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Poprawka 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że konsumenci, 
którzy ponieśli szkodę i pragną wstąpić na 
drogę sądową, aby dochodzić roszczeń 
napotykają na poważne przeszkody co do 
skuteczności i przystępności ze względu na 
wysokie koszty sądowe, skomplikowane i 
długotrwałe procedury oraz brak
informacji o możliwych sposobach 
dochodzenia roszczeń,

A. mając na uwadze, że konsumenci, 
którzy ponieśli szkodę mają do dyspozycji 
liczne możliwości pozasądowego 
rozstrzygania sporów, aby dochodzić 
roszczeń, a droga prawna wiąże się z 
poważnymi przeszkodami co do 
skuteczności i przystępności procedur,
skomplikowanymi i długotrwałymi 
procedurami oraz brakiem informacji,

Or. de

Poprawka 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że konsumenci, 
którzy ponieśli szkodę i pragną wstąpić na 
drogę sądową, aby dochodzić roszczeń 
napotykają na poważne przeszkody co do 
skuteczności i przystępności ze względu na 
wysokie koszty sądowe, skomplikowane i 
długotrwałe procedury oraz brak 
informacji o możliwych sposobach 
dochodzenia roszczeń,

A. mając na uwadze, że konsumenci, 
którzy ponieśli szkodę i pragną wstąpić na 
drogę sądową, aby indywidualnie 
dochodzić roszczeń, często napotykają na 
poważne przeszkody co do dostępności, 
skuteczności i przystępności ze względu na 
koszty sądowe, które czasem są wysokie, 
potencjalne koszty psychologiczne, 
skomplikowane i długotrwałe procedury 
oraz brak informacji o możliwych 
sposobach dochodzenia roszczeń,

Or. en
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Poprawka 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że indywidualne 
procesy sądowe są często nieskutecznym 
środkiem powstrzymania praktyk 
sprzecznych z prawem lub uzyskania 
odszkodowania, gdyż konsumenci 
niechętnie wszczynają postępowania, 
szczególnie jeżeli wysokość straty jest 
niewielka w stosunku do kosztów,

B. mając na uwadze, że w niektórych 
przypadkach indywidualne procesy 
sądowe są nieskutecznym środkiem 
powstrzymania praktyk sprzecznych z 
prawem lub uzyskania odszkodowania, 
gdyż niektórzy konsumenci niechętnie 
wszczynają postępowania, szczególnie 
jeżeli wysokość straty jest niewielka w 
stosunku do ewentualnych kosztów,

Or. de

Poprawka 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że indywidualne 
procesy sądowe są często nieskutecznym 
środkiem powstrzymania praktyk 
sprzecznych z prawem lub uzyskania 
odszkodowania, gdyż konsumenci 
niechętnie wszczynają postępowania, 
szczególnie jeżeli wysokość straty jest 
niewielka w stosunku do kosztów,

B. mając na uwadze, że indywidualne 
procesy sądowe mogą stanowić 
nieskuteczny środek powstrzymania 
praktyk sprzecznych z prawem lub 
uzyskania odszkodowania, gdyż 
konsumenci niechętnie wszczynają 
postępowania, szczególnie jeżeli wysokość 
straty jest niewielka w stosunku do 
kosztów,

Or. en

Poprawka 5
Hans-Peter Mayer
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Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że indywidualne 
procesy sądowe są często nieskutecznym 
środkiem powstrzymania praktyk 
sprzecznych z prawem lub uzyskania 
odszkodowania, gdyż konsumenci 
niechętnie wszczynają postępowania, 
szczególnie jeżeli wysokość straty jest 
niewielka w stosunku do kosztów,

B. mając na uwadze, że indywidualne 
procesy sądowe są czasami nieskutecznym 
środkiem powstrzymania praktyk 
sprzecznych z prawem lub uzyskania 
odszkodowania, gdyż konsumenci 
niechętnie wszczynają postępowania, 
szczególnie jeżeli wysokość straty jest 
niewielka w stosunku do kosztów,

