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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja izraža veliko zadovoljstvo, da je Komisija po skoraj desetletju 
posvetovanj pripravila to direktivo. Potrošniki ter mala in srednja podjetja se namreč zdaj 
srečujejo z ovirami pri izvajanju pravice Skupnosti do odškodnine zaradi kršitev zakonodaje o 
konkurenci. 

Glede zasebnega izvrševanja bi pripravljavec mnenja želel dodati mehanizme predstavniških 
in kolektivnih pravnih sredstev. Komisija se je v odgovoru na resolucijo Evropskega 
parlamenta (P6_TA(2009)0187) strinjala, da bi moral biti na voljo celovit pristop glede 
kolektivnih pravnih sredstev, da bi zagotovili skladno obravnavanje odškodninskih zahtevkov 
na področju zakonodaje Unije o konkurenci. Za zdaj še ni zavezujočih horizontalnih ukrepov 
za kolektivna pravna sredstva.  Skupinske tožbe bi resnim in kvalificiranim subjektom, kot so 
združenja potrošnikov in trgovinske organizacije, omogočile, da v imenu posameznih 
tožnikov vložijo pravno sredstvo. Vendar se pripravljavec mnenja zavzema, da bi lahko samo 
jasno opredeljena skupina ljudi delovala kot pooblaščenec in sodelovala pri tem. To mora biti 
dokončno opredeljeno, ko se vloži tožba. Pripravljavec mnenja predlaga model sodelovanja 
(opt-in). Glede na to, da se v Evropski uniji samo 25 % kartelnih zadev konča s tožbo za 
odškodnino, je treba storiti več za spodbujanje potrošnikov, da bodo uveljavljali svoje 
pravice. 

Pripravljavec mnenja priznava, da uporaba programa prizanesljivosti pomembno prispeva k 
razkrivanju kartelov, zaradi česar so odškodninske tožbe sploh možne. Ne strinja pa se s 
predlogom Komisije, da bi uvedli sivi seznam omejitev za razkrivanje dokazov, ko organ, 
pristojen za konkurenco, zaključi svoj postopek. Za vse dokaze prosilcev za prizanesljivost bi 
morala veljati pravila iz prvega odstavka člena 6 ne glede na to, ali so bili prejeti v prošnji za 
prizanesljivost ali na zahtevo organa, pristojnega za konkurenco. 

Čeprav prijavitelji nepravilnosti včasih omogočijo tožbe v konkurenčnih zadevah, v predlogu 
direktive niso posebej omenjeni. Njihova zaščita se nanaša samo na identiteto, ne pa na 
zagotovljene podatke. Identiteta za odškodnino ali vrednost odškodnine ni pomembna. Danes 
je identiteta prijaviteljev nepravilnosti zaščitena z zakonodajo držav članic. Da bi zagotovili 
predvidljivost in enake sodbe, bi morali v direktivi dodati osebne podatke. 

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, da bi moral dokazno breme nositi toženec. 
To tožnikom olajša vlaganje odškodninskih zahtevkov. Pri razhajanju v dokazih bodo imeli 
prednost tožniki, to pa bo prineslo jasno korist neposrednim kupcem. V skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije morajo tudi posredni kupci imeti pravico do vlaganja odškodninskih 
zahtevkov. Vendar predlagana pravila vključujejo tako domnevo o odsotnosti kot domnevo o 
obstoju prenosa povečanih stroškov na posredne kupce. To bo najverjetneje privedlo do 
škodnih zahtevkov tako od neposrednih kot posrednih kupcev. Pripravljavec mnenja se s tem 
dualnim sistemom ne strinja in predlaga, da bi moral dokazno breme nositi posredni kupec, 
kadar ni dovolj dokazov, ki bi potrdili prenos povečanih stroškov. S tem bi ustvarili 
enostebrni sistem, ki bi nacionalnim sodiščem dajal jasna navodila. 

