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Poprawka 1
Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o zapewnienie, że 
banki zwrócą pomoc państwa zaraz po 
uzdrowieniu sektora finansowego, co 
zagwarantuje uczciwą konkurencję na 
rynku wewnętrznym;

2. zwraca się do Komisji o zapewnienie, że 
banki zwrócą pomoc państwa zaraz po 
uzdrowieniu sektora finansowego, co 
zagwarantuje uczciwą konkurencję na
rynku wewnętrznym i równe warunki 
wycofania się z niego;

Or. en

Poprawka 2
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o zapewnienie, że 
banki zwrócą pomoc państwa zaraz po 
uzdrowieniu sektora finansowego, co 
zagwarantuje uczciwą konkurencję na 
rynku wewnętrznym;

2. zwraca się do Komisji o zapewnienie, że 
banki zwrócą pomoc państwa zaraz po 
uzdrowieniu sektora finansowego, co 
zagwarantuje uczciwą konkurencję na 
rynku wewnętrznym; podkreśla, że 
w perspektywie długoterminowej 
konieczne jest całkowite zaprzestanie 
stosowania wszelkich tymczasowych zasad 
pomocy państwa, w szczególności 
w sektorze samochodowym;

Or. de

Poprawka 3
Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2 a. wzywa Komisję do dokonania oceny 
wpływu środków warunkujących 
zachowanie na konkurencję oraz skutków 
takich środków w odniesieniu do klientów
i konsumentów;

Or. en

Poprawka 4
Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 b. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
wszystkich bezpośrednich i pośrednich 
form środków wsparcia, które mogłyby 
potencjalnie zakłócać konkurencję, lecz 
obecnie nie są uznawane za pomoc 
państwa. 

Or. en

Poprawka 5
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. wzywa Komisję, aby w swoim rocznym 
sprawozdaniu dotyczącym polityki 
konkurencji wyeksponowała bardziej 
korzyści wynikające dla konsumentów 
z konkurencji;

Or. de
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Poprawka 6
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę rozwijania synergii 
między polityką konkurencji a polityką 
ochrony konsumentów, w tym utworzenia 
europejskiej formy dochodzenia roszczeń 
zbiorowych dla indywidualnych ofiar 
naruszeń prawa konkurencji;

3. podkreśla potrzebę rozwijania synergii 
między polityką konkurencji a polityką 
ochrony konsumentów, w tym 
przeanalizowania, w jaki sposób
europejska forma dochodzenia roszczeń 
zbiorowych dla indywidualnych ofiar 
naruszeń prawa konkurencji mogłaby 
zostać włączona do istniejących 
krajowych systemów prawnych;

Or. de

Poprawka 7
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę rozwijania synergii 
między polityką konkurencji a polityką 
ochrony konsumentów, w tym utworzenia 
europejskiej formy dochodzenia roszczeń 
zbiorowych dla indywidualnych ofiar 
naruszeń prawa konkurencji;

3. podkreśla potrzebę rozwijania synergii 
między polityką konkurencji a polityką 
ochrony konsumentów, w tym utworzenia 
europejskiej formy dochodzenia roszczeń 
zbiorowych dla indywidualnych ofiar 
naruszeń prawa konkurencji zgodnie 
z kryteriami określonymi w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 26 
marca 2009 r. – np. z wymogiem 
wypłacania odszkodowania za faktycznie 
poniesione straty określonej grupie ludzi 
lub podmiotowi przez nią wyznaczonemu;

Or. de
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Poprawka 8
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę rozwijania synergii 
między polityką konkurencji a polityką 
ochrony konsumentów, w tym utworzenia 
europejskiej formy dochodzenia roszczeń 
zbiorowych dla indywidualnych ofiar 
naruszeń prawa konkurencji;