Or. de

Poprawka 6
Marielle Gallo

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że indywidualne 
procesy sądowe są często nieskutecznym 
środkiem powstrzymania praktyk 
sprzecznych z prawem lub uzyskania 
odszkodowania, gdyż konsumenci 
niechętnie wszczynają postępowania, 
szczególnie jeżeli wysokość straty jest 
niewielka w stosunku do kosztów,

B. mając na uwadze, że indywidualne 
procesy sądowe mogą stanowić 
nieskuteczny środek powstrzymania 
praktyk sprzecznych z prawem lub 
uzyskania odszkodowania, gdyż 
konsumenci niechętnie wszczynają 
postępowania, szczególnie jeżeli wysokość 
straty jest niewielka w stosunku do 
kosztów; przypomina jednak, że 
rozporządzenie (WE) nr 861/2007 
ustanawiające europejskie postępowanie 
w sprawie drobnych roszczeń ma na celu 
polepszenie dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, uproszczenie 
postępowania spornego w sprawie 
drobnych roszczeń transgranicznych i 
ograniczenie związanych z tym kosztów;

Or. en
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Poprawka 7
Robert Rochefort

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że indywidualne
procesy sądowe są często nieskutecznym 
środkiem powstrzymania praktyk 
sprzecznych z prawem lub uzyskania 
odszkodowania, gdyż konsumenci 
niechętnie wszczynają postępowania, 
szczególnie jeżeli wysokość straty jest 
niewielka w stosunku do kosztów,

B. mając na uwadze, że w sytuacji, gdy 
duża grupa obywateli i przedsiębiorstw 
pada ofiarą tego samego przestępstwa, 
roszczenia indywidualne nie stanowią 
skutecznego środka powstrzymania 
przedmiotowych praktyk sprzecznych z 
prawem lub uzyskania odszkodowania za 
szkodę spowodowaną tymi praktykami, 
szczególnie jeżeli wysokość straty jest 
niewielka w stosunku do kosztów,

Or. fr

Poprawka 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Projekt opinii
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że specjalne 
badanie na temat dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w 15 krajach Unii 
Europejskiej, opublikowane przez 
Eurobarometr w październiku 2004 r., 
wykazało, że co piąty konsument nie 
wstąpi na drogę sądową w sporze 
opiewającym na kwotę poniżej 1000 euro, 
a co drugi – w sporze opiewającym na 
kwotę poniżej 200 euro;

Or. en
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Poprawka 9
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w przypadku 
powództwa zbiorowego 79%
konsumentów w Europie deklaruje 
większą gotowość do obrony swoich praw 
na drodze sądowej,

C. mając na uwadze, że w przypadku 
powództwa zbiorowego konsumenci z 
różnych państw członkowskich byliby w 
różnym stopniu gotowi do obrony swoich 
praw na drodze sądowej,

Or. de

Poprawka 10
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w przypadku 
powództwa zbiorowego 79% konsumentów 
w Europie deklaruje większą gotowość do 
obrony swoich praw na drodze sądowej,

C. mając na uwadze, że według badania 
Flash Eurobarometr na temat 
nastawienia konsumentów do sprzedaży 
transgranicznej i ochrony konsumentów, 
opublikowanego w marcu 2011, 79% 
konsumentów w Europie deklaruje większą 
gotowość do obrony swoich praw na 
drodze sądowej w przypadku powództwa 
zbiorowego,

Or. en

Poprawka 11
Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt C preambuły
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w przypadku 
powództwa zbiorowego 79% konsumentów 
w Europie deklaruje większą gotowość do 
obrony swoich praw na drodze sądowej,

C. mając na uwadze, że większość sporów 
konsumenckich rozwiązywana jest za 
pomocą procedur pozasądowych, 
zwłaszcza poprzez alternatywne metody 
rozwiązywania sporów (ADR),

Or. en

Poprawka 12
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w przypadku 
powództwa zbiorowego 79% 
konsumentów w Europie deklaruje większą 
gotowość do obrony swoich praw na 
drodze sądowej,

C. mając na uwadze, że w przypadku 
powództwa zbiorowego 79% 
konsumentów w Europie deklaruje większą 
gotowość do obrony swoich praw na 
drodze sądowej, ponieważ możliwość 
połączenia sił w celu obrony swoich praw 
prowadzi do osiągnięcia znacznych 
korzyści pod względem kosztów i 
skuteczności,