Nastalo škodo je treba poplačati. To je bistveno, če želimo, da bodo karteli občutili dejansko 
škodo, ki so jo povzročili trgom in potrošnikom. Da bi izboljšali zaščito strank, ki so žrtve 
kršitev zakonodaje o konkurenci, je treba zagotoviti, da se jih bo v sodnih postopkih jasno 
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slišalo. Zato pripravljavec mnenja predlaga, da bi moral imeti oškodovanec boljši položaj pri 
ocenjevanju, torej bi morala ocena temeljiti na njegovem vrednotenju. Poleg tega bi to 
dodatno odvračalo od kartelnega sodelovanja, saj bi se zmanjšal vpliv kršiteljev v sodnih 
postopkih.

Potrošnike, potrošniške organizacije ali male družbe lahko tveganje, da bo v primeru 
neuspeha treba plačati sodne stroške, odvrne od vložitve tožbe. Da bi povečali možnost 
vlaganja tožb, pripravljavec mnenja predlaga ustanovitev sklada, financiranega iz glob, ki bi 
jih plačali v primerih kršitev konkurence. Iz tega sklada bi financirali prvo okvirno sodbo v 
potencialni zadevi na podlagi dokazov, ki bi jih zagotovil potencialni tožnik. S tem bi znižali 
prag za odškodninske tožbe in zmanjšali nepotrebne tožbe na sodiščih. Poudariti je treba, da 
se ohrani pravilo, da plača tisti, ki izgubi. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Zasebno izvrševanje je pomemben 
mehanizem za učinkovito izvrševanje 
zakonodaje o konkurenci.  Vendar 
posamezne tožbe ne bodo zadovoljive, zato 
je treba v tej direktivi predvideti skupinske 
tožbe.

Or. en

Obrazložitev

Potrebujemo celovit pristop h kolektivnim pravnim sredstvom, kot so zakoni o varstvu 
potrošnikov, da bi zagotovili dosledno obravnavanje odškodnin. Ker teh horizontalnih 
ukrepov še nimamo, jih želi pripravljavec mnenja uvesti v tej direktivi. Glede na nizko število 
odškodninskih tožb je treba storiti več za spodbuditev potrošnikov, da bi uveljavljali svoje 
pravice. Skupinske tožbe bodo zmanjšale prag za potrošnike, da bi uporabili nacionalna 
sodišča.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Pomembno je, da se zaščitijo 
podatki, ki jih podajo prosilci za 
prizanesljivost, saj bo to okrepilo 
spodbudo za člane kartela, da pristopijo in 
sodelujejo v programih prizanesljivosti. 
Zaradi tega bi bilo treba razširiti omejitev 
razkrivanja dokazov, da bi zajemala vse 
informacije, ki jih dajo prosilci za 
prizanesljivost, ne glede na to, ali so bile 
dane na lastno pobudo člana kartela ali 
na zahtevo organa, pristojnega za 
konkurenco.

Or. en

Obrazložitev

Prosilci za program prizanesljivosti pomembno prispevajo k razkrivanju kartelov, zaradi 
česar so zasebne odškodninske tožbe sploh možne. Za vse dokaze prosilcev za prizanesljivost 
bodo veljala pravila iz prvega odstavka člena 6 ne glede na to, ali so bili prejeti v izjavi za 
prizanesljivost ali na zahtevo organa, pristojnega za konkurenco.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Čeprav posamezni prijaviteljev 
nepravilnosti doslej niso imeli velike 
vloge, mora biti zaščita posameznikov, ki 
se oglasijo z informacijami, izrecno 
vključena v to direktivo. Informacij, glede 
katerih nacionalna sodišča v nobenem 
trenutku ne morejo zahtevati od stranke 
ali tretje stranke, da jih razkrije, bi morale 
zajemati samo osebne podatke in 
informacije, ki so z njimi povezane.
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Or. en

