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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby v záujme vyššieho 
stupňa právnej istoty a vyššej miery 
ochrany spotrebiteľov zvážila návrh na 
vytvorenie spoločných pravidiel 
a mechanizmov na zaručenie prístupu 
k plnému odškodneniu pre všetky osoby, 
ktoré utrpeli škodu v dôsledku porušenia 
právnych predpisov o hospodárskej súťaži;

1. vyzýva Komisiu, aby v záujme vyššieho 
stupňa právnej istoty a vyššej miery 
ochrany spotrebiteľov zvážila navrhnutie 
smernice, ktorou sa stanovia spoločné 
pravidlá a mechanizmy na zaručenie 
prístupu k plnému odškodneniu pre všetky 
osoby, ktoré utrpeli škodu v dôsledku 
porušenia právnych predpisov o 
hospodárskej súťaži;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby v záujme vyššieho 
stupňa právnej istoty a vyššej miery 
ochrany spotrebiteľov zvážila návrh na 
vytvorenie spoločných pravidiel 
a mechanizmov na zaručenie prístupu
k plnému odškodneniu pre všetky osoby, 
ktoré utrpeli škodu v dôsledku porušenia 
právnych predpisov o hospodárskej súťaži;

1. podporuje Komisiu v úsilí o to, aby v 
záujme vyššieho stupňa právnej istoty 
a vyššej miery ochrany spotrebiteľov 
predložila vhodný súbor legislatívnych 
a nelegislatívnych návrhov, ktoré umožnia 
prístup k plnému odškodneniu pre všetky 
osoby, ktoré utrpeli škodu v dôsledku 
porušenia právnych predpisov 
o hospodárskej súťaži;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby v záujme vyššieho 
stupňa právnej istoty a vyššej miery 
ochrany spotrebiteľov zvážila návrh na
vytvorenie spoločných pravidiel 
a mechanizmov na zaručenie prístupu 
k plnému odškodneniu pre všetky osoby, 
ktoré utrpeli škodu v dôsledku porušenia 
právnych predpisov o hospodárskej súťaži;

1. vyzýva Komisiu, aby v záujme vyššieho 
stupňa právnej istoty a vyššej miery 
ochrany spotrebiteľov, a za účelom 
presadzovania jednotného prístupu, 
dôkladne posúdila vytvorenie spoločných 
pravidiel a mechanizmov na zaručenie 
prístupu k spravodlivosti v oblastiach, 
ktoré výrazne presahujú rámec porušenia 
právnych predpisov o hospodárskej súťaži;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby v záujme vyššieho 
stupňa právnej istoty a vyššej miery 
ochrany spotrebiteľov zvážila návrh na 
vytvorenie spoločných pravidiel 
a mechanizmov na zaručenie prístupu 
k plnému odškodneniu pre všetky osoby, 
ktoré utrpeli škodu v dôsledku porušenia 
právnych predpisov o hospodárskej súťaži;

1. vyzýva Komisiu, aby v záujme vyššieho 
stupňa právnej istoty a vyššej miery 
ochrany spotrebiteľov vytvorila spoločné 
pravidlá a mechanizmy na zaručenie 
prístupu k plnému odškodneniu pre všetky 
osoby, ktoré utrpeli škodu v dôsledku 
porušenia právnych predpisov 
o hospodárskej súťaži;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. považuje zastupujúce žaloby, ktoré 
podávajú oprávnené subjekty, za potrebný 
mechanizmus na zabezpečenie 
kompenzácie všetkých identifikovateľných 
poškodených osôb, a to najmä v prípade 
veľkého počtu osôb s pohľadávkami nízkej 
hodnoty;

2. považuje zástupné žaloby, ktoré 
podávajú oprávnené subjekty ako 
združenia spotrebiteľov, štátne orgány 
alebo obchodné združenia, za potrebný 
mechanizmus na zabezpečenie 
odškodnenia všetkých identifikovateľných 
poškodených osôb, a to najmä v prípade 
veľkého počtu osôb s pohľadávkami nízkej 
hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. považuje zastupujúce žaloby, ktoré 
podávajú oprávnené subjekty, za potrebný
mechanizmus na zabezpečenie 
kompenzácie všetkých identifikovateľných
poškodených osôb, a to najmä v prípade 
veľkého počtu osôb s pohľadávkami nízkej 
hodnoty;

