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Pozmeňujúci návrh 66
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Články 101 a 102 zmluvy majú priamy 
účinok v rámci vzťahov medzi 
jednotlivcami a vytvárajú v prospech 
dotknutých jednotlivcov práva a 
povinnosti, ktoré musia vnútroštátne súdy 
presadzovať. Vnútroštátne súdy tak majú 
rovnako zásadnú úlohu pri uplatňovaní 
pravidiel v oblasti hospodárskej súťaže (t. 
j. pri ich presadzovaní súkromnoprávnymi 
prostriedkami). Keď súdy rozhodujú spory 
medzi súkromnými osobami, poskytujú 
ochranu subjektívnym právam založeným 
na základe práva Únie, a to napr. priznaním 
náhrady škody osobám poškodeným v 
dôsledku porušenia stanovených pravidiel. 
Úplná účinnosť článkov 101 a 102 zmluvy, 
a najmä praktický účinok zákazov 
stanovených v nich si vyžadujú, aby si 
každý – či už jednotlivec (vrátane 
spotrebiteľov a podnikov), alebo orgán 
verejnej moci – mohol na vnútroštátnych 
súdoch uplatniť nárok na náhradu škody, 
ktorá mu bola spôsobená porušením týchto 
ustanovení. Toto právo na náhradu škody 
vyplývajúce z predpisov Únie sa vzťahuje 
rovnako na porušenia článkov 101 a 102 zo 
strany verejných podnikov, ktorým členské 
štáty v zmysle článku 106 zmluvy zverili 
osobitné alebo výhradné práva.

(3) Články 101 a 102 zmluvy majú priamy 
účinok v rámci vzťahov medzi 
jednotlivcami a vytvárajú v prospech 
dotknutých jednotlivcov práva a 
povinnosti, ktoré musia vnútroštátne súdy 
presadzovať. Vnútroštátne súdy tak majú 
rovnako zásadnú úlohu pri uplatňovaní 
pravidiel v oblasti hospodárskej súťaže (t. 
j. pri ich presadzovaní súkromnoprávnymi 
prostriedkami). Keď súdy rozhodujú spory 
medzi súkromnými osobami, poskytujú 
ochranu subjektívnym právam založeným 
na základe práva Únie, a to napr. priznaním 
náhrady škody osobám poškodeným v 
dôsledku porušenia stanovených pravidiel. 
Úplná účinnosť článkov 101 a 102 zmluvy, 
a najmä praktický účinok zákazov 
stanovených v nich si vyžadujú, aby si 
každý – či už jednotlivec (vrátane 
spotrebiteľov a podnikov), alebo orgán 
verejnej moci – mohol na vnútroštátnych 
súdoch uplatniť nárok na náhradu škody, 
ktorá mu bola spôsobená porušením týchto 
ustanovení, a to priamo alebo 
v nadväzujúcej veci. Toto právo na 
náhradu škody vyplývajúce z predpisov 
Únie sa vzťahuje rovnako na porušenia 
článkov 101 a 102 zo strany verejných 
podnikov, ktorým členské štáty v zmysle 
článku 106 zmluvy zverili osobitné alebo 
výhradné práva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Žaloby na náhradu škody sú len 
jedným z prvkov účinného systému 
súkromnoprávneho presadzovania 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže v prípade jeho porušenia 
a sprevádzajú ich mimosúdne spôsoby 
nápravy, napríklad konsenzuálne riešenie 
sporov alebo rozhodnutia verejných 
orgánov v oblasti presadzovania práva, 
ktoré motivujú strany k tomu, aby 
poskytovali náhradu škody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Rešpektujúc výhradné právo 
členských štátov zaviesť odlišné systémy 
kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu by sa členské štáty mali nabádať 
k tomu, aby pri vytváraní takéhoto 
systému zaviedli systém dobrovoľného 
pripájania sa a aby nepočítali 
s používaním odmeny závisiacej od výšky 
vysúdenej sumy, financovania treťou 
stranou a možnosti priznania 
odškodnenia sankčnej povahy.

Or. en
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Odôvodnenie

Rôzne postupy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu sú k dispozícii v 15 členských 
štátoch a tento počet sa zvyšuje. Mnohé vnútroštátne systémy majú obmedzený rozsah a nie sú 
pre spotrebiteľov poľahky prístupné. To dokazuje potrebu jasných pravidiel a cezhraničného 
systému. Kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu by malo byť prístupné všetkým 
spotrebiteľom v EÚ, nie len niektorým.

Pozmeňujúci návrh 69
Elena Băsescu

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V záujme zabezpečenia účinného 
presadzovania pravidiel v oblasti 
hospodárskej súťaže verejnoprávnymi 
prostriedkami a súkromnoprávnymi 
prostriedkami je potrebné upraviť metódy 
koordinácie týchto dvoch foriem 
presadzovania, napr. mechanizmy prístupu 
k dokumentom, ktoré majú k dispozícii 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže. 
Takáto koordinácia na úrovni Únie takisto 
zabezpečí, že nedôjde k divergencii 
uplatniteľných pravidiel, ktorá by mohla 
ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu.

(5) V záujme zabezpečenia účinného 
presadzovania pravidiel v oblasti 
hospodárskej súťaže verejnoprávnymi 
prostriedkami a súkromnoprávnymi 
prostriedkami je potrebné koherentným 
spôsobom upraviť metódy koordinácie 
týchto dvoch foriem presadzovania, napr. 
mechanizmy prístupu k dokumentom, ktoré 
majú k dispozícii orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže. Takáto koordinácia 
na úrovni Únie takisto zabezpečí, že 
nedôjde k divergencii uplatniteľných 
pravidiel, ktorá by mohla ohroziť riadne 
fungovanie vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V záujme zabezpečenia účinného 
presadzovania pravidiel v oblasti 

(5) V záujme zabezpečenia účinných 
súkromnoprávnych žalôb na 
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hospodárskej súťaže verejnoprávnymi 
prostriedkami a súkromnoprávnymi 
prostriedkami je potrebné upraviť metódy 
koordinácie týchto dvoch foriem 
presadzovania, napr. mechanizmy prístupu 
k dokumentom, ktoré majú k dispozícii 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže. 
Takáto koordinácia na úrovni Únie takisto 
zabezpečí, že nedôjde k divergencii 
uplatniteľných pravidiel, ktorá by mohla 
ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu.

presadzovanie práva podľa občianskeho 
práva a účinného verejnoprávneho 
presadzovania práva zo strany orgánov na 
ochranu hospodárskej súťaže je potrebná 
vzájomná interakcia oboch nástrojov, aby 
sa zaistila maximálna účinnosť pravidiel 
v oblasti hospodárskej súťaže. 
Verejnoprávnymi prostriedkami a 
súkromnoprávnymi prostriedkami je 
potrebné upraviť metódy koordinácie 
týchto dvoch foriem presadzovania, napr. 
mechanizmy prístupu k dokumentom, ktoré 
majú k dispozícii orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže. Takáto koordinácia 
na úrovni Únie takisto zabezpečí, že 
nedôjde k divergencii uplatniteľných 
pravidiel, ktorá by mohla ohroziť riadne 
fungovanie vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Účinné prostriedky určené 
spotrebiteľom a podnikom na získanie 
náhrady škody zabezpečia väčší súlad 
s pravidlami Únie v oblasti hospodárskej 
súťaže. Preto by sa mala v záujme 
posilnenia presadzovania pravidiel 
verejnoprávnymi prostriedkami v 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 
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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

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci návrh 1 z návrhu správy kvôli ozrejmeniu.

Pozmeňujúci návrh 72
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V rámci predpisov EÚ na ochranu 
hospodárskej súťaže sa vyskytujú masové 
a rozptýlené škody, prípady informačnej 
asymetrie a iné problémy, s ktorými sa 
stretáva uplatňovanie nárokov na 
náhradu škody. Na ich zmiernenie by sa 
malo s občianskoprávnymi deliktmi 
v oblasti hospodárskej súťaže 
zaobchádzať v čo najväčšej miere 
rovnako ako s inými občianskoprávnymi 
deliktmi, pričom by sa mali zohľadňovať 
osobitné zložitosti a ťažkosti súvisiace 
s presadzovaním predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže, najmä pokiaľ ide 
o samostatné žaloby o náhradu škody. 
Okrem toho, ustanovenia smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/48/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva, ktoré sa týkajú zverejňovania, 
a druhá benátska rezolúcia európskych 
patentových sudcov prijatá 4. novembra 
2006 sú zlučiteľné s požiadavkami na 
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žaloby v oblasti hospodárskej súťaže. 
V záujme jednotlivcov a MSP by sa malo 
zabrániť procesnej zložitosti.

Or. en

Odôvodnenie

Podobné postupy sa už uplatňujú pri presadzovaní práv duševného vlastníctva, preto by sa 
mala zohľadňovať táto podobnosť, ako aj skutočnosť, že ustanovenia o zverejňovaní, ktoré 
obsahuje spomínaný právny predpis, sú v tejto oblasti dostatočné.

Pozmeňujúci návrh 73
Elena Băsescu

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V zmysle článku 26 ods. 2 zmluvy 
vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných 
hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb 
tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Existujú 
značné rozdiely medzi pravidlami, ktoré v 
členských štátoch upravujú žaloby o 
náhradu škody utrpenej v dôsledku 
porušenia vnútroštátnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
predpisov Únie na tento účel. Uvedené 
rozdiely vedú k neistote, pokiaľ ide o 
podmienky, za ktorých si poškodené osoby 
môžu uplatňovať svoje právo na náhradu 
škody, ktoré im vyplýva zo zmluvy, čo má 
vplyv na hmotnoprávnu účinnosť 
predmetného práva. Keďže poškodené 
osoby si často zvolia ako miesto na 
prejednanie svojej žaloby o náhradu škody 
členský štát, v ktorom sú usadené, rozdiely 
medzi vnútroštátnymi pravidlami vedú k 
nevyrovnanosti podmienok, pokiaľ ide o 
žaloby o náhradu škody, čo môže 
ovplyvniť hospodársku súťaž na trhoch, na 
ktorých pôsobia tieto poškodené osoby, 
ako aj porušujúce podniky.

(6) V zmysle článku 26 ods. 2 zmluvy 
vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných 
hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb 
tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Existujú 
značné rozdiely medzi pravidlami, ktoré v 
členských štátoch upravujú žaloby o 
náhradu škody utrpenej v dôsledku 
porušenia vnútroštátnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
predpisov Únie na tento účel. Uvedené 
rozdiely vedú k neistote, pokiaľ ide o 
podmienky, za ktorých si poškodené osoby 
môžu uplatňovať svoje právo na náhradu 
škody, ktoré im vyplýva zo zmluvy, čo má 
vplyv na hmotnoprávnu účinnosť 
predmetného práva, ako aj na kolektívne 
uplatňovanie nárokov na nápravu. Keďže 
poškodené osoby si často zvolia ako miesto 
na prejednanie svojej žaloby o náhradu 
škody členský štát, v ktorom sú usadené, 
rozdiely medzi vnútroštátnymi pravidlami 
vedú k nevyrovnanosti podmienok, pokiaľ 
ide o žaloby o náhradu škody, čo môže 
ovplyvniť hospodársku súťaž na trhoch, na 
ktorých pôsobia tieto poškodené osoby, 
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ako aj porušujúce podniky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V zmysle článku 26 ods. 2 zmluvy 
vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných 
hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb 
tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Existujú 
značné rozdiely medzi pravidlami, ktoré v 
členských štátoch upravujú žaloby o 
náhradu škody utrpenej v dôsledku 
porušenia vnútroštátnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
predpisov Únie na tento účel. Uvedené 
rozdiely vedú k neistote, pokiaľ ide o 
podmienky, za ktorých si poškodené osoby 
môžu uplatňovať svoje právo na náhradu 
škody, ktoré im vyplýva zo zmluvy, čo má 
vplyv na hmotnoprávnu účinnosť 
predmetného práva. Keďže poškodené 
osoby si často zvolia ako miesto na 
prejednanie svojej žaloby o náhradu škody 
členský štát, v ktorom sú usadené, rozdiely 
medzi vnútroštátnymi pravidlami vedú k 
nevyrovnanosti podmienok, pokiaľ ide o 
žaloby o náhradu škody, čo môže 
ovplyvniť hospodársku súťaž na trhoch, na 
ktorých pôsobia tieto poškodené osoby, 
ako aj porušujúce podniky.