Obrazložitev

Čeprav obstajajo primeri v zvezi s konkurenco, ki so možni samo zaradi prijaviteljev 
nepravilnosti, to v predlogu direktive niso posebej omenjeno. Zaščita prijaviteljev 
nepravilnosti se nanaša samo na identiteto, ne pa na zagotovljene podatke. Da bi zagotovili 
predvidljivost in enake sodbe, bi morali v direktivi dodati osebne podatke. Danes je identiteta 
prijaviteljev nepravilnosti zaščitena z zakonodajo držav članic.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Potrošniki ali podjetja, na katere je 
bila prenesena dejanska škoda, so utrpeli 
škodo, ki je bila povzročena s kršitvijo 
nacionalne zakonodaje ali zakonodaje 
Unije o konkurenci. Čeprav bi navedeno 
škodo moralo povrniti podjetje kršitelj, pa 
je lahko potrošnikom ali podjetjem, ki od 
podjetja kršitelja niso kupili ničesar, še 
zlasti težko dokazati obseg takšne škode. 
Zato je primerno zagotoviti, da se v 
primeru, ko je obstoj odškodninskega 
zahtevka ali zneska, ki se dodeli, odvisen 
od tega, ali in v kakšnem obsegu so se 
povečani stroški, ki jih je plačal 
neposredni kupec podjetja kršitelja, 
prenesli na posrednega kupca, za 
posrednega kupca šteje, da je predložil 
dokaz, v skladu s katerim so bili vsi 
povečani stroški, ki jih je plačal navedeni 
neposredni kupec, v celoti preneseni na 
posrednega kupca, če je lahko ta prima 
facie dokazal, da je bil takšen nadaljnji 
prenos opravljen. Poleg tega je primerno 
določiti, pod katerimi pogoji se za 
posrednega kupca šteje, da je predložil tak 
prima facie dokaz. Kar zadeva ocenjevanje 
obsega nadaljnjega prenosa, bi moralo biti 
nacionalno sodišče pristojno oceniti, kateri 
del povečanih stroškov se je prenesel 
naprej na raven posrednih kupcev v sporu, 

(31) Potrošniki ali podjetja, na katere je 
bila prenesena dejanska škoda, so utrpeli 
škodo, ki je bila povzročena s kršitvijo 
nacionalne zakonodaje ali zakonodaje 
Unije o konkurenci. Kar zadeva 
ocenjevanje obsega nadaljnjega prenosa, bi 
moralo biti nacionalno sodišče pristojno 
oceniti, kateri del povečanih stroškov se je 
prenesel naprej na raven posrednih kupcev 
v sporu, ki teče pred njim. Podjetju 
kršitelju bi moralo biti dovoljeno, da 
predloži dokaze, ki izkazujejo, da dejanska 
izguba bodisi ni bila prenesena naprej
bodisi ni bila prenesena naprej v celoti.
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ki teče pred njim. Podjetju kršitelju bi 
moralo biti dovoljeno, da predloži dokaze, 
ki izkazujejo, da dejanska izguba bodisi ni 
bila prenesena naprej bodisi ni bila 
prenesena naprej v celoti.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana pravila vključujejo tako domnevo o odsotnosti kot domnevo o obstoju prenosa 
povečanih stroškov na posredne kupce. To bo najverjetneje privedlo do zahtevkov tako od 
neposrednih kot posrednih kupcev. Tak dualni sistem ni ugoden. Namesto tega v primeru, da 
ni dovolj dokazov o prenosu povečanih stroškov, dokazno breme nosijo posredni kupci. S tem 
se ustvari enostebrni sistem, ki nacionalnim sodiščem daje jasna navodila.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Oškodovanec, ki je dokazal, da je 
utrpel škodo kot posledico kršitve 
zakonodaje o konkurenci, mora še vedno 
izkazati obseg škode, da bi prejel 
odškodnino. Ocenjevanje škode zaradi 
kršitve protimonopolnih pravil je 
vsebinsko zelo zahtevno in lahko zahteva 
uporabo zapletenih ekonomskih modelov. 
To je pogosto zelo drago in povzroča 
težave oškodovancem, kar zadeva 
pridobitev potrebnih podatkov za 
utemeljitev njihovih zahtevkov. Kot takšno 
lahko ocenjevanje škode zaradi kršitve 
protimonopolnih pravil pomeni precejšnjo 
oviro, ki oškodovancem preprečuje 
pridobitev nadomestila za škodo, ki so jo 
utrpeli.

