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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (ďalej len „spravodajca“) s potešením víta 
skutočnosť, že Komisia po takmer desiatich rokoch diskusií predložila túto smernicu. 
Spotrebitelia, ako aj malé a stredné podniky sú v súčasnosti nútené prekonávať prekážky pri 
uplatňovaní práva Spoločenstva na náhradu škody spôsobenej porušením právnych predpisov 
na ochranu hospodárskej súťaže  

V súvislosti s presadzovaním pravidiel súkromnoprávnymi prostriedkami by spravodajca 
uvítal zavedenie mechanizmov reprezentatívneho a kolektívneho uplatňovania nárokov. 
Komisia vo vyhlásení v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu 
[P6_TA(2009)0187] vyjadrila súhlas s tým, aby sa zaviedol integrovaný prístup ku 
kolektívnemu uplatňovaniu nárokov s cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie, pokiaľ ide 
o nároky na náhradu škody v oblasti právnych predpisov Únie na ochranu hospodárskej 
súťaže. Záväzné horizontálne opatrenia pre kolektívne uplatňovanie nárokov stále nie sú 
skutočnosťou. Kolektívne žaloby by autentickým a oprávneným subjektom, ako sú 
spotrebiteľské združenia alebo obchodné organizácie, umožňovali podávať žaloby v mene 
jednotlivého žalobcu. Spravodajca však vyzýva, aby na úkony v pozícii zástupcu a na účasť 
na žalobe bola oprávnená len jasne stanovená skupina osôb. Stanovenie tejto skupiny musí 
byť dokončené pri uplatňovaní nároku, pričom spravodajca navrhuje tzv. model opt-in. 
Vzhľadom na to, že len 25 % kartelových prípadov vedie v Európskej únii k žalobám o 
náhradu škody, je potrebné prijať viac opatrení, prostredníctvom ktorých by boli spotrebitelia 
nabádaní k uplatňovaniu svojich práv. 

Spravodajca uznáva, že uplatňovanie programu zhovievavosti vo významnej miere prispieva 
k odhaľovaniu kartelov, čo v prvom rade umožňuje uplatňovanie nároku na náhradu škody. 
Vyjadruje nesúhlas s návrhom Komisie na zavedenie tzv. sivého zoznamu obmedzení 
týkajúcich sa zverejňovania dôkazov po tom, ako orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
ukončí konanie. Všetky dôkazy od potenciálnych záujemcov o využívanie programu 
zhovievavosti by mali podliehať pravidlám uvedeným v článku 6 ods. 1 bez ohľadu na to, či 
boli prijaté v žiadosti o využívanie programu zhovievavosti alebo po tom, ako žiadosť podal 
orgán na ochranu hospodárskej súťaže. 

I keď niekedy možno začať viesť prípady porušenia právnych predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže vďaka informátorovi, v navrhovanej smernici o tom nie je žiadna 
konkrétna zmienka. Ochrana informátorov sa týka iba ich totožnosti, a nie poskytovaných 
informácií. Totožnosť nie je dôležitá z hľadiska škody ani hodnoty škody. V súčasnosti je 
totožnosť informátorov chránená právom členských štátov. S cieľom zabezpečiť 
predvídateľnosť a rovnocenné rozhodovanie by sa mala smernica doplniť aj o otázku 
osobných údajov. 

Spravodajca víta návrh Komisie, aby dôkazné bremeno niesol žalovaný. Pre žalobcov bude 
potom jednoduchšie preukázať svoje nároky. Medzery v dôkazoch budú na prospech 
žalobcom a budú jednoznačným prínosom pre priamych zákazníkov. V súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora musia byť na podávanie žalôb oprávnení aj nepriami zákazníci. Navrhované 
pravidlá však zahŕňajú prezumpciu neexistencie i prezumpciu existencie prenesenia zvýšenia 
ceny na nepriamych zákazníkov, čo s najvyššou pravdepodobnosťou povedie k nárokom zo 
strany priamych i nepriamych žalobcov. Spravodajca nepodporuje takýto dvojitý systém 
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a navrhuje, že v prípade, že neexistuje dostatok dôkazov preukazujúcich prenesenie zvýšenia 
ceny, dôkazné bremeno spočíva na nepriamom zákazníkovi. Vytvorí sa tak jednopilierový 
systém, ktorý poskytne jasné usmernenia vnútroštátnym súdom. 

