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Pozmeňujúci návrh 14
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4 a) Rešpektujúc právomoc členských 
štátov zaviesť režimy kolektívneho 
uplatňovania nárokov na nápravu by sa 
mali členské štáty nabádať, aby pri 
zriaďovaní takéhoto režimu zaviedli 
voliteľný systém a aby nepredpokladali 
používanie podielovej odmeny, 
financovanie tretích strán a možnosť 
priznať poškodenému náhradu škody 
sankčnej povahy.

Or. en

Odôvodnenie

Rôzne postupy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu existujú v 15 členských štátoch 
a ich počet rastie. Rozsah pôsobnosti mnohých vnútroštátnych systémov je obmedzený alebo 
tieto systémy nie sú pre spotrebiteľa ľahko prístupné. Ukazuje to, že sú nutné jasné pravidlá a 
cezhraničný systém. Kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu by malo byť prístupné pre 
všetkých spotrebiteľov EÚ, nielen pre niektorých.

Pozmeňujúci návrh 15
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme spotrebiteľov a podnikov je nutné, aby náhrada škôd bola nákladovo efektívna, 
včasná a efektívna. Preto sa musí podporovať včasné konsenzuálne riešenie sporu, a to 
stimulmi spojenými s pokutou stanovenou orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom 
zaistiť túto nákladovo efektívnu, včasnú a efektívnu náhradu škôd.

Pozmeňujúci návrh 16
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme spotrebiteľov a podnikov je nutné, aby náhrada škôd bola nákladovo efektívna, 
včasná a efektívna. Preto sa musí podporovať včasné konsenzuálne riešenie sporu, a to 
stimulmi spojenými s pokutou stanovenou orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom 
zaistiť túto nákladovo efektívnu, včasnú a efektívnu náhradu škôd.

Pozmeňujúci návrh 17
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

neexistuje predchádzajúce zistenie 
porušenia orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Vo februári 2012 Európsky parlament prijal uznesenie s názvom Zbližovanie európskeho 
prístupu ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu, v ktorom požadoval akýkoľvek 
návrh v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktorý by zahŕňal spoločný 
súbor zásad, ktorými sa zabezpečí jednota v rámci prístupu k spravodlivosti prostredníctvom 
kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu v rámci Únie, pokiaľ ide o porušovanie práv 
spotrebiteľov. Mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by významne 
zlepšil účinné presadzovanie právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a zvýšil 
ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 18
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V smernici sa opätovne potvrdzuje 
acquis communautaire upravujúce 
problematiku práva vyplývajúceho z 
predpisov Únie na náhradu škody 
spôsobenej porušením predpisov Únie v 
oblasti ochrany hospodárskej súťaže, a to 
najmä pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu a 
vymedzenie škody, ako vyplýva z 
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, 
a to bez toho, aby sa vopred vylučoval 
akýkoľvek prípadný vývoj v tejto oblasti. 
Každý jednotlivec, ktorý utrpel škodu v 
dôsledku protiprávneho konania, sa môže 
domáhať náhrady skutočne utrpenej škody 
(damnum emergens), náhrady zisku, 
o ktorý prišiel (ušlý zisk alebo lucrum 

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

cessans), ako aj zaplatenia úroku 
narastajúceho od momentu vzniku škody 
až do zaplatenia jej náhrady, a to bez toho, 
aby to malo vplyv na druh úroku, ktorý je 
uznaný vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Toto právo sa priznáva všetkým 
fyzickým aj právnickým osobám –
spotrebiteľom, podnikom a orgánom 
verejnej moci – nezávisle od existencie 
priameho zmluvného vzťahu s podnikom, 
ktorý sa porušenia dopustil, a bez ohľadu 
na to, či existuje alebo neexistuje
predchádzajúce zistenie porušenia orgánom 
na ochranu hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11 a) Správne presadzovanie právnych 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže a účinné uplatňovanie podnikmi 
i spotrebiteľmi ich práva na náhradu 
škody sú úzko prepojené a sú kľúčové pre 
dosiahnutie konkurencieschopného rastu. 
Európske právo na kolektívne 
uplatňovanie nárokov na nápravu v tomto 
ohľade prispieva k dobudovaniu 
vnútorného trhu a rozvoju skutočného 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Vo februári 2012 Európsky parlament prijal uznesenie s názvom Zbližovanie európskeho 
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prístupu ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu, v ktorom požadoval akýkoľvek 
návrh v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktorý by zahŕňal spoločný 
súbor zásad, ktorými sa zabezpečí jednota v rámci prístupu k spravodlivosti prostredníctvom 
kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu v rámci Únie, pokiaľ ide o porušovanie práv 
spotrebiteľov. Mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by významne 
zlepšil účinné presadzovanie právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a zvýšil 
ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 20
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Je nutné, aby dôkazy boli čím presnejšie a dôkladnejšie špecifikované, aby sa predišlo 
nenáležitému vyhľadávaniu informácií (fishing expeditions), ktoré by mohlo významne 
poškodiť efektívne a spravodlivé fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh 21
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) Programy zhovievavosti a konania o 
urovnaní sú významným nástrojom 
na presadzovanie pravidiel Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže verejnoprávnymi 
prostriedkami, pretože prispievajú k 
odhaľovaniu, efektívnemu stíhaniu a 
trestaniu najzávažnejších porušení 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže. 
Podniky môže v tejto súvislosti odrádzať 
od spolupráce, ak by v dôsledku 
sprístupnenia dokumentov výlučne nimi 
predložených len na účely tejto spolupráce 
niesli občianskoprávnu zodpovednosť za 
horších podmienok ako ďalšie osoby, ktoré 
sa spolu s nimi dopustili porušenia, a 
nespolupracovali s orgánmi na ochranu 
hospodárskej súťaže. S cieľom zabezpečiť, 
aby podniky boli ochotné dobrovoľne 
poskytovať v rámci programov 
zhovievavosti alebo konaní o urovnaní 
sporu vyhlásenia určené orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže, v ktorých priznajú 
svoju účasť na porušovaní vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo predpisov Únie na tento účel, by mali 
byť vyhlásenia a dokumenty, ktoré 
obsahujú sebausvedčujúce dôkazy 
poskytnuté a sprístupnené záujemcami 
o využívanie programu zhovievavosti na 
účely žiadosti o využívanie programu 
zhovievavosti, v zásade chránené pred 
povinnosťou týkajúcou sa sprístupnenia 



PE521.778v01-00 10/59 AM\1007105SK.doc

SK

dôkazov.

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Preto je nutné, aby dokumenty predložené záujemcom boli chránené, i keď 
stanovenie ochrany určitých dokumentov nie je zlučiteľné s primárnym právom (Donau 
Chemie).

Pozmeňujúci návrh 22
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

na tento účel, by mali byť vyhlásenia 
podnikov v rámci programov 
zhovievavosti vyňaté spomedzi dôkazov 
podliehajúcich sprístupneniu.

Or. en

Odôvodnenie

Návrhy na urovnanie síce sú dôležité pre presadzovanie predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže verejnoprávnymi prostriedkami, v žiadnom prípade však nemajú rovnaký význam ako 
vyhlásenia podnikov v rámci programov zhovievavosti. Je medzi nimi základný rozdiel, pokiaľ 
ide o ich povahu a kvalitu, pretože návrhy na urovnanie – na rozdiel od vyhlásení podnikov v 
rámci programov zhovievavosti – nie sú pre účinné odhalenie porušení nevyhnutné. Nemala 
by sa im preto udeľovať absolútna ochrana a nemali by sa teda zapísať na čiernu listinu.

Pozmeňujúci návrh 23
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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škody len po tom, ako tento orgán 
konštatoval porušenie vnútroštátneho 
súťažného práva alebo súťažného práva 
Únie alebo inak skončil toto konanie.