(34) Oškodovanec, ki je dokazal, da je 
utrpel škodo kot posledico kršitve 
zakonodaje o konkurenci, mora še vedno 
izkazati obseg škode, da bi prejel 
odškodnino. Ocenjevanje škode zaradi 
kršitve protimonopolnih pravil je 
vsebinsko zelo zahtevno in lahko zahteva 
uporabo zapletenih ekonomskih modelov. 
To je pogosto zelo drago in povzroča 
težave oškodovancem, kar zadeva 
pridobitev potrebnih podatkov za 
utemeljitev njihovih zahtevkov. Kot takšno 
lahko ocenjevanje škode zaradi kršitve 
protimonopolnih pravil pomeni precejšnjo 
oviro, ki oškodovancem preprečuje 
pridobitev nadomestila za škodo, ki so jo 
utrpeli. Postopek ocenjevanja škode se 
lahko med različnimi nacionalnimi 
jurisdikcijami razlikuje. Da bi zagotovili 
jasna pravila in predvidljivost, bi morala 
Komisija na ravni Skupnosti podati 
dodatna navodila.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi nacionalna sodišča izrekala učinkovite in usklajene sodbe v odškodninskih tožbah 
zaradi kršitev zakonodaje o konkurenci, bi morala Komisija v zvezi z ocenjevanjem škode na 
ravni Skupnosti zagotoviti dodatna navodila.  S tem bi poenostavili težaven postopek 
ocenjevanja škode, ki nastane zaradi kršitev zakonodaje o konkurenci, in povečali njegovo 
predvidljivost in usklajenost.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Ker ni pravil Unije o ocenjevanju 
škode, povzročene s kršitvijo zakonodaje o 
konkurenci, morajo nacionalni pravni redi 
držav članic in nacionalna sodišča določiti, 
katere zahteve mora izpolniti oškodovanec 
pri dokazovanju obsega škode, ki jo je 
utrpel, kako natančno mora dokazati ta 
obseg, načine, ki jih lahko uporabi pri 
ocenjevanju obsega škode, in posledice, če 
določenih zahtev ne more izpolniti v celoti. 
Vendar pa te nacionalne zahteve ne bi 
smele biti niti manj ugodne od zahtev v 
zvezi s podobnimi postopki z 
odškodninskimi tožbami po nacionalnem 
pravu (načelo enakovrednosti) niti 
povzročiti, da bi bilo uveljavljanje pravice 
do odškodnine iz prava Unije dejansko 
nemogoče ali pretirano oteženo (načelo 
učinkovitosti). V zvezi s tem bi bilo treba 
upoštevati vsakršno asimetrijo informacij 
med strankama in dejstvo, da ocenjevanje 
škode pomeni ocenjevanje tega, kako bi se 
zadevni trg razvijal, če ne bi bilo kršitve. 
To ocenjevanje pomeni izvedbo primerjave 
dejanskega stanja s stanjem, ki je samo po 
sebi le domneva in kot takšno ne more biti 
nikoli popolnoma natančno določeno. Zato 
je primerno nacionalnim sodiščem podeliti 
pristojnost za ocenjevanje obsega škode, 
povzročene s kršitvijo zakonodaje o 
konkurenci.

(36) Ker ni pravil Unije o ocenjevanju 
škode, povzročene s kršitvijo zakonodaje o 
konkurenci, morajo nacionalni pravni redi 
držav članic in nacionalna sodišča določiti, 
katere zahteve mora izpolniti oškodovanec 
pri dokazovanju obsega škode, ki jo je 
utrpel, kako natančno mora dokazati ta 
obseg, načine, ki jih lahko uporabi pri 
ocenjevanju obsega škode, in posledice, če 
določenih zahtev ne more izpolniti v celoti. 
Vendar pa te nacionalne zahteve ne bi 
smele biti niti manj ugodne od zahtev v 
zvezi s podobnimi postopki z 
odškodninskimi tožbami po nacionalnem 
pravu (načelo enakovrednosti) niti 
povzročiti, da bi bilo uveljavljanje pravice 
do odškodnine iz prava Unije dejansko 
nemogoče ali pretirano oteženo (načelo 
učinkovitosti). V zvezi s tem bi bilo treba 
upoštevati vsakršno asimetrijo informacij 
med strankama in dejstvo, da ocenjevanje 
škode pomeni ocenjevanje tega, kako bi se 
zadevni trg razvijal, če ne bi bilo kršitve. 
To ocenjevanje pomeni izvedbo primerjave 
dejanskega stanja s stanjem, ki je samo po 
sebi le domneva in kot takšno ne more biti 
nikoli popolnoma natančno določeno. Zato 
je primerno nacionalnim sodiščem podeliti 
pristojnost za ocenjevanje obsega škode, 
povzročene s kršitvijo zakonodaje o 
konkurenci. V tej oceni je poudarek 
namenjen oceni škode, ki jo poda 
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oškodovanec.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali zaščito strank, ki so žrtve kršitev zakonodaje o konkurenci, je treba zagotoviti, 
da se jih bo v sodnih postopkih jasno slišalo. S tem, ko se poudari ocena oškodovanca, se 
zagotovi zaščita šibkejšega. Poleg tega to dodatno odvrača od kartelnega sodelovanja, saj se 
moč kršiteljev v sodnih postopkih zmanjša.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Oškodovance in podjetja kršitelje bi 
bilo treba spodbuditi k sklenitvi dogovora 
o nadomestilu škode, povzročene s 
kršitvijo zakonodaje o konkurenci, in sicer 
s pomočjo mehanizmov sporazumnega 
reševanja sporov, kot so izvensodne 
poravnave, arbitraža in mediacija. Kadar je 
to mogoče, bi moralo takšno sporazumno 
reševanje sporov zajeti kar največ 
oškodovancev in podjetij kršiteljev. 
Določbe te direktive o sporazumnem 
reševanju sporov so zato namenjene 
omogočanju uporabe takšnih mehanizmov 
in njihove večje učinkovitosti.