Or. lt

Poprawka 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że same środki 
publiczne w postaci zaprzestania 
naruszenia i nałożenia grzywny nie 
pozwalają konsumentom na uzyskanie 

D. mając na uwadze, że środki publiczne w 
postaci zaprzestania naruszenia i nałożenia 
grzywny są najlepszym sposobem karania 
za wykroczenia, gdyż społeczeństwo jako 
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odszkodowania za poniesioną szkodę, całość czerpie korzyści z odszkodowania,

Or. de

Poprawka 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt E preambuły

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że rezultaty 
uzyskiwane przy pomocy obecnych 
instrumentów rekompensat dla 
konsumentów oraz środków 
wykonawczych na szczeblu UE nie są
uznawane za dostateczne,

E. mając na uwadze, że rezultaty 
uzyskiwane za pomocą obecnych 
instrumentów rekompensat dla 
konsumentów oraz środków 
wykonawczych na szczeblu UE mogą być
uznane za dostateczne i dlatego żadne 
dalsze kroki nie są konieczne,

Or. de

Poprawka 15
Wim van de Camp

Projekt opinii
Punkt E preambuły

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że rezultaty 
uzyskiwane przy pomocy obecnych 
instrumentów rekompensat dla 
konsumentów oraz środków 
wykonawczych na szczeblu UE nie są 
uznawane za dostateczne,

E. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich rezultaty 
uzyskiwane za pomocą obecnych 
instrumentów rekompensat dla 
konsumentów oraz środków 
wykonawczych, a także koordynacja 
krajowych systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń na szczeblu UE,
mogą nie być dostateczne,

Or. en
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Poprawka 16
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Punkt E preambuły

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że rezultaty 
uzyskiwane przy pomocy obecnych 
instrumentów rekompensat dla 
konsumentów oraz środków 
wykonawczych na szczeblu UE nie są 
uznawane za dostateczne,

E. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich rezultaty 
uzyskiwane za pomocą obecnych 
instrumentów rekompensat dla 
konsumentów oraz środków 
wykonawczych mogą nie być dostateczne,

Or. en

Poprawka 17
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Punkt E preambuły

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że rezultaty
uzyskiwane przy pomocy obecnych 
instrumentów rekompensat dla 
konsumentów oraz środków 
wykonawczych na szczeblu UE nie są 
uznawane za dostateczne,

E. mając na uwadze, że obecne 
instrumenty rekompensat dla 
konsumentów oraz środki wykonawcze na 
szczeblu UE nie są wystarczająco dobrze 
znane i dlatego są wciąż zbyt rzadko 
wykorzystywane,

Or. de

Poprawka 18
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab

Projekt opinii
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że dotychczas 16 
państw członkowskich wprowadziło do 
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swoich systemów prawnych mechanizmy 
zbiorowego dochodzenia roszczeń 
różniące się znacznie pod względem 
zakresu stosowania, cech formalnych 
(status prawny, kategorie 
poszkodowanych, rodzaj procedury (opt-
in/opt-out), finansowanie lub rola 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów równolegle do dochodzenia 
odszkodowania na drodze sądowej) i 
skuteczności, tworząc prawdziwą mozaikę 
prawną na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt F preambuły

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że zbiorowe 
roszczenia w ramach jednego procesu 
dochodzenia roszczeń lub możliwość 
wnoszenia takich roszczeń przez 
przedstawiciela lub podmiot działający w 
interesie publicznym mogłoby uprościć 
postępowanie i zmniejszyć koszty dla 
zaangażowanych stron,

F. mając na uwadze, że zbiorowe 
roszczenia w ramach jednego procesu 
dochodzenia roszczeń lub możliwość 
wnoszenia takich roszczeń przez 
przedstawiciela lub podmiot działający w 
interesie publicznym mogłyby potencjalnie
uprościć postępowanie i zmniejszyć koszty 
dla poszczególnych osób występujących z 
roszczeniem, jednocześnie jednak 
wzrosłyby lawinowo koszty dla 
pozwanych,