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na zmeny v článkoch 5 a 6.

Pozmeňujúci návrh 24
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na zmeny v článkoch 5 a 6.

Pozmeňujúci návrh 25
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Toto použitie uvedené v 
predchádzajúcom odôvodnení však nesmie 
neprimerane uberať na účinnosti 

(23) Toto použitie uvedené v 
predchádzajúcom odôvodnení však nesmie 
neprimerane uberať na účinnosti 
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presadzovania predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže zo strany orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže. Obmedzenia 
sprístupnenia uvedené v odôvodneniach 
(19) a (20) by sa teda mali rovnako 
uplatňovať na využitie dôkazov, ktoré boli 
výhradne získané prostredníctvom prístupu 
do spisu orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže. Dôkazy získané od orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže v kontexte 
výkonu práva na obhajobu by sa okrem 
toho nemali stať predmetom obchodovania. 
Možnosť využiť dôkazy, ktoré boli 
výhradne získané prostredníctvom prístupu 
do spisu orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže, by preto mali mať len fyzické a 
právnické osoby, ktoré vykonávajú svoje 
právo na obhajobu, a ich právni 
nástupcovia. Toto obmedzenie však 
vnútroštátnym súdom nebráni v tom, aby 
nariadili sprístupnenie predmetných 
dôkazov za podmienok stanovených v tejto 
smernici.

presadzovania predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže zo strany orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže. Ochrana 
pred povinnosťou týkajúcou sa 
sprístupnenia dôkazov by sa teda mala
rovnako uplatňovať na využitie dôkazov, 
ktoré boli výhradne získané 
prostredníctvom prístupu do spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže. Dôkazy 
získané od orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže v kontexte výkonu práva na 
obhajobu by sa okrem toho nemali stať 
predmetom obchodovania. Možnosť využiť 
dôkazy, ktoré boli výhradne získané 
prostredníctvom prístupu do spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže, by preto 
mali mať len fyzické a právnické osoby, 
ktoré vykonávajú svoje právo na obhajobu, 
a ich právni nástupcovia. Toto obmedzenie 
však vnútroštátnym súdom nebráni v tom, 
aby nariadili sprístupnenie predmetných 
dôkazov za podmienok stanovených v tejto 
smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Úprava vzhľadom na zmeny v článkoch 5 a 6.

Pozmeňujúci návrh 26
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Uplatnenie nároku na náhradu škody 
alebo začatie prešetrovania zo strany 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
prináša so sebou riziko, že dotknuté 
podniky môžu zničiť alebo ukryť dôkazy, 
ktoré by mohli byť užitočné pre poškodené 
strany na účely odôvodnenia nároku na 
náhradu škody. Aby sa zabránilo zničeniu 

(24) Uplatnenie nároku na náhradu škody 
alebo začatie prešetrovania zo strany 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
prináša so sebou riziko, že dotknuté 
podniky môžu zničiť alebo ukryť dôkazy, 
ktoré by mohli byť užitočné pre poškodené 
strany na účely odôvodnenia nároku na 
náhradu škody. Aby sa zabránilo zničeniu 
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relevantných dôkazov a zabezpečilo 
plnenie súdnych príkazov požadujúcich 
sprístupnenie dôkazov, súdy by mali mať 
možnosť udeliť dostatočne odrádzajúce 
sankcie. Pokiaľ ide o účastníkov konania, 
hrozba pre nich nepriaznivého výsledku 
konania o žalobe o náhradu škody môže 
byť osobitne účinná sankcia a môže sa ňou 
predchádzať prieťahom. Sankcie by malo 
byť možné uložiť aj za nesplnenie 
povinnosti chrániť dôverné informácie a za 
zneužitie informácií získaných 
prostredníctvom sprístupnenia. Podobne by 
malo byť možné uložiť sankcie aj v 
prípade, že informácie získané 
prostredníctvom prístupu do spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
výkonu svojho práva na obhajobu v 
súvislosti s prešetrovaním realizovaným 
týmto orgánom sa zneužijú v rámci 
konania o žalobe o náhradu škody.

relevantných dôkazov a zabezpečilo 
plnenie súdnych príkazov požadujúcich 
sprístupnenie dôkazov, súdy by mali udeliť 
dostatočne a účinne odrádzajúce sankcie. 
Pokiaľ ide o účastníkov konania, hrozba 
pre nich nepriaznivého výsledku konania o 
žalobe o náhradu škody môže byť osobitne 
účinná sankcia a môže sa ňou predchádzať 
prieťahom. Sankcie by malo byť možné 
uložiť aj za nesplnenie povinnosti chrániť 
dôverné informácie a za zneužitie 
informácií získaných prostredníctvom 
sprístupnenia. Podobne by malo byť možné 
uložiť sankcie aj v prípade, že informácie 
získané prostredníctvom prístupu do spisu 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže v 
rámci výkonu svojho práva na obhajobu v 
súvislosti s prešetrovaním realizovaným 
týmto orgánom sa zneužijú v rámci 
konania o žalobe o náhradu škody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

podobne nemalo byť možné spochybniť 
konečné rozhodnutie o porušení článkov 
101 a 102 zmluvy prijaté vnútroštátnym 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo súdom, ktorý rozhodnutie 
preskúmaval, potvrdil alebo nepotvrdil,
v konaniach o žalobách o náhradu škody, 
ktoré sa týkajú toho istého prípadu, a to 
bez ohľadu na to, či sú tieto žaloby podané 
v členskom štáte vnútroštátneho orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo súdu 
ktorý rozhodnutie preskúmaval. To isté by 
sa malo uplatňovať aj v prípade 
rozhodnutia, v ktorom sa konštatuje 
porušenie ustanovení vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, 
keď sa vnútroštátne právne predpisy na 
ochranu hospodárskej súťaže a predpisy 
Únie na tento účel uplatňujú v tom istom 
prípade súbežne. Tento účinok rozhodnutí 
vnútroštátnych orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže a súdov na ochranu 
hospodárskej súťaže by sa mal vzťahovať 
na výrokovú časť príslušných rozhodnutí a 
ich odôvodnenia. Tým nie sú dotknuté 
práva a povinnosti vnútroštátnych súdov 
podľa článku 267 zmluvy, právo na 
účinný prostriedok nápravy, právo na 
spravodlivé súdne konanie a právo na 
obhajobu podľa článkov 47 a 48 Charty 
základných práv Európskej únie a právo 
na spravodlivý súdny proces podľa článku 
6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd. Rozhodnutia 
vnútroštátnych orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže a súdov na ochranu 
hospodárskej súťaže sú preto záväzné, 
pokiaľ pri vyšetrovaní nedošlo k žiadnym 
zjavným chybám a pokiaľ bolo dodržané 
právo na obhajobu.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme toho, aby sa spotrebiteľom a podnikom zabezpečilo právo na obhajobu, sa záväzný 
účinok neuplatňuje v prípade, keď toto právo nebolo rešpektované. Záväzný účinok sa tiež 
uplatňuje, ak vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže nezistil žiadne porušenie. 
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Posilnilo by to právnu istotu podnikov na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh 28
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Podniky, ktoré spolupracujú s orgánmi 
na ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
programov zhovievavosti zohrávajú 
zásadnú úlohu pri odhaľovaní kartelového 
protisúťažného konania a pri likvidácii 
takého konania, čím často zmenšujú škody, 
ktoré by pokračovanie tohto 
protisúťažného konania mohlo priniesť. 
Preto je vhodné stanoviť, že podniky 
oslobodené od pokút orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže v rámci určitého 
programu zhovievavosti, sú chránené 
pred neprimeranými nárokmi na náhradu 
škody, majúc na pamäti, že rozhodnutie 
tohto orgánu konštatujúce porušenie sa pre 
osobu oslobodenú od pokút môže stať 
konečným skôr ako pre ostatné podniky, 
ktorým od pokút oslobodené neboli. Preto 
je vhodné, aby sa na osoby oslobodené 
pokút nevzťahovala zásada spoločnej a 
nerozdielnej zodpovednosti za celú škodu a 
aby sa ich príspevok obmedzil len 
na škodu, ktorú tieto osoby spôsobili 
svojim vlastným priamym alebo 
nepriamym zákazníkom, resp. v prípade 
nákupného kartelu svojim priamym a 
nepriamy poskytovateľom. V rozsahu, v 
akom kartel spôsobil škodu iným osobám 
než zákazníkom či poskytovateľom 
podnikov, ktorí sa porušenia dopustili, by 
príspevok osoby oslobodenej od pokút 
nemal presahovať jej pomernú 
zodpovednosť za škodu spôsobenú 
kartelom. Tento podiel by sa mal stanoviť 
v súlade s tými istými pravidlami, ktoré sa 
používajú na stanovenie príspevkov 