2. považuje zástupné žaloby, ktoré 
podávajú oprávnené subjekty, za užitočný
mechanizmus na zabezpečenie 
odškodnenia všetkých identifikovaných 
poškodených osôb, a to najmä v prípade 
veľkého počtu osôb s pohľadávkami nízkej 
hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. považuje zastupujúce žaloby, ktoré 
podávajú oprávnené subjekty, za potrebný 
mechanizmus na zabezpečenie

2. víta súbor návrhov Komisie týkajúcich 
sa zástupných žalôb, ktoré podávajú 
oprávnené subjekty, spolu s možnosťou 
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kompenzácie všetkých identifikovateľných
poškodených osôb, a to najmä v prípade 
veľkého počtu osôb s pohľadávkami 
nízkej hodnoty;

kolektívnych žalôb typu opt-in, ktoré by 
mali pomôcť zabezpečiť odškodnenie 
väčšej časti poškodených osôb; domnieva 
sa však, že by sa mali dôkladnejšie zvážiť 
kolektívne žaloby typu opt-out, ktoré 
poskytujú riešenie sporov „raz a pre 
všetkých“, a tým znižujú neistotu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. považuje zastupujúce žaloby, ktoré 
podávajú oprávnené subjekty, za potrebný 
mechanizmus na zabezpečenie 
kompenzácie všetkých identifikovateľných 
poškodených osôb, a to najmä v prípade 
veľkého počtu osôb s pohľadávkami nízkej 
hodnoty;

2. považuje zástupné žaloby, ktoré 
podávajú oprávnené subjekty, za potrebný 
mechanizmus na zabezpečenie 
odškodnenia všetkých identifikovateľných 
poškodených osôb, bez toho, aby bolo 
dotknuté ich právo uplatniť nárok na 
náhradu, a to najmä v prípade veľkého 
počtu osôb s pohľadávkami nízkej 
hodnoty;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Jan Cremers

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. podporuje stanovisko, že zástupné 
žaloby a kolektívne žaloby typu opt-in by 
sa mali navzájom dopĺňať tak, aby sa 
dosiahla jasná rovnováha medzi 
ochranou záujmov jednotlivých 
spotrebiteľov a skupín spotrebiteľov;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Jan Cremers

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. podporuje využívanie kolektívnych 
žalôb typu opt-in, ale zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť, aby sa spotrebiteľ mohol vždy 
slobodne rozhodnúť, či podá žalobu typu 
opt-in alebo nie bez nežiaducich 
vonkajších zásahov do tohto rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vydala ďalšie 
usmernenia na úrovni Spoločenstva 
týkajúce sa vyčíslenia škody;

3. vyzýva Komisiu, aby vydala ďalšie 
usmernenia na úrovni Spoločenstva 
týkajúce sa vyčíslenia škody, za 
predpokladu, že stanovená náhrada škody 
nie je vyššia ako skutočne spôsobená 
škoda a že nakoniec kompenzuje škodu 
spôsobenú presne stanovenému okruhu 
jednotlivých poškodených osôb;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby vydala ďalšie 
usmernenia na úrovni Spoločenstva 
týkajúce sa vyčíslenia škody;

3. vyzýva Komisiu, aby vydala ďalšie 
usmernenia na úrovni Spoločenstva 
týkajúce sa vyčíslenia škody; trvá na tom, 
že všetky také usmernenia by mali jasne 
odmietať náhradu škody plniacu 
represívnu funkciu alebo iný 
mechanizmus, ktorý by mohol viesť 
k náhrade škody neúmernej skutočne 
spôsobenej škode;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. zastáva názor, že pokiaľ ide 
o kolektívne žaloby, pred tým, ako je 
možné tieto žaloby podať, by mali byť 
splnené dve jasné podmienky:

a) mala by existovať určitá forma 
hodnotenia alebo overenia odôvodnenosti 
uskutočnená príslušným vnútroštátnym 
schvaľovacím orgánom, ktorým by mohol 
byť vnútroštátny sudca, ombudsman 
alebo iná  podobná osoba;