(6) V zmysle článku 26 ods. 2 zmluvy 
vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných 
hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb 
tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Existujú 
značné rozdiely medzi pravidlami, ktoré v 
členských štátoch upravujú žaloby o 
náhradu škody utrpenej v dôsledku 
porušenia vnútroštátnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
predpisov Únie na tento účel. Uvedené 
rozdiely vedú k neistote, pokiaľ ide 
o skutočný vplyv porušovania predpisov 
v oblasti ochrany hospodárskej súťaže na 
podnikateľské odvetvie a podmienky, za 
ktorých si poškodené osoby môžu 
uplatňovať svoje právo na náhradu škody, 
ktoré im vyplýva zo zmluvy, čo má vplyv 
na hmotnoprávnu účinnosť predmetných 
práv. Kvôli informačnej asymetrii 
a ťažkostiam spojeným s kvantifikáciou 
protimonopolných škôd si poškodené 
osoby často zvolia ako miesto na 
prejednanie svojej žaloby o náhradu škody 
členský štát, v ktorom sú usadené, rozdiely 
medzi vnútroštátnymi pravidlami vedú k 
nevyrovnanosti podmienok, narušeniu 
hospodárskej súťaže a znižovaniu dôvery 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o žaloby o 
náhradu škody, čo môže ovplyvniť 
hospodársku súťaž na trhoch, na ktorých 
pôsobia tieto poškodené osoby, ako aj 
porušujúce podniky. Chýbajú spoločné, 
unifikované a prierezové právne zásady 
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v oblasti nápravy zaisťujúce, aby 
spoločnosti porušujúce predpisy na 
ochranu hospodárskej súťaže a čerpajúce 
z takýchto aktivít zisk na úkor podnikov 
dodržiavajúcich právo naďalej 
nevyužívali nekonzistentnosť v rámci 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Preto je vhodné zabezpečiť väčšiu 
vyrovnanosť, pokiaľ ide o podmienky, za 
ktorých pôsobia podniky na vnútornom 
trhu, a zlepšiť podmienky, za ktorých 
spotrebitelia využívajú práva vyplývajúce z 
vnútorného trhu. Je takisto nutné zvýšiť 
právnu istotu a zmenšiť rozdiely, ktoré 
existujú medzi členskými štátmi v rámci 
ich vnútroštátnych pravidiel upravujúcich 
žaloby o náhradu škody utrpenej v 
dôsledku porušenia pravidiel Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže, ako aj vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
(v prípade, že sa uplatňujú súbežne s 
pravidlami Únie). Aproximácia týchto 
pravidiel takisto pomôže predísť tomu, aby 
sa rozdiely medzi pravidlami členských 
štátov upravujúcimi žaloby o náhradu 
škody v prípadoch porušenia predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže zväčšovali.

(8) Preto je vhodné zabezpečiť väčšiu 
vyrovnanosť, pokiaľ ide o podmienky, za 
ktorých pôsobia podniky na vnútornom 
trhu, a zlepšiť podmienky, za ktorých 
spotrebitelia využívajú práva vyplývajúce z 
vnútorného trhu. Je takisto nutné zvýšiť 
právnu istotu a zmenšiť rozdiely, ktoré 
existujú medzi členskými štátmi v rámci 
ich vnútroštátnych pravidiel upravujúcich 
žaloby o náhradu škody utrpenej v 
dôsledku porušenia pravidiel Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže, ako aj vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
(v prípade, že sa uplatňujú súbežne s 
pravidlami Únie). Aproximácia týchto 
pravidiel takisto pomôže predísť tomu, aby 
sa rozdiely medzi pravidlami členských 
štátov upravujúcimi žaloby o náhradu 
škody v prípadoch porušenia predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže zväčšovali, 
ako aj ďalšiemu poklesu dôvery 
spotrebiteľov spôsobenému súčasnými 
ťažkosťami pri získavaní kompenzácie za 
škodu, ktorú utrpeli.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Preto je vhodné zabezpečiť väčšiu 
vyrovnanosť, pokiaľ ide o podmienky, za 
ktorých pôsobia podniky na vnútornom 
trhu, a zlepšiť podmienky, za ktorých 
spotrebitelia využívajú práva vyplývajúce z 
vnútorného trhu. Je takisto nutné zvýšiť 
právnu istotu a zmenšiť rozdiely, ktoré 
existujú medzi členskými štátmi v rámci 
ich vnútroštátnych pravidiel upravujúcich 
žaloby o náhradu škody utrpenej v 
dôsledku porušenia pravidiel Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže, ako aj vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
(v prípade, že sa uplatňujú súbežne s 
pravidlami Únie). Aproximácia týchto 
pravidiel takisto pomôže predísť tomu, aby 
sa rozdiely medzi pravidlami členských 
štátov upravujúcimi žaloby o náhradu 
škody v prípadoch porušenia predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže zväčšovali.

(8) Preto je vhodné zabezpečiť väčšiu 
vyrovnanosť, pokiaľ ide o podmienky, za 
ktorých pôsobia podniky na vnútornom 
trhu, a zlepšiť podmienky, za ktorých 
spotrebitelia využívajú práva vyplývajúce z 
vnútorného trhu. Je takisto nutné zvýšiť 
právnu istotu a zmenšiť rozdiely, ktoré 
existujú medzi členskými štátmi v rámci 
ich vnútroštátnych pravidiel upravujúcich 
žaloby o náhradu škody utrpenej v 
dôsledku porušenia pravidiel Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže, ako aj vnútroštátnych 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
(v prípade, že sa uplatňujú súbežne s 
pravidlami Únie). Aproximácia týchto 
pravidiel a povinnosť členských štátov 
zaviesť mechanizmy kolektívneho 
uplatňovania nárokov na nápravu 
vychádzajúce z vymedzených spoločných 
zásad takisto pomôžu predísť tomu, aby sa 
rozdiely medzi pravidlami členských štátov 
upravujúcimi žaloby o náhradu škody v 
prípadoch porušenia predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže zväčšovali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade, že úprava na úrovni Únie 
chýba, žaloby o náhradu škody sa spravujú 
vnútroštátnymi pravidlami a postupmi 
členských štátov. Všetky vnútroštátne 
pravidlá upravujúce výkon práva na 
náhradu škody spôsobenej porušením 
článku 101 alebo 102 zmluvy vrátane tých, 
ktoré sa týkajú aspektov, ktoré táto 
smernica neupravuje (ako napr. 
problematika príčinnej súvislosti medzi 
porušením a škodou), musia byť v súlade 
so zásadami účinnosti a rovnocennosti. To 
znamená, že nesmú byť formulované alebo 
uplatňované spôsobom, ktorý by nadmerne 
sťažoval alebo prakticky znemožňoval 
výkon tohto práva na náhradu škody 
zaručeného zmluvou, a nesmú byť 
formulované alebo uplatňované spôsobom, 
ktorý je nevýhodnejší v porovnaní s 
pravidlami uplatniteľnými v prípade 
podobných žalôb pre porušenie 
vnútroštátnych predpisov.

(10) V prípade, že úprava na úrovni Únie 
chýba, žaloby o náhradu škody sa spravujú 
vnútroštátnymi pravidlami a postupmi 
členských štátov. Všetky vnútroštátne 
pravidlá upravujúce výkon práva na 
náhradu škody spôsobenej porušením 
článku 101 alebo 102 zmluvy vrátane tých, 
ktoré sa týkajú aspektov, ktoré táto 
smernica neupravuje (ako napr. 
problematika príčinnej súvislosti medzi 
porušením a škodou), musia byť v súlade 
so zásadami účinnosti a rovnocennosti. To 
znamená, že nesmú byť formulované alebo 
uplatňované spôsobom, ktorý by nadmerne 
sťažoval, prakticky znemožňoval výkon 
tohto práva na náhradu škody zaručeného 
zmluvou, alebo spôsoboval jeho 
nadmernú nákladnosť, a nesmú byť 
formulované alebo uplatňované spôsobom, 
ktorý je nevýhodnejší v porovnaní s 
pravidlami uplatniteľnými v prípade 
podobných žalôb pre porušenie 
vnútroštátnych predpisov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
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, 

(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, 
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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 
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.

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 
neexistuje predchádzajúce zistenie 
porušenia orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže. 

Or. en

Odôvodnenie

Vo februári 2012 Európsky parlament prijal uznesenie o smerovaní k jednotnému európskemu 
prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, v ktorom vyzval na 
predloženie akéhokoľvek návrhu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, 
ktorý by zahŕňal spoločný súbor zásad poskytujúcich rovnaký prístup ku kolektívnemu 
uplatňovaniu nárokov na nápravu v EÚ v oblasti porušovania práv spotrebiteľov. 
Mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by veľmi zlepšil účinné 
presadzovanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a zvýšil ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 79
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 11
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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 
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.

(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 
neexistuje predchádzajúce zistenie 
porušenia orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Odôvodnenie 11
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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 
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.

(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 
neexistuje predchádzajúce zistenie 
porušenia orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže. Táto smernica 
členským štátom ukladá povinnosť zaviesť 
mechanizmy na kolektívne uplatňovanie 
nárokov na nápravu na účely 
presadzovania článkov 101 a 102 zmluvy 
vychádzajúce z vymedzených spoločných 
zásad uvedených v odporúčaní Komisie 
2013/396/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 11
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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 
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.

(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 
neexistuje predchádzajúce zistenie 
porušenia orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže. Odškodnenie 
sankčnej povahy alebo iné typy náhrady 
škody a sankcií vedúcich k nadmernému 
odškodňovaniu sú vylúčené. Náhrada za 
stratu príležitosti sa nepovažuje za 
náhradu škody vedúcu k nadmernému 
odškodňovaniu. Táto smernica by 
členským štátom nemala ukladať 
povinnosť zaviesť mechanizmy na 
kolektívne uplatňovanie nárokov na 
nápravu na účely presadzovania článkov 
101 a 102 zmluvy.

Or. en
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Odôvodnenie

Zámerom tejto smernice je zaistiť úplnú náhradu škody. Cieľ odrádzať náleží 
verejnoprávnemu presadzovaniu. Preto je nutné vylúčiť odškodnenie sankčnej povahy aj 
akékoľvek iné druhy náhrady škody vedúce k nadmernému odškodňovaniu.

Pozmeňujúci návrh 82
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Dosiahnutie urovnania „raz 
a navždy“ je pre žalovaných žiaduce 
v záujme zníženia neistoty a nadmerných 
hospodárskych dôsledkov, ktoré môžu 
mať vplyv na zamestnancov, dodávateľov, 
subdodávateľov a iné nevinné subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) MSP a spotrebiteľom sa spôsobujú 
škody kvôli právnej neúčinnosti 
spôsobenej chýbajúcim nákladovo 
účinným presadzovaním článkov 101 
a 102 Zmluvy. Táto nerovnováha dáva 
veľkým spoločnostiam možnosť využívať 
svoju veľkosť a finančnú pozíciu na 
vnútornom trhu voči MSP. Postupy 
kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu na zaistenie prístupu ku 
spravodlivosti, a to najmä v prípade MSP 
a spotrebiteľov, sú životne dôležitým 
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faktorom na presadzovanie zákonných 
práv. Zámery navrhovanej smernice 
nemožno v plnej miere dosiahnuť, ak 
MSP a spotrebitelia nebudú mať 
k dispozícii kolektívne uplatňovanie 
nárokov na náhradu, aby mohli iniciovať 
konanie o priznaní náhrady škody za 
porušenie predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže; Komisia uskutoční 
štúdiu posudzujúcu, ako členské štáty 
uplatňujú postupy kolektívneho 
uplatňovania nárokov na nápravu, pokiaľ 
ide o presadzovanie práva v prípade 
porušenia článkov 101 a 102 Zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Správne presadzovanie predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže a účinné 
uplatňovania práva na náhradu škody 
podnikmi aj spotrebiteľmi sú úzko 
previazané javy, ktoré sú kľúčové pre 
dosiahnutie konkurencieschopného rastu. 
Európske právo na kolektívne 
uplatňovanie nárokov na nápravu v tomto 
smere prispeje k dokončeniu vnútorného 
trhu a vytvoreniu skutočného priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Vo februári 2012 Európsky parlament prijal uznesenie o smerovaní k jednotnému európskemu 
prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, v ktorom vyzval na 
predloženie akéhokoľvek návrhu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, 
ktorý by zahŕňal spoločný súbor zásad poskytujúcich rovnaký prístup ku kolektívnemu 
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uplatňovaniu nárokov na nápravu v EÚ v oblasti porušovania práv spotrebiteľov. 
Mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by veľmi zlepšil účinné 
presadzovanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a zvýšil ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 85
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Sprístupnenie relevantných dôkazov 
by sa malo uskutočniť na základe 
rozhodnutia súdu a pod jeho prísnou 
kontrolou, najmä pokiaľ ide o nutnosť a 
primeranosť tohto sprístupnenia. Z 
požiadavky primeranosti vyplýva, že 
žiadosti o sprístupnenie možno podávať, 
len ak poškodená osoba na základe 
skutočností, ktoré sú jej primerane 
dostupné, preukázala, že utrpela škodu, 
ktorú jej spôsobil žalovaný. V žiadosti o 
sprístupnenie by sa mali, a to na základe 
primerane dostupných skutočností, podľa 
možnosti čo najpresnejšie a najužšie 
špecifikovať kategórie dôkazov, ktorých 
sprístupnenie sa požaduje.

