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Poprawka 14
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W odniesieniu do prerogatywy 
państw członkowskich do wprowadzania 
różnych systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń, przy ustanawianiu 
takich systemów należy zachęcać państwa 
członkowskie, aby wprowadziły system 
typu opt-in, oraz zniechęcać je do 
stosowania honorariów wypłacanych w 
przypadku wygrania sprawy, 
finansowania przez strony trzecie oraz 
możliwości przyznawania odszkodowań 
karnych.

Or. en

Uzasadnienie

Odmienne procedury zbiorowego dochodzenia roszczeń dostępne są w 15 państwach 
członkowskich a liczba ta stale rośnie. Wiele systemów krajowych ma ograniczony zakres lub
nie są one łatwo dostępne dla klientów. Wskazuje to na konieczność wprowadzenia jasnych 
zasad oraz systemu transgranicznego. Możliwość zbiorowego dochodzenia roszczeń powinna 
być dostępna dla wszystkich konsumentów w UE, a nie tylko dla niektórych.

Poprawka 15
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Skuteczne środki umożliwiające 
konsumentom oraz przedsiębiorcom 
uzyskiwanie odszkodowań powstrzymają
przedsiębiorstwa od popełniania naruszeń 
i zapewnią większą spójność z unijnymi 
regułami konkurencji. Zgodnie z 
powyższym w celu usprawnienia 
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egzekwowania reguł konkurencji na 
drodze publicznoprawnej w Unii należy 
wspierać dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych dla ofiar naruszeń 
tych reguł w sposób racjonalny pod 
względem kosztów, szybki i skuteczny. W 
tym celu odszkodowanie dla ofiar 
naruszeń przyznane wskutek procedury 
polubownego rozstrzygania sporu 
powinno być postrzegane przez organy ds. 
konkurencji jako okoliczność łagodząca 
przy ustanawianiu wysokości grzywny. 
Wspieranie odszkodowań dla ofiar 
naruszeń przyznawanych na drodze 
polubownej powinno pozostać bez 
uszczerbku dla konieczności 
zharmonizowania zasad, jakie mają 
zastosowanie w państwach członkowskich 
w przypadku powództw o odszkodowanie
wynikających z naruszenia unijnego lub 
krajowego prawa konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie konsumentów i przedsiębiorstw dochodzenie odszkodowania powinno być 
racjonalne pod względem kosztów, szybkie i skuteczne. W związku z powyższym, aby zapewnić 
racjonalność pod względem kosztów, szybkość i skuteczność dochodzenia odszkodowań, 
należy zachęcać do polubownego rozstrzygania sporów na wczesnych etapach, stosując 
zachęty powiązane z grzywnami nakładanymi przez organy ds. konkurencji.

Poprawka 16
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Zgodnie z niedawnymi rezolucjami 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
rocznych sprawozdań dotyczących polityki 
konkurencji UE, grzywny przyjęte przez 
Komisję, łącznie z grzywnami dotyczącymi 
przedsiębiorstw korzystających z procedur 
w sprawie łagodzenia kar, powinny 
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uwzględniać wszelkie odszkodowania już 
wypłacone ofiarom naruszeń, a 
jednocześnie należy zachęcać strony do 
zawierania ugód pozasądowych przed 
podjęciem ostatecznej decyzji o grzywnie.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie konsumentów i przedsiębiorstw dochodzenie odszkodowania powinno być 
racjonalne pod względem kosztów, szybkie i skuteczne. W związku z powyższym, aby zapewnić 
racjonalność pod względem kosztów, szybkość i skuteczność dochodzenia odszkodowań, 
należy zachęcać do polubownego rozstrzygania sporów na wczesnych etapach, stosując 
zachęty powiązane z grzywnami nakładanymi przez organy ds. konkurencji.

Poprawka 17
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
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naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna wymagać od 
państw członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu.

naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa.

Or. en

Uzasadnienie

W lutym 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatytułowaną „W stronę spójnego 
europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń”, w której wzywa do składania 
wniosków w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń, obejmujących wspólny zbiór zasad 
zapewniający jednolity dostęp do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zbiorowe 
dochodzenie roszczeń w ramach Unii w sprawie naruszeń praw konsumenta. Mechanizm 
zbiorowego dochodzenia roszczeń w znacznym stopniu wspomógłby skuteczne egzekwowanie 
prawa konkurencji oraz zwiększyłby ochronę konsumenta.

Poprawka 18
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania, bez uszczerbku 
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mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna wymagać od 
państw członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu.

dla odsetek uznanych zgodnie z prawem 
krajowym. Z prawa tego mogą korzystać 
zarówno osoby fizyczne jak i prawne –
konsumenci, przedsiębiorcy oraz organy 
publiczne – bez względu na to, czy łączą je 
bezpośrednie stosunki umowne z 
przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa.

Or. en

Poprawka 19
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Prawidłowe egzekwowanie prawa 
konkurencji oraz skuteczne korzystanie z 
prawa do odszkodowania, zarówno przez 
przedsiębiorstwa, jak i przez 
konsumentów, są ze sobą nierozerwalnie 
związane i stanowią klucz do osiągnięcia 
konkurencyjnego wzrostu. Europejskie 
prawo do zbiorowego dochodzenia 
roszczeń pod tym względem przyczyni się 
do ukończenia wewnętrznego rynku oraz 
do rozwoju prawdziwej przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

Or. en

Uzasadnienie

W lutym 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatytułowaną „W stronę spójnego 
europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń”, w której wzywa do składania 
wniosków w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń, obejmujących wspólny zbiór zasad 
zapewniający jednolity dostęp do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zbiorowe 
dochodzenie roszczeń w ramach Unii w sprawie naruszeń praw konsumenta. Mechanizm 
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zbiorowego dochodzenia roszczeń w znacznym stopniu wspomógłby skuteczne egzekwowanie 
prawa konkurencji oraz zwiększyłby ochronę konsumenta.

Poprawka 20
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Materiał dowodowy jest ważnym 
elementem dochodzenia odszkodowania za 
szkody wynikłe z naruszenia krajowego 
lub unijnego prawa konkurencji. Ponieważ 
jednak sprawy z zakresu prawa 
konkurencji charakteryzuje asymetria w 
dostępie do informacji, należy zapewnić 
poszkodowanym prawo skutecznego 
żądania ujawnienia materiałów 
dowodowych dotyczących ich sprawy, bez 
konieczności wskazywania przez nich 
konkretnych dowodów. Aby zapewnić 
stronom równe szanse, środki te powinny 
być udostępnione również pozwanym w 
sprawach o odszkodowanie, tak aby mogli 
oni zwrócić się o ujawnienie dowodów 
przez poszkodowanych. Sądy krajowe 
mogą również nakazać ujawnienie 
dowodów przez osoby trzecie. Jeśli sąd 
krajowy zamierza nakazać Komisji 
ujawnienie dowodów, zastosowanie mają: 
zasada lojalnej współpracy między Unią 
Europejską a państwami członkowskimi 
(art. 4 ust. 3 TUE) oraz art. 15 ust. 1 
rozporządzenia nr 1/2003 w odniesieniu do 
wniosków o przekazanie informacji.

(13) Materiał dowodowy jest ważnym 
elementem dochodzenia odszkodowania za 
szkody wynikłe z naruszenia krajowego 
lub unijnego prawa konkurencji. Ponieważ 
jednak sprawy z zakresu prawa 
konkurencji charakteryzuje asymetria w 
dostępie do informacji, należy zapewnić 
poszkodowanym prawo skutecznego 
żądania ujawnienia materiałów 
dowodowych dotyczących ich sprawy. Aby 
zapewnić stronom równe szanse, środki te 
powinny być udostępnione również 
pozwanym w sprawach o odszkodowanie, 
tak aby mogli oni zwrócić się o ujawnienie 
dowodów przez poszkodowanych. Sądy 
krajowe mogą również nakazać ujawnienie 
dowodów przez osoby trzecie. Jeśli sąd 
krajowy zamierza nakazać Komisji 
ujawnienie dowodów, zastosowanie mają: 
zasada lojalnej współpracy między Unią 
Europejską a państwami członkowskimi 
(art. 4 ust. 3 TUE) oraz art. 15 ust. 1 
rozporządzenia nr 1/2003 w odniesieniu do 
wniosków o przekazanie informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w możliwie najbardziej precyzyjny i najwęższy sposób wskazać dowody, aby 
ograniczyć poszukiwanie obciążających informacji, które mogłoby znacząco zaszkodzić 
skutecznemu i sprawiedliwemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.
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Poprawka 21
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Programy łagodzenia kar i 
postępowania ugodowe stanowią ważne 
narzędzia służące publicznoprawnemu 
egzekwowaniu unijnego prawa 
konkurencji, jako że przyczyniają się do 
wykrywania, skutecznego ścigania i 
karania za najpoważniejsze naruszenia 
prawa konkurencji. Jeśli ujawnienie 
dokumentów przedstawionych wyłącznie 
w tym kontekście mogłoby wystawić 
przedsiębiorstwa na większe ryzyko z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej na 
mniej korzystnych warunkach niż 
współsprawców naruszenia, którzy nie 
współpracują z organami ds. konkurencji, 
mogłoby to zniechęcić przedsiębiorstwa do 
współpracy. Aby zapewnić gotowość 
przedsiębiorców do przedstawiania 
organom ds. konkurencji dobrowolnych 
oświadczeń zawierających przyznanie się 
do udziału w naruszeniu unijnych lub 
krajowych reguł konkurencji, składanych 
w ramach programu łagodzenia kar lub 
procedury ugodowej, oświadczenia takie
powinny być wyłączone z zakresu 
stosowania przepisów dotyczących 
ujawniania dowodów.

(19) Programy łagodzenia kar i 
postępowania ugodowe stanowią ważne 
narzędzia służące publicznoprawnemu 
egzekwowaniu unijnego prawa 
konkurencji, jako że przyczyniają się do 
wykrywania, skutecznego ścigania i 
karania za najpoważniejsze naruszenia 
prawa konkurencji. Jeśli ujawnienie 
dokumentów przedstawionych wyłącznie 
w tym kontekście mogłoby wystawić 
przedsiębiorstwa na większe ryzyko z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej na 
mniej korzystnych warunkach niż 
współsprawców naruszenia, którzy nie 
współpracują z organami ds. konkurencji, 
mogłoby to zniechęcić przedsiębiorstwa do 
współpracy. Aby zapewnić gotowość 
przedsiębiorców do przedstawiania 
organom ds. konkurencji dobrowolnych 
oświadczeń zawierających przyznanie się 
do udziału w naruszeniu unijnych lub 
krajowych reguł konkurencji, składanych 
w ramach programu łagodzenia kar lub 
procedury ugodowej, oświadczenia i 
dokumenty zawierające dowody 
obciążające sam podmiot wnioskujący o 
złagodzenie kary i przez niego ujawnione, 
przedstawione dla celów złożenia wniosku 
o złagodzenie kary, powinny być z zasady 
chronione przed ujawnieniem dowodów.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Takie 
dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę muszą być zatem chronione, a zapewnianie 
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ochrony samo w sobie nie jest kompatybilne z prawem pierwotnym (Donau Chemie).

Poprawka 22
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Programy łagodzenia kar i 
postępowania ugodowe stanowią ważne 
narzędzia służące publicznoprawnemu 
egzekwowaniu unijnego prawa 
konkurencji, jako że przyczyniają się do 
wykrywania, skutecznego ścigania i 
karania za najpoważniejsze naruszenia 
prawa konkurencji. Jeśli ujawnienie 
dokumentów przedstawionych wyłącznie 
w tym kontekście mogłoby wystawić 
przedsiębiorstwa na większe ryzyko z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej na 
mniej korzystnych warunkach niż 
współsprawców naruszenia, którzy nie 
współpracują z organami ds. konkurencji, 
mogłoby to zniechęcić przedsiębiorstwa do 
współpracy. Aby zapewnić gotowość 
przedsiębiorców do przedstawiania 
organom ds. konkurencji dobrowolnych 
oświadczeń zawierających przyznanie się 
do udziału w naruszeniu unijnych lub 
krajowych reguł konkurencji, składanych 
w ramach programu łagodzenia kar lub 
procedury ugodowej, oświadczenia takie
powinny być wyłączone z zakresu 
stosowania przepisów dotyczących 
ujawniania dowodów.