Or. de

Poprawka 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt G preambuły
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Projekt opinii Poprawka

G. mając na uwadze, że integracja rynków 
europejskich i związany z nią wzrost
działalności transgranicznej podkreślają
potrzebę spójnego podejścia na skalę 
unijną w celu rozwiązania problemów 
związanych ze zbiorowym dochodzeniem 
roszczeń, które pozostawiają 
konsumentów z niczym, gdyż w ramach 
zbiorowego dochodzenia roszczeń i 
udzielania odszkodowań w wielu 
państwach członkowskich brak jest 
rozwiązań transgranicznych,

G. mając na uwadze, że mimo integracji
rynków europejskich i związanego z nią 
wzrostu działalności transgranicznej 
występuje stosunkowo niewiele 
przypadków zbiorowej szkody i dlatego nie 
jest konieczne podejście na skalę unijną w 
celu rozwiązania problemów związanych z 
przypadkami zbiorowej szkody,

Or. de

Poprawka 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Punkt G preambuły

Projekt opinii Poprawka

G. mając na uwadze, że integracja rynków 
europejskich i związany z nią wzrost 
działalności transgranicznej podkreślają 
potrzebę spójnego podejścia na skalę 
unijną w celu rozwiązania problemów
związanych ze zbiorowym dochodzeniem 
roszczeń, które pozostawiają konsumentów 
z niczym, gdyż w ramach zbiorowego 
dochodzenia roszczeń i udzielania 
odszkodowań w wielu państwach 
członkowskich brak jest rozwiązań 
transgranicznych,

G. mając na uwadze, że integracja rynków 
europejskich i związany z nią wzrost 
działalności transgranicznej podkreślają 
potrzebę spójnego podejścia na skalę 
unijną w celu rozwiązania problemów, 
które pozostawiają konsumentów z 
niczym, gdyż w ramach zbiorowego 
dochodzenia roszczeń i udzielania 
odszkodowań w wielu państwach 
członkowskich brak jest rozwiązań 
transgranicznych,

Or. en

Poprawka 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Projekt opinii
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ga. mając na uwadze, że systemy 
zbiorowego dochodzenia roszczeń nie 
należą do tradycji prawnej większości 
państw członkowskich,

Or. de

Poprawka 23
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Punkt Gb preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Gb. mając na uwadze, że ewentualny 
system zbiorowego dochodzenia roszczeń 
może być rozsądnym uzupełnieniem 
indywidualnej ochrony prawnej, jednak 
nie może jej wykluczać,

Or. de

Poprawka 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt Gc preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Gc. mając na uwadze, że doświadczenia 
niektórych krajów jasno pokazują, że już 
sama groźba wszczęcia procedury 
zbiorowego dochodzenia roszczeń 
powoduje znaczne koszty dla 
przedsiębiorstw, mimo że nie 
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udowodniono im popełnienia 
wykroczenia,

Or. de

Poprawka 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Śródtytuł pierwszy

Projekt opinii Poprawka

Konieczne są ramy unijne skreślony

Or. de

Poprawka 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecne ramy dochodzenia 
roszczeń i środki wykonawcze w UE 
spowodowały, że znaczna część 
konsumentów i MŚP, które poniosły 
szkodę nie otrzymują rekompensat, a 
utrzymujące się bezprawne praktyki 
powodują łącznie znaczne straty dla 
społeczeństwa;

1. podkreśla, że znaczna część 
konsumentów i MŚP, którzy ponieśli 
szkodę, nie otrzymuje rekompensat, a 
bezprawne praktyki powodują łącznie
straty dla społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecne ramy dochodzenia 
roszczeń i środki wykonawcze w UE 
spowodowały, że znaczna część 
konsumentów i MŚP, które poniosły 
szkodę nie otrzymują rekompensat, a 
utrzymujące się bezprawne praktyki 
powodują łącznie znaczne straty dla 
społeczeństwa;

