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Pozměňovací návrh 1
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu vyšší 
právní jistoty a ochrany spotřebitelů 
zvážila navržení společných pravidel 
a mechanismů, jež by jednotlivcům, kteří 
v důsledku porušení právních předpisů 
o hospodářské soutěži utrpěli škodu, 
zaručovaly přístup k plné náhradě této 
škody;

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu vyšší 
právní jistoty a ochrany spotřebitelů 
zvážila navržení směrnice, kterou se 
stanoví společná pravidla a mechanismy, 
jež by jednotlivcům, kteří v důsledku 
porušení právních předpisů o hospodářské 
soutěži utrpěli škodu, zaručovaly přístup 
k plné náhradě této škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu vyšší právní 
jistoty a ochrany spotřebitelů zvážila 
navržení společných pravidel 
a mechanismů, jež by jednotlivcům, kteří 
v důsledku porušení právních předpisů 
o hospodářské soutěži utrpěli škodu, 
zaručovaly přístup k plné náhradě této 
škody;

1. podporuje Komisi při zvážení, aby 
v zájmu vyšší právní jistoty a ochrany 
spotřebitelů předložila vhodnou kombinaci 
legislativních a nelegislativních návrhů, 
které umožní jednotlivcům, kteří 
v důsledku porušení právních předpisů 
o hospodářské soutěži utrpěli škodu, 
přístup k plné náhradě této škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu vyšší 
právní jistoty a ochrany spotřebitelů zvážila 
navržení společných pravidel 
a mechanismů, jež by jednotlivcům, kteří 
v důsledku porušení právních předpisů 
o hospodářské soutěži utrpěli škodu,
zaručovaly přístup k plné náhradě této 
škody;

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu vyšší 
právní jistoty a ochrany spotřebitelů 
pečlivě posoudí stanovení společných 
pravidel a mechanismů, jež by zaručovaly 
přístup ke spravedlnosti v oblastech nad 
rámec porušení právních předpisů 
o hospodářské soutěži za účelem podpory 
soudržného přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu vyšší 
právní jistoty a ochrany spotřebitelů zvážila 
navržení společných pravidel 
a mechanismů, jež by jednotlivcům, kteří 
v důsledku porušení právních předpisů 
o hospodářské soutěži utrpěli škodu, 
zaručovaly přístup k plné náhradě této 
škody;

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu vyšší 
právní jistoty a ochrany spotřebitelů 
stanovila společná pravidla a mechanismy, 
jež by jednotlivcům, kteří v důsledku 
porušení právních předpisů o hospodářské 
soutěži utrpěli škodu, zaručovaly přístup 
k plné náhradě této škody;

Or. el

Pozměňovací návrh 5
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že zástupné žaloby 
předložené oprávněným subjektem –
zejména v případě mnoha osob s drobnými 
pohledávkami – jsou nezbytným 

2. zastává názor, že zástupné žaloby 
předložené oprávněnými subjekty, jako 
jsou sdružení spotřebitelů, státní orgány 
nebo obchodních sdružení, jsou 



AM\747880CS.doc 5/14 PE414.324v01-00

CS

mechanismem, který zajistí, že budou 
odškodněny všechny identifikovatelné 
oběti;

nezbytným mechanismem, zejména 
v případě mnoha osob s drobnými 
pohledávkami, který zajistí, že budou 
odškodněny všechny identifikovatelné 
oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že zástupné žaloby 
předložené oprávněným subjektem –
zejména v případě mnoha osob s drobnými 
pohledávkami – jsou nezbytným
mechanismem, který zajistí, že budou 
odškodněny všechny identifikovatelné
oběti;

2. zastává názor, že zástupné žaloby 
předložené oprávněným subjektem –
zejména v případě mnoha osob s drobnými 
pohledávkami – jsou užitečným
mechanismem, který zajistí, že budou 
odškodněny všechny identifikované oběti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že zástupné žaloby 
předložené oprávněným subjektem –
zejména v případě mnoha osob 
s drobnými pohledávkami – jsou 
nezbytným mechanismem, který zajistí, že 
budou odškodněny všechny
identifikovatelné oběti;

2. vítá soubor návrhů Komise týkající se
zástupných žalob předložených 
oprávněným subjektem současně 
s možností kolektivních žalob typu opt-in, 
které by měly pomoci zajistit, že bude 
odškodněna větší část obětí; zastává však 
názor, že by měly být znovu zváženy 
kolektivní žaloby typu opt-out, které 
pomáhají urovnat spory žalovaných 
„jednou, a to pro všechny spory“ a snižují 
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tak nejistotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že zástupné žaloby 
předložené oprávněným subjektem –
zejména v případě mnoha osob s drobnými 
pohledávkami – jsou nezbytným 
mechanismem, který zajistí, že budou 
odškodněny všechny identifikovatelné 
oběti;

