a c) skutečnost, že bylo pořízeno zboží nebo služby, které byly předmětem nebo 
důsledkem tohoto porušení právních předpisů, nedostačují k prokázání toho, že došlo 
k přenesení navýšené ceny na nepřímého odběratele.

Pozměňovací návrh 84
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) pořídil toto zboží nebo služby za 
navýšenou cenu;

Or. en

Odůvodnění

Důkaz, který musí nepřímý odběratel předložit k prokázání toho, že došlo k přenesení 
navýšené ceny, není dostatečný. Pouhé podmínky a) existence porušení právních předpisů, b) 
přenesení navýšené ceny na přímého odběratele v důsledku tohoto porušení právních 
předpisů a c) skutečnost, že bylo pořízeno zboží nebo služby, které byly předmětem nebo 
důsledkem tohoto porušení právních předpisů, nedostačují k prokázání toho, že došlo 
k přenesení navýšené ceny na nepřímého odběratele. Musí prokázat, že zboží pořídil za 
navýšenou cenu.

Pozměňovací návrh 85
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, že soud má 
pravomoc odhadnout, jaká část navýšené 
ceny byla přenesena.

Členské státy zajistí, že soud má pravomoc 
odhadnout, jaká část navýšené ceny byla 
přenesena. Soudům by v tomto poměrně 
složitém úkolu měly pomáhat jasné, 
jednoduché, srozumitelné, lehce 
použitelné a dostatečně aktualizované 
pokyny vydané Komisí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Články 12 a 13 nezabrání členským 
státům v zavedení pravidel, která by 
znemožnila dvojité vyplacení náhrady 
škody, pokud již byla náhrada vyplacena 
buď přímému, nebo nepřímému 
odběrateli.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zabránit nadměrné náhradě, protože by mohla uškodit cíli rovných podmínek na 
vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 87
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se v případě 
protiprávní kartelové dohody 
předpokládalo, že protiprávní jednání 
způsobilo škodu. Protiprávně jednající 
podnik má právo tuto domněnku vyvrátit.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V celé EU je již dlouho zavedena obecná právní zásada, že je na žalobcích, aby prokázali výši 
škody. Návrh Komise je s touto zásadou v rozporu a vedl by k předpojatosti systému. 
Žalovaná strana by navíc potřebovala značné ekonomické důkazy, aby tuto presumpci mohla 
vyvrátit, a v případech, kdy existuje více než jedna rovina odběratelů (např. dodavatel, 
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maloobchodník a spotřebitel), by se zavedením této presumpce byly značné potíže.

Pozměňovací návrh 88
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se v případě 
protiprávní kartelové dohody
předpokládalo, že protiprávní jednání 
způsobilo škodu. Protiprávně jednající 
podnik má právo tuto domněnku vyvrátit.

1. Členské státy zajistí, aby se v případě 
závažného účelového protiprávního 
jednání předpokládalo, že protiprávní 
jednání způsobilo škodu. Protiprávně 
jednající podnik má právo tuto domněnku 
vyvrátit.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se v případě 
protiprávní kartelové dohody 
předpokládalo, že protiprávní jednání 
způsobilo škodu. Protiprávně jednající 
podnik má právo tuto domněnku vyvrátit.

1. Členské státy zajistí, aby byla 
vnitrostátním soudům udělena pravomoc 
určit existenci škody a odhad její výše 
s přihlédnutím k důkazům, které strany 
předloží.

Or. en

Odůvodnění

Vyvratitelná domněnka, podle níž „v případě protiprávní kartelové dohody“ byla způsobena 
škoda, je zobecněním skutečnosti, které není zcela přesné. Neexistuje žádný ekonomický důkaz 
toho, že všechny kartely způsobují škodu. Komise ukládá pokuty za velmi odchylné 
protisoutěžní dohody nebo ujednání: silné cenové kartely i volnější formy kontaktu mezi 
konkurenty. Ne všechny tyto druhy kartelu musí mít nutně ekonomický dopad. Kromě toho 
není nijak stanoveno, jak může žalovaná strana tuto domněnku vyvrátit.
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Pozměňovací návrh 90
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby důkazní 
břemeno, úroveň důkazů a uvedení 
skutečností, o něž se žaloba opírá, jež jsou 
nezbytné pro vyčíslení škody, prakticky 
neznemožňovaly či nepřiměřeně 
neztěžovaly uplatnění práva poškozené 
strany na náhradu škody. Členské státy 
stanoví, že soudům je udělena pravomoc 
výši škody odhadnout.