3. podkreśla potrzebę rozwijania synergii 
między polityką konkurencji a polityką 
ochrony konsumentów, w tym utworzenia 
europejskiej formy dochodzenia roszczeń 
zbiorowych, opierającej się na zasadzie 
wyrażenia zgody (ang. opt-in), dla 
indywidualnych ofiar naruszeń prawa 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 9
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. z zadowoleniem przyjmuje „pionowe” 
rozporządzenie o wyłączeniach 
grupowych, jako że zapewnia ono 
równowagę między producentami 
a dystrybutorami; wskazuje jednak, że 
nieprzestrzeganie okresu obowiązywania 
klauzul dotyczących konkurencji nie 
należy do rzadkości i wzywa Komisję do 
zwrócenia szczególnej uwagi na tego 
rodzaju nadużycia;

Or. de

Poprawka 10
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3 b. uważa, że w kontekście prowadzonej 
obecnie przez Komisję kontroli rynku 
handlu należy krytycznie zbadać 
działalność międzynarodowych grup 
dystrybucyjnych, ponieważ nie wydaje się, 
aby korzystniejsze ceny uzyskiwane przez 
te grupy z racji ich siły rynkowej 
znajdowały przełożenie na niższe ceny 
detaliczne dla konsumentów;

Or. de

Poprawka 11
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 c. zwraca się ponownie do Komisji 
o dokonanie przeglądu podstawy 
obliczania kar oraz – odpowiednio – do 
włączenia nowych zasad nakładania kar 
do rozporządzenia (WE) nr 1/2003;

Or. de

Poprawka 12
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że należy wzmocnić 
współpracę pomiędzy Komisją
a krajowymi organami ds. konkurencji
w celu opracowania wspólnej koncepcji
w zakresie konkurencji na rynku 
produktów spożywczych – opartej na 
ciągłej wymianie informacji, wczesnym 
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rozpoznawaniu problemów
i skuteczniejszym podziale zadań 
pomiędzy członków europejskiej sieci 
konkurencji – ponieważ rynki produktów 
spożywczych mają często charakter 
krajowy i odznaczają się odmiennymi 
uwarunkowaniami prawnymi, 
ekonomicznymi i kulturowymi;

Or. el

Poprawka 13
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że celem wzmocnienia 
współpracy powinno być przygotowanie 
spójnego podejścia w zakresie ochrony, 
kontroli i wdrożenia przepisów prawa 
konkurencji z myślą o zapewnieniu 
uczciwej konkurencji na rynkach 
produktów spożywczych i optymalnej 
wydajności łańcucha dostaw żywności, co 
przyniesie korzyści konsumentom;  

Or. el

Poprawka 14
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina o potrzebie wewnętrznego 
rynku energii, który umożliwia 
konsumentom zakup energii po 
przystępnych cenach; zwraca się do 
Komisji o zapewnienie, że fuzje nie 
podważą zalet liberalizacji rynku w oczach 
konsumentów; wskazuje na pilny charakter 

4. przypomina o potrzebie wewnętrznego 
rynku energii, który umożliwia 
konsumentom zakup energii po 
przystępnych cenach i podkreśla 
konieczność przyspieszenia pełnego 
wdrożenia pakietów z zakresu 
wewnętrznego rynku energii; zwraca się 



AM\837373PL.doc 9/12 PE452.579v01-00

PL

zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
wynikającymi z regulacji stawek za 
energię;

do Komisji o zapewnienie, że fuzje nie 
podważą zalet liberalizacji rynku w oczach 
konsumentów; wskazuje na pilny charakter 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
wynikającymi z regulacji stawek za 
energię;

Or. de

Poprawka 15
Lara Comi

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję Europejską, aby 
dążyła do urzeczywistnienia rynku 
wewnętrznego dla transportu kolejowego 
w oparciu o liberalizację krajowych 
rynków transportu pasażerskiego; 
ponadto zwraca się do Komisji, aby 
w okresie przejściowym zaproponowała 
klauzulę wzajemności dla każdego 
państwa członkowskiego, które zdecyduje 
się na wcześniejsze otwarcie swojego 
rynku;

Or. it

Poprawka 16
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ubolewa nad brakiem postępów 
w zwiększaniu konkurencji w sektorze 
farmaceutycznym; zwraca się do Komisji, 
aby walczyła z klastrami patentowymi, 
które opóźniają wprowadzanie do obrotu 
leków generycznych i ograniczają dostęp 
pacjentów do leków po przystępnych 