Utrpenú škodu je nevyhnutné nahradiť. Je to kľúčové, ak majú kartely pocítiť skutočnú 
škodu, ktorú spôsobili trhom a zákazníkom. S cieľom posilniť ochranu strany, ktorá bola 
poškodená v dôsledku porušenia právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, je 
dôležité zabezpečiť, aby mala v súdnom konaní silné postavenie. Spravodajca preto navrhuje, 
aby bola poškodená strana pri stanovovaní odhadu zvýhodnená, a teda aby bol odhad 
založený na odhade poškodenej strany. Tento postup navyše ešte viac zabráni účasti na 
karteli, pretože sa tým obmedzí vplyv porušovateľov v rámci súdneho konania.

Spotrebiteľa, spotrebiteľskú organizáciu alebo malú spoločnosť môže riziko, že v prípade 
neúspechu budú musieť uhradiť súdne trovy, výrazne odradiť od uplatňovania nárokov.  
V záujme posilnenia možnosti podať žalobu spravodajca navrhuje vytvorenie fondu, ktorý by 
bol financovaný z pokút zaplatených za porušenie právnych predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže. Z tohto fondu by sa financoval prvý orientačný rozsudok potenciálneho 
prípadu založený na dôkazoch, ktoré predložil prípadný žalobca. Znížil by sa tým prah pre 
uplatňovanie nárokov na náhradu škody a obmedzila by sa záťaž, ktorú pre súdy predstavujú 
zbytočné žaloby. Je potrebné zdôrazniť, že pravidlo, podľa ktorého náklady hradí strana, ktorá 
neuspeje, sa zachová.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a.Presadzovanie pravidiel 
súkromnoprávnymi prostriedkami je 
kľúčovým mechanizmom na účinné 
presadzovanie právnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže. Iba žaloby 
jednotlivcov však nebudú postačovať, 
a preto je potrebné stanoviť v tejto 
smernici kolektívne žaloby.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie, pokiaľ ide o náhradu škody, by mal existovať 
integrovaný prístup ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov, napríklad zákony na ochranu 
spotrebiteľov. Keďže takéto horizontálne opatrenia stále nie sú skutočnosťou, spravodajca 
výboru požiadaného o stanovisko by uvítal, keby sa zahrnuli do tejto smernice. Vzhľadom na 
nízky počet žalôb o náhradu škody je potrebné prijať viac opatrení, ktorých cieľom by bolo 
nabádať spotrebiteľov, aby uplatňovali svoje práva. Kolektívne žaloby znížia prah, od ktorého 
sa budú spotrebitelia obracať na vnútroštátne súdy.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19a.Je dôležité chrániť informácie, ktoré 
poskytnú záujemcovia o využívanie 
programu zhovievavosti, pretože to 
účastníkov kartelu vo väčšej miere 
podnieti k tomu, aby sa prihlásili 
a zúčastnili na programoch zhovievavosti. 
Malo by sa preto rozšíriť obmedzenie 
týkajúce sa zverejňovania dôkazov zo 
strany orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže tak, aby sa vzťahovalo na všetky 
informácie, ktoré poskytnú žiadatelia o 
využívanie programu zhovievavosti, a to 
bez ohľadu na to, či tieto informácie boli 
poskytnuté z vlastnej iniciatívy účastníka 
kartelu alebo na žiadosť orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadosti o využívanie programu zhovievavosti významným spôsobom prispievajú k 
odhaľovaniu kartelov, a tým najmä umožňujú súkromnoprávne žaloby. Všetky dôkazy od 
záujemcov o využívanie programu zhovievavosti podliehajú pravidlám uvedeným v článku 6 
ods. 1 bez ohľadu na to, či boli prijaté v rámci vyhlásení o zhovievavosti alebo po tom, ako 
žiadosť podal orgán na ochranu hospodárskej súťaže.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21a. I keď bola úloha jednotlivých 
informátorov doposiaľ málo významná, 
ochrana jednotlivcov, ktorí prichádzajú 
s informáciami, sa musí do tejto smernice 
zahrnúť zreteľným spôsobom. Do 
informácií, v súvislosti s ktorými nemôžu 
vnútroštátne súdy nikdy nariadiť žiadnej 
zo strán ani tretej strane, aby ich 
zverejnila, by sa mali zahrnúť len osobné 
údaje a informácie týkajúce sa osobných 
údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Napriek tomu, že existujú prípady v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré boli otvorené iba 
vďaka informátorom, v navrhovanej smernice o tom nie je žiadna konkrétna zmienka. 
Ochrana informátorov sa týka iba ich totožnosti, a nie poskytovaných informácií. S cieľom 
zabezpečiť predvídateľnosť a rovnocenné rozhodovanie by sa mala smernica doplniť aj o 
otázku osobných údajov. V súčasnosti je totožnosť informátorov chránená právom členských 
štátov.