(28) Podniky, ktoré spolupracujú s orgánmi 
na ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
programov zhovievavosti, zohrávajú
zásadnú úlohu pri odhaľovaní 
protisúťažných dohôd, rozhodnutí alebo 
postupov a pri likvidácii takého konania, 
čím často zmenšujú škody, ktoré by 
pokračovanie tohto protisúťažného konania 
mohlo priniesť. Preto je vhodné stanoviť, 
že podniky oslobodené od pokút orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
určitého programu zhovievavosti, sú 
chránené pred neprimeranými nárokmi na 
náhradu škody, majúc na pamäti, že 
rozhodnutie tohto orgánu konštatujúce 
porušenie sa pre osobu oslobodenú od 
pokút môže stať konečným skôr ako pre 
ostatné podniky, ktorým od pokút 
oslobodené neboli. Preto je vhodné, aby sa 
na osoby oslobodené pokút nevzťahovala 
zásada spoločnej a nerozdielnej 
zodpovednosti za celú škodu a aby sa ich 
príspevok obmedzil len na škodu, ktorú 
tieto osoby spôsobili svojim vlastným 
priamym alebo nepriamym zákazníkom, 
resp. v prípade nákupného kartelu svojim 
priamym a nepriamy poskytovateľom. V 
rozsahu, v akom kartel spôsobil škodu 
iným osobám než zákazníkom či 
poskytovateľom podnikov, ktorí sa 
porušenia dopustili, by príspevok osoby 
oslobodenej od pokút nemal presahovať jej 
pomernú zodpovednosť za škodu 
spôsobenú kartelom. Tento podiel by sa 
mal stanoviť v súlade s tými istými 
pravidlami, ktoré sa používajú na 
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porušujúcich podnikov [pozri odôvodnenie 
(27) ]. Osoby oslobodené od pokút by mali 
niesť plnú zodpovednosť voči iným 
poškodeným osobám než svojim priamym 
či nepriamym zákazníkom, len ak títo 
neboli schopní získať úplnú náhradu 
utrpenej škody od ostatných podnikov, 
ktoré sa dopustili porušenia

stanovenie príspevkov porušujúcich 
podnikov [pozri odôvodnenie (27) ]. Osoby 
oslobodené od pokút by mali niesť plnú 
zodpovednosť voči iným poškodeným 
osobám než svojim priamym či nepriamym 
zákazníkom, len ak títo neboli schopní 
získať úplnú náhradu utrpenej škody od 
ostatných podnikov, ktoré sa dopustili 
porušenia

Or. en

Odôvodnenie

Zvolený výraz je príliš úzky a nezohľadňoval by reálnu situáciu na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh 29
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Keď však zvýšenie ceny bolo 
prenesené na osoby, ktoré z právnych 
dôvodov nemôžu náhradu škody 
požadovať, nie je vhodné porušujúcemu 
podniku umožniť použitie obhajoby 
založenej na prenesení, pretože by ho to 
zbavilo zodpovednosti za škodu, ktorú 
spôsobil. Súd konajúci o žalobe o náhradu 
škody by mal v prípade, že sa používa 
obhajoba založená na prenesení, posúdiť, 
či sú osoby, na ktoré bolo zvýšenie ceny 
údajne prenesené, právne a fakticky 
schopné si uplatniť si nárok na náhradu 
škody. Hoci nepriami zákazníci majú 
právo uplatniť si nárok na náhradu 
škody, vnútroštátne pravidlá upravujúce 
príčinnú súvislosť (vrátane pravidiel o 
predvídateľnosti a vzdialenosti) 
uplatňované v súlade so zásadami práva 
Únie môžu mať za následok, že určité 
osoby (napr. na určitom stupni 
dodávateľského reťazca, ktorý je od 

vypúšťa sa
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porušenia vzdialený) nemusia byť v 
určitom konkrétnom prípade právne 
schopné si uplatniť nárok na náhradu 
škody. Len ak súd zistí, že osoba, na ktorú 
bolo zvýšenie ceny údajne prenesené, je 
právne schopná uplatniť si nárok na 
náhradu škody, potom posúdi skutkovú 
podstatu obhajoby založenej na prenesení.

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na zmeny v článku 12 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 30
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Spotrebitelia alebo podniky, na ktoré 
sa skutočne utrpená škoda preniesla, utrpeli 
škodu, ktorá bola spôsobená porušením 
vnútroštátnych predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže alebo predpisov Únie 
na tento účel. Aj keď by takúto škodu mal 
podnik, ktorý sa dopustil porušenia, 
nahradiť, pre spotrebiteľov alebo podniky, 
ktoré od neho nenakupovali, môže byť 
obzvlášť ťažké dokázať rozsah tejto škody. 
Preto je vhodné stanoviť, že ak existencia 
nároku na náhradu škody alebo výška 
náhrady škody, ktorá sa má priznať, 
závisí od toho, či a v akom rozsahu bolo 
zvýšenie ceny, ktoré zaplatil priamy 
zákazník podniku, ktorý sa dopustil 
porušenia, prenesené na nepriameho 
zákazníka, hľadí sa na tohto nepriameho 
zákazníka, ako keby predložil dôkaz, že na 
neho bolo prenesené zvýšenie ceny 
zaplatené priamym zákazníkom, ak je 
schopný predložiť evidentný dôkaz, že sa 
tak stalo. Ďalej je vhodné vymedziť, 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

zákazník tento tovar alebo služby kúpil od 
priameho zákazníka alebo od iného 
nepriameho zákazníka, ktorý je 
prostredníctvom dodávateľského reťazca 
priamo spojený so žalovaným tento tovar 
alebo služby kúpil za zvýšenú cenu. Pokiaľ 
ide o kvantifikáciu preneseného zvýšenia 
ceny, vnútroštátny súd by mal mať 
právomoc v rámci ním prejednávaného 
sporu odhadom stanoviť, aká časť zo 
zvýšenia ceny bola prenesená na stupeň 
nepriamych zákazníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Úprava vzhľadom na zmeny v článku 13.

Pozmeňujúci návrh 32
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Úprava vzhľadom na zmeny v článku 16.