2. zastává názor, že zástupné žaloby 
předložené oprávněným subjektem –
zejména v případě mnoha osob s drobnými 
pohledávkami – jsou nezbytným 
mechanismem, který zajistí, že budou 
odškodněny všechny identifikovatelné 
oběti, aniž je dotčeno jejich právo 
uplatňovat jakýkoli nárok na náhradu 
škody;

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Jan Cremers

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. podporuje názor, že zástupné žaloby 
a kolektivní žaloby typu opt-in by se měly 
doplňovat takovým způsobem, aby byla 
dosažena jasná rovnováha mezi ochranou 
zájmů jednotlivých spotřebitelů a skupin 
spotřebitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Jan Cremers

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. podporuje použití kolektivních žalob 
typu opt-in, zdůrazňuje však nutnost 
zajistit, aby se spotřebitel mohl vždy 
svobodně rozhodnout, zda podá žalobu 
typu opt-in bez nežádoucích vnějších 
zásahů do tohoto rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby poskytla další 
pokyny úrovni Společenství pro vyčíslení 
škod;

3. vyzývá Komisi, aby poskytla další 
pokyny na úrovni Společenství pro 
vyčíslení škod, za předpokladu, že 
stanovená výše škody není vyšší než 
skutečně vzniklá škoda a že nakonec 
kompenzují škodu způsobenou přesně 
vymezenému okruhu jednotlivých obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby poskytla další 
pokyny úrovni Společenství pro vyčíslení 

3. vyzývá Komisi, aby poskytla další 
pokyny úrovni Společenství pro vyčíslení 
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škod; škod; trvá na tom, že každé takové pokyny 
by měly jasně odmítnout takzvané 
odškodnění represivní povahy nebo 
jakýkoliv jiný mechanismus, který by 
mohl způsobit škody, které jsou neúměrné 
skutečně vzniklé škodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že pokud jde o kolektivní 
žaloby, před tím, než je možné tyto žaloby 
podat, by měly být stanoveny dvě jasné 
předchozí podmínky:

a) měla by existovat určitá forma 
hodnocení nebo ověření odůvodněnosti 
provedené příslušnými vnitrostátními 
schvalovacími subjekty, kterými by mohl 
být vnitrostátní soudce, veřejný ochránce 
práv nebo jiná podobná osoba;

b) měl by být učiněný nějaký předchozí 
pokus o urovnání sporu s pomocí 
alternativního řešení sporů (ADR) nebo 
doporučení zúčastněným stranám, aby se 
snažily spor urovnat tímto způsobem;

je toho názoru, že žádná z těchto 
podmínek by neměla nepřiměřeně 
prodlužovat řízení nebo poškodit 
zúčastněné strany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje názor, že náklady na soudní 
řízení by žalující stranu neměly od podání 
důvodné žaloby odrazovat, a proto vyzývá 
členské státy, aby přijaly příslušná opatření 
(např. povolování výjimek nebo snížení 
výše soudních poplatků) na snížení nákladů 
spojených s žalobami o náhradu škody 
způsobené porušením antimonopolních 
pravidel;

4. podporuje názor, že náklady na soudní 
řízení by navrhovatele neměly od podání 
důvodné žaloby odrazovat, a proto vyzývá 
členské státy, aby přijaly příslušná opatření 
(např. povolování výjimek nebo snížení 
výše soudních poplatků) na snížení nákladů 
spojených s žalobami o náhradu škody 
způsobené porušením antimonopolních 
pravidel; domnívá se však, že Komise by  
se měla dále zabývat tím, jakým způsobem 
mohou být tyto žaloby financovány 
navrhovateli, a zkoumat různé modely 
financování, aby byl zajištěný přístup ke 
spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje názor, že náklady na soudní 
řízení by žalující stranu neměly od podání 
důvodné žaloby odrazovat, a proto vyzývá 
členské státy, aby přijaly příslušná 
opatření (např. povolování výjimek nebo 
snížení výše soudních poplatků) 
na snížení nákladů spojených s žalobami 
o náhradu škody způsobené porušením 
antimonopolních pravidel;

4. podporuje názor Komise, že není nutné 
navrhnout žádné zvláštní změny ve 
vnitrostátních systémech týkající se 
nákladů řízení ve prospěch navrhovatelů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že pravidla pro přístup 
navrhovatelů k důkazům by měla být 
posílena s cílem umožnit soukromým 
navrhovatelům faktický přístup ke spisům, 
které jsou uložené u orgánů pro ochranu 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jan Cremers