(14) Sprístupnenie relevantných dôkazov 
by sa malo uskutočniť na základe 
rozhodnutia súdu a pod jeho prísnou 
kontrolou, najmä pokiaľ ide o nutnosť a 
primeranosť tohto sprístupnenia. Z 
požiadavky primeranosti vyplýva, že 
žiadosti o sprístupnenie možno podávať, 
len ak poškodená osoba na základe 
skutočností, ktoré sú jej primerane 
dostupné, primeraným spôsobom 
preukázala, že utrpela škodu, ktorú jej 
spôsobil žalovaný. V žiadosti o 
sprístupnenie by sa mali, a to na základe 
primerane dostupných skutočností, podľa 
možnosti čo najpresnejšie a najužšie 
špecifikovať dôkazy, ktorých sprístupnenie 
sa požaduje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Sharon Bowles

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Hoci relevantné dôkazy obsahujúce 
obchodné tajomstvo alebo iné dôverné 
informácie by mali byť v zásadne dostupné 
na účely žalôb o náhradu škody, mali by sa 

(17) Hoci relevantné dôkazy obsahujúce 
obchodné tajomstvo alebo iné dôverné 
informácie by mali byť v zásadne dostupné 
na účely žalôb o náhradu škody, mali by sa 
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riadnym spôsobom chrániť. Vnútroštátne 
súdy mali mať k dispozícii škálu vhodných 
opatrení na ochranu takýchto dôverných 
informácií pred ich sprístupnením ešte v 
čase konania. K týmto opatreniam môže 
patriť možnosť neverejného pojednávania, 
obmedzenie okruhu osôb oprávnených 
oboznámiť sa s dôkazom a pokyny 
expertom na vypracovanie zhrnutia 
takýchto informácií v súhrnnej podobe 
alebo inej podobe nemajúcej dôverný 
charakter. Opatrenia na ochranu 
obchodného tajomstva a iných dôverných 
informácií by nemali v praxi prekážať 
výkonu práva na náhradu škody.

riadnym spôsobom chrániť. Vnútroštátne 
súdy mali mať k dispozícii škálu vhodných 
opatrení na ochranu takýchto dôverných 
informácií pred ich sprístupnením ešte v 
čase konania. K týmto opatreniam môže 
patriť možnosť neverejného pojednávania, 
poskytnutie týchto dôverných informácií, 
obmedzenie okruhu osôb oprávnených 
oboznámiť sa s dôkazom a pokyny 
expertom na vypracovanie zhrnutia 
takýchto informácií v súhrnnej podobe 
alebo inej podobe nemajúcej dôverný 
charakter. Opatrenia na ochranu 
obchodného tajomstva a iných dôverných 
informácií by nemali v praxi prekážať 
výkonu práva na náhradu škody.

Or. en

Odôvodnenie

Poskytnutie informácií je nástroj, ktorý sa využíva v súčasnosti.

Pozmeňujúci návrh 87
Sophia in 't Veld

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, 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Sophia in 't Veld

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

(20) 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 spolupracovať 
s orgánom na ochranu hospodárskej 
súťaže v rámci programov zhovievavosti 
alebo konaní o urovnaní sporu, mala by 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 
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ochranu hospodárskej súťaže alebo 
predpisov Únie na tento účel, platiť 
výnimka zo sprístupňovania. 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 škody len po tom, ako 
tento orgán konštatoval porušenie 
vnútroštátneho súťažného práva alebo 
súťažného práva Únie alebo inak skončil 
toto konanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Aby sa zaistila motivácia 
jednotlivcov k tomu, aby prišli a pomohli 
orgánom na ochranu hospodárskej 
súťaže v ich boji proti kartelom, musí byť 
výslovnou súčasťou smernice ochrana 
jednotlivcov, ktorí prichádzajú 
s informáciami. Do informácií, ktoré 
vnútroštátne súdy nesmú nikdy prikázať 
strane sporu alebo tretej strane 
sprístupniť, však musia patriť len osobné 
údaje a informácie súvisiace s osobnými 
údajmi.

Or. en
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Odôvodnenie

Hoci existujú prípady v oblasti predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré bolo možné 
otvoriť len vďaka informátorovi, navrhovaná smernica na to vôbec neodkazuje. Ochrana 
informátorov sa týka len totožnosti informátora a nie poskytnutých informácií. Aby sa zaistila 
predvídateľnosť a rovnocenné uplatňovanie, mali by sa do smernice doplniť osobné údaje. 
Dnes je totožnosť informátorov chránená podľa práva členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 91
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Ak žalobca uviedol primerane 
dostupné skutočnosti a dôkazy, ktoré 
dostatočne vierohodne preukazujú, že je 
dôvod domnievať sa, že žalobca utrpel 
škodu v dôsledku porušenia predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže zo strany 
žalovaného a že vyhlásenie 
o zhovievavosti alebo akýkoľvek iný 
dokument poskytnutý žiadateľom 
o zhovievavosť na účely účasti na 
programe zhovievavosti alebo konaní 
o urovnaní a predložený orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
pripravený orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže počas konania je 
nevyhnutný na podporu jeho nároku 
a obsahuje dôkazy, ktoré nemožno získať 
inak, vnútroštátne súdy môžu za splnenia 
súboru podmienok 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. 

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie odráža režim sprístupňovania zavedený v návrhu správy.
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Pozmeňujúci návrh 92
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 
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 

(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 
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. 
Preto by Európska komisia mala zaistiť 
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vnútroštátnych súdov podľa článku 267 
zmluvy.

konzistentné uplatňovanie práva EÚ 
v oblasti hospodárskej súťaže tým, že 
bude v rámci európskej siete pre 
hospodársku súťaž (ECN) 
transparentným spôsobom poskytovať 
dôrazné usmernenia pre vnútroštátne 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže, 
pokiaľ ide o ich rozhodnutia. Tým nie sú 
dotknuté práva a povinnosti vnútroštátnych 
súdov podľa článku 267 zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Sharon Bowles

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, za akých 
podmienok sa na nepriameho zákazníka 
hľadí, ako keby predložil takýto evidentný 

(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, za akých 
podmienok sa na nepriameho zákazníka 
hľadí, ako keby predložil takýto evidentný 
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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.

dôkaz, pričom je súčasne nutné 
rešpektovať, že je bežnou obchodnou 
praxou prenášať zvýšenie ceny na ďalšie 
články dodávateľského reťazca. 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

Odôvodnenie

Ak by bremeno dôkazu o prenesení niesol nepriamy kupujúci, mohlo by si to vyžadovať 
nezískateľné vedomosti o stratégiách priamych kupujúcich v oblasti tvorby cien. Prenášanie 
nákladov na ďalšie subjekty v dodávateľskom reťazci je bežnou obchodnou praxou a je nutné 
to zohľadňovať.

Pozmeňujúci návrh 94
Olle Schmidt

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 

(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 
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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.

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. V tomto odhade sa kladie dôraz 
na to, ako škodu odhaduje poškodená 
strana.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia ochrany strany poškodenej porušením predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže je dôležité zaistiť, aby mala v rámci súdneho konania silné slovo. Zdôraznením toho, 
ako poškodená strana odhaduje škodu, sa zaisťuje ochrana slabšej strany. Okrem toho to 
odrádza od účasti na karteli, pretože sa znižuje moc porušujúcich subjektov v súdnom konaní.

Pozmeňujúci návrh 95
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Neexistencia pravidiel Únie 
upravujúcich problematiku kvantifikácie 
škody utrpenej v dôsledku porušenia 

(36) Neexistencia pravidiel Únie 
upravujúcich problematiku kvantifikácie 
škody utrpenej v dôsledku porušenia 
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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 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.

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 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. Členské štáty zaistia, aby 
vnútroštátne orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže poskytovali na 
požiadanie usmernenia ku kvantifikácii 
škody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Elena Băsescu

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) 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, a žiadnym 
spôsobom neodrádzajú strany od 
dosiahnutia urovnania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Olle Schmidt

Návrh smernice
Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Náklady právneho konania by 
nemali žalobcov odrádzať od podávania 
dobre odôvodnených žalôb vnútroštátnym 
súdom. Preto by členské štáty mali prijať 
primerané opatrenia umožňujúce 
poškodeným stranám prístup 
k financovaniu uplatňovania nárokov na 
náhradu škody. To možno dosiahnuť 
prostredníctvom fondu financovaného 
z pokút platených porušujúcimi osobami, 
ktorý by finančne podporoval žalobcov 
s cieľom dosiahnuť orientačný verdikt 
o žalobe o náhradu škody.
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Or. en

Odôvodnenie

V prípade spotrebiteľa, organizácie spotrebiteľov alebo malej spoločnosti môže riziko 
nutnosti hradiť súdne trovy v prípade neúspechu výrazne odrádzať od podania žaloby. Bolo 
by možné zriadiť fond financovaný z pokút platených v prípadoch porušenia hospodárskej 
súťaže. Tento fond bude financovať prvý orientačný verdikt potenciálneho prípadu na základe 
dôkazov poskytnutých potenciálnym žalobcom. Malo by sa zdôrazniť, že sa zachováva 
pravidlo „kto prehrá, platí“.

Pozmeňujúci návrh 98
Andreas Schwab

Návrh smernice
Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) Keďže smernica podstatným 
spôsobom zmení právne predpisy 
mnohých členských štátov v oblasti 
civilného súdneho procesu, najmä pokiaľ 
ide o sprístupňovanie dôkazov, mal by sa 
zaviesť vhodný prechodný režim pre 
súdne konania, ktoré sa začali už pred 
nadobudnutím účinnosti tejto smernice. 
Právne predpisy členských štátov prijaté 
na implementáciu tejto smernice by sa 
preto mali uplatňovať len na veci 
predložené vnútroštátnym súdom po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tejto smernici sa stanovujú pravidlá 1. V tejto smernici sa stanovujú pravidlá 
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potrebné na zabezpečenie toho, aby každá 
osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú 
porušením článkov 101 alebo 102 zmluvy, 
mohla účinne presadzovať svoje právo na 
úplnú náhradu tejto škody. V tejto smernici 
sa stanovujú aj pravidlá na rozvoj 
nenarušenej hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu a odstránenie prekážok 
brániacich jeho riadnemu fungovaniu, a to 
zabezpečením rovnocennej ochrany 
všetkých osôb, ktoré utrpeli takúto škodu, 
v rámci celej Únie.

potrebné na zabezpečenie toho, aby každá 
osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú 
porušením článkov 101 alebo 102 zmluvy 
alebo vnútroštátnych predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže podnikom 
alebo skupinou podnikov, mohla účinne 
presadzovať svoje právo uplatňovať nárok 
na úplnú náhradu tejto škody zo strany 
týchto subjektov, ktoré sa dopustili 
porušenia predpisov. V tejto smernici sa 
stanovujú aj pravidlá na rozvoj nenarušenej 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a 
odstránenie prekážok brániacich jeho 
riadnemu fungovaniu, a to zabezpečením 
rovnocennej ochrany všetkých osôb, ktoré 
utrpeli takúto škodu, v rámci celej Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Sharon Bowles

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 zo 
strany subjektov, ktoré sa dopustili 
porušenia predpisov, a to v priamom alebo 
nadväzujúcom súkromnoprávnom konaní. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1
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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 jej 
získanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Úplnou náhradou škody sa každá osoba, 
ktorá utrpela škodu, navráti čo najbližšie k 
stavu, v akom by sa nachádzala, keby k 
porušeniu nedošlo. Náhrada škody preto 
zahŕňa náhradu skutočne utrpenej škody, 
ušlého zisku a platbu úroku od okamihu, 
keď k škode došlo, až do skutočného 
zaplatenia jej náhrady.

2. Úplnou náhradou škody sa každá osoba, 
ktorá utrpela škodu, navráti čo najbližšie k 
stavu, v akom by sa nachádzala, keby k 
porušeniu nedošlo. Náhrada škody preto 
zahŕňa náhradu skutočne utrpenej škody, 
ušlého zisku a úroku od okamihu, keď k 
škode došlo, až do skutočného uspokojenia 
nároku na jej náhradu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Úplnou náhradou škody sa každá osoba, 
ktorá utrpela škodu, navráti čo najbližšie k 
stavu, v akom by sa nachádzala, keby k 
porušeniu nedošlo. Náhrada škody preto 
zahŕňa náhradu skutočne utrpenej škody, 

2. Úplnou náhradou škody sa každá osoba, 
ktorá utrpela škodu, navráti čo najbližšie k 
stavu, v akom by sa nachádzala, keby k 
porušeniu nedošlo. Náhrada škody preto 
zahŕňa náhradu skutočne utrpenej škody, 
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ušlého zisku a platbu úroku od okamihu, 
keď k škode došlo, až do skutočného 
zaplatenia jej náhrady.

ušlého zisku a platbu úroku až do 
skutočného zaplatenia náhrady škody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Úplnou náhradou škody sa každá osoba, 
ktorá utrpela škodu, navráti čo najbližšie k 
stavu, v akom by sa nachádzala, keby k 
porušeniu nedošlo. Náhrada škody preto 
zahŕňa náhradu skutočne utrpenej škody, 
ušlého zisku a platbu úroku od okamihu, 
keď k škode došlo, až do skutočného 
zaplatenia jej náhrady.