Pozmeňujúci návrh 33
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) S cieľom napraviť túto informačnú 
asymetriu, vyriešiť niektoré ťažkosti 
spojené s kvantifikáciou škody utrpenej v 
dôsledku protisúťažného konania a 
zabezpečiť účinnosť nárokov na náhradu 
škody, je vhodné pracovať s domnienkou, 
že kartelové protisúťažné konanie 
spôsobilo škodu, a to najmä tým, že 
ovplyvnilo na cenu. V závislosti od 
skutkového stavu určitého prípadu to 
znamená, že kartel viedol k určitému 
nárastu ceny, resp. zabránil zníženiu cien, 
ku ktorému by došlo, nebyť tohto 
kartelového protisúťažného konania. 
Porušujúci podnik by mal mať možnosť 
vyvrátiť túto domnienku. Je vhodné, aby 
sa táto vyvrátiteľná právna domnienka 
obmedzila len na kartely, a to pre ich 
tajnú povahu, ktorá zvyšuje uvedenú 
informačnú asymetriu a poškodeným 
osobám sťažuje získavanie dôkazov 
potrebných na preukázanie utrpenej 
škody.

(35) S cieľom napraviť túto informačnú 
asymetriu, vyriešiť niektoré ťažkosti 
spojené s kvantifikáciou škody utrpenej v 
dôsledku protisúťažného konania a 
zabezpečiť účinnosť nárokov na náhradu 
škody, je vhodné pracovať s domnienkou, 
že kartelové protisúťažné konanie alebo 
porušenie, ktoré je vzhľadom na svoj účel 
osobitne závažné, spôsobili škodu, a to 
najmä tým, že ovplyvnili cenu. V závislosti 
od skutkového stavu určitého prípadu to 
znamená, že závažné porušenie viedlo
k určitému nárastu ceny, resp. zabránilo
zníženiu cien, ku ktorému by došlo, nebyť 
tohto protisúťažného konania. Porušujúci 
podnik by mal mať možnosť vyvrátiť túto 
domnienku.

Or. en
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Odôvodnenie

Skúsenosť ukazuje, že porušenia, ktoré sú vzhľadom na svoj účel osobitne závažné, vo 
všeobecnosti – a nielen kartely – sú vo veľkej väčšine škodlivé pre konkurentov, zákazníkov i 
spotrebiteľov. Keďže predložená domnienka môže byť ešte vyvrátená, považuje sa za vhodné, 
aby porušujúci podnik niesol dôkazné bremeno, pokiaľ ide ide dôkaz, že v danom prípade 
nedošlo k poškodeniu. 

Pozmeňujúci návrh 34
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Neexistencia pravidiel Únie 
upravujúcich problematiku kvantifikácie 
škody utrpenej v dôsledku porušenia 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
spôsobuje, že je na vnútroštátnych 
právnych poriadkoch a súdoch členských 
štátov, aby určili podmienky, ktoré musí 
poškodená osoba splniť, aby preukázala 
výšku utrpenej škody, ako aj presný spôsob 
preukázania tejto výšky, metódy 
použiteľné na kvantifikáciu škody 
a následky, ktoré má nesplnenie 
stanovených požiadaviek v plnom rozsahu. 
Tieto vnútroštátne požiadavky by však 
nemali byť menej priaznivé než 
požiadavky, ktoré platia pre podobné 
vnútroštátne žaloby (zásada 
rovnocennosti), ani by nemali prakticky 
znemožňovať alebo neprimerane sťažovať 
právo na náhradu škody vyplývajúce z 
predpisov Únie (zásada účinnosti). V tejto 
súvislosti by sa mali zohľadňovať 
akékoľvek informačné asymetrie medzi 
účastníkmi konania, ako aj skutočnosť, že
kvantifikácia škody znamená, že je nutné 
posudzovať, ako by sa predmetný trh 
vyvíjal, keby nedošlo k porušeniu. Takéto 
hodnotenie prináša porovnávanie 
so situáciou, ktorá je per definitionem 
hypotetická, a preto nikdy nemôže byť 

(36) Neexistencia pravidiel Únie 
upravujúcich problematiku kvantifikácie 
škody utrpenej v dôsledku porušenia 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
spôsobuje, že je na vnútroštátnych 
právnych poriadkoch a súdoch členských 
štátov, aby určili podmienky, ktoré musí 
poškodená osoba splniť, aby preukázala 
výšku utrpenej škody, ako aj presný spôsob 
preukázania tejto výšky, metódy 
použiteľné na kvantifikáciu škody 
a následky, ktoré má nesplnenie 
stanovených požiadaviek v plnom rozsahu. 
Tieto vnútroštátne požiadavky by však 
nemali byť menej priaznivé než 
požiadavky, ktoré platia pre podobné 
vnútroštátne žaloby (zásada 
rovnocennosti), ani by nemali prakticky 
znemožňovať alebo neprimerane sťažovať 
právo na náhradu škody vyplývajúce z 
predpisov Únie (zásada účinnosti). V tejto 
súvislosti by sa mali zohľadňovať 
akékoľvek informačné asymetrie medzi 
účastníkmi konania, ako aj skutočnosť, že 
kvantifikácia škody znamená, že je nutné 
posudzovať, ako by sa predmetný trh 
vyvíjal, keby nedošlo k porušeniu. Takéto 
hodnotenie prináša porovnávanie 
so situáciou, ktorá je per definitionem 
hypotetická, a preto nikdy nemôže byť 
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presné. Z tohto dôvodu je vhodné dať 
vnútroštátnym súdom právomoc, aby mohli 
výšku škody spôsobenej v dôsledku 
porušenia predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže stanoviť odhadom.

presné. Z tohto dôvodu je vhodné dať 
vnútroštátnym súdom právomoc, aby mohli 
výšku škody spôsobenej v dôsledku 
porušenia predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže stanoviť odhadom. 
Súdom by v tejto pomerne zložitej úlohe 
mali pomáhať jasné, jednoduché, 
zrozumiteľné, jednoducho uplatniteľné 
a dostatočne aktualizované usmernenia 
vydané Komisiou.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na nezáväzný charakter dokumentov Komisie obsahujúcich usmernenia je dôležité 
zdôrazniť ich význam pri účinnej kvantifikácii škody vnútroštátnymi súdmi, ako i význam 
jednoznačného znenia.

Pozmeňujúci návrh 35
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Poškodené osoby a podniky, ktoré sa 
dopustili porušenia, by sa mali motivovať 
k tomu, aby sa na náhrade škody 
spôsobenej v dôsledku porušenia predpisov 
na ochranu hospodárskej súťaže dohodli 
pomocou konsenzuálnych mechanizmov 
riešenia sporov, ako sú napr. mimosúdne 
urovnania, arbitráže a mediácie. Tam, kde 
je to možné, by takéto konsenzuálne 
riešenia sporov mali zahŕňať maximálny 
možný počet poškodených aj podnikov, 
ktorí sa dopustili porušenia. Cieľom 
ustanovení tejto smernice, ktoré upravujú 
konsenzuálne riešenie sporov, je preto 
uľahčenie využívania týchto mechanizmov 
a zvýšenie ich účinnosti.

(37) Poškodené osoby a podniky, ktoré sa 
dopustili porušenia, by sa mali motivovať 
k tomu, aby sa na náhrade škody 
spôsobenej v dôsledku porušenia predpisov 
na ochranu hospodárskej súťaže dohodli 
pomocou konsenzuálnych mechanizmov 
riešenia sporov, ako sú napr. mimosúdne 
urovnania, arbitráže a mediácie. Tam, kde 
je to možné, by takéto konsenzuálne 
riešenia sporov mali zahŕňať maximálny 
možný počet poškodených aj podnikov, 
ktorí sa dopustili porušenia. Ustanovenia 
týkajúce sa mechanizmov kolektívneho 
uplatňovania nárokov by sa mali 
uplatňovať v kontexte kolektívnych 
mechanizmov alternatívneho riešenia 
sporov (ARS). Cieľom ustanovení tejto 
smernice, ktoré upravujú konsenzuálne 
riešenie sporov, je preto uľahčenie 
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využívania týchto mechanizmov a zvýšenie 
ich účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Mechanizmy konsenzuálneho riešenia sporov môžu byť skutočne účinné, iba ak sa aj 
kolektívne uplatňovanie nárokov prijme v kontexte ARS, podobne ako súdne konania. Týmto 
spôsobom si vďaka posilnenej efektívnosti konania všetci zúčastnení ušetria čas i náklady, 
pričom vnútroštátne súdy sa významne odbremenia a pozícia spotrebiteľov sa dôrazne 
posilní.

