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NÁVRHY

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

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;

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;

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

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;

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

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;

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.
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