2. Členské státy zajistí, aby důkazní 
břemeno, úroveň důkazů a uvedení 
skutečností, o něž se žaloba opírá, jež jsou 
nezbytné pro vyčíslení škody, prakticky 
neznemožňovaly či nepřiměřeně 
neztěžovaly uplatnění práva poškozené 
strany na náhradu škody.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno v důsledku změny v čl. 16 odst. 1.

Pozměňovací návrh 91
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby orgány pro 
hospodářskou soutěž, které jsou součástí 
sítě orgánů veřejné moci uplatňujících 
pravidla hospodářské soutěže Unie, mohly 
přerušit řízení v případě, že se strany 
účastnící se těchto řízení podílejí na 
procesu řešení sporu dohodou ve věci 
nároku na náhradu škody. Odškodnění, 
které je nebo má být vyplaceno 
poškozeným osobám v rámci takového 
řízení, se při stanovování výše pokuty 
považuje za polehčující okolnost.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu spotřebitelů a podniků je třeba, aby byla náhrada škody nákladově efektivní, včasná 
a účinná. Proto je třeba podporovat včasné řešení sporů dohodou tím, že se poskytnou 
pobídky související se stanovením pokut orgány pro hospodářskou soutěž, aby se zajistilo, že 
náhrada škody bude nákladově efektivní, včasná a účinná. Jestliže orgán pro hospodářskou 
soutěž považuje vyplacenou náhradu škody za přesnou a zákonnou, měl by ji následně 
zohlednit při stanovení své pokuty.

Pozměňovací návrh 92
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby po dosažení 
narovnání dohodou byl nárok poškozené 
strany usilující o narovnání snížen o podíl 
podniku, jenž se společně podílel na 
protiprávním jednání a usiloval o 
narovnání, na škodě, která byla poškozené 
straně způsobena protiprávním jednáním. 
Další účastníci protiprávního jednání 
neusilující o narovnání nemohou s ohledem 
na zbývající nárok získat příspěvek od 
protiprávně jednajícího podniku usilujícího 
o narovnání. Pouze v případě, že další 
účastníci protiprávního jednání, kteří o 
narovnání neusilovali, nemohou zaplatit 
náhradu škody, která odpovídá 
zbývajícímu nároku, lze podnik, který se 
společně s nimi podílel na protiprávním 
jednání a který usiluje o narovnání, 
považovat za odpovědný za zaplacení 
náhrady škody poškozené straně usilující 
o narovnání.

1. Členské státy zajistí, aby po dosažení 
narovnání dohodou byl nárok poškozené 
strany usilující o narovnání snížen o podíl 
podniku, jenž se společně podílel na 
protiprávním jednání a usiloval o 
narovnání, na škodě, která byla poškozené 
straně způsobena protiprávním jednáním. 
Další účastníci protiprávního jednání 
neusilující o narovnání nemohou s ohledem 
na zbývající nárok získat příspěvek od 
protiprávně jednajícího podniku usilujícího 
o narovnání.

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se možnost, aby v případě, že další účastníci protiprávního jednání, kteří 
o narovnání neusilovali, nemohou zaplatit náhradu škody odpovídající zbývajícímu nároku, 
byl podnik, který se společně s nimi podílel na protiprávním jednání a který usiluje o 
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narovnání, považován za odpovědný za zaplacení náhrady škody poškozené straně usilující o 
narovnání, ačkoli již sám narovnání provedl, jelikož tato možnost bude odrazovat od 
narovnání, což je v rozporu s původním cílem Evropské komise.

Pozměňovací návrh 93
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise provede přezkum této směrnice a 
podá o něm zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do [...] [bude vypočteno 
jako 5 let ode dne stanoveného jako lhůta 
pro provedení této směrnice.]

Komise provede přezkum této směrnice a 
podá o něm zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do [...] [bude vypočteno 
jako 5 let ode dne stanoveného jako lhůta 
pro provedení této směrnice.]

Zpráva bude doplněna o soudržné 
posouzení fungování kolektivního 
odškodnění a kolektivních mechanismů 
alternativního řešení sporů v odvětví 
hospodářské soutěže, vycházející ze 
zkušeností s jejich provedením, přičemž 
bude zvláště vyhodnocena podstata 
rozšíření používání takovýchto 
mechanismů v jiných odvětvích, stejně 
jako zavedení takového mechanismu na 
úrovni EU, s cílem zajistit efektivní 
ochranu spotřebitelů a vyvážené 
fungování vnitřního trhu.

Or. en