Pozmeňujúci návrh 36
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

podnik zúčastnený na porušení, ktorý sa 
dohodol na konsenzuálnom urovnaní. 
Tento podiel by sa mal stanoviť v súlade s 
tými istými pravidlami, ktoré sa používajú 
na stanovenie príspevkov porušujúcich 
podnikov [pozri odôvodnenie (27) ]. Bez 
tohto zníženia by podniky zúčastnené na 
porušení, ktoré sa nedohodli na urovnaní, 
boli neprimerane dotknuté urovnaním, na 
ktorom sa nezúčastňujú.

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na zmeny v článku 18.

Pozmeňujúci návrh 37
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby sa uplatnil nárok na náhradu škody je nutné splniť požiadavky podľa 
vnútroštátnych predpisov, pokiaľ ide o určenie zodpovednosti.
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Pozmeňujúci návrh 38
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Členské štáty zaistia, aby sa vylúčila 
nadmerná kompenzácia.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné zabrániť nadmernej kompenzácii, pretože by mohla poškodzovať cieľ rovnakých 
podmienok na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh 39
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby si 
poškodené osoby mohli svoje nároky na 
náhradu škody účinne uplatňovať.

3. Členské štáty zabezpečia, aby si 
poškodené osoby mohli svoje nároky na 
náhradu škody účinne uplatňovať 
a dosiahli skutočné presadenie nárokov 
na nápravu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „žaloba o náhradu škody“ je žaloba na 3. „žaloba o náhradu škody“ je žaloba na 
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základe vnútroštátneho práva, 
prostredníctvom ktorej si poškodená osoba 
uplatňuje na vnútroštátnom súde nárok 
na náhradu škody; tento pojem môže 
zahŕňať aj žaloby, prostredníctvom ktorých 
určitá osoba uplatňuje na vnútroštátnom 
súde nárok na náhradu škody v menej
jednej alebo viacerých poškodených osôb, 
ak to právny poriadok členského štátu 
umožňuje;

základe vnútroštátneho práva, 
prostredníctvom ktorej si poškodená osoba 
uplatňuje na vnútroštátnom súde nárok 
na náhradu škody; tento pojem môže 
zahŕňať aj žaloby, prostredníctvom ktorých 
určitá osoba uplatňuje na vnútroštátnom 
súde nárok na náhradu škody v mene
jednej alebo viacerých poškodených osôb, 
ak to právny poriadok členského štátu 
umožňuje predovšetkým s ohľadom na 
kolektívne uplatňovanie nárokov na 
nápravu;

Or. en

Odôvodnenie

Vo februári 2012 Európsky parlament prijal uznesenie s názvom Zbližovanie európskeho 
prístupu ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu, v ktorom požadoval akýkoľvek 
návrh v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktorý by zahŕňal spoločný 
súbor zásad, ktorými sa zabezpečí jednota v rámci prístupu k spravodlivosti prostredníctvom 
kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu v rámci Únie, pokiaľ ide o porušovanie práv 
spotrebiteľov. Mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by zlepšil účinné 
presadzovanie právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 41
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „žaloba o náhradu škody“ je žaloba na 
základe vnútroštátneho práva, 
prostredníctvom ktorej si poškodená osoba 
uplatňuje na vnútroštátnom súde nárok 
na náhradu škody; tento pojem môže 
zahŕňať aj žaloby, prostredníctvom 
ktorých určitá osoba uplatňuje na 
vnútroštátnom súde nárok na náhradu 
škody v menej jednej alebo viacerých 
poškodených osôb, ak to právny poriadok 
členského štátu umožňuje;

3. „žaloba o náhradu škody“ je žaloba na 
základe vnútroštátneho práva, 
prostredníctvom ktorej si poškodená strana 
individuálne alebo spoločne uplatňuje na 
vnútroštátnom súde nárok na náhradu 
škody; tento pojem zahŕňa aj žaloby, 
prostredníctvom ktorých určitá osoba 
uplatňuje na vnútroštátnom súde nárok na 
náhradu škody v mene jednej alebo 
viacerých poškodených osôb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. „kolektívne uplatňovanie nárokov na 
nápravu“ je i) právny mechanizmus, ktorý 
zabezpečuje dvom alebo viacerým 
fyzickým alebo právnickým osobám, resp. 
subjektu oprávnenému podať žalobu v 
zastúpení, možnosť kolektívneho 
uplatňovania si nároku na zastavenie 
protiprávneho správania (nárok na 
prikázanie zdržania sa určitého konania); 
ii) právny mechanizmus, ktorý 
zabezpečuje dvom alebo viacerým 
fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré 
tvrdia, že utrpeli hromadnú škodu, resp. 
subjektu oprávnenému podať žalobu v 
zastúpení, možnosť kolektívneho 
uplatňovania si nároku na náhradu tejto 
škody (nárok na náhradu škody);

Or. en

Odôvodnenie

Vo februári 2012 Európsky parlament prijal uznesenie s názvom Zbližovanie európskeho 
prístupu ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu, v ktorom požadoval akýkoľvek 
návrh v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, ktorý by zahŕňal spoločný 
súbor zásad, ktorými sa zabezpečí jednota v rámci prístupu k spravodlivosti prostredníctvom 
kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu v rámci Únie, pokiaľ ide o porušovanie práv 
spotrebiteľov. Mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by zlepšil účinné 
presadzovanie právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 43
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zvolený výraz je príliš úzky a nezohľadňoval by reálnu situáciu na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh 44
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. „vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti“ sú písomné 
alebo ústne prejavy dobrovoľne poskytnuté 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
určitým podnikom alebo v jeho mene, v 
ktorých sa opisujú poznatky tohto podniku 
o tajnom karteli a úloha tohto podniku v 
rámci kartelu, pričom tieto prejavy boli 
vypracované osobitne na účely ich 
poskytnutia uvedenému orgánu s cieľom 
získať oslobodenie od pokút alebo ich 
zníženie v rámci určitého programu 
zhovievavosti v súvislosti s uplatnením 

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

zníženie v rámci určitého programu 
zhovievavosti v súvislosti s uplatnením 
článku 101 zmluvy alebo zodpovedajúcich 
ustanovení vnútroštátneho práva vrátane 
všetkých príloh k tomuto vyhláseniu; 
nepatria sem dokumenty alebo informácie, 
ktoré existujú bez ohľadu na konanie 
vedené orgánom na ochranu hospodárskej 
súťaže („už existujúce informácie“);

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Navrhnuté vymedzenie vyhlásenia podnikov v 
rámci programov zhovievavosti neobsahuje všetky dokumenty obsahujúce sebausvedčujúce 
dôkazy poskytované záujemcami o využívanie programu zhovievavosti. Toto obmedzenie 
ochrany dokumentov preto nevedie k dosiahnutiu želaného cieľa, ktorým je zachovanie 
efektívnosti a účinnosti postupu zhovievavosti a konania o urovnaní.