Pozmeňujúci návrh 4

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

(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. 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 



PA\1005038SK.doc 7/14 PE519.553v02-00

SK

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, 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.

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

Odôvodnenie

Navrhované pravidlá zahŕňajú tak prezumpciu neexistencie, ako aj prezumpciu existencie 
prenesenia zvýšenia ceny na nepriamych zákazníkov, čo s najvyššou pravdepodobnosťou 
povedie k žalobám zo strany priamych i nepriamych zákazníkov. Takýto dvojitý systém nie je 
vhodný. V prípade, že neexistuje dostatok dôkazov preukazujúcich prenesenie, dôkazné 
bremeno namiesto toho spočíva na nepriamom zákazníkovi. Tým sa vytvorí jednopilierový 
systém, z ktorého pre vnútroštátne súdy vyplývajú jasné usmernenia.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Poškodená osoba, ktorá preukázala, že 
utrpela v dôsledku porušenia predpisov 

(34) Poškodená strana, ktorá preukázala, 
že utrpela v dôsledku porušenia predpisov 
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na ochranu hospodárskej súťaže škodu, 
musí na to, aby získala jej náhradu, 
preukázať aj jej rozsah. Kvantifikácia 
škody utrpenej v dôsledku protisúťažného 
konania je obzvlášť náročná z pohľadu 
skutkového zisťovania, pričom si môže 
vyžadovať uplatnenie komplexných 
ekonomických modelov. To často býva 
nákladné a spôsobuje poškodeným osobám
ťažkosti, pokiaľ ide o získanie potrebných 
údajov na odôvodnenie ich nárokov. Z
tohto dôvodu môže kvantifikácia škody 
utrpenej v dôsledku protisúťažného 
konania predstavovať značnú prekážku 
brániacu poškodeným osobám v tom, aby 
získali náhradu utrpenej škody.

na ochranu hospodárskej súťaže škodu, 
musí na to, aby získala jej náhradu, 
preukázať aj jej rozsah. Kvantifikácia 
škody utrpenej v dôsledku protisúťažného 
konania je obzvlášť náročná z pohľadu 
skutkového zisťovania, pričom si môže 
vyžadovať uplatnenie komplexných 
ekonomických modelov. To často býva 
nákladné a spôsobuje poškodeným 
stranám ťažkosti, pokiaľ ide o získanie 
potrebných údajov na odôvodnenie ich 
nárokov. Z tohto dôvodu môže 
kvantifikácia škody utrpenej v dôsledku 
protisúťažného konania predstavovať 
značnú prekážku brániacu poškodeným 
stranám v tom, aby získali náhradu 
utrpenej škody. Proces kvantifikácie škody 
sa môže v jednotlivých vnútroštátnych 
jurisdikciách líšiť. S cieľom zabezpečiť 
jasné pravidlá a predvídateľnosť by 
Komisia mala predložiť ďalšie 
usmernenia na úrovni Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť efektívne a harmonizované rozhodovanie vnútroštátnych súdov vo veci 
žalôb o náhradu škody spôsobenej porušením právnych predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže by Komisia mala vypracovať ďalšie usmernenia na úrovni Spoločenstva týkajúce 
sa kvantifikácie škôd. Zjednodušil by sa tým náročný proces odhadovania škody spôsobenej 
porušením právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a posilnila by sa 
predvídateľnosť a harmonizácia tohto procesu.