1. podkreśla, że obecne ramy prawne na 
szczeblu UE, mające na celu 
wyeliminowanie łamania prawa i 
wspieranie współpracy między właściwymi 
władzami krajowymi, wykazują wiele 
braków; wzywa Komisję do dalszego 
umacniania i zwiększania skuteczności 
dyrektywy 98/27/WE w sprawie nakazów 
zaprzestania szkodliwych praktyk w celu 
ochrony interesów konsumentów oraz 
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 w 
sprawie współpracy między organami 
krajowymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie przepisów prawa w 
zakresie ochrony konsumentów w celu 
zagwarantowania właściwego 
egzekwowania praw konsumentów przez 
władze publiczne w UE; podkreśla jednak, 
że ani dyrektywa 98/27/WE ani 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 nie 
dają konsumentom możliwości uzyskania 
rekompensaty za poniesione straty;

Or. en

Poprawka 28
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecne ramy dochodzenia 
roszczeń i środki wykonawcze w UE 
spowodowały, że znaczna część
konsumentów i MŚP, które poniosły 
szkodę nie otrzymują rekompensat, a 
utrzymujące się bezprawne praktyki 
powodują łącznie znaczne straty dla 
społeczeństwa;

1. podkreśla, że obecne ramy dochodzenia 
roszczeń i środki wykonawcze w 
niektórych państwach członkowskich 
spowodowały, że konsumenci i MŚP, 
którzy ponieśli szkodę, nie otrzymują 
rekompensat, a utrzymujące się bezprawne 
praktyki mogą powodować łącznie znaczne 
straty dla społeczeństwa;
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Or. en

Poprawka 29
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że obecne ramy dochodzenia 
roszczeń i środki wykonawcze w UE 
spowodowały, że znaczna część 
konsumentów i MŚP, które poniosły 
szkodę nie otrzymują rekompensat, a 
utrzymujące się bezprawne praktyki 
powodują łącznie znaczne straty dla 
społeczeństwa;

1. podkreśla, że z powodu 
niewystarczającej znajomości obecnych 
ram dochodzenia roszczeń i środków 
wykonawczych w UE znaczna część 
konsumentów i MŚP, którzy ponieśli
szkodę, nie dochodzi swoich roszczeń, a 
utrzymujące się bezprawne praktyki 
powodują łącznie znaczne straty dla 
społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 30
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa zatem Komisję do 
bezzwłocznego zapewnienia 
rozpowszechnienia wśród konsumentów i 
przedsiębiorców wiedzy na temat 
istniejących już instrumentów prawnych 
takich jak rozporządzenie (WE) nr 
861/2007 ustanawiające europejskie 
postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń, dyrektywa 2008/52 w sprawie 
niektórych aspektów mediacji w sprawach 
cywilnych i handlowych oraz 
rozporządzenie (WE) nr 805/2004 w 
sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu 
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Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych; 
proponuje, by w zakrojoną na szeroką 
skalę kampanię informacyjną 
zaangażować urzędy krajowe, sądy, izby 
adwokackie i handlowe, centrale 
konsumenckie, ubezpieczycieli 
zajmujących się kosztami związanymi z 
ochroną interesów prawnych oraz inne 
właściwe organizacje; wzywa do 
zapewnienia wsparcia finansowego na 
przeprowadzenie odpowiednich kampanii 
ogólnoeuropejskich i krajowych;

Or. de

Poprawka 31
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że obecna sytuacja jest nie 
tylko szkodliwa dla konsumentów, którzy 
stanowią słabszą stronę w transakcjach 
rynkowych, ale również tworzy nierówne 
warunki rynkowe dla przedsiębiorstw, 
które stosują się do przepisów w związku z 
nieuczciwą konkurencją;

2. podkreśla, że obecnie nie istnieje żaden 
skuteczny system prawny regulujący 
kwestię wypłacania indywidualnym 
osobom odszkodowania za straty 
spowodowane naruszeniami prawa 
konkurencji w sprawach dotyczących 
roszczeń; zauważa, że organy ds. 
konkurencji karzą naruszenia prawa 
konkurencji, ale że zgodnie z krajowymi 
przepisami proceduralnymi poszkodowani 
mogą uzyskać odszkodowanie wyłącznie 
na własną rękę za pośrednictwem sądów 
krajowych, co prowadzi to tego, że 
zasadniczo konsumenci bezpośrednio 
poszkodowani w wyniku naruszenia 
prawa konkurencji nie uzyskują 
odszkodowania, a grzywny są uiszczane 
na rzecz państwa, co stanowi przykład 
braku sprawiedliwości;