(37) Poudarja, da so nacionalna sodišča 
pogosto preobremenjena in so 
odškodninske tožbe lahko zelo 
dolgotrajne. Zaradi tega bi bilo treba 
oškodovance in podjetja kršitelje 
spodbuditi k sklenitvi dogovora o 
nadomestilu škode, povzročene s kršitvijo 
zakonodaje o konkurenci, in sicer s 
pomočjo mehanizmov sporazumnega 
reševanja sporov, kot so izvensodne 
poravnave, arbitraža in mediacija. Kadar je 
to mogoče, bi moralo takšno sporazumno 
reševanje sporov zajeti kar največ 
oškodovancev in podjetij kršiteljev. Ker se 
lahko zgodi, da posamične tožbe ne 
zadostujejo, bi bilo treba v to direktivo 
izrecno vključiti možnost skupinskih tožb, 
ki jih vložijo resni in kvalificirani subjekti, 
kot so združenja potrošnikov ali 
trgovinske organizacije, ki delujejo v 
imenu posamičnih tožnikov.

Or. en

Obrazložitev

Skupinske tožbe bi resnim in kvalificiranim subjektom, kot so združenja potrošnikov in 
trgovinske organizacije, omogočile, da v imenu posameznih tožnikov vložijo škodni zahtevek. 
Vendar bi lahko samo jasno opredeljena skupina ljudi delovala kot pooblaščenec in 
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sodelovala pri tem. To mora biti dokončno opredeljeno, ko se vloži tožba. Pripravljavec 
mnenja predlaga model sodelovanja (opt-in).

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Stroški pravnih postopkov tožnikov 
ne bi smeli odvračati od vložitve dobro 
utemeljene tožbe na sodišču.  Države 
članice bi morale sprejeti ustrezne ukrepe, 
s katerimi bi oškodovancem omogočile 
dostop do financiranja odškodninske 
tožbe. To je mogoče opraviti prek sklada, 
financiranega iz glob, ki jih plačajo 
kršitelji.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnike, potrošniške organizacije ali male družbe lahko tveganje, da bo treba plačati 
sodne stroške, odvrne od vložitve tožbe. Sklad, financiran iz glob, ki jih je bilo treba plačati v 
prejšnjih odškodninskih zadevah, bi okrepil možnost vlaganja tožb. Iz njega bi financirali 
prvo okvirno sodbo v potencialni zadevi na podlagi dokazov, ki bi jih zagotovil potencialni 
tožnik. Poudariti je treba, da se ohrani pravilo, da plača tisti, ki izgubi. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „odškodninska tožba“ pomeni tožbo po 
nacionalni zakonodaji, v okviru katere 
oškodovanec vloži odškodninski zahtevek 
pri nacionalnem sodišču; zajema lahko tudi 
tožbe, v okviru katerih nekdo kot zastopnik 
enega ali več oškodovancev vloži 
odškodninski zahtevek pri nacionalnem 
sodišču, če nacionalna zakonodaja določa 
to možnost;