2. Úplnou náhradou škody sa každá osoba, 
ktorá utrpela škodu, navráti čo najbližšie k 
stavu, v akom by sa nachádzala, keby k 
porušeniu nedošlo. Náhrada škody preto 
zahŕňa náhradu skutočne utrpenej škody, 
ušlého zisku a v súlade s vnútroštátnymi 
ustanoveniami o platbe úroku aj platbu 
úroku, ktorý sa týka tejto škody.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci návrh 18 z návrhu správy kvôli ozrejmeniu.

Pozmeňujúci návrh 105
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Odškodnenie sankčnej povahy, 
viacnásobná náhrada škody a iné typy 
náhrady škody vedúce k nadmernému 
odškodňovaniu sú vylúčené.

Or. en
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Odôvodnenie

Zámerom tejto smernice je zaistiť úplnú náhradu škody. Cieľ odrádzať náleží 
verejnoprávnemu presadzovaniu. Preto je nutné vylúčiť odškodnenie sankčnej povahy aj 
akékoľvek iné druhy náhrady škody vedúce k nadmernému odškodňovaniu.

Pozmeňujúci návrh 106
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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 všetky 
poškodené osoby mohli svoje nároky na 
náhradu škody uplatňovať odborne 
a s účinným vynakladaním nákladov. 
Členské štáty zavedú mechanizmy 
kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu vychádzajúce z vymedzených 
spoločných zásad presadzovania článkov 
101 a 102 Zmluvy, ako sú uvedené 
v odporúčaní Komisie 2013/396/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Antolín Sánchez Presedo

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 priamo alebo 
prostredníctvom svojich zástupcov účinne 
uplatňovať svoje nároky na náhradu 
škody, presadzovať opatrenia na 
prikázanie zdržania sa určitého konania 
a urovnávať ich prostredníctvom 
konsenzuálneho riešenia sporov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Arlene McCarthy

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 umožnia konania na kolektívne 
uplatňovanie nárokov na nápravu 
v prípade súkromnoprávnych nárokov na 
náhradu škody.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť, aby žalobcovia využívali postupy kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu je 
životne dôležitá na zaistenie toho, aby obete porušovania politiky na ochranu hospodárskej 
súťaže, najmä spotrebitelia a MSP, mali prístup ku spravodlivosti. Kvôli informačnej 
nerovnováhe a ťažkostiam súvisiacim s podávaním žalôb na nápravu sú individuálne žaloby 
často veľkou záťažou a nie sú možné. Kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu je 
základnou súčasťou tejto smernice, keďže žalobcom umožňuje spájať zdroje na zaistenie 
podniknutia krokov na získanie náhrady škody za prípady porušenia predpisov.

Pozmeňujúci návrh 109
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zavedú mechanizmy 
kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu vychádzajúce z vymedzených 
spoločných zásad presadzovania článkov 
101 a 102 Zmluvy, ako sú uvedené 
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v odporúčaní Komisie 2013/396/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Na celkovú výšku zaplatených pokút 
a náhrady škody by nemalo mať vplyv, či 
kroky orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže nasledujú po súkromnoprávnej 
žalobe alebo jej predchádzajú. Orgány na 
ochranu hospodárskej súťaže prepoja 
celkovú výšku zaplatených pokút 
a náhrady škody v oboch týchto 
prípadoch, napríklad prostredníctvom 
odloženia časti pokuty v prípade 
očakávanej následnej žaloby. To by však 
nemalo viesť ku zdĺhavej neistote, pokiaľ 
ide o konečnosť urovnania v prípade 
spoločnosti, ani by to nemalo mať vplyv 
na právo jednotlivcov a podnikov získať 
náhradu utrpenej škody.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebitelia by nemali byť v horšom postavení preto, že podávajú žalobu následne a nie 
priamo. Veľké verejnoprávne pokuty by nemali viesť k tomu, že spotrebitelia nemôžu uplatniť 
nárok na primeranú náhradu škody prostredníctvom následnej žaloby, a to na rozdiel od 
podania priamej žaloby.

Pozmeňujúci návrh 111
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „kolektívne uplatňovanie nárokov“ je 
i) právny mechanizmus, ktorý zabezpečuje 
dvom alebo viacerým fyzickým alebo 
právnickým osobám, resp. subjektu 
oprávnenému podať žalobu v zastúpení, 
možnosť uplatňovania si nároku na 
zastavenie protiprávneho správania 
(nárok na prikázanie zdržania sa určitého 
konania), ako aj ii) právny mechanizmus, 
ktorý zabezpečuje dvom alebo viacerým 
fyzickým alebo právnickým osobám, čo 
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

Pozmeňujúci návrh 112
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „kolektívne uplatňovanie nárokov“ je 
i) právny mechanizmus, ktorý zabezpečuje 
dvom alebo viacerým fyzickým alebo 
právnickým osobám, resp. subjektu 
oprávnenému podať žalobu v zastúpení, 
možnosť uplatňovania si nároku na 
zastavenie protiprávneho správania 
(nárok na prikázanie zdržania sa určitého 
konania), ako aj ii) právny mechanizmus, 
ktorý zabezpečuje dvom alebo viacerým 
fyzickým alebo právnickým osobám, čo 
tvrdia, že utrpeli hromadnú škodu, resp. 
subjektu oprávnenému podať žalobu v 
zastúpení, možnosť kolektívneho 
uplatňovania si nároku na náhradu tejto 
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škody (nárok na náhradu škody);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Sophia in 't Veld

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, 
prostredníctvom ktorej sa uplatňuje na 
vnútroštátnom súde nárok na náhradu 
škody; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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 

3. „žaloba o náhradu škody“ je žaloba, 
prostredníctvom ktorej sa uplatňuje na 
vnútroštátnom súde nárok na náhradu 
škody; 
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právny poriadok členského štátu 
umožňuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Jean-Paul Gauzès

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 osoba 
uplatňuje na vnútroštátnom súde nárok na 
náhradu škody; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Antolín Sánchez Presedo

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 

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 zahŕňa aj 
žaloby, prostredníctvom ktorých určitá 
osoba uplatňuje na vnútroštátnom súde 
nárok na náhradu škody v menej jednej 
alebo viacerých poškodených osôb;
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právny poriadok členského štátu 
umožňuje; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Antolín Sánchez Presedo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „hromadná škoda“ je situácia, keď 
dve alebo viaceré fyzické alebo právnické 
osoby utrpeli škodu v dôsledku jedného a 
toho istého protiprávneho konania dvoch 
alebo viacerých fyzických alebo 
právnických osôb v rámci hospodárskej 
súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Olle Schmidt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Vo februári 2012 Európsky parlament prijal uznesenie o smerovaní k jednotnému európskemu 
prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, v ktorom vyzval na 
predloženie akéhokoľvek návrhu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, 
ktorý by zahŕňal spoločný súbor zásad poskytujúcich rovnaký prístup ku kolektívnemu 
uplatňovaniu nárokov na nápravu v EÚ v oblasti porušovania práv spotrebiteľov. 
Mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu by veľmi zlepšil účinné 
presadzovanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a zvýšil ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 119
Antolín Sánchez Presedo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. „menšia a rozptýlená škoda“ je 
hromadná škoda, pri ktorej je počet 
fyzických alebo právnických osôb, ktoré 
priamo alebo nepriamo utrpeli škodu, 
veľmi vysoký a výška jednotlivej škody 
odrádza relevantnú časť poškodených 
osôb od uplatňovania individuálnych 
nárokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. „cezhraničný prípad“ je hromadná 
škoda, pri ktorej sa škodná udalosť, ktorá 
spôsobila škody vyplývajúce z jedného 
a toho istého protiprávneho konania 
v rámci hospodárskej súťaže, odohrala vo 
viac než jenom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Antolín Sánchez Presedo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. „európska menšia a rozptýlená škoda“ 
je cezhraničná menšia a hromadná škoda, 
v prípade ktorej Komisia koná podľa 
kapitoly III nariadenia 1/2003;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Antolín Sánchez Presedo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. „skupinová žaloba“ je nárok 
uplatňovaný spoločne dvomi alebo 
viacerými subjektmi alebo ich zástupcami 
podľa právnych predpisov v situácii 
hromadnej škody;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „poškodená osoba“ je osoba, ktorá má 
nárok na náhradu škody; 

5. „poškodená osoba“ je osoba, ktorá 
utrpela škodu v dôsledku konania 
poškodzujúceho hospodársku súťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „súd, ktorý rozhodnutie preskúmava“ je 
vnútroštátny súd, ktorý má právomoc 
preskúmavať rozhodnutia vnútroštátneho 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, v 
kontexte čoho môže mať taktiež právomoc 
zisťovať porušenia článkov 101 a 102 
zmluvy; 

9. „súd na ochranu hospodárskej súťaže“ 
je vnútroštátny súd, ktorý má právomoc 
preskúmavať rozhodnutia vnútroštátneho 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže, v 
kontexte čoho môže mať taktiež právomoc 
zisťovať porušenia článkov 101 a 102 
zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. „konečné“ rozhodnutie o porušení 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
je rozhodnutie vnútroštátneho orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže, resp. súdu, 

11. „konečné“ rozhodnutie o porušení 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže 
je rozhodnutie vnútroštátneho orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže, resp. súdu 
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ktorý takéto rozhodnutie preskúmava, 
ktoré už nemôže byť preskúmané;

na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré už 
nemôže byť preskúmané;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „kartel“ je dohoda a/alebo zosúladený 
postup dvoch alebo viacerých súťažiteľov, 
ktorých cieľom je koordinovať svoje 
súťažné správanie na trhu a/alebo 
ovplyvniť príslušné parametre 
hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom 
takých praktík, ako je napr. stanovovanie 
nákupných, resp. predajných cien a ďalších 
obchodných podmienok, alebo koordinácia 
v tejto oblasti, prideľovanie výrobných 
alebo predajných kvót, rozdeľovanie si 
trhov a zákazníkov vrátane koordinácie 
súťažiteľov pri predkladaní ponúk, 
obmedzenie dovozu alebo vývozu a/alebo 
protisúťažné konanie voči ostatným 
súťažiteľom;

12. „kartel“ je situácia, keď dvaja alebo 
viacerí horizontálni súťažitelia 
koordinujú svoje správanie na trhu na 
získanie príjmov vyšších, než aké 
umožňuje normálna hospodárska súťaž, 
alebo keď koordinujú svoje správanie na 
trhu tak, aby podnikom pôsobiacim za 
normálnych trhových podmienok 
znemožnili získať podiel na trhu, a to 
okrem iného prostredníctvom takých 
praktík, ako je napr. stanovovanie 
nákupných, resp. predajných cien a ďalších 
obchodných podmienok, alebo koordinácia 
v tejto oblasti, nekalé praktiky v oblasti 
udeľovania licencií, prideľovanie 
výrobných alebo predajných kvót, 
rozdeľovanie si trhov a zákazníkov vrátane 
koordinácie súťažiteľov pri predkladaní 
ponúk, obmedzenie dovozu alebo vývozu 
a/alebo protisúťažné konanie voči ostatným 
súťažiteľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Antolín Sánchez Presedo

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, 
ktorý sa týka uplatňovania článku 101 
Zmluvy alebo príslušných ustanovení 
vnútroštátneho práva, 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Sophia in 't Veld

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 článku 101 zmluvy 
alebo zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva; nepatria sem 
dokumenty alebo informácie, ktoré 
existujú bez ohľadu na konanie vedené 

vypúšťa sa
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orgánom na ochranu hospodárskej 
súťaže („už existujúce informácie“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Antolín Sánchez Presedo

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 
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“); 

14. „vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti“ sú písomné, 
ústne alebo akékoľvek iné 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 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“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 14
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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 
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“);

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 
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“), ani 
akékoľvek informácie poskytnuté na 
žiadosť orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže;

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh v záujme právnej istoty. Vyhlásenia podnikov v rámci programov 
zhovievavosti sú tie, ktoré sú poskytované dobrovoľne. Informácie, ktoré si vyžiadal orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže, napríklad ako RFI, by medzi sem nemali patriť.