Or. lt
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Poprawka 32
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że obecna sytuacja jest nie 
tylko szkodliwa dla konsumentów, którzy 
stanowią słabszą stronę w transakcjach 
rynkowych, ale również tworzy nierówne 
warunki rynkowe dla przedsiębiorstw, 
które stosują się do przepisów w związku z 
nieuczciwą konkurencją;

2. podkreśla, że obecnie nie istnieje żaden 
skuteczny system prawny regulujący 
kwestię wypłacania indywidualnym 
osobom odszkodowania za straty 
spowodowane naruszeniami prawa 
konkurencji w sprawach dotyczących 
roszczeń; zauważa, że organy ds. 
konkurencji karzą naruszenia prawa
konkurencji, ale że zgodnie z krajowymi 
przepisami proceduralnymi poszkodowani 
mogą uzyskać odszkodowanie wyłącznie 
na własną rękę za pośrednictwem sądów 
krajowych, co prowadzi to tego, że 
zasadniczo konsumenci bezpośrednio 
poszkodowani w wyniku naruszenia 
prawa konkurencji nie uzyskują 
odszkodowania, a grzywny są uiszczane 
na rzecz państwa, co stanowi przykład 
braku sprawiedliwości;

Or. lt

Poprawka 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza z zaniepokojeniem, że obecny 
brak odszkodowań stanowi istotną lukę w 
systemie prawnym gdyż pozwala 
przedsiębiorstwom handlowym na 
osiąganie zysków w sposób nielegalny;

skreślony
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Or. de

Poprawka 34
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza z zaniepokojeniem, że obecny 
brak odszkodowań stanowi istotną lukę w 
systemie prawnym gdyż pozwala 
przedsiębiorstwom handlowym na 
osiąganie zysków w sposób nielegalny;

skreślony

Or. de

Poprawka 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że z uwagi na różnorodność 
obecnych systemów krajowych, brak 
spójnego podejścia do dochodzenia 
roszczeń zbiorowych na szczeblu UE może 
utrudnić korzystanie przez obywateli i 
przedsiębiorstwa z przysługujących im 
praw oraz powoduje nierówne 
egzekwowanie tych praw;

4. stwierdza, że z uwagi na różnorodność 
obecnych systemów krajowych, brak 
pewności prawa i spójności w całej UE 
może utrudnić korzystanie przez obywateli 
i przedsiębiorstwa z przysługujących im 
praw oraz powoduje nierówne 
egzekwowanie tych praw;

Or. en

Poprawka 36
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że z uwagi na różnorodność 
obecnych systemów krajowych, brak 
spójnego podejścia do dochodzenia 
roszczeń zbiorowych na szczeblu UE może 
utrudnić korzystanie przez obywateli i 
przedsiębiorstwa z przysługujących im 
praw oraz powoduje nierówne 
egzekwowanie tych praw;

4. stwierdza, że nie należy naruszać 
różnorodności obecnych systemów 
krajowych ani zasady pomocniczości 
poprzez tworzenie jednolitego i 
uniwersalnego systemu, który starałby się 
łączyć bardzo złożone i różnorodne 
tradycje prawne w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 37
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że sytuacja ta powoduje 
znaczną dyskryminację w dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości ze szkodą dla 
rynku wewnętrznego, gdyż konsumenci i 
przedsiębiorstwa są odmiennie traktowani 
ze względu na miejsce zamieszkania;

5. podkreśla, że przyjęcie przepisów 
dotyczących przebiegu postępowania 
sądowego leży w kompetencji państw 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że sytuacja ta powoduje 
znaczną dyskryminację w dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości ze szkodą dla 
rynku wewnętrznego, gdyż konsumenci i 
przedsiębiorstwa są odmiennie traktowani 