(19) Programy łagodzenia kar stanowią 
ważne narzędzia służące 
publicznoprawnemu egzekwowaniu 
unijnego prawa konkurencji, jako że 
przyczyniają się do wykrywania, 
skutecznego ścigania i karania za 
najpoważniejsze naruszenia prawa 
konkurencji. Jeśli ujawnienie dokumentów 
przedstawionych wyłącznie w tym 
kontekście mogłoby wystawić 
przedsiębiorstwa na większe ryzyko z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej na 
mniej korzystnych warunkach niż 
współsprawców naruszenia, którzy nie 
współpracują z organami ds. konkurencji, 
mogłoby to zniechęcić przedsiębiorstwa do 
współpracy. Aby zapewnić gotowość 
przedsiębiorców do przedstawiania 
organom ds. konkurencji dobrowolnych 
oświadczeń zawierających przyznanie się 
do udziału w naruszeniu unijnych lub 
krajowych reguł konkurencji, składanych 
w ramach programu łagodzenia kar, 
oświadczenia przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar powinny być 
wyłączone z zakresu stosowania przepisów 
dotyczących ujawniania dowodów.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż są one ważne dla skutecznego egzekwowania prawa konkurencji na drodze 
publicznoprawnej, postępowania ugodowe nie są tak samo ważne dla oświadczeń 
przedsiębiorców w ramach programu łagodzenia kar. Istnieje między nimi zasadnicza różnica 
pod względem natury i jakości, ponieważ postępowania ugodowe, w odróżnieniu od 
oświadczeń przedsiębiorców w ramach programu łagodzenia kar, nie są niezbędne do 
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skutecznego wykrywania naruszeń. W związku z powyższym nie należy im gwarantować 
bezwzględnej ochrony i nie należy umieszczać ich na czarnej liście.

Poprawka 23
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wyjątek od zasady zezwalającej na 
ujawnianie dowodów powinien mieć 
również zastosowanie w przypadku 
każdego środka nakazującego ujawnienie, 
który stanowiłby nadmierną ingerencję w 
dochodzenie prowadzone przez organ ds. 
konkurencji w sprawie naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa 
konkurencji. Informacje przygotowane 
przez organ ds. konkurencji w toku 
postępowania dotyczącego egzekwowania 
krajowego lub unijnego prawa 
konkurencji (jak np. pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń) lub przez stronę takiego 
postępowania (jak np. odpowiedzi na 
wezwanie do udzielenia informacji 
wystosowane przez organ ds. konkurencji) 
powinny być zatem ujawniane w 
powództwach o odszkodowanie jedynie po 
stwierdzeniu przez organ ds. konkurencji 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
konkurencji lub zakończeniu przez niego 
postępowania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wskutek poprawek do art. 5 i 6.

Poprawka 24
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Oprócz dowodów, o których mowa w 
motywie 19 i 20, w kontekście powództw o 
odszkodowanie sądy krajowe powinny 
mieć możliwość nakazać ujawnienie 
dowodów, które są dostępne niezależnie 
od postępowania prowadzonego przez 
organ ds. konkurencji („wcześniej 
dostępne informacje”).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wskutek poprawek do art. 5 i 6.

Poprawka 25
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Jednak wykorzystanie dowodów, o 
których mowa w poprzednim motywie, nie 
może nadmiernie szkodzić skuteczności 
egzekwowania prawa konkurencji przez 
organ ds. konkurencji. Ograniczenia w 
ujawnianiu dowodów, o których mowa w 
motywach 19 i 20, powinny mieć zatem 
zastosowanie również do wykorzystywania 
dowodów zdobytych wyłącznie w drodze 
uzyskania dostępu do akt znajdujących się 
w posiadaniu organu ds. konkurencji. 
Dowody pozyskane od organu ds. 
konkurencji w kontekście wykonywania 
prawa do obrony nie powinny stać się 
przedmiotem wymiany handlowej. 
Możliwość wykorzystania dowodów 
zdobytych wyłącznie w drodze uzyskania 
dostępu do akt znajdujących się w 
posiadaniu organu ds. konkurencji należy 

(23) Jednak wykorzystanie dowodów, o 
których mowa w poprzednim motywie, nie 
może nadmiernie szkodzić skuteczności 
egzekwowania prawa konkurencji przez 
organ ds. konkurencji. Ochrona przed 
ujawnianiem dowodów powinna mieć 
zatem zastosowanie również do 
wykorzystywania dowodów zdobytych 
wyłącznie w drodze uzyskania dostępu do 
akt znajdujących się w posiadaniu organu 
ds. konkurencji. Dowody pozyskane od 
organu ds. konkurencji w kontekście 
wykonywania prawa do obrony nie 
powinny stać się przedmiotem wymiany 
handlowej. Możliwość wykorzystania 
dowodów zdobytych wyłącznie w drodze 
uzyskania dostępu do akt znajdujących się 
w posiadaniu organu ds. konkurencji 
należy zatem ograniczyć do osoby 
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zatem ograniczyć do osoby fizycznej lub 
prawnej, która wykonywała swoje prawo 
do obrony, oraz do jej następców 
prawnych, jak wspomniano w poprzednim 
motywie. Ograniczenie to nie 
uniemożliwia jednak sądowi krajowemu 
nakazania ujawnienia takich dowodów na 
warunkach zawartych w niniejszej 
dyrektywie.

fizycznej lub prawnej, która wykonywała 
swoje prawo do obrony, oraz do jej 
następców prawnych, jak wspomniano w 
poprzednim motywie. Ograniczenie to nie 
uniemożliwia jednak sądowi krajowemu 
nakazania ujawnienia takich dowodów na 
warunkach zawartych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wskutek poprawek do art. 5 i 6.

Poprawka 26
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wystąpienie z roszczeniem o 
odszkodowanie lub wszczęcie dochodzenia 
przez organ ds. konkurencji może 
spowodować ryzyko zniszczenia lub 
ukrycia przez zainteresowane 
przedsiębiorstwa dowodów, które byłyby 
użyteczne dla wykazania słuszności 
roszczenia odszkodowawczego 
wniesionego przez poszkodowanego. Aby 
zapobiec niszczeniu dowodów dotyczących 
sprawy oraz zapewnić wypełnienie 
sądowych nakazów ich ujawnienia, sądy 
powinny posiadać prawo nakładania 
wystarczająco odstraszających sankcji. 
Jeśli chodzi o strony postępowania, 
szczególnie skuteczne i pomocne w 
ograniczeniu przewlekłości postępowania 
odszkodowawczego może być ryzyko 
przyjęcia za udowodnione twierdzeń strony 
przeciwnej. Możliwość nałożenia sankcji 
powinna również istnieć w przypadku 
niedopełnienia obowiązku ochrony 
informacji poufnych oraz niewłaściwego 

(24) Wystąpienie z roszczeniem o 
odszkodowanie lub wszczęcie dochodzenia 
przez organ ds. konkurencji może 
spowodować ryzyko zniszczenia lub 
ukrycia przez zainteresowane 
przedsiębiorstwa dowodów, które byłyby 
użyteczne dla wykazania słuszności 
roszczenia odszkodowawczego 
wniesionego przez poszkodowanego. Aby 
zapobiec niszczeniu dowodów dotyczących 
sprawy oraz zapewnić wypełnienie 
sądowych nakazów ich ujawnienia, sądy 
powinny nakładać wystarczająco 
odstraszające i skuteczne sankcje. Jeśli 
chodzi o strony postępowania, szczególnie 
skuteczne i pomocne w ograniczeniu 
przewlekłości postępowania 
odszkodowawczego może być ryzyko 
przyjęcia za udowodnione twierdzeń strony 
przeciwnej. Możliwość nałożenia sankcji 
powinna również istnieć w przypadku 
niedopełnienia obowiązku ochrony 
informacji poufnych oraz niewłaściwego 
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wykorzystania informacji otrzymanych w 
wyniku ujawnienia dowodów. Powinny 
one także obowiązywać w przypadku 
niewłaściwego wykorzystania informacji 
zdobytych w drodze uzyskania dostępu do 
akt znajdujących się w posiadaniu organu 
ds. konkurencji w kontekście 
wykonywania prawa do obrony w 
odniesieniu do dochodzenia prowadzonego 
przez ten organ.

wykorzystania informacji otrzymanych w 
wyniku ujawnienia dowodów. Powinny 
one także obowiązywać w przypadku 
niewłaściwego wykorzystania informacji 
zdobytych w drodze uzyskania dostępu do 
akt znajdujących się w posiadaniu organu 
ds. konkurencji w kontekście 
wykonywania prawa do obrony w 
odniesieniu do dochodzenia prowadzonego 
przez ten organ.

Or. en

Poprawka 27
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 stanowi, że sądy krajowe 
orzekające w sprawie porozumień, decyzji 
lub praktyk na mocy art. 101 lub 102
Traktatu, które są już przedmiotem decyzji 
Komisji, nie mogą wydawać decyzji 
sprzecznych z decyzją wydaną przez 
Komisję. Aby zwiększyć pewność prawa, 
uniknąć niekonsekwencji w stosowaniu 
tych postanowień Traktatu, zwiększyć 
efektywność i skuteczność proceduralną 
powództw o odszkodowanie oraz wspierać 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego na 
rzecz przedsiębiorstw i konsumentów, w 
ramach powództw o odszkodowanie 
dotyczących tego samego naruszenia nie 
powinno być również możliwe 
kwestionowanie ostatecznych 
rozstrzygnięć krajowego organu ds. 
konkurencji lub sądu kontrolnego 
stwierdzających naruszenie art. 101 lub 
102 Traktatu, bez względu na to, czy z 
powództwem wystąpiono w tym samym 
państwie członkowskim, w którym 
siedzibę ma dany organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny. To samo powinno mieć 

(25) Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 stanowi, że sądy krajowe 
orzekające w sprawie porozumień, decyzji 
lub praktyk na mocy art. 101 lub 102 
Traktatu, które są już przedmiotem decyzji 
Komisji, nie mogą wydawać decyzji 
sprzecznych z decyzją wydaną przez 
Komisję. Aby zwiększyć pewność prawa, 
uniknąć niekonsekwencji w stosowaniu 
tych postanowień Traktatu, zwiększyć 
efektywność i skuteczność proceduralną 
powództw o odszkodowanie oraz wspierać 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego na 
rzecz przedsiębiorstw i konsumentów, w 
ramach powództw o odszkodowanie 
dotyczących tej samej sprawy nie powinno 
być również możliwe kwestionowanie 
ostatecznych rozstrzygnięć krajowego 
organu ds. konkurencji lub sądu 
kontrolnego stwierdzających lub 
potwierdzających naruszenie lub brak 
naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu, bez 
względu na to, czy z powództwem 
wystąpiono w tym samym państwie 
członkowskim, w którym siedzibę ma dany 
krajowy organ ds. konkurencji lub sąd 
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zastosowanie do rozstrzygnięcia, w którym 
stwierdzono, że przepisy krajowego prawa 
konkurencji zostały naruszone w sprawach, 
w których krajowe i unijne prawo 
konkurencji jest stosowane w tej samej 
sprawie i równolegle. Ten skutek 
rozstrzygnięć krajowych organów 
konkurencji i sądów kontrolnych
stwierdzających naruszenie reguł 
konkurencji powinien mieć zastosowanie 
do części normatywnej rozstrzygnięcia i 
uzasadniających ją motywów. Pozostaje to 
bez uszczerbku dla praw i obowiązków 
sądów krajowych wynikających z art. 267 
Traktatu.