b) mal by existovať predchádzajúci pokus 
o urovnanie sporu prostredníctvom 
alternatívneho riešenia sporov alebo by sa 
zúčastneným stranám malo odporučiť 
toto riešenie; 

domnieva sa, že ani jedna z týchto 
podmienok by nemala neprimerane 
spomaľovať konanie alebo poškodiť 
zúčastnené strany;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. podporuje názor, že náklady na súdne 
konanie by nemali sťažovateľov odrádzať 
od podávania podložených žalôb, a preto 
vyzýva členské štáty, aby prijali náležité 
opatrenia, napr. povoľovanie výnimiek či 
obmedzenie výšky súdnych poplatkov, 
zamerané na zníženie nákladov spojených 
so žalobami o náhradu škody pre porušenie 
antitrustových pravidiel;

4. podporuje názor, že náklady na súdne 
konanie by nemali žalobcov odrádzať od 
podávania podložených žalôb, a preto 
vyzýva členské štáty, aby prijali náležité 
opatrenia, napr. povoľovanie výnimiek či 
obmedzenie výšky súdnych poplatkov, 
zamerané na zníženie nákladov spojených 
so žalobami o náhradu škody pre porušenie 
antitrustových pravidiel; domnieva sa 
však, že Komisia by sa mala ďalej 
zaoberať otázkou, ako by mohli byť tieto 
žaloby financované žalobcami, a skúmať 
rôzne modely financovania, s cieľom 
zabezpečiť prístup k spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. podporuje názor, že náklady na súdne 
konanie by nemali sťažovateľov odrádzať 
od podávania podložených žalôb, a preto 
vyzýva členské štáty, aby prijali náležité 
opatrenia, napr. povoľovanie výnimiek či 
obmedzenie výšky súdnych poplatkov, 
zamerané na zníženie nákladov spojených 
so žalobami o náhradu škody pre 
porušenie antitrustových pravidiel;

4. podporuje názor Komisie, že nie je 
potrebné navrhnúť žiadne osobitné zmeny 
týkajúce sa vnútroštátnych ustanovení 
o procesných nákladoch v prospech 
žalobcov; 
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. zastáva názor, že pravidlá o prístupe 
žalobcov k dôkazovým materiálom by sa 
mali posilniť, aby sa súkromným 
žalobcom umožnil skutočný prístup 
k podkladom, ktoré sú uložené u orgánov 
pre hospodársku súťaž;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Jan Cremers

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že nutnosť minimalizovať 
negatívne dôsledky zverejňovania 
dôkazových materiálov týkajúcich sa 
hospodárskej súťaže by nemala byť 
vopred argumentom pre odmietanie 
zverejňovanie dôkazových materiálov 
spotrebiteľom, ktorí (možno) majú 
oprávnený záujem na náhrade škody;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. zastáva názor, že Komisia by mala 
podporiť možnosti mimosúdneho 
vyrovnania s cieľom urýchliť arbitrážne 
konanie a znížiť náklady;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. podporuje navrhované presunutie 
dôkazného bremena v prospech 
nepriamych kupujúcich za predpokladu, že 
ponesú celé zvýšenie poplatkov spôsobené 
príslušnými nezákonnými praktikami;

5. zastáva názor, že navrhované presunutie 
dôkazného bremena v prospech 
nepriamych kupujúcich za predpokladu, že 
znášajú celé navýšenie ceny spôsobené 
príslušnými nezákonnými praktikami, 
môže viesť k viacnásobnému 
odškodneniu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. domnieva sa, že v prípadoch zistenia 
porušenia článku 81 alebo 82 Zmluvy o ES 
požiadavka preukázania zavinenia 
spôsobuje poškodeným ťažkosti a bráni im 
získať plnú náhradu škody, ktorú utrpeli;