Pozmeňujúci návrh 131
Diogo Feio

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 

14. „vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti“ sú písomné 
alebo ústne prejavy dobrovoľne poskytnuté 
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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 
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“);

orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
určitým žiadateľom alebo v jeho mene, v 
ktorých sa opisujú poznatky tohto 
žiadateľa 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 
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“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Sophia in 't Veld

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 133
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. „zvýšenie ceny“ je akýkoľvek 
pozitívny rozdiel medzi cenou, ktorá bola 
skutočne zaplatená a cenou, čo by bola 
zaplatená, keby k porušeniu predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže nedošlo; 

16. „zvýšenie ceny“ je situácia, keď bola 
zaplatená vyššia cena kvôli porušeniu 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže, pričom toto zvýšenie sa vypočíta 
tak, že sa cena, čo by bola zaplatená, keby 
k porušeniu predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže nedošlo, odpočíta od 
skutočne zaplatenej ceny; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Antolín Sánchez Presedo

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 kompenzácii škôd na základe 
konsenzuálneho vyriešenia sporu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Ochranné prvky
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1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
žaloby o náhradu škody neúspešná strana 
uhradila primerané právne náklady, ktoré 
vznikli úspešnej strane (zásada „kto 
prehral, platí“).
2. Členské štáty zabezpečia, aby odmeny 
právnikov v prípade žaloby o náhradu 
škody žiadnym spôsobom nemotivovali 
k vedeniu súdneho sporu, ktorý je 
z hľadiska záujmu ktorejkoľvek zo strán 
zbytočný. Predovšetkým nie sú prípustné 
odmeny závisiace od výšky vysúdenej 
sumy, podmienené odmeny a akékoľvek 
iné odmeny počítané na základe 
dohodnutej výšky náhrady škody alebo 
náhrady škody priznanej žalobcovi, ani 
odmeny závislé od výsledku sporu.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné zaviesť ochranné prvky, aby sa zabránilo nekalému vedeniu súdnych sporov, ktoré 
nemá žiadnu pridanú hodnotu a dokonca môže poškodené subjekty poškodzovať. Musí sa 
uplatňovať zásada „kto prehral, platí“, a právnici nesmú mať žiaden finančný záujem na 
výsledku, keďže to môže motivovať ku zbytočnému a nákladnému vedeniu sporu.

Pozmeňujúci návrh 136
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Kapitola Ib – Cezhraničné prípady

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Antolín Sánchez Presedo
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Návrh smernice
Článok 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 b
Príslušnosť jediného súdu 

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
sporov, ktoré sa v cezhraničných 
prípadoch týkajú fyzických alebo 
právnických osôb z viacerých členských 
štátov, nebránili vnútroštátne pravidlá 
v oblasti prípustnosti alebo postavenia 
zahraničných žalobcov alebo zástupcov 
pochádzajúcich z iného vnútroštátneho 
právneho systému príslušnosti jediného 
súdu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4c
Uznávanie vnútroštátnych zástupcov

Členské štáty zabezpečia, aby 
v cezhraničných prípadoch bolo možné, 
aby akýkoľvek zástupca vopred určený 
podľa práva iného členského štátu na 
podávanie žalôb v zastúpení mohol súdu 
v príslušnom členskom štáte predložiť 
žiadosť o posúdenie hromadnej škody.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 4 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4d
Kapitola Ic – Skupinové žaloby

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 4 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4e
Skupinové žaloby

1. Členské štáty zabezpečia, aby zástupca 
určený v súlade s právom mohol uplatniť 
nárok na náhradu škody v mene dvoch 
alebo viacerých poškodených subjektov.
2. Členské štáty umožnia prinajmenšom 
skupinové žaloby podávané v mene 
fyzických alebo právnických osôb, ktoré 
tvrdia, že sú vystavené riziku utrpenia 
škody alebo že boli poškodené, ak tieto 
osoby nie sú stranami konania 
prostredníctvom:
a) zástupcu určeného kolektívom 
poškodených subjektov na základe zásady 
dobrovoľného pristúpenia;
b) verejného orgánu oprávneného 
uplatňovať nárok v mene poškodených 
subjektov v prípade malej a rozptýlenej 
škody.
3. Členské štáty môžu zastupujúcim 
subjektom umožniť podávanie 
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skupinových žalôb aj v prípade splnenia 
týchto požiadaviek:
a) subjekt má neziskový charakter;
b) existuje priamy vzťah medzi hlavnými 
cieľmi subjektu a právami podľa práva 
Únie, ktoré boli údajne porušené, čo 
spôsobilo podanie žaloby; a
c) subjekt má dostatočnú kapacitu 
z hľadiska finančných prostriedkov, 
ľudských zdrojov a právnej odbornosti na 
zastupovanie viacerých žalobcov 
a konanie v ich najlepšom záujme.
4. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdu rozhodovali 
o skupinových žalobách až po tom, čo 
orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
zistí porušenie práva Únie. To nebráni 
možnosti, aby zástupcovia skupiny podali 
žalobu na prikázanie zdržania sa určitého 
konania, ani konsenzuálnemu urovnaniu 
sporov.
5. Členské štáty musia zabezpečiť, aby 
každý žalobca mal možnosť kedykoľvek 
pred vynesením konečného rozsudku, 
resp. pred iným platným skončením veci, 
opustiť žalujúcu stranu, za rovnakých 
podmienok, aké platia v prípade odvolania 
individuálnej žaloby, a to bez toho, aby 
tým stratil možnosť uplatňovať si svoje 
nároky inou formou, ak to nemarí riadny 
výkon spravodlivosti.
6. Fyzické alebo právnické osoby, ktoré 
tvrdia, že utrpeli rovnakú hromadnú 
škodu, majú možnosť pripojiť sa k 
žalujúcemu účastníkovi, a to kedykoľvek 
pred vynesením konečného rozsudku, 
resp. pred iným platným skončením veci, 
ak to nemarí riadny výkon spravodlivosti.
7. Náhrada škody priznaná fyzickým 
alebo právnickým osobám, ktoré utrpeli 
hromadnú škodu, nepresiahne náhradu, 
ktorá by bola priznaná, ak by sa nárok 
uplatňoval prostredníctvom jednotlivých 
žalôb. Zakázané je predovšetkým 
odškodnenie sankčnej povahy vedúce 
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k tomu, že sa žalujúcemu účastníkovi 
prizná plnenie presahujúce utrpenú 
škodu. 
8. Členské štáty zabezpečia, aby odmena 
právnikov ani spôsob jej výpočtu 
nepôsobili ako stimuly na vedenie 
súdnych sporov, ktoré sú zbytočné z 
pohľadu záujmov ktorejkoľvek zo strán. 
Členské štáty v zásade nepovoľujú 
odmeny závisiace od výšky vysúdenej 
sumy, v prípade ktorých hrozí, že budú 
presne takým stimulom. Ak členské štáty 
výnimočne povoľujú odmeny závisiace od 
výšky vysúdenej sumy, musia mať vhodné 
vnútroštátne právne predpisy upravujúce 
tento druh odmien v prípade kolektívneho 
uplatňovania nárokov, a to najmä pri 
zohľadnení práva na úplnú náhradu 
škody členov žalujúcej strany.
9. Členské štáty zriadia vnútroštátny 
register skupinových žalôb. Vnútroštátny 
register je v elektronickej podobe a inak 
bezplatne prístupný všetkým 
zainteresovaným osobám. Internetové 
stránky registra poskytujú prístup ku 
komplexným a objektívnym informáciám 
o možných spôsoboch získania náhrady 
škody, a to vrátane mimosúdnych 
spôsobov jej získania. Európska komisia 
pomáha členským štátom v ich úsilí 
zabezpečiť súdržnosť informácií 
zhromažďovaných v registroch, ako aj ich 
interoperabilitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 4 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4f
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Žaloba v zastúpení podávaná verejným 
orgánom

Členské štáty zabezpečia, aby aspoň jeden 
verejný orgán bol oprávnený podávať 
skupinovú žalobu v mene fyzických alebo 
právnických osôb, ktoré tvrdia, že sú 
vystavené hrozbe utrpenia škody, alebo že 
utrpeli škodu v situácii menšej 
a rozptýlenej škody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 4 g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4g
Európska žaloba v zastúpení podávaná 

verejným orgánom 
Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť Rady, Európskeho 
parlamentu, európskej siete na ochranu 
hospodárskej súťaže alebo dotknutého 
členského štátu poveriť európskeho 
verejného zástupcu, ktorého možno 
určovať v každom jednotlivom prípade, 
aby v úzkej spolupráci s príslušnými 
orgánmi predložil jedinému príslušnému 
súdu skupinovú žalobu v prípade 
cezhraničnej hromadnej škody a najmä 
európskej menšej a rozptýlenej škody. To 
by nemalo mať vplyv na jej úlohu 
verejného presadzovania politiky v oblasti 
ochrany hospodárskej súťaže a malo by 
sa to diať nezávisle od tejto úlohy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143
Sharon Bowles

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 
mohli nariadiť aj žalobcovi alebo tretej 
osobe, aby sprístupnili dôkazy na žiadosť 
žalovaného.

Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, 
keď žalobca uviedol podložené 
odôvodnenie obsahujúce 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 
mohli nariadiť aj žalobcovi alebo tretej 
osobe, aby sprístupnili dôkazy na žiadosť 
žalovaného.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Sharon Bowles

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) predložila podložené odôvodnenie toho, 
že dôkazy pod kontrolou druhej strany 
alebo tretej osoby sú relevantné z hľadiska 
odôvodnenia nárokov alebo obhajoby, a

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) špecifikovala buď jednotlivé dôkazy 
alebo kategórie dôkazov, a to do takej 
miery presne a úzko, ako je len možné na 
základe primerane dostupných skutočností.

b) v podloženom odôvodnení špecifikovala 
buď jednotlivé dôkazy alebo kategórie 
dôkazov, a to do takej miery presne a úzko, 
ako je len možné na základe primerane 
dostupných skutočností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

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:

vypúšťa sa

a) pravdepodobnosť toho, či k údajnému 
porušeniu predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže došlo;
b) rozsah sprístupnenia, náklady naň, a to 
najmä v prípade akýchkoľvek dotknutých 
tretích strán;
c) či dôkazy, ktoré sa majú zverejniť, 
obsahujú dôverné informácie, a to najmä 
dôverné informácie, týkajúce sa 
akýchkoľvek tretích strán, ako aj 
mechanizmy na ochranu týchto 
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dôverných informácií, a 
d) v prípadoch, keď sa porušenie 
prešetruje alebo bolo prešetrované zo 
strany orgánu na ochranu hospodárskej 
súťaže, či žiadosť o sprístupnenie bola 
formulovaná osobitne so zreteľom na 
povahu, predmet alebo obsah takýchto 
dokumentov skôr než nekonkrétne – teda 
ako žiadosť o sprístupnenie dokumentov 
predložených tomto orgánu alebo 
obsiahnutých v jeho spise. 

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný režim sa líši nielen od niekoľkých vnútroštátnych režimov sprístupňovania 
dôkazov, ale líši sa aj od smernice 2004/48/ES. Preto je nutné odstrániť test proporcionality.

Pozmeňujúci návrh 147
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) či dôkazy, ktoré sa majú zverejniť, 
obsahujú dôverné informácie, a to najmä 
dôverné informácie, týkajúce sa 
akýchkoľvek tretích strán, ako aj 
mechanizmy na ochranu týchto dôverných 
informácií, a

c) či dôkazy, ktoré sa majú zverejniť, 
obsahujú dôverné informácie, a to najmä 
dôverné informácie, týkajúce sa 
akýchkoľvek tretích strán, ako aj 
mechanizmy na ochranu týchto dôverných 
informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) v prípadoch, keď sa porušenie prešetruje 
alebo bolo prešetrované zo strany orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže, či žiadosť 
o sprístupnenie bola formulovaná osobitne 
so zreteľom na povahu, predmet alebo 
obsah takýchto dokumentov skôr než 
nekonkrétne – teda ako žiadosť o 
sprístupnenie dokumentov predložených 
tomto orgánu alebo obsiahnutých v jeho 
spise.

d) v prípadoch, keď sa porušenie prešetruje 
alebo bolo prešetrované zo strany orgánu 
na ochranu hospodárskej súťaže, či žiadosť 
o sprístupnenie bola formulovaná osobitne 
so zreteľom na povahu, predmet alebo 
obsah takýchto dokumentov skôr než 
nekonkrétne – teda ako žiadosť o 
sprístupnenie dokumentov predložených 
tomto orgánu alebo obsiahnutých v jeho 
spise, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Sharon Bowles

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) existenciu akýchkoľvek vyhlásení 
podnikov v rámci programov 
zhovievavosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Derk Jan Eppink

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 

vypúšťa sa
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prístupné na účely žalôb o náhradu škody.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne právne výsady by mali zostať nedotknuté.