kontrolny. To samo powinno mieć 
zastosowanie do rozstrzygnięcia, w którym 
stwierdzono, że przepisy krajowego prawa 
konkurencji zostały naruszone w sprawach, 
w których krajowe i unijne prawo 
konkurencji jest stosowane w tej samej 
sprawie i równolegle. Ten skutek 
rozstrzygnięć krajowych organów 
konkurencji i sądów ds. konkurencji 
stwierdzających naruszenie reguł 
konkurencji powinien mieć zastosowanie 
do części normatywnej rozstrzygnięcia i 
uzasadniających ją motywów. Pozostaje to 
bez uszczerbku dla praw i obowiązków 
sądów krajowych wynikających z art. 267 
Traktatu, dla prawa do skutecznego 
środka odwoławczego i rzetelnego procesu 
oraz dla prawa do obrony, o których 
mowa w art. 47 i 48 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, oraz dla 
prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia 
sprawy zgodnie z art. 6 Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności. Zgodnie z powyższym decyzje 
krajowych organów ds. konkurencji oraz 
sądów ds. konkurencji są wiążące, pod 
warunkiem że nie istnieją żadne oczywiste 
błędy w dochodzeniu oraz pod warunkiem
iż zostało zagwarantowane prawo do 
obrony.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować konsumentom i przedsiębiorstwom prawo do obrony, efekt wiążący nie 
ma zastosowania, jeśli powyższe prawo nie było przestrzegane. Efekt wiążący powinien mieć 
zastosowanie również w sytuacjach, w których krajowy organ ds. konkurencji nie wykryje 
naruszeń. To wzmocniłoby pewność prawa dla przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym.

Poprawka 28
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Przedsiębiorstwa, które współpracują 
z organami ds. konkurencji w ramach 
programu łagodzenia kar, odgrywają 
kluczową rolę w wykrywaniu naruszeń 
popełnianych przez tajne kartele oraz w 
ich eliminowaniu, zmniejszając w ten 
sposób zakres szkody, jaka zostałaby 
spowodowana, gdyby naruszenie trwało. 
Należy zatem zadbać o to, aby 
przedsiębiorstwa, którym organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, nie były 
nadmiernie narażone na roszczenia 
odszkodowawcze, mając na uwadze, że 
decyzja organu ds. konkurencji 
stwierdzająca naruszenie może stać się 
ostateczna dla podmiotu zwolnionego z 
kary finansowej wcześniej niż dla innych 
przedsiębiorstw, którym nie darowano 
kary. Podmiot zwolniony z kary 
finansowej powinien być zatem zasadniczo 
zwolniony z solidarnej odpowiedzialności 
za całą szkodę, a przypadająca na niego 
część odszkodowania nie powinna 
przekraczać wartości szkody wyrządzonej 
jego bezpośrednim i pośrednim nabywcom 
lub, w przypadku kartelu dotyczącego 
zakupów – jego bezpośrednim i pośrednim 
dostawcom. W zakresie, w jakim kartel 
wyrządził szkodę podmiotom niebędącym 
klientami lub dostawcami przedsiębiorstw 
popełniających naruszenie, część 
odszkodowania wypłacona przez podmiot 
zwolniony z kary finansowej nie powinna 
przekraczać jego względnej 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez kartel. Udział ten należy określić 
zgodnie z tymi samymi zasadami, jakie 
stosuje się do określenia wysokości części 
szkody przypadającej na poszczególne 
przedsiębiorstwa popełniające naruszenie 
(motyw 27 powyżej). Podmiot zwolniony z 
kary finansowej powinien w pełni 
odpowiadać wobec poszkodowanych 
niebędących jego bezpośrednimi lub 
pośrednimi nabywcami lub dostawcami 

(28) Przedsiębiorstwa, które współpracują 
z organami ds. konkurencji w ramach 
programu łagodzenia kar, odgrywają 
kluczową rolę w wykrywaniu porozumień, 
decyzji lub praktyk antykonkurencyjnych
oraz w ich eliminowaniu, zmniejszając w 
ten sposób zakres szkody, jaka zostałaby 
spowodowana, gdyby naruszenie trwało. 
Należy zatem zadbać o to, aby 
przedsiębiorstwa, którym organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, nie były 
nadmiernie narażone na roszczenia 
odszkodowawcze, mając na uwadze, że 
decyzja organu ds. konkurencji 
stwierdzająca naruszenie może stać się 
ostateczna dla podmiotu zwolnionego z 
kary finansowej wcześniej niż dla innych 
przedsiębiorstw, którym nie darowano 
kary. Podmiot zwolniony z kary 
finansowej powinien być zatem zasadniczo 
zwolniony z solidarnej odpowiedzialności 
za całą szkodę, a przypadająca na niego 
część odszkodowania nie powinna 
przekraczać wartości szkody wyrządzonej 
jego bezpośrednim i pośrednim nabywcom 
lub, w przypadku kartelu dotyczącego 
zakupów – jego bezpośrednim i pośrednim 
dostawcom. W zakresie, w jakim kartel 
wyrządził szkodę podmiotom niebędącym 
klientami lub dostawcami przedsiębiorstw 
popełniających naruszenie, część 
odszkodowania wypłacona przez podmiot 
zwolniony z kary finansowej nie powinna 
przekraczać jego względnej 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez kartel. Udział ten należy określić 
zgodnie z tymi samymi zasadami, jakie 
stosuje się do określenia wysokości części 
szkody przypadającej na poszczególne 
przedsiębiorstwa popełniające naruszenie 
(motyw 27 powyżej). Podmiot zwolniony z 
kary finansowej powinien w pełni 
odpowiadać wobec poszkodowanych 
niebędących jego bezpośrednimi lub 
pośrednimi nabywcami lub dostawcami 
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jedynie wówczas, gdy nie są oni w stanie 
uzyskać pełnego odszkodowania od innych 
przedsiębiorstw popełniających naruszenie.

jedynie wówczas, gdy nie są oni w stanie 
uzyskać pełnego odszkodowania od innych 
przedsiębiorstw popełniających naruszenie.

Or. en

Uzasadnienie

Wybrany termin jest zbyt wąski i nie uwzględnia rzeczywistości rynku wewnętrznego.

Poprawka 29
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Jednak w sytuacji, gdy nadmierne 
obciążenie przerzucono na osoby, które ze 
względów prawnych nie są w stanie 
dochodzić roszczeń odszkodowawczych, 
przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
nie powinno mieć możliwości 
podniesienia zarzutu przerzucenia 
obciążeń, ponieważ zwolniłoby to je z 
odpowiedzialności za spowodowaną przez 
nie szkodę. Jeśli w danym przypadku 
podnoszony jest zarzut przerzucania 
obciążeń, sąd rozpatrujący daną sprawę 
powinien zatem ocenić, czy osoby, na 
które rzekomo przerzucono nadmierne 
obciążenie, są w stanie, pod względem 
prawnym, dochodzić swoich roszczeń 
odszkodowawczych. Mimo że nabywcy 
pośredni mają prawo dochodzić 
odszkodowania, krajowe zasady dotyczące 
związku przyczynowego (w tym zasady 
dotyczące przewidywalności i 
adekwatności związku przyczynowego), 
stosowane zgodnie z regułami prawa Unii, 
mogą oznaczać, że niektóre osoby (np. na 
takim poziomie łańcucha dostaw, który 
jest oddalony od naruszenia) mogą nie 
być w stanie, pod względem prawnym, 
dochodzić swoich roszczeń 
odszkodowawczych w danej sprawie. Sąd 

skreślony
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przystąpi do oceny zarzutu przerzucenia 
obciążeń dopiero po tym, jak stwierdzi, że 
osoby, na które rzekomo przerzucono 
nadmierne obciążenie, są w stanie, pod 
względem prawnym, dochodzić swoich 
roszczeń odszkodowawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z art. 12 ust. 2.

Poprawka 30
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na 
których przerzucono faktyczne obciążenia, 
ponoszą szkodę wynikającą z naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji. 
Przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
powinno ją naprawić, jednak konsumentom 
lub przedsiębiorcom, którzy bezpośrednio 
niczego nie nabyli od przedsiębiorstwa 
popełniającego naruszenie, może być 
szczególnie trudno udowodnić zakres 
takiej szkody. Należy zatem zapewnić, aby 
– w przypadkach gdy istnienie roszczenia 
odszkodowawczego lub jego wysokość 
zależy od tego, czy lub do jakiego stopnia 
nadmierne obciążenie, którym obarczono 
bezpośredniego nabywcę podmiotu 
popełniającego naruszenie, zostało 
przerzucone na pośredniego nabywcę –
przyjmować, że pośredni nabywca 
udowodnił fakt przerzucenia na niego 
nadmiernego obciążenia, którym 
obarczono bezpośredniego nabywcę, jeśli 
był w stanie przedstawić dowody prima 
facie, że takie pełne przerzucenie miało 
miejsce. Należy również określić, na jakich 
warunkach przyjmuje się, że pośredni 

(31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na 
których przerzucono faktyczne obciążenia, 
ponoszą szkodę wynikającą z naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji. 
Przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
powinno ją naprawić, jednak konsumentom 
lub przedsiębiorcom, którzy bezpośrednio 
niczego nie nabyli od przedsiębiorstwa 
popełniającego naruszenie, może być 
szczególnie trudno udowodnić zakres 
takiej szkody. Należy zatem określić, na 
jakich warunkach przyjmuje się, że 
pośredni nabywca przedstawił takie 
dowody prima facie. Jeśli chodzi o 
ustalanie wysokości przerzuconego 
obciążenia, sąd krajowy powinien być 
uprawniony do oszacowania, jaką część 
obciążenia przerzucono na poziom 
pośrednich nabywców w rozpatrywanej 
przez niego sprawie. Podmiotowi 
popełniającemu naruszenie należy 
umożliwić przedstawienie dowodów 
wykazujących, że faktyczne obciążenie nie 
zostało przerzucone, lub nie zostało 
przerzucone w całości.
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nabywca przedstawił takie dowody prima 
facie. Jeśli chodzi o ustalanie wysokości 
przerzuconego obciążenia, sąd krajowy 
powinien być uprawniony do oszacowania, 
jaką część obciążenia przerzucono na 
poziom pośrednich nabywców w 
rozpatrywanej przez niego sprawie. 
Podmiotowi popełniającemu naruszenie 
należy umożliwić przedstawienie 
dowodów wykazujących, że faktyczne 
obciążenie nie zostało przerzucone, lub nie 
zostało przerzucone w całości.