Pozmeňujúci návrh 45
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. „návrhy na urovnanie“ sú prejavy 
dobrovoľne poskytnuté orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže určitým 
podnikom alebo v jeho mene, v ktorých 
tento podnik uznáva svoju účasť na 
porušovaní článku 101 zmluvy alebo 
zodpovedajúceho ustanovenia 
vnútroštátneho práva a svoju 
zodpovednosť za toto porušenie, pričom 
tieto prejavy boli vypracované osobitne 
ako formálna žiadosť adresovaná tomuto 
orgánu, aby uplatnil metódu zrýchleného 
konania;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Možnosťou vytvorenia zaisteného kompenzačného fondu sa posilní právo poškodených osôb 
na náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh 47
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, 
keď žalobca uviedol primerane dostupné 
skutočnosti a dôkazy, ktoré vierohodne 
preukazujú, že je dôvod domnievať sa, že 
žalobca, resp. osoby ktoré zastupuje, 
utrpeli škodu v dôsledku porušenia 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
zo strany žalovaného, mohli vnútroštátne 
súdy za podmienok stanovených v tejto 
kapitole nariadiť žalovanému alebo tretej 
osobe, aby sprístupnili dôkazy, a to bez 
ohľadu na to, či sú tieto dôkazy obsiahnuté 
v spise orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže. Členské štáty zabezpečia, aby súdy 

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne 
súdy na účely žalôb o náhradu škody 
v zásade nemohli nariadiť strane alebo 
tretej osobe sprístupnenie vyhlásení 
v rámci programov zhovievavosti alebo 
akýchkoľvek iných dokumentov 
obsahujúcich sebausvedčujúce dôkazy 
sprístupnené záujemcami o využívanie 
programu aj žalobcovi alebo tretej strane, 
aby sprístupnili dôkazy na žiadosť 
žalovaného. Avšak v prípadoch, keď 
žalobca uviedol primerane dostupné 
skutočnosti a dôkazy dostatočné na to, aby 
vierohodne preukázali, že žalobca, resp. 
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mohli nariadiť aj žalobcovi alebo tretej 
osobe, aby sprístupnili dôkazy na žiadosť 
žalovaného.

osoby ktoré zastupuje, utrpeli škodu v 
dôsledku porušenia pravidiel na ochranu 
hospodárskej súťaže zo strany žalovaného, 
a že vyhlásenie v rámci programu 
zhovievavosti alebo akýkoľvek iný 
dokument obsahujúci sebausvedčujúce 
dôkazy sprístupnené záujemcom 
o využívanie programu zhovievavosti sú 
nevyhnutné na podporu ich žiadosti a 
obsahujú dôkazy, ktoré nie je možné 
poskytnúť iným spôsobom, vnútroštátne 
súdy môžu za podmienok stanovených v 
tejto kapitole nariadiť žalovanému alebo 
tretej osobe, aby sprístupnili dôkazy, a to 
bez ohľadu na to, či sú tieto dôkazy 
obsiahnuté v spise orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže. Členské štáty 
zabezpečia, aby vnútroštátne súdy mohli 
nariadiť aj žalobcovi alebo tretej osobe, 
aby sprístupnili dôkazy na žiadosť 
žalovaného.

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Preto je nutné, aby dokumenty predložené záujemcom boli chránené, i keď 
stanovenie ochrany určitých dokumentov nie je zlučiteľné s primárnym právom (Donau 
Chemie).

Pozmeňujúci návrh 48
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) preukázala, že dôkazy pod kontrolou 
druhej strany alebo tretej osoby sú 
relevantné z hľadiska odôvodnenia 
nárokov alebo obhajoby, a

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

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 49
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Článok 5 neposkytuje žiadne usmernenia, pokiaľ ide o žiadosti o sprístupnenie dôkazov 
z krajín mimo EÚ. Dôkaz o protisúťažnej dohode alebo dojednaní EÚ sa však nesmie použiť 
ako náhrada za (skupinové) žaloby mimo jurisdikcie EÚ. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je 
primerane túto otázku riešiť a predísť takémuto účinku.

Pozmeňujúci návrh 50
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Preto je nutné, aby dokumenty predložené záujemcom boli chránené, i keď 
stanovenie ochrany určitých dokumentov nie je zlučiteľné s primárnym právom (Donau 
Chemie).

Pozmeňujúci návrh 51
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Ako Európska komisia uvádza vo svojej dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu, všeobecné 
žiadosti o sprístupnenie dokumentov by sa mali za normálnych okolností považovať za 
neprimerané a nespĺňajúce povinnosť, v zmysle ktorej musí žiadajúca strana čo najpresnejšie 
a najužšie vymedziť dôkazy (ich kategórie). Aby sa predišlo nenáležitému vyhľadávaniu 
informácií, musí žalobca čo najpresnejšie a najužšie vymedziť časti dôkazov, resp. kategórie 
dôkazov.
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Pozmeňujúci návrh 52
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy obmedzili sprístupnenie 
dôkazov len na to, čo je primerané. 
Vnútroštátne súdy pri určovaní toho, či 
sprístupnenie, ktoré požaduje strana, je 
primerané, zoberú do úvahy oprávnené
záujmy všetkých dotknutých strán a tretích 
osôb. Do úvahy predovšetkým zoberú:

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy obmedzili sprístupnenie 
dôkazov len na to, čo je primerané a čo sa 
týka žalôb o náhradu škody v Únii. 
Vnútroštátne súdy pri určovaní toho, či 
sprístupnenie, ktoré požaduje strana, je 
primerané, zoberú do úvahy verejné 
záujmy a príslušné oprávnené záujmy
všetkých dotknutých súkromných strán. 
Do úvahy predovšetkým zoberú:

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Preto je nutné, aby dokumenty predložené záujemcom boli chránené, i keď 
stanovenie ochrany určitých dokumentov nie je zlučiteľné s primárnym právom (Donau 
Chemie).

Pozmeňujúci návrh 53
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a a) potrebu zaručiť účinnosť 
presadzovania predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže verejnoprávnymi 
prostriedkami, najmä pokiaľ ide o riziká, 
ktoré by sprístupnenie dokumentov 
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znamenalo z hľadiska:
(i) programov zhovievavosti realizovaných 
orgánmi na ochranu hospodárskej 
súťaže;
(ii) postupov na urovnanie sporu 
riadených orgánmi na ochranu
hospodárskej súťaže;
(iii) interných postupov rozhodovania 
v rámci orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže a v rámci Európskej siete pre 
hospodársku súťaž;

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Je nutné, aby vnútroštátni sudcovia tento význam zohľadňovali pri 
nariaďovaní sprístupňovania dôkazov.

Pozmeňujúci návrh 54
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d a) potrebu predísť zneužívaniu práv 
súvisiacich so sprístupňovaním dôkazov 
podľa tejto kapitoly, ako aj dôkazov a 
informácií získaných podľa tejto kapitoly.

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Preto je nutné, aby dokumenty predložené záujemcom boli chránené, i keď 
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stanovenie ochrany určitých dokumentov nie je zlučiteľné s primárnym právom (Donau 
Chemie).

Pozmeňujúci návrh 55
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy mali účinné nástroje na 
najširšiu možnú ochranu dôverných 
informácií pred ich zneužitím, pričom však 
musia tiež zabezpečiť, aby príslušné 
dôkazy obsahujúce takéto informácie boli 
prístupné na účely žalôb o náhradu škody.

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

Or. en

Odôvodnenie

Záujem vyhnúť sa žalobám o náhradu škody v dôsledku porušenia predpisov v oblasti 
hospodárskej súťaže nepredstavuje komerčný záujem zasluhujúci si ochranu, keďže by bol 
v protiklade k účinnému právu na náhradu škody (pozri CDC Hydrogen Peroxide/Komisia (T-
437/08)).

Pozmeňujúci návrh 56
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť.

Pozmeňujúci návrh 57
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Preto je nutné, aby dokumenty predložené záujemcom boli chránené, i keď 
stanovenie ochrany určitých dokumentov nie je zlučiteľné s primárnym právom (Donau 
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Chemie).