Pozmeňujúci návrh 6

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 

(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 
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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 
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.

štátov, aby určili podmienky, ktoré musí 
poškodená strana 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 
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. 
Pri stanovovaní odhadu sa kladie dôraz 
na odhad škody predložený poškodenou 
stranou.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom posilniť ochranu strany, ktorá bola poškodená v dôsledku porušenia právnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, je dôležité zabezpečiť, aby mala v rámci súdneho 
konania silné postavenie. Tým, že dôraz sa kladie na odhad škody predložený poškodenou 
stranou, zabezpečí sa ochrana slabšej strany. Tento postup navyše ešte viac zamedzí účasti na 
karteli, pretože sa tým obmedzí vplyv porušovateľov v rámci súdneho konania.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 37
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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) Upozorňuje, že vnútroštátne súdy sú 
často preťažené a že žaloby o náhradu 
škody môžu predstavovať časovo náročný 
proces. Poškodené strany a podniky, ktoré 
sa dopustili porušenia, by preto mali byť
motivované k tomu, aby sa na náhrade 
škody spôsobenej v dôsledku porušenia 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
dohodli pomocou konsenzuálnych 
mechanizmov riešenia sporov, ako sú 
mimosúdne urovnania, arbitráže a 
mediácie. Tam, kde je to možné, by takéto 
konsenzuálne riešenia sporov mali zahŕňať 
maximálny možný počet poškodených 
strán aj podnikov, ktorí sa dopustili 
porušenia. Keďže žaloby jednotlivcov 
nemusia byť dostatočné, do tejto smernice 
by sa mali výslovne zahrnúť i kolektívne 
žaloby podávané autentickými 
a oprávnenými subjektmi, ako sú 
spotrebiteľské združenia alebo obchodné 
organizácie konajúce v mene jednotlivých 
žalobcov.

Or. en

Odôvodnenie

Kolektívne žaloby by autentickým a oprávneným subjektom, ako sú spotrebiteľské združenia 
alebo obchodné organizácie, umožnili podávať žaloby v mene jednotlivých žalobcov. Na 
úkony v pozícii zástupcu a účasť na žalobe by však mala mať oprávnenie iba jasne stanovená 
skupina osôb. Toto stanovenie skupiny musí byť dokončené pri podaní žaloby, pričom 
spravodajca navrhuje tzv. model opt-in. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

41a. Náklady na právne postupy by 
žalobcov nemali odrádzať od podávania 
oprávnených žalôb na súde. Členské štáty 
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by mali prijať primerané opatrenia na to, 
aby poškodeným stranám poskytli prístup 
k financovaniu žalôb o náhradu škody. 
Toto možno dosiahnuť prostredníctvom 
fondu financovaného z pokút uhradených 
porušiteľmi.

Or. en

Odôvodnenie

Riziko úhrady súdnych trov môže spotrebiteľa, spotrebiteľskú organizáciu alebo malú 
spoločnosť do značnej miery odrádzať od uplatňovania ich nárokov. Fond, ktorý by bol 
financovaný z pokút uhradených v rámci predošlých prípadov porušenia právnych predpisov 
na ochranu hospodárskej súťaže, by posilnil možnosť uplatnenia nárokov. Z tohto fondu by sa 
financoval prvý orientačný rozsudok potenciálneho prípadu založeného na dôkazoch, ktoré 
poskytne prípadný žalobca. Je potrebné zdôrazniť, že pravidlo, podľa ktorého náklady hradí 
strana, ktorá neuspeje, sa zachová.