Or. en

Poprawka 31
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na 
których przerzucono faktyczne obciążenia, 
ponoszą szkodę wynikającą z naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji. 
Przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
powinno ją naprawić, jednak konsumentom 
lub przedsiębiorcom, którzy bezpośrednio 
niczego nie nabyli od przedsiębiorstwa 
popełniającego naruszenie, może być 
szczególnie trudno udowodnić zakres 
takiej szkody. Należy zatem zapewnić, aby
– w przypadkach gdy istnienie roszczenia 
odszkodowawczego lub jego wysokość 
zależy od tego, czy lub do jakiego stopnia 
nadmierne obciążenie, którym obarczono 
bezpośredniego nabywcę podmiotu 
popełniającego naruszenie, zostało 
przerzucone na pośredniego nabywcę –
przyjmować, że pośredni nabywca
udowodnił fakt przerzucenia na niego 
nadmiernego obciążenia, którym 
obarczono bezpośredniego nabywcę, jeśli 
był w stanie przedstawić dowody prima 
facie, że takie pełne przerzucenie miało 

(31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na 
których przerzucono faktyczne obciążenia, 
ponoszą szkodę wynikającą z naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji. 
Przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
powinno ją naprawić, jednak konsumentom 
lub przedsiębiorcom, którzy bezpośrednio 
niczego nie nabyli od przedsiębiorstwa 
popełniającego naruszenie, może być 
szczególnie trudno udowodnić zakres 
takiej szkody. W związku z powyższym aby
udowodnić, że doszło do przerzucenia 
obciążeń, pośredni nabywca powinien 
przynajmniej wykazać, że pozwany 
popełnił naruszenie prawa konkurencji, że 
takie naruszenie spowodowało nadmierne 
obciążenie wobec bezpośredniego nabywcy 
pozwanego, że pośredni nabywca nabył 
produkty lub usługi, które były 
przedmiotem naruszenia, bądź też takie, 
które były pochodnymi produktów lub 
usług będących przedmiotem naruszenia 
lub je zawierały, że pośredni nabywca 
nabył te produkty lub usługi od 



PE521.778v01-00 20/59 AM\1007105PL.doc

PL

miejsce. Należy również określić, na 
jakich warunkach przyjmuje się, że
pośredni nabywca przedstawił takie
dowody prima facie. Jeśli chodzi o 
ustalanie wysokości przerzuconego 
obciążenia, sąd krajowy powinien być 
uprawniony do oszacowania, jaką część 
obciążenia przerzucono na poziom 
pośrednich nabywców w rozpatrywanej 
przez niego sprawie. Podmiotowi 
popełniającemu naruszenie należy 
umożliwić przedstawienie dowodów 
wykazujących, że faktyczne obciążenie nie 
zostało przerzucone, lub nie zostało 
przerzucone w całości.

bezpośredniego nabywcy lub innego 
pośredniego nabywcy, który jest 
bezpośrednio powiązany w łańcuchu 
dostaw z pozwanym, oraz że on zakupił te 
produkty lub usługi z nadmiernym 
obciążeniem. Jeśli chodzi o ustalanie 
wysokości przerzuconego obciążenia, sąd 
krajowy powinien być uprawniony do 
oszacowania, jaką część obciążenia 
przerzucono na poziom pośrednich 
nabywców w rozpatrywanej przez niego 
sprawie.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wskutek poprawek do art. 13.

Poprawka 32
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Aby rozwiązać kwestię asymetrii w 
dostępie do informacji i niektóre problemy 
związane z ustalaniem wysokości szkody 
wynikającej z naruszenia prawa 
konkurencji oraz aby zapewnić 
skuteczność roszczeń odszkodowawczych, 
należy założyć, że w przypadku naruszenia 
popełnionego przez kartel doszło do
powstania szkody, w szczególności na 
skutek wpływu na ceny. W zależności od 
okoliczności faktycznych sprawy oznacza 
to, że kartel doprowadził do podwyższenia 
cen lub uniemożliwił ich obniżenie, które 
nastąpiłoby, gdyby naruszenie nie miało 
miejsca. Przedsiębiorstwo popełniające 
naruszenie powinno móc wzruszyć to 
domniemanie. Takie wzruszalne 

(35) Aby rozwiązać kwestię asymetrii w 
dostępie do informacji i niektóre problemy 
związane z ustalaniem wysokości szkody 
wynikającej z naruszenia prawa 
konkurencji oraz aby zapewnić 
skuteczność roszczeń odszkodowawczych, 
należy przyznać sądom krajowym prawo 
do weryfikacji wystąpienia szkody oraz 
oszacowania wartości szkody z
uwzględnieniem dowodów
przedstawionych przez strony.
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domniemanie należy ograniczyć do karteli 
z uwagi na ich tajny charakter, który 
zwiększa wspomnianą asymetrię w 
dostępie do informacji i utrudnia 
poszkodowanemu uzyskanie dowodów
koniecznych do dowiedzenia szkody.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wskutek poprawek do art. 16.

Poprawka 33
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Aby rozwiązać kwestię asymetrii w 
dostępie do informacji i niektóre problemy 
związane z ustalaniem wysokości szkody 
wynikającej z naruszenia prawa 
konkurencji oraz aby zapewnić 
skuteczność roszczeń odszkodowawczych, 
należy założyć, że w przypadku 
naruszenia popełnionego przez kartel 
doszło do powstania szkody, w 
szczególności na skutek wpływu na ceny. 
W zależności od okoliczności faktycznych 
sprawy oznacza to, że kartel doprowadził
do podwyższenia cen lub uniemożliwił ich 
obniżenie, które nastąpiłoby, gdyby 
naruszenie nie miało miejsca. 
Przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
powinno móc wzruszyć to domniemanie. 
Takie wzruszalne domniemanie należy 
ograniczyć do karteli z uwagi na ich tajny 
charakter, który zwiększa wspomnianą 
asymetrię w dostępie do informacji i 
utrudnia poszkodowanemu uzyskanie 
dowodów koniecznych do dowiedzenia 
szkody.

(35) Aby rozwiązać kwestię asymetrii w 
dostępie do informacji i niektóre problemy 
związane z ustalaniem wysokości szkody 
wynikającej z naruszenia prawa 
konkurencji oraz aby zapewnić 
skuteczność roszczeń odszkodowawczych, 
należy założyć, że w przypadku naruszeń 
popełnionych przez kartel oraz innych 
naruszeń najbardziej szkodliwych z uwagi 
na przedmiot naruszenia doszło do 
powstania szkody, w szczególności na 
skutek wpływu na ceny. W zależności od 
okoliczności faktycznych sprawy oznacza 
to, że takie najbardziej szkodliwe 
naruszenie doprowadziło do podwyższenia 
cen lub uniemożliwiło ich obniżenie, które 
nastąpiłoby, gdyby naruszenie nie miało 
miejsca. Przedsiębiorstwo popełniające 
naruszenie powinno móc wzruszyć to 
domniemanie.

Or. en
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Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że wszystkie naruszenia najbardziej szkodliwe z uwagi na przedmiot 
naruszenia a nie tylko naruszenia popełnione przez kartel są w ogromnej większości 
przypadków szkodliwe dla konkurentów, klientów i konsumentów. Jako że wprowadzone 
domniemanie pozostaje wzruszalne, uznaje się za właściwe, aby przedsiębiorstwo 
popełniające naruszenie miało obowiązek udowodnić, że w danym przypadku nie powstała 
żadna szkoda.

Poprawka 34
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W przypadku braku zasad unijnych 
dotyczących ustalania wysokości szkody 
wynikającej z naruszenia prawa 
konkurencji to do krajowego systemu 
prawnego każdego państwa 
członkowskiego i sądu krajowego należy 
określenie wymagań, jakie musi spełnić 
poszkodowany, dowodząc wysokości 
doznanej szkody, dokładności, z jaką musi 
on dowieść tej wysokości, metod, z jakich 
można skorzystać, ustalając tę wysokość 
oraz konsekwencji niespełnienia 
ustalonych wymagań. Takie krajowe 
przepisy nie powinny być jednak mniej 
korzystne niż przepisy regulujące 
powództwa o odszkodowanie w 
podobnych sprawach krajowych (zasada 
równoważności), ani nie powinny w 
praktyce uniemożliwiać lub nadmiernie 
utrudniać wykonania unijnego prawa do 
odszkodowania (zasada skuteczności). 
Należy w tym względzie mieć na uwadze 
wszelką asymetrię między stronami w 
dostępie do informacji oraz fakt, że 
ustalanie wysokości szkody wymaga 
oceny, jak zachowałby się dany rynek, 
gdyby naruszenie nie miało miejsca. Taka 
ocena oznacza dokonanie porównania z 
sytuacją, która z definicji jest hipotetyczna, 
i w związku z tym nigdy nie może być 

(36) W przypadku braku zasad unijnych 
dotyczących ustalania wysokości szkody 
wynikającej z naruszenia prawa 
konkurencji to do krajowego systemu 
prawnego każdego państwa 
członkowskiego i sądu krajowego należy 
określenie wymagań, jakie musi spełnić 
poszkodowany, dowodząc wysokości 
doznanej szkody, dokładności, z jaką musi 
on dowieść tej wysokości, metod, z jakich 
można skorzystać, ustalając tę wysokość 
oraz konsekwencji niespełnienia
ustalonych wymagań. Takie krajowe 
przepisy nie powinny być jednak mniej 
korzystne niż przepisy regulujące 
powództwa o odszkodowanie w 
podobnych sprawach krajowych (zasada 
równoważności), ani nie powinny w 
praktyce uniemożliwiać lub nadmiernie 
utrudniać wykonania unijnego prawa do 
odszkodowania (zasada skuteczności). 
Należy w tym względzie mieć na uwadze 
wszelką asymetrię między stronami w 
dostępie do informacji oraz fakt, że 
ustalanie wysokości szkody wymaga 
oceny, jak zachowałby się dany rynek, 
gdyby naruszenie nie miało miejsca. Taka 
ocena oznacza dokonanie porównania z 
sytuacją, która z definicji jest hipotetyczna, 
i w związku z tym nigdy nie może być 
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przeprowadzona z całkowitą dokładnością. 
Oszacowanie wysokości szkody z tytułu 
naruszenia prawa konkurencji należy 
zatem powierzyć sądom krajowym.

przeprowadzona z całkowitą dokładnością. 
Oszacowanie wysokości szkody z tytułu 
naruszenia prawa konkurencji należy 
zatem powierzyć sądom krajowym. W 
wykonywaniu tego dość złożonego 
zadania sądy powinny uzyskać wsparcie w 
postaci precyzyjnych, prostych, 
zrozumiałych, łatwych do zastosowania i 
wystarczająco aktualnych wytycznych
sporządzonych przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na niewiążący charakter wytycznych Komisji należy podkreślić ich znaczenie dla 
skutecznego ustalania wysokości odszkodowań przez sądy krajowe, jak również istotę jasnego 
sformułowania.

Poprawka 35
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Poszkodowanych i podmioty 
popełniające naruszenie należy zachęcać 
do ustalania odszkodowania za szkodę 
wynikającą z naruszenia prawa 
konkurencji z wykorzystaniem 
mechanizmów polubownego rozstrzygania 
sporów, takich jak ugody pozasądowe, 
arbitraż i mediacja. W miarę możliwości 
takie polubowne rozstrzyganie sporów 
powinno obejmować jak największą liczbę 
poszkodowanych i przedsiębiorstw 
popełniających naruszenie. Przepisy 
niniejszej dyrektywy dotyczące 
polubownego rozstrzygania sporów mają 
zatem na celu ułatwienie korzystania z 
takich mechanizmów i zwiększenie ich 
skuteczności.

(37) Poszkodowanych i podmioty 
popełniające naruszenie należy zachęcać 
do ustalania odszkodowania za szkodę 
wynikającą z naruszenia prawa 
konkurencji z wykorzystaniem 
mechanizmów polubownego rozstrzygania 
sporów, takich jak ugody pozasądowe, 
arbitraż i mediacja. W miarę możliwości 
takie polubowne rozstrzyganie sporów 
powinno obejmować jak największą liczbę 
poszkodowanych i przedsiębiorstw 
popełniających naruszenie. Przepisy 
dotyczące zbiorowego dochodzenia 
roszczeń powinny mieć odpowiednio 
zastosowanie w kontekście mechanizmów 
alternatywnego rozwiązywania sporów. 
Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
polubownego rozstrzygania sporów mają 
zatem na celu ułatwienie korzystania z 
takich mechanizmów i zwiększenie ich 
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skuteczności.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów mogą być naprawdę skutecznie wyłącznie 
wtedy, kiedy zbiorowe dochodzenie roszczeń zostanie przyjęte również w kontekście 
mechanizmów alternatywnego rozwiązywania sporów, na zasadach podobnych do 
postępowania sądowego. W ten sposób wszyscy uczestnicy postępowania zaoszczędzą czas i 
wydatki z powodu wzmożonej skuteczności proceduralnej, a jednocześnie sądy krajowe 
zostaną znacząco odciążone, a pozycja konsumentów drastycznie wzmocniona.