Pozmeňujúci návrh 58
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby v rozsahu, 
v akom ich súdy majú právomoc nariadiť 
sprístupnenie bez vyjadrenia sa osoby, od 
ktorej sa toto sprístupnenie žiada, sa 
sankcie za nesplnenie tohto nariaďujúceho 
príkazu mohli ukladať len v prípade, že 
táto osoba sa súdu vyjadrila.

6. Členské štáty zabezpečia, aby v rozsahu, 
v akom ich súdy majú právomoc nariadiť 
sprístupnenie bez vyjadrenia sa osoby, od 
ktorej sa toto sprístupnenie žiada, sa 
sankcie za nesplnenie tohto nariaďujúceho 
príkazu mohli ukladať len v prípade, že 
táto osoba sa vnútroštátnemu súdu 
vyjadrila.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné bližšie určiť výraz.

Pozmeňujúci návrh 59
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 a. Členské štáty zabezpečia, aby fyzická 
alebo právnická osoba alebo orgán, 
ktorého sa nariaďujúci príkaz 
vnútroštátneho súdu podľa tohto článku 
dotýka, mala možnosť podať návrh na 
začatie konania proti takémuto 
rozhodnutiu vrátane predbežných 
opatrení. Orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže by mali mať 
v nadväznosti na vypočutie podľa článku 
5 ods. 5a to isté právo.
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Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Ochrana dokumentov sa zaistí stanovením možnosti podať návrh na začatie 
konania proti takémuto rozhodnutiu.

Pozmeňujúci návrh 60
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Bez toho, aby tým bola dotknutá 
povinnosť stanovená v odseku 4 a 
obmedzenia stanovené v článku 6 platí, že 
tento článok členským štátom nebráni v 
tom, aby zachovali alebo zaviedli pravidlá 
vedúce k širšiemu sprístupňovaniu 
dôkazov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Je nutné, aby sa zaistila rovnaká úroveň ochrany, aby sa zachovala účinnosť 
programu zhovievavosti.

Pozmeňujúci návrh 61
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Obmedzenie sprístupňovania dôkazov zo 
spisu orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže
1. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy na účely žalôb o 
náhradu škody nemohli nikdy nariadiť 
strane alebo tretej osobe sprístupnenie 
ktorejkoľvek z týchto kategórií dôkazov:
(a) vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti, a
(b) návrhy na urovnanie.
2. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy na účely žalôb o 
náhradu škody mohli nariadiť 
sprístupnenie ďalej uvedených kategórií 
dôkazov len po skončení konania na 
orgáne na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo prijatí rozhodnutia uvedeného v 
článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003, resp. 
kapitole III nariadenia (ES) č. 1/2003:
(a) informácie, ktoré fyzická alebo 
právnická osoba osobitne pripravila na 
účely konania orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže;
(b) informácie, ktoré vypracoval orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
svojho konania.
3. Sprístupnenie dôkazu zo spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý 
nepatrí do ani jednej z kategórií 
uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, 
môže byť v rámci konaní o žalobách o 
náhradu škody nariadené kedykoľvek.

Or. en

Odôvodnenie

Dostatočné ochranné stimuly programu zhovievavosti majú veľký význam pre zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
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nástrojom odhaľovania protisúťažných dohôd. Ak sa protisúťažné správanie neodhalí alebo 
sa odhalí len v slabej miere, nebudú napokon ani osoby, ktoré boli poškodené a ktorých škodu 
treba nahradiť. Ochrana určitých dokumentov by mohla ohroziť účinné právo na náhradu 
a zároveň i účinnosť programov zhovievavosti.

Pozmeňujúci návrh 62
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy na účely žalôb o náhradu 
škody nemohli nikdy nariadiť strane alebo 
tretej osobe sprístupnenie vyhlásení 
podnikov v rámci programov 
zhovievavosti.

Or. en

Odôvodnenie

Návrhy na urovnanie síce sú dôležité pre presadzovanie predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže verejnoprávnymi prostriedkami, v žiadnom prípade však nemajú rovnaký význam ako 
vyhlásenia podnikov v rámci programov zhovievavosti. Je medzi nimi základný rozdiel, pokiaľ 
ide o ich povahu a kvalitu, pretože návrhy na urovnanie – na rozdiel od vyhlásení podnikov v 
rámci programov zhovievavosti – nie sú pre účinné odhalenie porušení nevyhnutné. Mali by 
sa teda skôr zapísať na sivú listinu podľa článku 6 ods. 2, než na striktnejšiu čiernu listinu.

Pozmeňujúci návrh 63
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti; a

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti, a

(a) všetky novo predložené usvedčujúce 
dokumenty predložené záujemcom o 
program zhovievavosti;  a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) návrhy na urovnanie. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazy 
patriace do niektorej z kategórií 
uvedených v článku 6 ods. 1, ktoré fyzická 
alebo právnická osoba získala výhradne 
prostredníctvom prístupu do spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
výkonu svojich práv na obhajobu v zmysle 
článku 27 nariadenia (ES) č. 1/2003 alebo 

vypúšťa sa
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zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva, neboli prípustnými 
dôkazmi v rámci konaní o žalobách 
o náhradu škody.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie v dôsledku vypustenia článku 6.

Pozmeňujúci návrh 67
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazy 
patriace do niektorej z kategórií 
uvedených v článku 6 ods. 2, ktoré fyzická 
alebo právnická osoba získala výhradne 
prostredníctvom prístupu do spisu orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
výkonu svojich práv na obhajobu v zmysle 
článku 27 nariadenia (ES) č. 1/2003 alebo 
zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva, neboli prípustnými 
dôkazmi v rámci konaní o žalobách 
o náhradu škody, až dokým tento orgán 
neskončí svoje konanie alebo neprijme 
rozhodnutie uvedené v článku 5 
nariadenia (ES) č. 1/2003, resp. kapitole 
III nariadenia (ES) č. 1/2003.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie v dôsledku vypustenia článku 6.

Pozmeňujúci návrh 68
Andreas Schwab
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Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Úprava vzhľadom na vypustenie článku 6 a odsekov 1 a 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 69
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy mohli ukladať sankcie 
voči stranám, tretím osobám a ich právnym 
zástupcom v týchto prípadoch:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy účinne ukladali sankcie 
voči stranám, tretím osobám a ich právnym 
zástupcom v týchto prípadoch:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
Sylvana Rapti

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) ničiaca strana vedela, že ničené dôkazy 
boli relevantné pre ňou iniciované alebo 
voči nej vedené, resp. v budúcnosti začaté, 
konania o žalobách o náhradu škody;

(iii) ničiaca strana vedela alebo mohla 
oprávnene usúdiť, že ničené dôkazy boli 
relevantné pre ňou iniciované alebo voči 
nej vedené, resp. v budúcnosti začaté, 
konania o žalobách o náhradu škody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme toho, aby sa spotrebiteľom a podnikom zabezpečilo právo na obhajobu, sa záväzný 
účinok neuplatňuje v prípade, keď toto právo nebolo rešpektované.

Pozmeňujúci návrh 72
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Hans-Peter Martin

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Členské štáty zabezpečia, aby 
premlčacia lehota na podanie žaloby o 
náhradu škody bola najmenej päť rokov a v 
prípade komplexných finančných 
produktov najmenej desať rokov.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 74
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 75
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na komplexný ekonomický charakter a ťažkosť včas predkladať nároky na náhradu 



AM\1007105SK.doc 49/59 PE521.778v01-00

SK

škody vyplývajúce z protisúťažného správania, vzhľadom na informačné asymetrie, najmä
pokiaľ ide o spotrebiteľov, je správne predĺžiť obdobie pozastavenia o jeden rok s cieľom 
účinne zaistiť právo žalobcov na úplnú náhradu.