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že nutnost minimalizovat 
negativní dopady zpřístupňování důkazů 
s ohledem na hospodářskou soutěž by 
neměl být předem daný argument pro
nezveřejňování důkazů spotřebitelům, 
kteří mají možný oprávněný zájem na 
náhradě škody; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že Komise by měla 
podpořit možnosti mimosoudního 
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urovnání za účelem urychlení 
arbitrážního řízení a snížení nákladů;

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podporuje navrhované obrácení 
důkazního břemene ve prospěch nepřímých 
odběratelů, za předpokladu, že ponesou 
veškeré navýšení ceny vzniklé 
z příslušných nezákonných praktik;

5. domnívá se, že navrhované obrácení 
důkazního břemene ve prospěch nepřímých 
odběratelů, za předpokladu, že ponesou 
veškeré navýšení ceny vzniklé 
z příslušných nezákonných praktik, může 
vést k opakovanému odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že jakmile se prokáže 
porušení článků 81 a 82 Smlouvy o ES, 
požadavek prokázání viny způsobuje, že 
oběti mají se získáním řádné náhrady 
škody potíže;

6. domnívá se, že jakmile se prokáže 
porušení článků 81 a 82 Smlouvy o ES, 
požadavek prokázání viny způsobuje, že 
oběti mají se získáním řádné náhrady 
škody potíže; podporuje proto návrh 
učinit konečná rozhodnutí vnitrostátních 
orgánů pro ochranu hospodářské soutěže 
závazná v celé EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že jakmile se prokáže 
porušení článků 81 a 82 Smlouvy o ES, 
požadavek prokázání viny způsobuje, že 
oběti mají se získáním řádné náhrady 
škody potíže;

6. domnívá se, že jakmile se v průběhu 
výkonu rozhodnutí orgány veřejné moci 
prokáže porušení článků 81 a 82 Smlouvy 
o ES, měl by mít navrhovatel povinnost 
prokázat v průběhu soukromé žaloby 
o náhradu škody vinu žalovaného, která 
má za následek vznik škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že jakmile se prokáže
porušení článků 81 a 82 Smlouvy o ES, 
požadavek prokázání viny způsobuje, že 
oběti mají se získáním řádné náhrady 
škody potíže;

6. doporučuje, aby byla zavedena zásada 
objektivní odpovědnosti pachatele za
porušení článků 81 a 82 Smlouvy o ES, 
čímž je stanovena povinnost odškodnit 
oběť bez nutnosti předložit důkaz 
o provinění;

Or. el

Pozměňovací návrh 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že žádosti o shovívavost 
velkou měrou přispívají k odhalování 
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porušování antimonopolního práva 
a připravují tak podmínky především pro 
vymáhání práva soukromými osobami, 
což se však stává ještě složitější vzhledem 
k tomu, že Komise nemůže poskytnout 
relevantní informace získané v rámci 
svých programů shovívavosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s právními předpisy o hospodářské soutěži 
přijala soudržný přístup k pravidlům pro 
skupinové žaloby a pravidlům stanoveným 
v obecném rámci pro ochranu 
spotřebitele.

7. vyzývá Komisi, aby před tím, než 
přijme jakýkoli legislativní návrh ve všech 
oblastech, kde jsou brány v potaz formy 
skupinových žalob, vyčkala na výsledky 
zadaných studií.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jan Cremers

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s právními předpisy o hospodářské soutěži 
přijala soudržný přístup k pravidlům pro 
skupinové žaloby a pravidlům stanoveným 
v obecném rámci pro ochranu spotřebitele.

7. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s právními předpisy o hospodářské soutěži 
přijala soudržný a horizontální přístup 
s ohledem na pravidla pro skupinové 
žaloby a pravidlům stanoveným v obecném 
rámci pro ochranu spotřebitele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s právními předpisy o hospodářské soutěži 
přijala soudržný přístup k pravidlům pro 
skupinové žaloby a pravidlům stanoveným 
v obecném rámci pro ochranu spotřebitele.

7. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s právními předpisy o hospodářské soutěži 
přijala soudržný přístup k pravidlům pro 
skupinové žaloby a pravidlům stanoveným 
v obecném rámci pro ochranu spotřebitele; 
v této souvislosti vyžaduje, aby Komise 
v obou oblastech zvážila pozměňovací 
návrhy a rozšíření směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. 
května 1998 o žalobách na zdržení se 
jednání v oblasti ochrany zájmů 
spotřebitelů1, které mohou především 
dosáhnout žádoucích cílů bez zásahu do 
vnitrostátního občanského práva 
a procesního práva členských zemí.

Or. en

                                               
1 Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 51.
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