Poprawka 36
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Aby ugody stały się atrakcyjną opcją, 
podmiot dopuszczający się naruszenia, 
który wypłaca odszkodowanie w wyniku 
polubownego rozstrzygnięcia sporu, nie 
powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż 
ta, w której znalazłby się bez ugody w 
porównaniu z podmiotami, które wraz z 
nim dopuściły się naruszenia. Taka 
sytuacja może zajść w przypadku gdy 
sprawca naruszenia, który zawarł ugodę, 
nadal był w pełni solidarnie 
odpowiedzialny za szkodę wynikłą z 
naruszenia. Dlatego też sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę, zasadniczo 
nie powinien być zobowiązany do zwrotu 
przypadającej nań części odszkodowania 
na rzecz współsprawców naruszenia, 
którzy nie zawarli ugody, w przypadku gdy 
wypłacili oni odszkodowanie na rzecz 
poszkodowanego, z którym pierwszy 
sprawca naruszenia uprzednio zawarł 
ugodę. Ściśle związany z zasadą 
przewidującą zwolnienie z obowiązku 
zapłaty części odszkodowania 
przypadającej na dany podmiot jest fakt, że 
roszczenie poszkodowanego pomniejsza 

(40) Aby ugody stały się atrakcyjną opcją, 
podmiot dopuszczający się naruszenia, 
który wypłaca odszkodowanie w wyniku 
polubownego rozstrzygnięcia sporu, nie 
powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż 
ta, w której znalazłby się bez ugody w 
porównaniu z podmiotami, które wraz z 
nim dopuściły się naruszenia. Taka 
sytuacja może zajść w przypadku gdy 
sprawca naruszenia, który zawarł ugodę, 
nadal był w pełni solidarnie 
odpowiedzialny za szkodę wynikłą z 
naruszenia. Dlatego też sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę, zasadniczo 
nie powinien być zobowiązany do zwrotu 
przypadającej nań części odszkodowania 
na rzecz współsprawców naruszenia, 
którzy nie zawarli ugody, w przypadku gdy 
wypłacili oni odszkodowanie na rzecz 
poszkodowanego, z którym pierwszy 
sprawca naruszenia uprzednio zawarł 
ugodę. Ściśle związany z zasadą 
przewidującą zwolnienie z obowiązku 
zapłaty części odszkodowania 
przypadającej na dany podmiot jest fakt, że 
roszczenie poszkodowanego pomniejsza 
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się o udział, jaki miał w szkodzie sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę. Udział ten 
należy określić zgodnie z tymi samymi 
zasadami, jakie stosuje się do określenia 
wysokości części szkody przypadającej na 
poszczególne przedsiębiorstwa 
popełniające naruszenie (motyw 27
powyżej). Bez takiego pomniejszenia 
ugoda miałaby niekorzystny wpływ na 
sprawców naruszenia, którzy jej nie 
zawarli. Współsprawca naruszenia, który 
zawarł ugodę, będzie w dalszym ciągu 
zobowiązany do zapłaty odszkodowania, 
jeśli jest to jedyny sposób, aby
poszkodowany otrzymał pełne 
odszkodowanie.

się o udział, jaki miał w szkodzie sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę. Udział ten 
należy określić zgodnie z tymi samymi 
zasadami, jakie stosuje się do określenia 
wysokości części szkody przypadającej na 
poszczególne przedsiębiorstwa 
popełniające naruszenie (motyw 27 
powyżej). Bez takiego pomniejszenia 
ugoda miałaby niekorzystny wpływ na 
sprawców naruszenia, którzy jej nie 
zawarli.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wskutek poprawek do art. 18.

Poprawka 37
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
ochrony konkurencji, może ubiegać się o 
pełne odszkodowanie za tę szkodę.

1. Każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
ochrony konkurencji, może ubiegać się o 
pełne odszkodowanie za tę szkodę, bez 
uszczerbku dla wszelkich wymogów 
ustalenia odpowiedzialności wynikających 
z prawa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dochodzić odszkodowania, należy spełnić wymogi dotyczące ustalania odpowiedzialności 
wynikające z prawa krajowego.
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Poprawka 38
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby nadwyżki rekompensaty zostały
wykluczone.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapobiegać nadwyżkom rekompensaty, ponieważ szkodziłyby one celowi zapewnienia 
równych szans na rynku wewnętrznym. 

Poprawka 39
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
poszkodowanym możliwość skutecznego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
poszkodowanym możliwość skutecznego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
oraz faktycznego egzekwowania 
dochodzonego roszczenia.

Or. en

Poprawka 40
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „powództwo o odszkodowanie” oznacza 
powództwo wniesione zgodnie z prawem 

3. „powództwo o odszkodowanie” oznacza 
powództwo wniesione zgodnie z prawem 
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krajowym, w ramach którego 
poszkodowany ubiega się o 
odszkodowanie przed sądem krajowym; 
może ono również obejmować powództwo 
wniesione przez osobę działającą w 
imieniu poszkodowanego lub większej ich 
liczby, w ramach którego dochodzi ona 
odszkodowania przed sądem krajowym, 
jeśli prawo krajowe dopuszcza taką 
możliwość;

krajowym, w ramach którego 
poszkodowany ubiega się o 
odszkodowanie przed sądem krajowym; 
może ono również obejmować powództwo 
wniesione przez osobę działającą w 
imieniu poszkodowanego lub większej ich 
liczby, w ramach którego dochodzi ona 
odszkodowania przed sądem krajowym, 
jeśli prawo krajowe dopuszcza taką 
możliwość, szczególnie w odniesieniu do 
zbiorowego dochodzenia roszczeń;

Or. en

Uzasadnienie

W lutym 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatytułowaną „W stronę spójnego 
europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń”, w której wzywa do składania 
wniosków w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń, obejmujących wspólny zbiór zasad 
zapewniający jednolity dostęp do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zbiorowe 
dochodzenie roszczeń w ramach Unii w sprawie naruszeń praw konsumenta. Mechanizm 
zbiorowego dochodzenia roszczeń w znacznym stopniu wspomógłby skuteczne egzekwowanie
prawa konkurencji oraz ochronę konsumenta.

Poprawka 41
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „powództwo o odszkodowanie” oznacza 
powództwo wniesione zgodnie z prawem 
krajowym, w ramach którego 
poszkodowany ubiega się o 
odszkodowanie przed sądem krajowym; 
może ono również obejmować powództwo 
wniesione przez osobę działającą w 
imieniu poszkodowanego lub większej ich 
liczby, w ramach którego dochodzi ona 
odszkodowania przed sądem krajowym,
jeśli prawo krajowe dopuszcza taką 
możliwość;

3. „powództwo o odszkodowanie” oznacza 
powództwo wniesione zgodnie z prawem 
krajowym, w ramach którego 
poszkodowany indywidualnie lub 
zbiorowo ubiega się o odszkodowanie 
przed sądem krajowym; obejmuje ono 
również powództwo wniesione przez osobę 
działającą w imieniu poszkodowanego lub 
większej ich liczby, w ramach którego 
dochodzi ona odszkodowania przed sądem 
krajowym;

Or. en
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Poprawka 42
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „zbiorowe dochodzenie roszczeń” 
oznacza: (i) mechanizm prawny 
zapewniający możliwość zbiorowego 
dochodzenia zaprzestania nielegalnego 
zachowania przez dwie osoby fizyczne lub 
prawne lub większą ich liczbę lub przez 
instytucję uprawnioną do wytoczenia 
powództwa w ich imieniu (zbiorowe 
dochodzenie roszczeń o zaprzestanie 
bezprawnych praktyk); (ii) mechanizm 
prawny zapewniający możliwość 
zbiorowego dochodzenia odszkodowania 
przez dwie osoby fizyczne lub prawne lub 
większą ich liczbę, twierdzące, iż została 
im wyrządzona szkoda w sytuacji szkody 
masowej, lub przez instytucję uprawnioną 
do wytoczenia powództwa w ich imieniu 
(zbiorowe dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych);

Or. en

Uzasadnienie

W lutym 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatytułowaną „W stronę spójnego 
europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń”, w której wzywa do składania 
wniosków w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń, obejmujących wspólny zbiór zasad 
zapewniający jednolity dostęp do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zbiorowe 
dochodzenie roszczeń w ramach Unii w sprawie naruszeń praw konsumenta. Mechanizm 
zbiorowego dochodzenia roszczeń w znacznym stopniu wspomógłby skuteczne egzekwowanie 
prawa konkurencji oraz ochronę konsumenta.

Poprawka 43
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „program łagodzenia kar” oznacza 
program, w ramach którego uczestnik 
tajnego kartelu, niezależnie od innych 
przedsiębiorstw biorących w nim udział, 
współpracuje podczas dochodzenia 
prowadzonego przez organ ds. 
konkurencji, dobrowolnie przedstawiając 
posiadane przez siebie informacje na temat 
kartelu i swojej w nim roli, w zamian za 
co daruje mu się lub obniża grzywnę 
nakładaną na kartel;

13. „program łagodzenia kar” oznacza 
program, w ramach którego podmiot 
zaangażowany w porozumienie
antykonkurencyjne, decyzję lub praktykę 
antykonkurencyjną, niezależnie od innych 
przedsiębiorstw biorących w nich udział, 
współpracuje podczas dochodzenia 
prowadzonego przez organ ds. 
konkurencji, dobrowolnie przedstawiając 
posiadane przez siebie informacje na temat 
porozumienia, decyzji lub praktyki i 
swojej w nich roli, w zamian za co daruje 
mu się lub obniża grzywnę nakładaną w 
związku z porozumieniem, decyzją lub 
praktyką;

Or. en

Uzasadnienie

Wybrany termin jest zbyt wąski i nie uwzględnia rzeczywistości rynku wewnętrznego.

Poprawka 44
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” oznacza 
ustne lub pisemne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji, opisujące posiadaną przez 
przedsiębiorcę wiedzę na temat tajnego 
kartelu i jego w nim rolę, sporządzone 
specjalnie w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 
programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 

14. „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” oznacza 
ustne lub pisemne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji w dowolnym momencie 
postępowania, opisujące posiadaną przez 
przedsiębiorcę wiedzę na temat 
porozumienia antykonkurencyjnego, 
decyzji lub praktyki antykonkurencyjnej i 
jego w nich rolę, sporządzone specjalnie w 
celu przedłożenia temu organowi i 
uzyskania zwolnienia z grzywny lub jej 
zmniejszenia w ramach programu 
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krajowego. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji 
(„wcześniej dostępne informacje”);

łagodzenia kar w zakresie stosowania art. 
101 Traktatu lub odpowiadających mu 
przepisów prawa krajowego, co obejmuje 
również wszelkie załączniki do powyższego 
oświadczenia. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji 
(„wcześniej dostępne informacje”);

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Proponowana definicja 
oświadczenia przedsiębiorcy w ramach programu łagodzenia kar nie obejmuje wszystkich 
dokumentów zawierających dowody obciążające sam podmiot wnioskujący o złagodzenie i 
przez niego przedłożonych. W związku z powyższym takie ograniczenie ochrony nie osiągnie
swojego celu utrzymania efektywności i skuteczności procedur łagodzenia kar i procedur 
ugodowych.

Poprawka 45
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. „propozycja ugodowa” oznacza 
dobrowolne oświadczenie złożone przez 
przedsiębiorcę lub w jego imieniu przed 
organem ds. konkurencji, zawierające 
przyznanie się przedsiębiorcy do udziału w 
naruszeniu art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego i zakres jego 
odpowiedzialności, sporządzone specjalnie 
jako formalny wniosek skierowany do 
organu ds. konkurencji o zastosowanie 
procedury przyspieszonej;

skreślony

Or. en
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Poprawka 46
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. „ugoda” oznacza porozumienie, na 
mocy którego w wyniku polubownego 
rozstrzygnięcia sporu następuje zapłata 
odszkodowania.