Pozmeňujúci návrh 76
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Skončenie pozastavenia sa presne vymedzí. Okrem toho sa zdá, že šesť mesiacov stačí na 
dosiahnutie želaného cieľa.

Pozmeňujúci návrh 77
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty môžu stanoviť 
vykonávanie systému založeného na 
súdnej judikatúre, v rámci ktorého
žalovaný v konaní o žalobe o náhradu 
škody môže na obhajobu proti nároku na 
náhradu škody použiť skutočnosť, že 
žalobca preniesol celé zvýšenie ceny, ktoré 
vzniklo v dôsledku porušenia, alebo jeho 
časť na iné osoby, a v tomto prípade 
dôkazné bremeno v súvislosti s prenesením 
zvýšenia ceny na iné osoby znáša 
žalovaný.

Or. en

Odôvodnenie

Napriek tomu, že využitie obhajoby založenej „na prenesení“, ktorá existuje v mnohých 
vnútroštátnych právnych systémoch v EÚ, je vítaným návrhom, problém, ktorý sa snaží riešiť 
tento pozmeňujúci návrh, je to, že právny predpis na úrovni EÚ navrhovaný v tomto článku 
môže neúmyselne uprednostniť buď priamych, alebo nepriamych zákazníkov. I keď bez 
právneho predpisu hrozí riziko nesúdržnosti, bolo by asi lepšie dovoliť, aby členské štáty 
zavádzali obhajobu založenú „na prenesení“ prostredníctvom súdnej judikatúry EÚ.

Pozmeňujúci návrh 79
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

Je nutné objasniť, že vnútroštátny súd má právomoc stanoviť odhadom, aká časť zo zvýšenia 
ceny bola prenesená s cieľom napraviť problémy, akými je asymetria informácií.

Pozmeňujúci návrh 80
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 81
Andreas Schwab

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V situácii uvedenej v odseku 1 tohto 
článku sa na nepriameho zákazníka 
hľadí, ako keby predložil dôkaz, že na 

V situácii uvedenej v odseku 1 tohto 
článku preukáže nepriamy zákazník 
v záujme dokázania prenesenia zvýšenia 
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neho bolo prenesené zvýšenie ceny, ak je 
schopný preukázať, že:

ceny prinajmenšom, že:

Or. en

Odôvodnenie

Dôkazné bremeno nesie nepriamy zákazník.

Pozmeňujúci návrh 82
Olle Schmidt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v dôsledku porušenia došlo k zvýšeniu 
ceny pre priameho zákazníka žalovaného, 
a

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Andreas Schwab

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c a) kúpil tovar alebo služby od priameho 
zákazníka alebo od iného nepriameho 
zákazníka, ktorý je so žalovaným priamo 
spojený prostredníctvom dodávateľského 
reťazca; ako aj

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 84
Andreas Schwab

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c b) kúpil tento tovar alebo služby za 
zvýšenú cenu.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 85
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny 
súd mal právomoc stanoviť odhadom, aká 
časť zo zvýšenia ceny bola prenesená. 
Súdom by v tejto pomerne zložitej úlohe 
mali pomáhať jasné, jednoduché, 
zrozumiteľné, jednoducho uplatniteľné 
a dostatočne aktualizované usmernenia 
vydané Komisiou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Článok 12 a článok 13 členským 
štátom nebránia pri zavádzaní pravidiel, 
ktorými by sa znemožnilo dvojité 
vyplatenie náhrady škody, v prípadoch, 
keď náhrada bola už vyplatená priamemu 
alebo nepriamemu zákazníkovi.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné zabrániť nadmernej kompenzácii, pretože by mohla poškodzovať cieľ rovnakých 
podmienok na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh 87
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podľa dlhodobej všeobecnej právnej zásady, ktorá platí v celej EÚ, je zodpovednosťou 
žalobcov dokázať úroveň strát. Návrh Komisie je v rozpore s touto zásadou a spôsobil by v 
režime zaujatosť. Okrem toho by žalovaný potreboval podstatné ekonomické dôkazy, aby 
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takúto domnienku vyvrátiť a v prípadoch, keď je viac ako jedna úroveň zákazníkov (napr. 
dodávateľ, maloobchodný predajca a spotrebiteľ) by vznikli závažné ťažkosti pri predkladaní 
takejto domnienky.

Pozmeňujúci návrh 88
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
porušenia predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže, ktoré je vzhľadom 
na svoj účel osobitne závažné, platila 
domnienka, že toto porušenie spôsobilo 
škodu. Porušujúci podnik má právo 
vyvrátiť túto domnienku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 90
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa vzhľadom na zmeny v článku 16 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 91
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

V záujme spotrebiteľov a podnikov je nutné, aby náhrada škôd bola nákladovo efektívna, 
včasná a efektívna. Preto sa musí podporovať včasné konsenzuálne riešenie sporu, a to 
stimulmi spojenými s pokutou stanovenou orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom 
zaistiť túto nákladovo efektívnu, včasnú a efektívnu náhradu škôd. Ak sa orgán na ochranu 
hospodárskej súťaže domnieva, že vyplatená náhrada je primeraná a legitímna, mal by ju 
následne zohľadniť pri stanovovaní pokuty.

Pozmeňujúci návrh 92
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa po 
konsenzuálnom urovnaní nárok poškodenej 
osoby zúčastnenej na urovnaní na náhradu 
ňou utrpenej škody znížil o sumu 
zodpovedajúcu podielu na celkovej, 
porušením spôsobenej, škode, ktorý 
pripadá na podnik spoluzúčastnený na 
porušení, ktorý sa dohodol na tomto 
urovnaní. Podniky spoluzúčastnené na 
porušení, ktoré sa nedohodli na urovnaní, 
nemôžu požadovať od podniku 
spoluzúčastneného na porušení, ktorý sa 
dohodol na urovnaní, aby prispel na 
uspokojenie zvyšného nároku.
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na konsenzuálnom urovnaní, niesť 
zodpovednosť za úhradu náhrady škody 
poškodenej osoby zúčastnenej na 
urovnaní.

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa ustanovenie, na základe ktorého – v prípade, že podniky spoluzúčastnené na 
porušení, ktoré sa nedohodli na konsenzuálnom urovnaní, nie sú schopné uhradiť náhradu 
škody, ktorá zodpovedá zvyšnému nároku, – mohol podnik zúčastnený na porušení, ktorý sa už 
predtým dohodol na urovnaní, niesť zodpovednosť za náhradu škody poškodenej osoby 
zúčastnenej na urovnaní. Táto možnosť by totiž odrádzala od urovnania, čo je v rozpore 
s pôvodným cieľom Európskej komisie.

Pozmeňujúci návrh 93
Sylvana Rapti

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia preskúma túto smernicu a podá 
správu o preskúmaní Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do [...] 
[dátum sa stanoví ako päť rokov po 
dátume, ktorý je určený ako konečný 
termín pre transpozíciu tejto smernice].

Komisia preskúma túto smernicu a podá 
správu o preskúmaní Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do [...] 
[dátum sa stanoví ako päť rokov po 
dátume, ktorý je určený ako konečný 
termín pre transpozíciu tejto smernice].

K správe sa pripojí súdržné hodnotenie po 
skončení vykonávania, pokiaľ ide 
o fungovanie mechanizmu kolektívneho 
uplatňovania nárokov na nápravu 
a mechanizmu alternatívneho riešenia 
sporov v odvetví hospodárskej súťaže, 
s osobitným hodnotením podstaty 
rozšírenia uplatňovania týchto 
mechanizmov v iných odvetviach alebo 
zriadenia takéhoto mechanizmu na úrovni 
EÚ, s cieľom zaistiť účinnú ochranu 
spotrebiteľa a vyvážené fungovanie 
vnútorného trhu.

Or. en
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