5. ubolewa nad brakiem postępów 
w zwiększaniu konkurencji w sektorze 
farmaceutycznym i wzywa Komisję do 
przyspieszenia ustanowienia jednolitego 
rynku produktów farmaceutycznych np. 
przez powierzenie Europejskiej Agencji 
Leków większej roli w przypadku leków 
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cenach; wzywa Komisję do przyjęcia 
środków karnych w przypadku 
wprowadzających w błąd kampanii 
informacyjnych przeciwko lekom 
generycznym;

objętych centralnym pozwoleniem; zwraca 
się do Komisji, aby walczyła z klastrami 
patentowymi, które opóźniają 
wprowadzanie do obrotu leków 
generycznych i ograniczają dostęp 
pacjentów do leków po przystępnych 
cenach; wzywa Komisję do przyjęcia 
środków karnych w przypadku 
wprowadzających w błąd kampanii 
informacyjnych przeciwko lekom 
generycznym;

Or. de

Poprawka 17
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ubolewa nad brakiem postępów 
w zwiększaniu konkurencji w sektorze 
farmaceutycznym; zwraca się do Komisji, 
aby walczyła z klastrami patentowymi, 
które opóźniają wprowadzanie do obrotu 
leków generycznych i ograniczają dostęp 
pacjentów do leków po przystępnych 
cenach; wzywa Komisję do przyjęcia 
środków karnych w przypadku 
wprowadzających w błąd kampanii 
informacyjnych przeciwko lekom 
generycznym;

5. ubolewa nad brakiem postępów 
w zwiększaniu konkurencji w sektorze 
farmaceutycznym; zwraca się do Komisji, 
aby walczyła z nadużyciami mogącymi 
wynikać z regularnego stosowania 
klastrów patentowych, które opóźniają 
wprowadzanie do obrotu leków 
generycznych i ograniczają dostęp 
pacjentów do leków po przystępnych 
cenach; wzywa Komisję do przyjęcia 
środków karnych w przypadku 
wprowadzających w błąd kampanii 
informacyjnych przeciwko lekom 
generycznym;

Or. en

Poprawka 18
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5 a. uważa, że konkurencja w sektorze 
zdrowia mogłaby poprawić jakość usług 
opieki zdrowotnej z korzyścią dla 
pacjentów europejskich; wzywa Komisję 
do nadzorowania sektora zdrowia, a 
w szczególności konkurencji pomiędzy 
szpitalami publicznymi i prywatnymi;
zwraca się do Komisji, aby przyjrzała się 
wnikliwie przypadkom skarg prywatnych 
szpitali w sprawie subsydiowania 
skrośnego na rzecz szpitali publicznych 
w państwach, które zliberalizowały ten 
sektor;

Or. en

Poprawka 19
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje utworzenie patentu 
europejskiego i ogólnounijnego 
mechanizmu rozstrzygania sporów 
patentowych w celu przeciwdziałania 
zakłóceniom spowodowanym przez obecne 
przepisy patentowe;

6. zdecydowanie popiera utworzenie 
patentu europejskiego i ogólnounijnego 
mechanizmu rozstrzygania sporów 
patentowych w celu przeciwdziałania 
zakłóceniom spowodowanym przez obecne 
przepisy patentowe;

Or. de

Poprawka 20
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. proponuje utworzenie patentu 
europejskiego i ogólnounijnego 

6. proponuje utworzenie patentu UE
i ogólnounijnego mechanizmu 
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mechanizmu rozstrzygania sporów 
patentowych w celu przeciwdziałania 
zakłóceniom spowodowanym przez obecne 
przepisy patentowe;

rozstrzygania sporów patentowych w celu 
przeciwdziałania zakłóceniom 
spowodowanym przez obecne przepisy 
patentowe;

Or. en

Poprawka 21
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 a. uważa, że przypadki łamania prawa 
konkurencji na rynku kart płatniczych 
mają negatywne konsekwencje dla 
konsumentów; popiera wysiłki Komisji 
mające na celu walkę z wyjątkowo 
wysokimi transgranicznymi 
wielostronnymi opłatami za wymianę, 
które powodują wzrost cen produktów dla 
konsumentów..

Or. en