Pozmeňujúci návrh 151
Diogo Feio

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 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
aby plne vykonali právne výhody a ďalšie 
práva, ktoré umožňujú nesprístupniť 
dôkazy.

5. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
aby vykonali právne výhody a ďalšie 
práva, ktoré umožňujú nesprístupniť 
dôkazy.

Ak žalobca uviedol primerane dostupné 
skutočnosti a dôkazy, ktoré dostatočne 
vierohodne preukazujú, že je dôvod 
domnievať sa, že žalobca, resp. osoby, 
ktoré zastupuje, utrpeli škodu v dôsledku 
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porušenia predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže zo strany žalovaného 
a že dokumenty obsahujúce 
sebausvedčujúce dôkazy sú nevyhnutné 
na podporu ich nárokov a obsahujú 
dôkazy, ktoré nemožno získať inak, 
vnútroštátne súdy môžu nariadiť 
žalovanému alebo tretej osobe, aby dôkazy 
sprístupnili. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy taktiež mohli nariadiť 
žalobcovi alebo tretej strane sprístupniť 
dôkazy na žiadosť žalovaného.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva 
a povinnosti vnútroštátnych súdov 
vyplývajúce z nariadenia (ES) č. 
1206/2001.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia, aby plne vykonali právne 
výhody a ďalšie práva, ktoré umožňujú 
nesprístupniť dôkazy.

5. Členské štáty plne vykonávajú 
profesijné právne výhody podľa 
vnútroštátneho a európskeho práva a 
ďalšie práva, ktoré umožňujú nesprístupniť 
dôkazy.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne právne výsady by mali zostať nedotknuté.

Pozmeňujúci návrh 154
Diogo Feio
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia, aby plne vykonali právne 
výhody a ďalšie práva, ktoré umožňujú 
nesprístupniť dôkazy.

5. Členské štáty plne vykonávajú právne 
výhody a ďalšie práva, ktoré umožňujú 
nesprístupniť dôkazy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Antolín Sánchez Presedo

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 
s výnimkou odôvodnene naliehavých 
prípadov sankcie za nesplnenie tohto 
nariaďujúceho príkazu mohli ukladať len v 
prípade, že táto osoba sa súdu vyjadrila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Arlene McCarthy

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Členské štáty zabezpečia, aby v záujme 
uľahčenia priateľských rokovaní mohli 
potenciálni žalobcovia získať dôkazy 
o výške škody od orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže a od žalovaného bez 
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akejkoľvek povinnosti podávať žalobu.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom smernice je podporovať konsenzuálne urovnávanie sporov. Kvôli informačnej 
nerovnováhe však žalobca často nedokáže kvantifikovať výšku utrpenej škody či straty, čo 
sťažuje konsenzuálne urovnanie sporu. Sprístupňovanie informácií pred súdnym konaním 
vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, Európskou komisiou alebo 
subjektom, ktorý sa údajne dopustil porušenia predpisov, je potrebné na zaistenie toho, aby 
žalobca mohol utrpenú škodu alebo stratu aspoň zhruba určiť bez nutnosti súdneho konania.

Pozmeňujúci návrh 157
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

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:

vypúšťa sa

a) vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti, a
b) návrhy na urovnanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Andreas Schwab

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 

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

alebo tretej osobe sprístupnenie vyhlásení 
podnikov v rámci programov 
zhovievavosti ani akýchkoľvek iných 
dokumentov sprístupnených žiadateľom 
o zhovievavosť na účely účasti na 
programe zhovievavosti alebo na účely 
konania o urovnaní sporu a predložených 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo pripravených orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže v rámci konania. Ak 
však žalobca uviedol primerane dostupné 
skutočnosti a dôkazy, ktoré dostatočne 
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 
a že vyhlásenie o zhovievavosti alebo 
akýkoľvek iný dokument poskytnutý 
žiadateľom o zhovievavosť na účely 
účasti na programe zhovievavosti alebo 
konaní o urovnaní sporu a predložený 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo pripravený orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže počas konania je 
nevyhnutný na podporu ich nároku 
a obsahuje dôkazy, ktoré nemožno získať 
inak, vnútroštátne súdy môžu za splnenia 
podmienok uvedených v tejto kapitole 
nariadiť žalovanému alebo tretej osobe, 
aby sprístupnili dôkazy, a to bez ohľadu 
na to, či tieto dôkazy obsahuje aj spis 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže. 
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne 
súdy taktiež mohli nariadiť žalobcovi 
alebo tretej strane sprístupniť dôkazy na 
žiadosť žalovaného.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva 
a povinnosti vnútroštátnych súdov 
vyplývajúce z nariadenia (ES) č. 
1206/2001.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento PN nahrádza PN 29 z návrhu správy. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom na odhaľovanie dohôd porušujúcich pravidlá hospodárskej súťaže. Ak sa správanie 
porušujúce pravidlá hospodárskej súťaže nebude odhaľovať vôbec alebo len málo, nebudú 
v konečnom dôsledku žiadne obete na odškodnenie, alebo ich bude menej. Preto je nutné 
chrániť dokumenty predložené žiadateľom, aby sa zachovala dostatočná motivácia pre 
program zhovievavosti, pričom ochrana sama osebe nie je zlučiteľná s primárnym právom 
(DonauChemie).

Pozmeňujúci návrh 159
Sharon Bowles

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 ako 
všeobecná požiadavka platilo, že 
vnútroštátne súdy na účely žalôb o náhradu 
škody nemôžu nariadiť strane alebo tretej 
osobe sprístupnenie vyhlásení podnikov v 
rámci programov zhovievavosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Sharon Bowles

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

Pozmeňujúci návrh 161
Olle Schmidt



AM\1006388SK.doc 67/102 PE521.623v01-00

SK

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyhlásenia podnikov v rámci 
programov zhovievavosti, a

a) všetky nové usvedčujúce dokumenty 
predložené žiadateľom o zhovievavosť, a 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyhlásenia podnikov v rámci programov 
zhovievavosti, a

a) vyhlásenia podnikov v rámci programov 
zhovievavosti (bez príloh) v prípade 
prvého žiadateľa o zhovievavosť, a

Or. en

Odôvodnenie

Informačná nerovnováha medzi osobami uplatňujúcimi nárok na náhradu škody a žalovanými 
spoločnosťami v oblasti prístupu k dôkazom môže byť jedným z faktorov rozhodovania o tom, 
či vec predložiť súdu. Na dosiahnutie tohto efektu by sa pred sprístupnením malo chrániť len 
vyhlásene podniku v rámci programov zhovievavosti prvého informátora. Okrem toho by 
prístupné mali zostať prílohy, keďže často obsahujú informácie o výške strát či škôd, ktoré sú 
pre žalobu o náhradu škody nevyhnutné. PN vychádza z návrhu organizácie BEUC.

Pozmeňujúci návrh 163
Arlene McCarthy

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyhlásenia podnikov v rámci programov a) vyhlásenia podnikov v rámci programov 
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zhovievavosti, a zhovievavosti (bez príloh) v prípade 
prvého žiadateľa o zhovievavosť, a

Or. en

Odôvodnenie

Keďže medzi osobami uplatňujúcimi nárok na náhradu škody a žalovanými spoločnosťami 
existuje výrazná informačná nerovnováha, je prístup k dôkazom zásadne dôležitým faktorom 
rozhodovania o tom, či vec predložiť súdu. Prístup k dôkazom sa preto nesmie nadmerne 
obmedzovať. Chrániť by sa malo len vyhlásene prvého informátora v rámci programov 
zhovievavosti, a prílohy vyhlásenia, ktoré často obsahujú informácie o výške strát či škôd, by 
sa mali sprístupniť.

Pozmeňujúci návrh 164
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyhlásenia podnikov v rámci programov 
zhovievavosti, a

a) vyhlásenia žiadateľov o zhovievavosť, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) návrhy na urovnanie. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Antolín Sánchez Presedo
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Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Ak však žalobca uviedol primerane 
dostupné skutočnosti a dôkazy, ktoré 
vierohodne preukazujú, že určité údaje 
alebo informácie, ktoré sa týkajú 
dokumentu patriaceho do kategórií, ktoré 
inak nemožno poskytnúť, sú nevyhnutné 
na určenie škody a podporu jeho nároku, 
vnútroštátne súdy v prípade, že je tvrdenie 
žalobcu zjavne odôvodnené, môžu:
a) získať prístup k takémuto dokumentu 
a analyzovať ho;
b) vypočuť zainteresované strany, ktoré 
ním disponujú, a 
c) nariadiť obmedzené sprístupnenie 
relevantných údajov alebo častí 
príslušného dokumentu, ktoré sú striktne 
potrebné na to, aby žiadateľ získal úroveň 
informácií, ktorá sa na tento účel 
vyžaduje podľa príslušných podmienok 
chrániacich verejný záujem a dôverné 
informácie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy na účely žalôb o náhradu 
škody mohli nariadiť sprístupnenie ďalej 
uvedeného len po skončení konania na 
orgáne na ochranu hospodárskej súťaže 
alebo prijatí rozhodnutia uvedeného v 
článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003, resp. 
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nariadenia (ES) č. 1/2003, resp. kapitole III 
nariadenia (ES) č. 1/2003:

kapitole III nariadenia (ES) č. 1/2003:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Krišjānis Kariņš

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) informácie, ktoré vypracoval orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
svojho konania.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) informácie, ktoré vypracoval orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
svojho konania.

b) informácie, ktoré vypracoval orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže v rámci 
svojho konania a ktoré sú súčasťou spisu 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) návrhy na urovnanie sporu 
a odvolané ponuky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

3. Sprístupnenie dôkazu zo spisu orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže, ktorý 
nespadá pod odseky 1 a 2 tohto článku, 
môže byť v rámci konaní o žalobách o 
náhradu škody nariadené kedykoľvek, a to 
aj v prípade dôkazov, ktoré existujú bez 
ohľadu na konanie orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh kvôli právnej jednoznačnosti, ktorý má zaistiť, aby sa nechránili 
informácie existujúce už pred konaním.

Pozmeňujúci návrh 172
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 

3. Sprístupnenie dôkazu zo spisu orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže, ktorý nepatrí 
do ani jednej z kategórií uvedených v 
odseku 2 tohto článku, môže byť v rámci 
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rámci konaní o žalobách o náhradu škody 
nariadené kedykoľvek.

konaní o žalobách o náhradu škody 
nariadené kedykoľvek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby 
zainteresované strany, ktoré vlastnia 
vyhlásenie v rámci programu 
zhovievavosti alebo akýkoľvek iný 
dokument sprístupnený žiadateľom 
o zhovievavosť na účely účasti na 
programe zhovievavosti alebo na konaní 
o urovnaní sporu a predložený orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
pripravený orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže v rámci konania, 
boli vypočuté predtým, ako vnútroštátny 
súd nariadi podľa tohto článku 
sprístupnenie informácií odvodených 
z uvedených dokumentov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PN nahrádza PN 41 z návrhu správy. Programy zhovievavosti sú najúčinnejším 
nástrojom na odhaľovanie dohôd porušujúcich pravidlá hospodárskej súťaže. Ak sa správanie 
porušujúce pravidlá hospodárskej súťaže nebude odhaľovať vôbec alebo len málo, nebudú 
v konečnom dôsledku žiadne obete na odškodnenie, alebo ich bude menej. Je nutné chrániť 
dokumenty, aby sa zachovala dostatočná motivácia pre program zhovievavosti. Preto je nutné 
pred tým, ako vnútroštátny súd nariadi sprístupnenie, vypočuť subjekty, ktoré tieto dokumenty 
vlastnia.

Pozmeňujúci návrh 174
Sophia in 't Veld
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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 
zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva, neboli prípustnými 
dôkazmi v rámci konaní o žalobách o 
náhradu škody.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Sharon Bowles

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazy 
uvedené 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 
zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva, neboli prípustnými 
dôkazmi v rámci konaní o žalobách o 
náhradu škody.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 176
Diogo Feio

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

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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Sharon Bowles

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 

2. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazy 
uvedené 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.
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(ES) č. 1/2003.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Diogo Feio

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.