17. „ugoda” oznacza porozumienie, na 
mocy którego w wyniku polubownego 
rozstrzygnięcia sporu następuje zapłata 
odszkodowania, łącznie z porozumieniem, 
zgodnie z którym przedsiębiorstwo 
zobowiązuje się do wypłacenia 
odszkodowań ofiarom naruszeń reguł 
konkurencji z gwarantowanego funduszu 
odszkodowawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość utworzenia gwarantowanego funduszu odszkodowawczego wzmacnia prawo 
strony poszkodowanej do odszkodowania.

Poprawka 47
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli powód przedstawił fakty i środki 
dowodowe, których znajomości można od
niego zasadnie oczekiwać, 
uprawdopodobniające podejrzenie, że 
powód lub osoby przez niego 
reprezentowane ponieśli szkodę wskutek 
naruszenia przez pozwanego prawa
konkurencji, państwa członkowskie 
zapewniają sądom krajowym możliwość 
nakazania pozwanemu lub osobom trzecim 
ujawnienia dowodów, bez względu na to, 
czy dowody te znajdują się również w 
aktach organu ds. konkurencji, zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym 

Państwa członkowskie zapewniają to, że 
na cele powództw o odszkodowanie sądy 
krajowe z zasady nie mogą nakazać 
stronie lub stronie trzeciej ujawnienia 
oświadczenia przedsiębiorcy w ramach 
programu łagodzenia kar ani 
jakiegokolwiek innego dokumentu 
zawierającego dowody obciążające sam 
podmiot wnioskujący o złagodzenie kary i 
przez niego ujawnione. Niemniej jednak 
jeżeli powód przedstawił fakty i środki 
dowodowe, których znajomości można od
niego zasadnie oczekiwać, wystarczające, 
aby potwierdzić prawdopodobieństwo, że 
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rozdziale. Państwa członkowskie 
zapewniają sądom krajowym również 
możliwość nakazania ujawnienia dowodów 
przez powoda lub osoby trzecie na wniosek 
pozwanego.

powód lub osoby przez niego 
reprezentowane ponieśli szkodę wskutek 
naruszenia przez pozwanego reguł
konkurencji oraz że oświadczenie 
przedsiębiorcy w ramach programu 
łagodzenia kar lub jakikolwiek inny 
dokument zawierający dowody 
obciążające sam podmiot wnioskujący o 
złagodzenie kary i przez niego ujawnione
jest niezbędny do poparcia ich roszczenia i 
zawiera dowody, jakich nie można zdobyć 
w żaden inny sposób, zapewnia się sądom 
krajowym możliwość nakazania 
pozwanemu lub osobom trzecim 
ujawnienia dowodów, bez względu na to, 
czy dowody te znajdują się również w 
aktach organu ds. konkurencji, zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym 
rozdziale. Państwa członkowskie 
zapewniają sądom krajowym również 
możliwość nakazania ujawnienia dowodów 
przez powoda lub osoby trzecie na wniosek 
pozwanego.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Takie 
dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę muszą być zatem chronione, a zapewnianie 
ochrony samo w sobie nie jest kompatybilne z prawem pierwotnym (Donau Chemie).

Poprawka 48
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykazała, że dowody, którymi
dysponuje druga strona lub osoby trzecie,
są istotne dla udowodnienia zasadności jej 

a) wskazała dowody, jakimi dysponuje
druga strona lub osoby trzecie i które są 
istotne dla udowodnienia zasadności jej 
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roszczenia lub potwierdzenia linii obrony; 
oraz

roszczenia lub potwierdzenia linii obrony;

Or. en

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wniosku ustawodawczego Komisja Europejska twierdzi, że ogólnie
sformułowane wnioski o ujawnienie dokumentów powinny zazwyczaj być uznawane za 
nieproporcjonalne i niezgodne z obowiązkiem strony składającej wniosek o ujawnienie do 
możliwie najbardziej precyzyjnego i zawężonego wyszczególnienia (kategorii) dowodów. Aby 
ograniczyć poszukiwanie obciążających informacji, osoba składająca wniosek musi możliwie 
najbardziej precyzyjnie i wąsko określić części lub kategorie dowodów.

Poprawka 49
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykazała, że dotyczy to wniosku o 
ujawnienie dowodu w sprawie 
określonego powództwa o odszkodowanie, 
które zostało wszczęte przed sądem 
krajowym w Unii; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Art. 5 nie zawiera wytycznych dotyczących wniosków o ujawnienie dowodów pochodzących 
spoza UE. Niemniej jednak dowody dotyczące porozumienia lub układu antykonkurencyjnego 
w UE nie będą wykorzystywane jako substytut na cele postępowań poza jurysdykcją UE. 
Poprawka ma na celu odpowiednie rozwiązanie tej kwestii w celu uniknięcia takiego efektu.

Poprawka 50
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wykazała w sposób satysfakcjonujący 
dla sądu krajowego, przed którym złożono 
wniosek, że uzyskany dowód nie zostanie 
wykorzystany przez stronę składającą 
wniosek ani przez żadną stronę z nią 
powiązaną w żadnym innym 
postępowaniu oraz iż strona składająca 
wniosek ani żadna inna strona z nią 
powiązana nie udostępni go żadnej stronie 
trzeciej z wyjątkiem sytuacji, w której sąd 
krajowy, przed którym toczy się dane 
postępowanie odszkodowawcze, wyrazi na 
to zgodę.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Takie 
dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę muszą być zatem chronione, a zapewnianie 
ochrony samo w sobie nie jest kompatybilne z prawem pierwotnym (Donau Chemie).

Poprawka 51
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają
sądom krajowym możliwość wydania 
nakazu ujawnienia określonych części 
dowodów lub określonych kategorii 
dowodów, opisanych możliwie najbardziej 
precyzyjnie i ściśle w oparciu o dostępne w 
rozsądny sposób fakty.

Or. en
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Uzasadnienie

W uzasadnieniu wniosku ustawodawczego Komisja Europejska twierdzi, że ogólnie 
sformułowane wnioski o ujawnienie dokumentów powinny zazwyczaj być uznawane za 
nieproporcjonalne i niezgodne z obowiązkiem strony składającej wniosek o ujawnienie do 
możliwie najbardziej precyzyjnego i zawężonego wyszczególnienia (kategorii) dowodów. Aby 
ograniczyć poszukiwanie obciążających informacji, osoba składająca wniosek musi możliwie 
najbardziej precyzyjnie i wąsko określić części lub kategorie dowodów.

Poprawka 52
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe ograniczały ujawnianie 
dowodów do przypadków, w których jest 
ono proporcjonalne. W kontekście 
ustalania, czy ujawnienie dowodów, o 
które wnioskuje strona, jest 
proporcjonalne, sądy krajowe kierują się 
słusznymi interesami wszystkich 
zainteresowanych stron i osób trzecich. W 
szczególności uwzględniają one:

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sądy krajowe ograniczały ujawnianie 
dowodów do przypadków, w których jest 
ono proporcjonalne i które dotyczą 
postępowania odszkodowawczego 
toczącego się w Unii. W kontekście 
ustalania, czy ujawnienie dowodów, o 
które wnioskuje strona, jest 
proporcjonalne, sądy krajowe kierują się 
interesem publicznym z nim związanym i 
słusznymi interesami wszystkich 
zainteresowanych stron prywatnych. W 
szczególności uwzględniają one:

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Takie 
dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę muszą być zatem chronione, a zapewnianie 
ochrony samo w sobie nie jest kompatybilne z prawem pierwotnym (Donau Chemie).

Poprawka 53
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) potrzebę zapewnienia skuteczności 
publicznoprawnego egzekwowania 
unijnego prawa konkurencji, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, 
jakie ujawnienie dokumentów mogłoby 
spowodować wobec:
(i) programów łagodzenia kar 
realizowanych przez organy ds. 
konkurencji;
(ii) procedur ugodowych realizowanych 
przez organy ds. konkurencji;
(iii) wewnętrznych procedur
podejmowania decyzji w ramach organu 
ds. konkurencji oraz w ramach 
europejskiej sieci ds. konkurencji;

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Takie 
znaczenie musi zostać uwzględnione przez sędziów krajowych przy wydawania nakazu 
ujawnienia.

Poprawka 54
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) konieczność zapobiegania nadużyciom 
praw dotyczących ujawniania dowodów 
przewidzianych w niniejszym rozdziale 
oraz niewłaściwego wykorzystania 
dowodów i informacji otrzymanych 
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zgodnie z przepisami niniejszego 
rozdziału.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Takie 
dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę muszą być zatem chronione, a zapewnianie 
ochrony samo w sobie nie jest kompatybilne z prawem pierwotnym (Donau Chemie).

Poprawka 55
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe miały do dyspozycji 
skuteczne środki umożliwiające jak 
najpełniejszą ochronę informacji poufnych 
przed nieprawidłowym wykorzystaniem, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
dostępności dowodów zawierających takie 
informacje w sprawach o odszkodowanie.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sądy krajowe miały do dyspozycji 
skuteczne środki umożliwiające jak 
najpełniejszą ochronę informacji poufnych 
przed nieprawidłowym wykorzystaniem, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
dostępności dowodów zawierających takie 
informacje w sprawach o odszkodowanie w 
ramach Unii. Interes, jaki mają 
przedsiębiorstwa w unikaniu postępowań 
odszkodowawczych w wyniku naruszenia,
nie powinien stanowić interesu 
handlowego wartego ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Interes, jaki mają przedsiębiorstwa w unikaniu postępowań odszkodowawczych w wyniku 
naruszenia reguł konkurencji, nie stanowi interesu handlowego wartego ochrony, ponieważ 
zaprzeczałoby to bezpośrednio skuteczności prawa do odszkodowania [zob. CDC Hydrogene 
Peroxide przeciwko Komisji (sprawa T-437/08)].
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Poprawka 56
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie zapewniają 
organom ds. konkurencji możliwość bycia 
wysłuchanymi, zanim sąd krajowy wyda 
nakaz ujawnienia zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do informacji 
pochodzących z dokumentów organu ds. 
konkurencji, niezależnie od tego, czy 
informacje znajdują się w posiadaniu 
organu ds. konkurencji czy strony trzeciej.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania.

Poprawka 57
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Państwa członkowskie zapewniają to, 
że zainteresowane strony będące w 
posiadaniu oświadczenia przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar lub 
jakiegokolwiek innego dokumentu 
zawierającego dowody obciążające sam 
podmiot wnioskujący o złagodzenie kary i 
przez niego przedłożone zostaną 
wysłuchane, zanim sąd krajowy wyda 
nakaz ujawnienia zgodnie z niniejszym 
artykułem w odniesieniu do informacji 
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pochodzących z powyższych dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Takie 
dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę muszą być zatem chronione, a zapewnianie 
ochrony samo w sobie nie jest kompatybilne z prawem pierwotnym (Donau Chemie).

Poprawka 58
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
– w zakresie, w jakim sądy krajowe mają 
prawo nakazać ujawnienie informacji bez 
konieczności wysłuchania osoby, której 
nakazuje się ich ujawnienie – karę za 
niezastosowanie się do takiego nakazu 
można było nałożyć dopiero po 
wysłuchaniu adresata nakazu przez sąd.

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
– w zakresie, w jakim sądy krajowe mają 
prawo nakazać ujawnienie informacji bez 
konieczności wysłuchania osoby, której 
nakazuje się ich ujawnienie – karę za 
niezastosowanie się do takiego nakazu 
można było nałożyć dopiero po 
wysłuchaniu adresata nakazu przez sąd 
krajowy.

Or. en

Uzasadnienie

Termin wymaga dokładniejszego wyszczególnienia.