3. „odškodninska tožba“ pomeni tožbo po 
nacionalni zakonodaji, v okviru katere 
oškodovanec vloži odškodninski zahtevek 
pri nacionalnem sodišču; zajema lahko tudi 
tožbe, v okviru katerih nekdo kot zastopnik 
enega ali več oškodovancev vloži 
odškodninski zahtevek pri nacionalnem 
sodišču;
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Or. en

Obrazložitev

Za mehanizme predstavniških in kolektivnih pravnih sredstev bi moral obstajati celovit 
pristop, da bi zagotovili usklajeno obravnavanje odškodninskih tožb na področju zakonodaje 
Unije o konkurenci in na drugih področjih, kot je zakonodaja o varstvu potrošnikov. Glede na 
splošno majhno število odškodninskih tožb v Evropski uniji je treba storiti več za spodbuditev 
potrošnikov, da bi uveljavljali svoje pravice. Tožbe prek pooblaščenca in skupinske tožbe 
bodo znižale prag za potrošnike, da bi uporabili nacionalna sodišča..

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izjav podjetij zaradi prizanesljivosti in 
ter

(a) vseh dokumentov, ki jih zagotovi 
prosilec za prizanesljivost, ter

Or. en

Obrazložitev

Prosilci za program prizanesljivosti pomembno prispevajo k razkrivanju kartelov, zaradi 
česar so zasebne odškodninske tožbe sploh možne. Za vse dokaze prosilcev za prizanesljivost 
morajo veljati pravila iz prvega odstavka člena 6 ne glede na to, ali so bili prejeti v izjavi za 
prizanesljivost ali na zahtevo organa, pristojnega za konkurenco.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Prijavljanje nepravilnosti

1. Vsakdo, ki upravičeno meni, da je 
oseba zagrešila ali bo zagrešila kršitev na 
podlagi te direktive, lahko organ, pristojen 
za konkurenco, obvesti o podrobnostih 
zadeve in zahteva, da se njegova identiteta 
v zvezi z obvestilom ne razkrije.
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2. Organ, pristojen za konkurenco, ohrani 
zaupnost identitete osebe, ki ga je 
obvestila na podlagi člena 7(1) in ki ji je 
bilo dano zagotovilo o zaupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi javnost spodbudili k temu, da organom, pristojnim za konkurenco, zagotovijo 
informacije, bi bilo treba v tej direktivi eksplicitno vključiti zaščito identitete prijaviteljev 
nepravilnosti. Tudi če dane informacije ne zadostujejo kot dokaz v kartelni zadevi, bo organ, 
pristojen za konkurenco, lahko začel preiskavo.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(a) da je toženec kršil zakonodajo o 
konkurenci;
(b) da so bili posledica kršitve povečani 
stroški za neposrednega kupca toženca in 
ter
(c) da je kupil blago ali storitve, ki so bili 
predmet kršitve, oziroma blago ali storitve, 
ki izhajajo iz blaga ali storitev, ki so bile 
predmet kršitve, ali pa vsebujejo takšno 
blago ali storitve.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana pravila vključujejo tako domnevo o odsotnosti kot domnevo o obstoju prenosa 
povečanih stroškov na posredne kupce. To bo najverjetneje privedlo do zahtevkov tako od 
neposrednih kot posrednih kupcev. Nacionalna sodišča bodo morala poskrbeti, da v 
vzporednih primerih ne bo nedoslednosti pri sodbah nacionalnih jurisdikcij. Tak dualni 
sistem ni ugoden. Namesto tega v primeru, da ni dovolj dokazov o prenosu povečanih 
stroškov, dokazno breme nosijo posredni kupci.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali zaščito strank, ki so žrtve kršitev zakonodaje o konkurenci, je treba zagotoviti, 
da se jih bo v sodnih postopkih jasno slišalo. S tem, ko se poudari ocena oškodovanca o škodi, 
se zagotovi zaščita šibkejšega. Poleg tega to dodatno odvrača od kartelnega sodelovanja, saj 
se moč kršiteljev v sodnih postopkih zmanjša.