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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Sophia in 't Veld

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 

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 
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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.

zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1/2003 
alebo zodpovedajúcich ustanovení 
vnútroštátneho práva, ktoré nie sú 
neprípustnými dôkazmi v zmysle odseku 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Olle Schmidt

Návrh smernice
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Ochrana informátorov

1. Každá osoba, ktorá má dostatočné 
dôvody domnievať sa, že spoločnosť 
spáchala alebo zamýšľa spáchať 
priestupok podľa týchto predpisov Únie 
na ochranu hospodárskej súťaže, môže 
orgánu na ochranu hospodárskej súťaže 
oznámiť podrobnosti o tejto záležitosti 
a požiadať o zachovanie dôvernosti svojej 
totožnosti vo vzťahu k oznámeniu.
2. Orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
zachováva dôvernosť totožnosti osoby, 
ktorá orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže informovala a ktorej akákoľvek 
osoba plniaca úlohy alebo funkcie pri 
uplatňovaní alebo presadzovaní právnych 
predpisov Únie na ochranu hospodárskej 
súťaže poskytla záruku dôvernosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Hoci existujú prípady v oblasti predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, ktoré bolo možné 
otvoriť len vďaka informátorovi, navrhovaná smernica na to vôbec neodkazuje. Ochrana 
informátorov sa týka len totožnosti informátora a nie poskytnutých informácií. Aby sa zaistila 
predvídateľnosť a rovnocenné uplatňovanie, mali by sa do smernice doplniť osobné údaje. 
Dnes je totožnosť informátorov chránená podľa práva členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 181
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Členské štáty zabezpečia, aby v záujme 
uľahčenia priateľských rokovaní mohli 
potenciálni žalobcovia získať dôkazy 
o výške škody od orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže a od žalovaného bez 
akejkoľvek povinnosti podávať žalobu.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom je motivovať ku konsenzuálnemu urovnávaniu sporov, to však nie je ľahké tam, kde 
existuje informačná nevyváženosť. Hoci môže byť možné začať konanie, nutnosť podstúpenia 
súdneho konania môže byť prekážkou urovnania. Sprístupňovanie informácií pred súdnym 
konaním vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, Európskou komisiou alebo 
subjektom, ktorý sa údajne dopustil porušenia predpisov, je preto potrebné na približnú 
kvantifikáciu škody v záujme začatia priateľských rokovaní. Vychádza z návrhu organizácie 
BEUC.

Pozmeňujúci návrh 182
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť



PE521.623v01-00 78/102 AM\1006388SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zničenie relevantných dôkazov, pod 
podmienkou, že v čase ničenia dôkazu:

b) zničenie relevantných dôkazov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ničiaca strana bola účastníkom konania 
vedeného orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže v súvislosti s 
konaním, pre ktoré bola podaná žaloba o 
náhradu škody, alebo

vypúšťa sa

ii) ničiaca strana vedela alebo bolo možné 
rozumne predpokladať, že vie, že na 
vnútroštátnom súde bola podaná žaloba o 
náhradu škody a že ničené dôkazy sú 
relevantné pre odôvodnenie nároku na 
náhradu škody alebo obhajoby proti 
takémuto nároku, alebo
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;

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie v záujme právnej jednoznačnosti.

Pozmeňujúci návrh 184
Jean-Paul Gauzès
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Návrh smernice
Článok 9

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 súdom na ochranu 
hospodárskej súťaže, nemohli tieto súdy 
prijať rozhodnutia odporujúce týmto 
rozhodnutiam o porušení predpisov. 
V prípade konečného rozhodnutia 
o porušení predpisov prijatého 
vnútroštátnym orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže sa má za to, že 
rozhodnutie o porušení predpisov je 
správne. 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 
spravodlivé prejednanie podľa článku 6 
EDĽP. 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

Pozmeňujúci návrh 185
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 9
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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 na ochranu hospodárskej 
súťaže, nemohli tieto súdy prijať 
rozhodnutia odporujúce týmto 
rozhodnutiam o porušení predpisov. Touto 
povinnosťou nie sú dotknuté práva a 
povinnosti podľa článku 267 zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
premlčacia lehota nezačala plynúť skôr, 
než sa poškodená strana dozvie alebo než 
možno rozumne očakávať, že sa dozvedela 
o:

vypúšťa sa

i) správaní predstavujúcom porušenie;
ii) tom, že predmetné správanie napĺňa 
znaky porušenia predpisov Únie na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
vnútroštátnych predpisov na tento účel;
iii) tej skutočnosti, že v dôsledku 
porušenia utrpela škodu, a
iv) totožnosti porušujúcej osoby, ktorá 
škodu spôsobila.
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Or. en

Odôvodnenie

Zámerom článku je odstrániť prekážky v oblasti premlčacích lehôt v prípade získavania 
náhrady škody, ktorý spotrebitelia utrpeli, nie harmonizácia všetkých európskych premlčacích 
lehôt, ktoré sa týkajú práva hospodárskej súťaže. Text by nemal ísť nad rámec toho, čo je 
úplne nevyhnutné. Zámer sa dosahuje už v ostatných odsekoch.

Pozmeňujúci návrh 187
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
premlčacia lehota nezačala plynúť skôr, 
než sa poškodená strana dozvie alebo než 
možno rozumne očakávať, že sa dozvedela 
o:

2. Členské štáty zabezpečia, aby 
premlčacia lehota začala plynúť 
v najneskoršom termíne po tom, ako sa 
poškodená strana dozvie alebo než možno 
rozumne očakávať, že sa dozvedela o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Sharon Bowles

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) tom, že predmetné správanie napĺňa 
znaky porušenia predpisov Únie na 
ochranu hospodárskej súťaže alebo 
vnútroštátnych predpisov na tento účel, 
napríklad v dôsledku konania verejného 
orgánu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 189
Jean-Pierre Audy

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 na úrovni Únie 
harmonizovaná v dĺžke päť rokov.

Or. fr

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby premlčacia lehota bola na vnútornom trhu rovnaká.

Pozmeňujúci návrh 190
Sharon Bowles

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 šesť rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
premlčacia lehota na podanie žaloby o 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Bez ohľadu na odseky 1 až 4 tohto 
článku sa žaloby o náhradu škody 
podávajú do 10 rokov od dátumu, kedy 
nastala príčina žaloby.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci návrh 54 z návrhu správy, aby sa zaistilo, že 
objektívna premlčacia lehota nezasahuje do pozastavenia počas konania orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže. Táto premlčacia lehota by mala začať plynúť v deň, keď nárok vznikol.

Pozmeňujúci návrh 193
Sharon Bowles

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 jeden rok po skončení 
príslušného konania konečným 
rozhodnutím, keď sa proti rozhodnutiu 
nemožno odvolať ani ho revidovať, alebo 
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keď konanie skončí iným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Antolín Sánchez Presedo

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 najneskôr jeden rok po skončení 
príslušného konania konečným 
rozhodnutím alebo iným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Antolín Sánchez Presedo

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré porušili predpisy na ochranu 
hospodárskej súťaže spoločným správaním, 
niesli spoločnú a nerozdielnu 
zodpovednosť za predmetné porušenie: 
každý z porušujúcich podnikov je povinný 
nahradiť škodu v plnom rozsahu, a 
poškodená osoba môže požadovať úplnú 
náhradu od ktoréhokoľvek z podnikov, až 
dokým škoda nebola v plnom rozsahu 
nahradená.

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré porušili predpisy na ochranu 
hospodárskej súťaže spoločným správaním, 
niesli spoločnú a nerozdielnu 
zodpovednosť za predmetné porušenie: 
každý z porušujúcich podnikov je povinný 
nahradiť škodu v plnom rozsahu, a 
poškodená osoba môže požadovať úplnú 
náhradu od ktoréhokoľvek z podnikov, až 
dokým škoda nebola v plnom rozsahu 
nahradená.
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Ak je podnik MSP, porušenie predpisov 
na ochranu hospodárskej súťaže inými 
podnikmi neviedol ani nepodnecoval a ak 
dokáže, že jeho podiel na celkovej 
spôsobenej škode je menší než 5 %, je 
zodpovedný len voči svojim poškodeným 
osobám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Jean-Paul Gauzès

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré porušili predpisy na ochranu 
hospodárskej súťaže spoločným správaním, 
niesli spoločnú a nerozdielnu 
zodpovednosť za predmetné porušenie: 
každý z porušujúcich podnikov je povinný 
nahradiť škodu v plnom rozsahu, a 
poškodená osoba môže požadovať úplnú 
náhradu od ktoréhokoľvek z podnikov, až 
dokým škoda nebola v plnom rozsahu 
nahradená.

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky, 
ktoré porušili predpisy na ochranu 
hospodárskej súťaže spoločným správaním, 
niesli zodpovednosť za predmetné 
porušenie: každý z porušujúcich podnikov 
je povinný nahradiť v plnom rozsahu 
škodu spôsobenú jeho priamym aj 
nepriamym zákazníkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby podnik, 
ktorého orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže v rámci programu zhovievavosti 
oslobodil od pokút, niesol zodpovednosť 

vypúšťa sa
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voči iným poškodeným osobám, ako sú 
jeho priami alebo nepriami zákazníci, 
resp. poskytovatelia, len ak tieto 
poškodené osoby preukážu, že nie sú 
schopné získať úplnú náhradu škody od 
ostatných podnikov, ktoré sa zúčastňovali 
na tom istom porušení predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby podnik, 
ktorého orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže v rámci programu zhovievavosti 
oslobodil od pokút, niesol zodpovednosť 
voči iným poškodeným osobám, ako sú 
jeho priami alebo nepriami zákazníci, resp. 
poskytovatelia, len ak tieto poškodené 
osoby preukážu, že nie sú schopné získať 
úplnú náhradu škody od ostatných 
podnikov, ktoré sa zúčastňovali na tom 
istom porušení predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže.

2. Členské štáty zabezpečia, aby podnik, 
ktorého orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže v rámci programu zhovievavosti 
oslobodil od pokút, niesol zodpovednosť 
voči iným poškodeným osobám, ako sú 
jeho priami alebo nepriami zákazníci, resp. 
poskytovatelia, len ak tieto poškodené 
osoby preukážu, že nie je rozumne možné 
získať primeranú náhradu škody od 
ostatných podnikov, ktoré sa zúčastňovali 
na tom istom porušení predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby podnik, 2. Členské štáty zabezpečia, aby podnik, 
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ktorého orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže v rámci programu zhovievavosti 
oslobodil od pokút, niesol zodpovednosť 
voči iným poškodeným osobám, ako sú 
jeho priami alebo nepriami zákazníci, 
resp. poskytovatelia, len ak tieto 
poškodené osoby preukážu, že nie sú 
schopné získať úplnú náhradu škody od 
ostatných podnikov, ktoré sa zúčastňovali 
na tom istom porušení predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže.

ktorého orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže v rámci programu zhovievavosti 
oslobodil od pokút, niesol zodpovednosť 
voči iným poškodeným osobám, ak tieto 
poškodené osoby nie sú schopné získať 
úplnú náhradu škody od podnikov 
zapojených do toho istého porušenia 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby porušujúci 
podnik mohol požadovať príspevok od 
iného porušujúceho podniku, pričom výška 
tohto príspevku sa stanoví vzhľadom na ich 
pomernú zodpovednosť za škodu 
spôsobenú porušením. Výška príspevku 
podniku, ktorý orgán na ochranu 
hospodárskej súťaže v rámci programu 
zhovievavosti oslobodil od pokút, 
nepresiahne výšku škody, ktorú tento 
podnik spôsobil svojim vlastným priamym 
alebo nepriamym zákazníkom, resp. 
poskytovateľom.

3. Členské štáty zabezpečia, aby porušujúci 
podnik mohol požadovať príspevok od 
iného porušujúceho podniku, pričom výška 
tohto príspevku sa stanoví vzhľadom na ich 
pomernú zodpovednosť za škodu 
spôsobenú porušením. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Diogo Feio

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby v rozsahu, 
v akom porušenie spôsobilo škodu iným 
poškodeným osobám, ako sú priami alebo 
nepriami zákazníci porušujúcich 
podnikov, resp. ich poskytovatelia, bola 
výška príspevku osoby oslobodenej od 
pokút určená vzhľadom na jej pomernú 
zodpovednosť za škodu spôsobenú 
porušením.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Derk Jan Eppink

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 umožniť zavedenie 
systému založeného na 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, 
pričom v tom prípade znáša dôkazné 
bremeno v súvislosti s prenesením 
zvýšenia ceny na iné osoby žalovaný.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci využívanie obhajoby založenej na prenesení, ktorá je k dispozícii v niekoľkých 
vnútroštátnych právnych poriadkoch EÚ, je vítaným návrhom, obava, ktorú sa tento 
pozmeňujúci návrh snaží riešiť, sa týka toho, že právne predpisy na úrovni EÚ, ako sa 
navrhujú v tomto článku, môžu nezvratne uprednostňovať priamych alebo nepriamych 
zákazníkov. Hoci bez právnych predpisov hrozí riziko nekonzistentnosti, bolo by možno lepšie 
umožniť členským štátom zaviesť obhajobu založenú na prenesení prostredníctvom judikatúry 
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EÚ.