Poprawka 59
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie zapewniają 
osobie fizycznej lub prawnej lub 
organowi, którego dotyczy nakaz sądu 
krajowego zgodnie z niniejszym 
artykułem, możliwość odwołania się od 
takiej decyzji, łącznie z nakazem 
tymczasowym. Organom ds. konkurencji 
powinno przysługiwać takie samo prawo 
w następstwie wysłuchania, o którym 
mowa w art. 5 ust. 5a. 

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Należy 
zapewnić ochronę dokumentów poprzez zapewnienie możliwości podejmowania działań 
przeciwko takiej decyzji.

Poprawka 60
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Bez uszczerbku dla obowiązku, o 
którym mowa w ust. 4, oraz ograniczeń o 
których mowa w art. 6, niniejszy artykuł 
nie stanowi przeszkody dla utrzymania w 
mocy lub wprowadzenia przez państwa 
członkowskie przepisów otwierających 
drogę do szerszego ujawniania dowodów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
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znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Należy 
zachować taki sam poziom ochrony, aby zachować skuteczność programu łagodzenia kar.

Poprawka 61
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Ograniczenia w zakresie ujawniania 
dowodów znajdujących się w aktach 
organu ds. konkurencji
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe nie 
mogły w żadnym momencie nakazać 
stronie lub osobie trzeciej ujawnienia 
poniższych kategorii dowodów:
a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar; oraz
b) propozycji ugodowych.
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w kontekście powództw 
odszkodowawczych sądy krajowe mogły 
nakazać ujawnienie następujących 
kategorii dowodów dopiero po 
zakończeniu postępowania przez organ ds. 
konkurencji lub podjęciu przez niego 
decyzji, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003:
a) informacji, które osoba fizyczna lub 
prawna przygotowała specjalnie w 
kontekście postępowania prowadzonego 
przez organ ds. konkurencji;
b) informacji, które zostały zgromadzone 
przez organ ds. konkurencji w trakcie 
postępowania.
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3. Ujawnienie dowodów znajdujących się 
w aktach organu ds. konkurencji 
nienależących do żadnej z kategorii 
wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego 
artykułu można zarządzić w trakcie 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w każdej chwili.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich zachęt w ramach programu łagodzenia kar ma zasadnicze 
znaczenie w zapewnianiu równości szans na rynku wewnętrznym. Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania. Sama w 
sobie ochrona niektórych dokumentów mogłaby mieć negatywny wpływ jednocześnie na 
skuteczność prawa do odszkodowania oraz skuteczność programów łagodzenia kar.

Poprawka 62
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe nie 
mogły w żadnym momencie nakazać 
stronie lub osobie trzeciej ujawnienia 
poniższych kategorii dowodów:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe nie 
mogły w żadnym momencie nakazać 
stronie lub osobie trzeciej ujawnienia 
oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż są one ważne dla skutecznego egzekwowania prawa konkurencji na drodze 
publicznoprawnej, postępowania ugodowe nie są tak samo ważne dla oświadczeń 
przedsiębiorców w ramach programu łagodzenia kar. Istnieje między nimi zasadnicza różnica 
pod względem natury i jakości, ponieważ postępowania ugodowe, w odróżnieniu od 
oświadczeń przedsiębiorców w ramach programu łagodzenia kar, nie są niezbędne do 
skutecznego wykrywania naruszeń. W związku z powyższym powinny one zostać uwzględnione 
w szarej liście w art. 6 ust. 2, a nie w bardziej rygorystycznej czarnej liście.
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Poprawka 63
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 64
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar; oraz

a) wszystkich nowo sporządzonych 
dokumentów obciążających przedłożonych 
przez podmiot wnioskujący o złagodzenie 
kary; oraz

Or. en

Poprawka 65
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) propozycji ugodowych. skreślona

Or. en
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Poprawka 66
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 1, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa do obrony na mocy art. 27 
rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, nie były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wskutek skreślenia art. 6.

Poprawka 67
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 2, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa do obrony na mocy art. 27 
rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie dopiero po 

skreślony
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zakończeniu postępowania przez organ ds. 
konkurencji lub podjęciu przez niego 
decyzji, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wskutek skreślenia art. 6.

Poprawka 68
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody zdobyte przez osobę fizyczną lub 
prawną wyłącznie w drodze uzyskania 
dostępu do akt znajdujących się w 
posiadaniu organu ds. konkurencji, w 
kontekście wykonywania jej prawa do 
obrony na mocy art. 27 rozporządzenia nr 
1/2003 lub odpowiadających mu przepisów 
prawa krajowego, które nie są 
dopuszczalne na mocy ust. 1 lub 2 
niniejszego artykułu, mogły być 
wykorzystane w powództwie o 
odszkodowanie wyłącznie przez tę osobę 
lub przez osobę fizyczną lub prawną, która 
wstąpiła w jej prawa, w tym osobę, która 
nabyła jej roszczenie.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dowody zdobyte przez osobę fizyczną lub 
prawną wyłącznie w drodze uzyskania 
dostępu do akt znajdujących się w 
posiadaniu organu ds. konkurencji, w 
kontekście wykonywania jej prawa do 
obrony na mocy art. 27 rozporządzenia nr 
1/2003 lub odpowiadających mu przepisów 
prawa krajowego, mogły być wykorzystane 
w powództwie o odszkodowanie wyłącznie 
przez tę osobę lub przez osobę fizyczną lub 
prawną, która wstąpiła w jej prawa, w tym 
osobę, która nabyła jej roszczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wskutek skreślenia art. 6 oraz ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Poprawka 69
Sylvana Rapti
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sądom krajowym możliwość nałożenia
sankcji na strony, osoby trzecie i ich 
przedstawicieli prawnych w przypadku:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne nakładanie przez sądy krajowe
sankcji na strony, osoby trzecie i ich 
przedstawicieli prawnych w przypadku:

Or. en

Poprawka 70
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) strona niszcząca wiedziała, że dowody 
były istotne dla toczących się lub 
przyszłych powództw o odszkodowanie, 
wytoczonych przez nią samą lub przeciwko 
niej;

(iii) strona niszcząca wiedziała lub też 
można zasadnie oczekiwać, że wiedziała, 
że dowody były istotne dla toczących się 
lub przyszłych powództw o 
odszkodowanie, wytoczonych przez nią 
samą lub przeciwko niej;

Or. en

Poprawka 71
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sąd krajowy orzeka w ramach 
powództwa o odszkodowanie wynikające z 
porozumień, w sprawie decyzji lub praktyk 
objętych art. 101 lub 102 Traktatu, co do 
których krajowy organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny wydały już ostateczne 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie, 

Jeżeli sąd krajowy orzeka w ramach 
powództwa o odszkodowanie wynikające z 
porozumień, w sprawie decyzji lub praktyk 
objętych art. 101 lub 102 Traktatu, co do 
których krajowy organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny wydały już ostateczne 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie, 
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państwa członkowskie zapewniają, aby sąd 
ten nie mógł wydawać orzeczeń 
sprzecznych z takim stwierdzeniem 
naruszenia. Obowiązek ten pozostaje bez 
uszczerbku dla praw i obowiązków 
wynikających z art. 267 Traktatu.

państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sąd ten nie mógł wydawać orzeczeń 
sprzecznych z takim stwierdzeniem 
naruszenia. Obowiązek ten pozostaje bez 
uszczerbku dla praw i obowiązków 
wynikających z art. 267 Traktatu, dla 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i rzetelnego procesu oraz 
dla prawa do obrony, o których mowa w 
art. 47 i 48 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej, oraz dla prawa do 
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy 
zgodnie z art. 6 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności. 
Zgodnie z powyższym decyzje krajowych 
organów ds. konkurencji oraz sądów ds. 
konkurencji są wiążące, pod warunkiem 
że nie istnieją żadne oczywiste błędy w 
dochodzeniu oraz pod warunkiem iż 
zostało zagwarantowane prawo do obrony.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować konsumentom i przedsiębiorstwom prawo do obrony, efekt wiążący nie 
ma zastosowania, jeśli powyższe prawo nie było przestrzegane.

Poprawka 72
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) uznaniu takiego zachowania za 
naruszenie unijnego lub krajowego prawa 
konkurencji;

(ii) faktach usprawiedliwiających uznanie
takiego zachowania za naruszenie unijnego 
lub krajowego prawa konkurencji;

Or. en

Poprawka 73
Hans-Peter Martin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej pięć 
lat.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej pięć 
lat, a w przypadku złożonych produktów 
finansowych – przynajmniej dziesięć lat.

Or. de

Poprawka 74
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej pięć
lat.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej trzy 
lata.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie tego okresu do trzech lat wydaje się wystarczające. Po pierwsze, powodzi będą 
i tak chcieli dochodzić swoich roszczeń o odszkodowania możliwie najszybciej po podjęciu 
wiążącej decyzji przez organ ds. konkurencji, po drugie, trzy lata to wystarczający okres na 
przygotowanie powództwa.

Poprawka 75
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 
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w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z 
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje nie wcześniej 
niż jeden rok od chwili uprawomocnienia 
się decyzji lub innego zakończenia 
postępowania.

w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z 
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje nie wcześniej 
niż dwa lata od chwili uprawomocnienia 
się decyzji lub innego zakończenia 
postępowania.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając złożoność pod względem ekonomicznym oraz trudności z terminowym 
wnoszeniem powództwa o odszkodowanie związanego z zachowaniem antykonkurencyjnym z 
uwagi na asymetrię w dostępie do informacji dotyczącą w szczególności konsumentów, 
zasadne jest wydłużenie okresu zawieszenia o jeden rok, tak aby skutecznie zagwarantować 
prawo powodów do pełnego odszkodowania.

Poprawka 76
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 
w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje nie wcześniej 
niż jeden rok od chwili uprawomocnienia 
się decyzji lub innego zakończenia 
postępowania.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 
w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z 
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje sześć 
miesięcy od daty uprawomocnienia się 
decyzji lub innego zakończenia 
postępowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy precyzyjnie określić koniec okresu zawieszenia. Ponadto sześć miesięcy wydaje się 
okresem wystarczającym na osiągnięcie celu.
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Poprawka 77
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Bez uszczerbku dla ust. 1–5 
niniejszego artykułu, powództwo o 
odszkodowanie wszcząć można przed 
upływem 10 lat od wydarzeń, które 
stanowią jego podstawę.

Or. en

Poprawka 78
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają
pozwanemu w sprawach o odszkodowanie 
możliwość podniesienia przeciwko 
roszczeniu odszkodowawczemu zarzutu 
przerzucenia przez powoda całości lub 
części nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody. Ciężar dowiedzenia faktu 
przerzucenia nadmiernych obciążeń 
spoczywa na pozwanym.

1. Państwa członkowskie mogą wdrożyć 
system oparty na orzecznictwie sądowym, 
w ramach którego zapewni się pozwanemu 
w sprawach o odszkodowanie możliwość 
podniesienia przeciwko roszczeniu 
odszkodowawczemu zarzutu przerzucenia 
przez powoda całości lub części 
nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody, w takim przypadku ciężar 
dowiedzenia faktu przerzucenia 
nadmiernych obciążeń spoczywa na 
pozwanym.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż wprowadzenie zarzutu przerzucenia obciążeń, który już istnieje w wielu systemach 
prawnych poszczególnych państw UE, jest propozycją przyjmowaną z zadowoleniem, w 
niniejszej poprawce próbuje się rozwiać wątpliwości dotyczące tego, że ustawodawstwo na 
szczeblu UE zgodne z brzmieniem niniejszego artykułu będzie niezamierzenie faworyzowało 
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bezpośrednich lub pośrednich nabywców. Mimo iż brak ustawodawstwa wiąże się z ryzykiem 
braku spójności, prawdopodobnie byłoby lepiej, aby państwa członkowskie wprowadziły 
zarzut przerzucania obciążeń w ramach orzecznictwa sądowego UE.