Pozmeňujúci návrh 9

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
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 strán;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie, pokiaľ ide o nároky na náhradu škody v oblasti 
právnych predpisov Únie na ochranu hospodárskej súťaže, by mal existovať integrovaný 
prístup k reprezentatívnemu a ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov, napríklad zákony na 
ochranu spotrebiteľov. Vzhľadom na celkovo nízky počet žalôb o náhradu škody v Európskej 
únii treba prijať viac opatrení s cieľom nabádať spotrebiteľov k uplatňovaniu ich práv. 
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Reprezentatívne a kolektívne žaloby znížia prah, od ktorého sa spotrebitelia obracajú na 
vnútroštátne súdy.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti;

a) všetky dokumenty, ktoré poskytne 
záujemca o využívanie programu 
zhovievavosti; a

Or. en

Odôvodnenie

Žiadosti o využívanie programu zhovievavosti vo významnej miere prispievajú k odhaľovaniu 
kartelov, čím umožňujú najmä súkromnoprávne žaloby. Všetky dôkazy od záujemcov o 
využívanie programu zhovievavosti podliehajú pravidlám uvedeným v článku 6 ods. 1 bez 
ohľadu na to, či boli prijaté vo vyhláseniach o programe zhovievavosti alebo po podaní 
žiadosti od orgánu na ochranu hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 a
Informátorstvo

1. Každá osoba, ktorá má oprávnené 
dôvody domnievať sa, že nejaká osoba sa 
dopustila alebo má v úmysle dopustiť sa 
priestupku podľa tejto smernice, môže 
oznámiť podrobnosti o tejto záležitosti 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
a môže požiadať, aby sa jej totožnosť 
v súvislosti s oznámením zachovala ako 
dôverná informácia.
2. Orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
neprezradí totožnosť osoby, ktorá 
informovala orgán na ochranu 
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hospodárskej súťaže podľa článku 7 ods. 
1 a ktorej bol daný prísľub o zachovaní 
tajomstva.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom povzbudiť verejnosť, aby informovala orgány na ochranu hospodárskej súťaže, by 
táto smernica mala zahŕňať výslovnú ochranu totožnosti informátora. I keď poskytované 
informácie nebudú v určitom kartelovom prípade postačovať ako dôkaz, orgán na ochranu 
hospodárskej súťaže bude môcť začať s vyšetrovaním.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(a) žalovaný sa dopustil porušenia 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže;
(b) v dôsledku porušenia došlo k zvýšeniu 
ceny pre priameho zákazníka žalovaného, 
a
(c) nepriamy zákazník kúpil tovar alebo 
služby, ktoré boli predmetom porušenia, 
resp. kúpil tovar alebo služby, ktoré boli 
odvodené od tovarov a služieb, ktoré boli 
predmetom porušenia, resp. ktoré ich 
obsahovali.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované pravidlá zahŕňajú tak prezumpciu neexistencie, ako aj prezumpciu existencie 
prenesenia zvýšenia ceny na nepriamych zákazníkov, čo s najvyššou pravdepodobnosťou 
povedie k žalobám zo strany priamych i nepriamych zákazníkov. Zamedzenie nejednotným 
rozhodnutiam zo strany vnútroštátnych jurisdikcií v súbežných prípadoch pripadne 



PE519.553v02-00 14/14 PA\1005038SK.doc

SK

vnútroštátnym súdom. Takýto dvojitý systém nie je vhodný. V prípade, že neexistuje dostatok 
dôkazov preukazujúcich prenesenie, dôkazné bremeno namiesto toho spočíva na nepriamom 
zákazníkovi.

Pozmeňujúci návrh 13

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 strane výkon 
jeho práva na náhradu škody. Členské štáty 
stanovia, aby súd mal právomoc stanoviť 
výšku škody odhadom na základe odhadu 
poškodenej strany.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom posilniť ochranu strany, ktorá bola poškodená v dôsledku porušenia právnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, je dôležité zabezpečiť, aby mala v rámci súdneho 
konania silné postavenie. Tým, že dôraz sa kladie na odhad škody predložený poškodenou 
stranou, zabezpečí sa ochrana slabšej strany. Tento postup navyše ešte viac zamedzí účasti na 
karteli, pretože sa tým obmedzí vplyv porušovateľov v rámci súdneho konania.


