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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže zákazníci a firmy, ktoré utrpeli škody v dôsledku porušenia antitrustových 
pravidiel, majú právo na náhradu škody, 

B. keďže právne predpisy o hospodárskej súťaži sa v členských štátoch EÚ uplatňujú 
predovšetkým prostredníctvom kanálov verejného práva,

C. keďže Komisia na základe článkov 81 a 82 zmluvy zodpovedá za uplatňovanie právnych 
predpisov o hospodárskej súťaži na vnútornom trhu, ale keďže Komisie nemá právomoc 
na zasahovanie do procedurálneho práva členských štátov,

D. keďže každý návrh Komisie musí spĺňať kritériá subsidiarity a proporcionality,

E. keďže Súdny dvor v prípade Courage v. Créhan1 rozhodol, že článok 81 Zmluvy o ES 
naznačuje, že musí existovať možnosť na uplatňovanie náhrady škody od porušiteľa(ľov) 
za straty, ktorá vznikli v dôsledku kartelovej dohody,

1. domnieva sa, že občania alebo firmy, ktoré utrpeli škody v dôsledku porušenia právnych 
predpisov o hospodárskej súťaži, by mali mať možnosť uplatňovať nárok na náhradu ich 
škôd za predpokladu, že antitrustový úrad oficiálne zistil porušenie a že ide priamo o 
vlastné záujmy postihnutých strán;

2. domnieva sa preto, že právne systémy členských štátov by mali zabezpečovať 
občianskoprávne postupy, v rámci ktorých možno uplatňovať nárok na náhradu škôd 
v dôsledku zistených porušení antitrustových právnych pravidiel;

3. konštatuje však, že Európska únia nemá právny základ na zasahovanie do procedurálneho 
práva členských štátov pomocou legislatívy;

4. vyzýva preto Komisiu, aby vydala odporúčanie pre tie členské štáty, ktorých občania ešte 
stále nemajú také právo na uplatňovanie nároku na náhradu, vyzývajúce ich na príslušnú 
úpravu ich občianskeho procedurálneho práva;  

5. navrhuje, aby toto odporúčanie stanovilo, že obdobie obmedzenia týkajúce sa práva na 
požadovanie náhrady v prípade porušenia antitrustových právnych predpisov by sa malo 
prerušiť vtedy, keď Komisia alebo úrad pre hospodársku súťaž v jednom členskom štáte 
alebo vo viacerých členských štátov začnú vyšetrovanie tohto porušenia; 

6. ďalej sa domnieva, že uplatňovanie nárokov na náhradu škôd v dôsledku porušenia 
antitrustových právnych predpisov si nevyžaduje nijaké špecializované súdy, ak to nie je 
stanovené v právnych postupoch členských štátov, za predpokladu, že porušenie zistil 
samotný antitrustový úradu, a občianske súdy pri určovaní práva na uplatnenie nároku na 
náhradu musia len rozhodnúť, či ide priamo o vlastné záujmy poškodenej strany; 

  
1 Rozsudok z 20. septembra 2001 v prípade C-453/99, [2002] ECR I-6297.
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7. domnieva sa preto, že rovnako netreba upraviť vnútroštátne procedurálne predpisy 
upravujúce predkladanie dôkazov;

8. konštatuje, že v prípade cezhraničných škôd v dôsledku porušenia antitrustových pravidiel 
platia zvykové predpisy medzinárodného súkromného práva.