Poprawka 79
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają 
sądowi możliwość oszacowania, jaka część 
nadmiernego obciążenia została 
przerzucona.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że sąd krajowy ma możliwość oszacowania, jaka część nadmiernego 
obciążenia została przerzucona, aby zapobiec problemom związanym z asymetrią dostępu do 
informacji.

Poprawka 80
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli nadmierne obciążenia zostały 
przerzucone na osoby znajdujące się na 
kolejnym poziomie łańcucha dostaw, które 
ze względów prawnych nie są w stanie 
dochodzić roszczeń odszkodowawczych, 
pozwany nie może podnieść zarzutu, o 
którym mowa w poprzednim ustępie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ciężko jest określić, jaka byłaby definicja terminu „ze względów prawnych nie są w stanie”. 
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Ponadto przeszkody prawne, z powodu których konsumenci pośredni „ze względów prawnych 
nie są w stanie” dochodzić roszczeń odszkodowawczych za poniesione przez nich szkody, 
stanowiłyby naruszenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. 
sprawa Courage przeciwko Crehan; Manfredi) i w związku z tym nie powinny one zaistnieć. 
Zaproponowane brzmienie może doprowadzić do przyznania odszkodowania powodom, 
którzy nie ponieśli żadnych szkód oraz do nadwyżek rekompensaty.

Poprawka 81
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sytuacji, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, uznaje się, że 
nabywca pośredni udowodnił przerzucenie 
na niego nadmiernego obciążenia, jeśli 
wykazał, że:

W sytuacji, o której mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, w celu udowodnienia 
zaistnienia przerzucenia obciążenia,
nabywca pośredni wykaże co najmniej, że:

Or. en

Uzasadnienie

Ciężar dowodu powinien spoczywać na nabywcy pośrednim.

Poprawka 82
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skutkiem naruszenia było nadmierne 
obciążenie bezpośredniego nabywcy 
pozwanego; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 83
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) nabył te produkty lub usługi od 
bezpośredniego nabywcy lub innego 
pośredniego nabywcy, który jest 
bezpośrednio powiązany w łańcuchu 
dostaw z pozwanym; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Dowody, jakie pośredni nabywca musi przedstawić w celu udowodnienia przerzucenia 
obciążenia, są niewystarczające. Same tylko warunki, że a) zaistniało naruszenie, b) 
zaistniało nadmierne obciążenie wobec bezpośredniego nabywcy wynikające z tego 
naruszenia oraz c) produkty lub usługi będące przedmiotem naruszenia lub będące 
pochodnymi produktów lub usług będących przedmiotem naruszenia zostały zakupione, nie są 
wystarczające, aby udowodnić przerzucenie obciążenia na nabywcę pośredniego.

Poprawka 84
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zakupił takie produkty lub usługi z 
nadmiernym obciążeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Dowody, jakie pośredni nabywca musi przedstawić w celu udowodnienia przerzucenia 
obciążenia, są niewystarczające. Same tylko warunki, że a) zaistniało naruszenie, b) 
zaistniało nadmierne obciążenie wobec bezpośredniego nabywcy wynikające z tego 
naruszenia oraz c) produkty lub usługi będące przedmiotem naruszenia lub będące 
pochodnymi produktów lub usług będących przedmiotem naruszenia zostały zakupione, nie są 
wystarczające, aby udowodnić przerzucenie obciążenia na nabywcę pośredniego. Musi on 
udowodnić, że zakupił takie produkty z nadmiernym obciążeniem.
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Poprawka 85
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby sąd 
był uprawniony do oszacowania, jaka 
część nadmiernego obciążenia została 
przerzucona.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sąd był uprawniony do oszacowania, jaka 
część nadmiernego obciążenia została 
przerzucona. W wykonywaniu tego dość 
złożonego zadania sądy powinny uzyskać 
wsparcie w postaci precyzyjnych, 
prostych, zrozumiałych, łatwych do 
zastosowania i wystarczająco aktualnych 
wytycznych sporządzonych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 86
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Art. 12 i 13 nie zwalniają państw 
członkowskich z obowiązku wprowadzenia 
reguł mających na celu zapobieżenie 
podwójnym wypłatom odszkodowań, jeśli 
odszkodowanie zostało już wypłacone 
nabywcy bezpośredniemu lub 
pośredniemu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapobiegać nadwyżkom rekompensaty, ponieważ szkodziłyby one celowi zapewnienia 
równych szans na rynku wewnętrznym.

Poprawka 87
Malcolm Harbour



AM\1007105PL.doc 55/59 PE521.778v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku naruszenia popełnionego 
przez kartel stosowane było domniemanie, 
że takie naruszenie doprowadziło do 
powstania szkody. Przedsiębiorstwo 
popełniające naruszenie ma prawo 
wzruszyć to domniemanie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odwieczną ogólną zasadą prawną w UE jest to, że na powodzie spoczywa obowiązek 
udowodnienia wysokości straty. Propozycja Komisji jest sprzeczna z tą zasadą i 
doprowadziłaby do rozbieżności w systemie. Ponadto pozwany potrzebowałby zasadniczych 
dowodów ekonomicznych, aby odeprzeć takie założenie, ponadto wprowadzenie takiego 
założenia wiązałoby się ze znacznymi trudnościami w przypadkach, w których istnieje więcej 
niż jeden poziom nabywców (np. dostawca, detalista i konsument).

Poprawka 88
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku naruszenia popełnionego 
przez kartel stosowane było domniemanie, 
że takie naruszenie doprowadziło do 
powstania szkody. Przedsiębiorstwo 
popełniające naruszenie ma prawo 
wzruszyć to domniemanie.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w przypadku naruszenia najbardziej 
szkodliwego z uwagi na przedmiot 
naruszenia stosowane było domniemanie, 
że takie naruszenie doprowadziło do 
powstania szkody. Przedsiębiorstwo 
popełniające naruszenie ma prawo 
wzruszyć to domniemanie.

Or. en
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Poprawka 89
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku naruszenia popełnionego 
przez kartel stosowane było domniemanie, 
że takie naruszenie doprowadziło do
powstania szkody. Przedsiębiorstwo 
popełniające naruszenie ma prawo 
wzruszyć to domniemanie.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sądom krajowym prawo do weryfikacji 
wystąpienia szkody oraz oszacowania 
wartości szkody z uwzględnieniem 
dowodów przedstawionych przez strony.

Or. en

Uzasadnienie

Wzruszalne założenie, że do powstania szkody doszło „w przypadku naruszenia popełnionego 
przez kartel” jest uogólnianiem rzeczywistości i nie jest to określenie precyzyjne. Nie istnieją 
żadne dowody gospodarcze, że wszystkie kartele doprowadzają do powstania szkód. Komisja 
karze bardzo rozbieżne porozumienia lub układy antykonkurencyjne: poważne kartele cenowe 
oraz luźniejsze formy kontaktu między konkurentami. Nie wszystkie z nich mają swoje skutki 
gospodarcze. Ponadto brakuje wytycznych co do sposobu, w jaki pozwany może powstrzymać
takie założenie.

Poprawka 90
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
realizacja przysługującego 
poszkodowanemu prawa do 
odszkodowania nie stała się praktycznie 
niemożliwa lub nadmiernie utrudniona ze 
względu na spoczywający na nim ciężar 
dowodu, poziom szczegółowości dowodu 
oraz obowiązek wykazania stanu 
faktycznego wymagane do ustalenia 
wysokości szkody. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sąd był uprawniony do 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
realizacja przysługującego 
poszkodowanemu prawa do 
odszkodowania nie stała się praktycznie 
niemożliwa lub nadmiernie utrudniona ze 
względu na spoczywający na nim ciężar 
dowodu, poziom szczegółowości dowodu 
oraz obowiązek wykazania stanu 
faktycznego wymagane do ustalenia 
wysokości szkody.
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oszacowania wysokości szkody.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wskutek poprawek do art. 16 ust. 1.

Poprawka 91
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
organom ds. konkurencji wchodzącym w 
skład sieci organów publicznych 
stosujących unijne reguły konkurencji 
możliwość zawieszenia postępowania, jeśli 
strony takiego postępowania są 
zaangażowane w procedurę polubownego 
rozstrzygania sporu dotyczącą roszczeń 
odszkodowawczych. Odszkodowanie 
wypłacone lub mające być wypłacone 
ofiarom naruszenia wskutek takiego 
postępowania jest traktowane jako 
okoliczność łagodząca przy ustalaniu 
wysokości grzywny.

Or. en

Uzasadnienie

W interesie konsumentów i przedsiębiorstw dochodzenie odszkodowania powinno być 
racjonalne pod względem kosztów, szybkie i skuteczne. W związku z powyższym, aby zapewnić 
racjonalność pod względem kosztów, szybkość i skuteczność dochodzenia odszkodowań, 
należy zachęcać do polubownego rozstrzygania sporów na wczesnych etapach, stosując 
zachęty powiązane z grzywnami nakładanymi przez organy ds. konkurencji. Jeśli organ ds. 
konkurencji uzna, że wypłacone odszkodowanie jest odpowiednie i zgodne z prawem, 
powinien wziąć je pod uwagę przy ustalaniu wysokości grzywny.

Poprawka 92
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w następstwie zawarcia ugody roszczenie 
poszkodowanego zawierającego ugodę 
zostało zmniejszone o kwotę 
odpowiadającą części szkody, jaką 
naruszenie wyrządziło poszkodowanemu, 
przypadającej na sprawcę naruszenia 
będącego stroną ugody. Współsprawcy 
naruszenia, którzy nie zawarli ugody, nie 
mogą odzyskać części zapłaconego 
odszkodowania przypadającej na 
współsprawcę naruszenia, który zawarł 
ugodę, w odniesieniu do pozostałej części 
roszczenia. Jedynie w przypadku gdy 
współsprawcy naruszenia, którzy nie 
zawarli ugody, nie są w stanie wypłacić 
odszkodowania odpowiadającego 
pozostałej części roszczenia, sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę, może 
zostać zobowiązany do wypłaty 
odszkodowania na rzecz poszkodowanego, 
który zawarł ugodę.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w następstwie zawarcia ugody roszczenie 
poszkodowanego zawierającego ugodę 
zostało zmniejszone o kwotę 
odpowiadającą części szkody, jaką 
naruszenie wyrządziło poszkodowanemu, 
przypadającej na sprawcę naruszenia 
będącego stroną ugody. Współsprawcy 
naruszenia, którzy nie zawarli ugody, nie 
mogą odzyskać części zapłaconego 
odszkodowania przypadającej na 
współsprawcę naruszenia, który zawarł 
ugodę, w odniesieniu do pozostałej części 
roszczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić możliwość, że w przypadku, w którym współsprawcy naruszenia, którzy nie 
zawarli ugody, nie są w stanie wypłacić odszkodowania odpowiadającego pozostałej części 
roszczenia, współsprawca, który zawarł ugodę, mimo iż zawarł ją wcześniej, może zostać 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego, który zawarł ugodę, 
ponieważ jest ona sprzeczna z początkowym celem Komisji Europejskiej, jako że zniechęca do 
zawierania ugód.

Poprawka 93
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy i przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej do dnia […] [obliczyć dzień 
przypadający pięć lat po upływie terminu 
transpozycji niniejszej dyrektywy].

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy i przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej do dnia […] [obliczyć dzień 
przypadający pięć lat po upływie terminu 
transpozycji niniejszej dyrektywy].

Do sprawozdania jest dołączona spójna 
ocena powdrożeniowa funkcjonowania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń oraz zbiorowego alternatywnego 
rozstrzygania sporów w sektorze 
konkurencji, ze szczególną oceną 
zasadności rozszerzenia zakresu 
zastosowania takich mechanizmów na 
inne sektory lub ustanowienia takiego 
mechanizmu na szczeblu UE w celu 
zapewnienia skutecznej ochrony 
konsumentów oraz zrównoważonego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en