Pozmeňujúci návrh 203
Sharon Bowles

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 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. Bez toho, aby tým bol dotknutý 
obchodný predpoklad prenášania 
zvýšených cien na ďalšie subjekty 
dodávateľského reťazca, dôkazné 
bremeno v súvislosti s prenesením 
zvýšenia ceny na iné osoby znáša 
žalovaný, ktorý môže primeraným 
spôsobom požadovať sprístupnenie 
informácií od žalobcu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Antolín Sánchez Presedo

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 

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 
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znáša žalovaný. znáša žalovaný, od ktorého nemožno 
požadovať, aby za tú istú škodu platil 
dvakrát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
že v konaní o žalobe o náhradu škody 
existencia nároku na náhradu škody 
alebo výška náhrady škody, ktorá sa má 
priznať, závisí od toho, či a v akom 
rozsahu bolo zvýšenie ceny prenesené na 
žalobcu, znáša dôkazné bremeno v 
súvislosti s preukázaním existencie 
prenesenia a jeho rozsahom žalobca.

1. Členské štáty zabezpečia, aby osoby, 
ktoré utrpeli škodu spôsobenú porušením 
predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže, mali nárok na náhradu škody bez 
ohľadu na to, či ide o priamych alebo 
nepriamych zákazníkov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok je zbytočne komplikovaný. Ako všeobecné pravidlo by malo platiť, že žalobcovia 
by mali svoj nárok dokázať. Je zbytočné zavádzať v prípade nepriamych zákazníkov 
vyvrátiteľnú domnienku, že na nich bolo prenesené zvýšenie ceny, keďže dokázať prenesenie 
zvýšenia ceny kartelu na nepriameho zákazníka nie je nemožné ani príliš komplikované.

Pozmeňujúci návrh 206
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
že v konaní o žalobe o náhradu škody 

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, 
že v konaní o žalobe o náhradu škody 



AM\1006388SK.doc 91/102 PE521.623v01-00

SK

existencia nároku na náhradu škody alebo 
výška náhrady škody, ktorá sa má priznať, 
závisí od toho, či a v akom rozsahu bolo 
zvýšenie ceny prenesené na žalobcu, znáša 
dôkazné bremeno v súvislosti s 
preukázaním existencie prenesenia a jeho 
rozsahom žalobca.

existencia nároku na náhradu škody alebo 
výška náhrady škody, ktorá sa má priznať, 
závisí od toho, či a v akom rozsahu bolo 
zvýšenie ceny prenesené na žalobcu, bez 
toho, aby tým bol dotknutý obchodný 
predpoklad prenášania zvýšených cien na 
ďalšie subjekty dodávateľského reťazca, 
znáša dôkazné bremeno v súvislosti s 
preukázaním existencie prenesenia a jeho 
rozsahom žalobca, ktorý môže primeraným 
spôsobom požadovať sprístupnenie 
informácií od žalovaného.

Or. en

Odôvodnenie

Uloženie bremena dôkazu prenesenia na nepriameho zákazníka si môže vyžadovať 
nezískateľné informácie o stratégiách tvorby cien priamych zákazníkov. Prenášanie nákladov 
na ďalšie subjekty dodávateľského reťazca je bežná obchodná prax a je nutné to zohľadňovať.

Pozmeňujúci návrh 207
Derk Jan Eppink

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 
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predmetom porušenia, resp. ktoré ich 
obsahovali.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasný článok je zbytočne komplikovaný.

Pozmeňujúci návrh 208
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) žalovaný sa dopustil porušenia 
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže;

a) žalovaný spôsobil porušenie predpisov 
na ochranu hospodárskej súťaže, plánoval 
ho alebo sa ho dopustil; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

b) v dôsledku porušenia došlo k zvýšeniu 
ceny alebo narušeniu trhu ako takého pre 
zákazníka alebo konkurenta žalovaného, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Bas Eickhout
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v mene skupiny Verts/ALE

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

b) v dôsledku porušenia došlo k zvýšeniu 
ceny pre ktoréhokoľvek zákazníka alebo 
narušeniu pre ktoréhokoľvek konkurenta 
žalovaného, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Sharon Bowles

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

c) nepriamy zákazník kúpil od priameho 
zákazníka 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

Pozmeňujúci návrh 212
Andreas Schwab

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) na nepriameho zákazníka bolo 
prenesené celé zvýšenie ceny alebo jeho 
časť.

Or. en
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Odôvodnenie

Nepriamy zákazník musí dokázať, že naň bolo prenesené zvýšenie ceny. Inak môže smernica 
viesť k neželanému nadmernému odškodňovaniu: v prípade dvoch situácií non liquet by 
osoba, ktorá sa dopustila porušenia predpisov, musela zaplatiť náhradu škody priamemu 
zákazníkovi (kvôli domnienke škody) a aj nepriamemu zákazníkovi (kvôli vyvrátiteľnej 
domnienke uvedenej v článku 13). Tejto situácii je nutné zabrániť, keďže cieľom žalôb o 
náhradu škody by mala byť úplná náhrada škody a nie odrádzanie.

Pozmeňujúci návrh 213
Derk Jan Eppink

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 na 
nepriameho zákazníka.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasný článok je zbytočne komplikovaný.

Pozmeňujúci návrh 214
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto odsekom nie je dotknuté právo 
porušovateľa preukázať, že zvýšenie ceny 
nebolo prenesené na nepriameho 
zákazníka, resp. že na neho nebolo 
prenesené úplne.

Týmto článkom nie je dotknuté právo 
porušovateľa preukázať, že zvýšenie ceny 
nebolo prenesené na nepriameho 
zákazníka, resp. že na neho nebolo 
prenesené úplne.

Or. en
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Odôvodnenie

Súčasný článok je zbytočne komplikovaný.

Pozmeňujúci návrh 215
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pravidlami stanovenými v tejto kapitole 
nie je dotknuté právo poškodeného 
uplatňovať si nárok na náhradu ušlého 
zisku.

1. Pravidlami stanovenými v tejto kapitole 
nie je dotknuté právo poškodeného 
uplatňovať si nárok na náhradu ušlého 
zisku, skutočných strát a úroku od 
okamihu, keď k škode došlo, až do 
zaplatenia jej náhrady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pravidlami stanovenými v tejto kapitole 
nie je dotknuté právo poškodeného 
uplatňovať si nárok na náhradu ušlého 
zisku.

1. Pravidlami stanovenými v tejto kapitole 
nie je dotknuté právo ktorejkoľvek 
poškodenej osoby, ktorá pravdepodobne 
utrpela škodu, uplatňovať si nárok na 
náhradu ušlého zisku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Krišjānis Kariņš



PE521.623v01-00 96/102 AM\1006388SK.doc

SK

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy konajúce o žalobách o 
náhradu škody pri posudzovaní toho, či 
bolo unesené dôkazné bremeno 
vyplývajúce z článku 13, riadne 
zohľadnili:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne súdy konajúce o žalobách o 
náhradu škody pri posudzovaní toho, či 
bolo unesené dôkazné bremeno 
vyplývajúce z článku 13, mohli 
zohľadniť:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) akékoľvek relevantné výsledky 
vyplývajúce z verejných prípadov v oblasti 
ochrany hospodárskej súťaže, ktoré 
pomáhajú splniť kritériá uvedené 
v článku 13 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Derk Jan Eppink

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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
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Or. en

Odôvodnenie

Je dlhodobou všeobecnou právnou zásadou v celej EÚ, že je povinnosťou žalobcov dokázať 
výšku straty. Návrh Komisie ide opačným smerom a viedol by k pokriveniu režimu. Okrem 
toho by žalovaný potreboval na vyvrátenie takejto domnienky významné ekonomické dôkazy, 
a zavádzanie takejto domnienky by bolo veľmi ťažké v prípade viac než jednej vrstvy 
zákazníkov (napr. dodávateľ, maloobchodný predajca a spotrebiteľ).

Pozmeňujúci návrh 220
Sharon Bowles

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 
kartelového porušenia predpisov na 
ochranu hospodárskej súťaže platila 
domnienka, že toto porušenie spôsobilo 
škodu v rámci trhu. Porušujúci podnik má 
právo vyvrátiť túto domnienku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Olle Schmidt

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 

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 na základe odhadu 
poškodenej osoby právomoc stanoviť 
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výšku škody odhadom. výšku škody odhadom.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia ochrany strany poškodenej porušením predpisov na ochranu hospodárskej 
súťaže je dôležité zaistiť, aby mala v rámci súdneho konania silné slovo. Zdôraznením toho, 
ako poškodená strana odhaduje škodu, sa zaisťuje ochrana slabšej strany. Okrem toho to 
odrádza od účasti na karteli, pretože sa znižuje moc porušujúcich subjektov v súdnom konaní.

Pozmeňujúci návrh 222
Sharon Bowles

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. Členské štáty 
stanovia, aby súd mal právomoc stanoviť 
výšku škody odhadom, ak žalobca nie je 
schopný priamo dokázať výšku utrpenej 
škody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Sophia in 't Veld

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazné 
bremeno ani stupeň preukázania a 

2. Členské štáty zabezpečia, aby dôkazné 
bremeno ani stupeň preukázania a 
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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.

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. Na požiadanie 
poskytujú vnútroštátne orgány na 
ochranu hospodárskej súťaže 
poradenstvo v oblasti kvantifikácie škody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
v prípade, keď orgány na ochranu 
hospodárskej súťaže schvaľujú urovnanie 
sporu dohodou o náhrade škody alebo 
zohľadňujú výsledky konsenzuálneho 
riešenia sporu, boli súčasťou ich 
skúmania kvantifikácia škody 
a identifikácia obetí.

Or. en

Odôvodnenie

Keď sa od orgánov na ochranu hospodárskej súťaže očakáva potvrdenie výsledkov 
priateľského urovnania sporu dohodou o náhrade škody, majú na to dostatok informácií. Vo 
väčšine prípadov orgány neskúmajú škody spôsobené porušením predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže ani skupiny obetí, z čoho hrozí možnosť zohľadnenia nespravodlivých 
urovnaní ako poľahčujúcej okolnosti pri určovaní výšky pokút alebo dosahovaní urovnania so 
spoločnosťou, ktorá sa porušenia dopustila. Vychádza z návrhu organizácie BEUC.
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Pozmeňujúci návrh 225
Sharon Bowles

Návrh smernice
Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17a
Konsenzuálne riešenie sporu

Členské štáty zabezpečia, aby sa 
uskutočnili pokusy o uľahčenie 
dosiahnutia spravodlivého a včasného 
urovnania sporu stranami 
prostredníctvom konsenzuálneho riešenia 
sporu, pričom takýto pokus musí byť 
v prípade následných žalôb povinný.
Takáto povinnosť by však nemala 
znamenať neodôvodnené predlžovanie 
konania, ani presadzovať nespravodlivé 
urovnávanie nárokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Antolín Sánchez Presedo

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 dva roky po dátume, 
ktorý je určený ako konečný termín pre 
transpozíciu tejto smernice]. V prípade 
vhodnosti sa k preskúmaniu pripojí 
legislatívny návrh, v ktorom sa môže 
okrem iného stanoviť, že včasné 
dobrovoľné odškodňovanie a dohody na 
náhrade škôd spôsobených poškodeným 
osobám uzatvorené pred prijatím 
rozhodnutia o existencii porušenia 
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predpisov a včasné oznámenie týchto 
skutočností orgánu na ochranu 
hospodárskej súťaže postupom podľa 
nariadenia (ES) 1/200 môže byť 
poľahčujúcou okolnosťou pri ukladaní 
verejnoprávnych sankcií podľa predpisov 
na ochranu hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Olle Schmidt

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]. 
Preskúmanie zahŕňa poimplementačné 
posúdenie fungovania kolektívneho 
uplatňovania nárokov na nápravu 
a kolektívnych mechanizmov 
alternatívneho riešenia sporov v rámci 
presadzovania predpisov na ochranu 
hospodárskej súťaže a nahrádzania škôd 
utrpených v dôsledku porušenia predpisov 
na ochranu hospodárskej súťaže. Správa 
výslovne posúdi možnosť rozšíriť 
používanie kolektívneho uplatňovania 
nárokov na nápravu a kolektívnych 
mechanizmov alternatívneho riešenia 
sporov na iné odvetvia na úrovni EÚ 
s cieľom zaistiť účinnú ochranu 
spotrebiteľa a fungujúci vnútorný trh.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 228
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 21 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nadobudnutie účinnosti Nadobudnutie účinnosti a prechodné 
ustanovenie pre nedoriešené veci

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ustanovenia prijaté členskými štátmi na 
účely implementácie tejto smernice sa 
neuplatňujú na nároky na náhradu škody, 
ktoré sú predmetom súdnych sporov 
vedených na vnútroštátnych súdoch 
členských štátov pred nadobudnutím 
účinnosti tejto smernice.

Or. en