6. domnieva sa, že v prípadoch zistenia 
porušenia článku 81 alebo 82 Zmluvy o ES 
požiadavka preukázania zavinenia 
spôsobuje poškodeným ťažkosti a bráni im 
získať plnú náhradu škody, ktorú utrpeli;
preto podporuje návrh, aby sa stali 
konečné rozhodnutia vnútroštátnych 
orgánov pre hospodársku súťaž 
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záväznými v celej EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. domnieva sa, že v prípadoch zistenia 
porušenia článku 81 alebo 82 Zmluvy o ES 
požiadavka preukázania zavinenia 
spôsobuje poškodeným ťažkosti a bráni 
im získať plnú náhradu škody, ktorú 
utrpeli;

6. domnieva sa, že v prípadoch zistenia 
porušenia článku 81 alebo 82 Zmluvy o ES 
verejným orgánom počas výkonu 
rozhodnutia, by mal mať žalobca 
povinnosť dokázať v priebehu súkromnej 
žaloby o náhradu škody vinu žalovaného, 
ktorá má za následok vznik škody;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Maria Matsouka

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. domnieva sa, že v prípadoch zistenia 
porušenia článku 81 alebo 82 Zmluvy 
o ES požiadavka preukázania zavinenia 
spôsobuje poškodeným ťažkosti a bráni 
im získať plnú náhradu škody, ktorú 
utrpeli;

6. odporúča zavedenie zásady objektívnej 
zodpovednosti páchateľa za porušenie 
článku 81 alebo 82 Zmluvy o ES, čím sa 
stanoví povinnosť odškodniť poškodenú 
osobu bez toho, aby polo potrebné 
predložiť dôkaz o vine;

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že žiadosti o zhovievavosť 
prispievajú vo veľkej miere 
k odhaľovaniu porušovania právnych 
predpisov týkajúcich sa kartelov, čím sa 
pripravuje pôda predovšetkým pre 
vymáhanie práva súkromnými osobami, 
čo sa však stáva ešte zložitejšie, pretože 
Komisia nemôže zverejniť príslušné 
informácie získané v rámci programu 
zhovievavosti,  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zaujala 
konzistentný prístup, pokiaľ ide o pravidlá 
kolektívnych mechanizmov odškodnenia v 
súvislosti s právom hospodárskej súťaže 
a pravidlami stanovenými vo všeobecnom 
rámci ochrany spotrebiteľov.

7. vyzýva Komisiu, aby pred prijatím 
akéhokoľvek legislatívneho návrhu vo 
všetkých oblastiach, v ktorých sa zvažujú 
kolektívne mechanizmy odškodnenia, 
počkala na výsledky zadaných štúdií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Jan Cremers

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zaujala 
konzistentný prístup, pokiaľ ide o pravidlá 
kolektívnych mechanizmov odškodnenia v 
súvislosti s právom hospodárskej súťaže 
a pravidlami stanovenými vo všeobecnom 
rámci ochrany spotrebiteľov.

7. vyzýva Komisiu, aby zaujala 
konzistentný a horizontálny prístup, 
pokiaľ ide o pravidlá kolektívnych 
mechanizmov odškodnenia v súvislosti 
s právom hospodárskej súťaže a pravidlami 
stanovenými vo všeobecnom rámci 
ochrany spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zaujala 
konzistentný prístup, pokiaľ ide o pravidlá 
kolektívnych mechanizmov odškodnenia v 
súvislosti s právom hospodárskej súťaže 
a pravidlami stanovenými vo všeobecnom 
rámci ochrany spotrebiteľov.

7. vyzýva Komisiu, aby zaujala 
konzistentný prístup, pokiaľ ide o pravidlá 
kolektívnych mechanizmov odškodnenia v 
súvislosti s právom hospodárskej súťaže 
a pravidlami stanovenými vo všeobecnom 
rámci ochrany spotrebiteľov; v tejto 
súvislosti žiada, aby Komisia v obidvoch 
oblastiach zvážila pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy a rozšírenie 
smernice 98/27/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 19. mája 1998 o 
súdnych príkazoch na ochranu 
spotrebiteľských záujmov1, ktorými by sa 
mohli predovšetkým  dosiahnuť 
požadované ciele bez zasahovania do 
vnútroštátneho občianskeho a procesného 
práva členských štátov.

Or. en

                                               
1 Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 51.
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