5. podkreśla, że sytuacja ta powoduje 
znaczną dyskryminację w dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości ze szkodą dla 
rynku wewnętrznego, gdyż konsumenci są 
odmiennie traktowani ze względu na
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ze względu na miejsce zamieszkania; miejsce zamieszkania;

Or. en

Poprawka 39
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że sytuacja ta powoduje 
znaczną dyskryminację w dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości ze szkodą dla 
rynku wewnętrznego, gdyż konsumenci i 
przedsiębiorstwa są odmiennie traktowani 
ze względu na miejsce zamieszkania;

5. podkreśla, że systemy prawne i normy 
postępowania cywilnego wchodzą w 
zakres kompetencji państw członkowskich 
i znacznie różnią się od siebie, przez co 
stworzenie wspólnej procedury byłoby 
niemożliwe; zamiast tego rozwiązania 
należy wspierać zasadę wzajemnego 
uznawania wyroków w sprawach z 
powództwa zbiorowego;

Or. en

Poprawka 40
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że sytuacja ta powoduje 
znaczną dyskryminację w dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości ze szkodą dla 
rynku wewnętrznego, gdyż konsumenci i 
przedsiębiorstwa są odmiennie traktowani 
ze względu na miejsce zamieszkania;

5. podkreśla, że sytuacja ta powoduje 
znaczną dyskryminację w dostępie do 
wymiaru sprawiedliwości ze szkodą dla 
rynku wewnętrznego, gdyż konsumenci i 
przedsiębiorstwa, a w szczególności MŚP,
są odmiennie traktowani ze względu na 
miejsce zamieszkania;

Or. lt
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Poprawka 41
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że zgodnie z badaniem 
przeprowadzonym dla DG SANCO przez 
Civil Consulting w 2008 r. („Ocena 
skuteczności i efektywności mechanizmów 
zbiorowego dochodzenia roszczeń w UE”) 
żaden z istniejących mechanizmów 
zbiorowego dochodzenia roszczeń w UE 
nie miał nieproporcjonalnych skutków 
ekonomicznych dla odnośnych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że brak pewności prawa i 
jasności na szczeblu UE może sprzyjać 
zjawisku wybierania przez zgłaszających 
roszczenia sądu ze względu na możliwość 
korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy, 
poprzez wybieranie jurysdykcji o 
najkorzystniejszych lub najmniej 
surowych przepisach do rozstrzygnięcia 
transgranicznego sporu;

Or. en

Poprawka 43
Eija-Riitta Korhola
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że liczne przeprowadzone 
wcześniej konsultacje umożliwiły 
stwierdzenie odnośnych luk w obecnych 
ramach regulacyjnych, w ten sposób 
dowodząc należycie konieczność podjęcia 
działań unijnych w dziedzinie zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w celu 
zlikwidowania obecnych braków;

skreślony

Or. en

Poprawka 44
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że liczne przeprowadzone 
wcześniej konsultacje umożliwiły 
stwierdzenie odnośnych luk w obecnych 
ramach regulacyjnych, w ten sposób 
dowodząc należycie konieczność podjęcia 
działań unijnych w dziedzinie zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w celu 
zlikwidowania obecnych braków;

skreślony

Or. de

Poprawka 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że liczne przeprowadzone 
wcześniej konsultacje umożliwiły 
stwierdzenie odnośnych luk w obecnych 
ramach regulacyjnych, w ten sposób 
dowodząc należycie konieczność podjęcia
działań unijnych w dziedzinie zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w celu 
zlikwidowania obecnych braków;

6. uważa, że przeprowadzone wcześniej 
konsultacje umożliwiły stwierdzenie zalet i 
wad obecnych ram regulacyjnych, przy 
czym nie stwierdzono konieczności
podjęcia działań unijnych w dziedzinie 
zbiorowego dochodzenia roszczeń;

Or. de

Poprawka 46
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że liczne przeprowadzone 
wcześniej konsultacje umożliwiły 
stwierdzenie odnośnych luk w obecnych 
ramach regulacyjnych, w ten sposób 
dowodząc należycie konieczność podjęcia 
działań unijnych w dziedzinie zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w celu 
zlikwidowania obecnych braków;

6. uważa, że przeprowadzone wcześniej 
konsultacje należycie udowodniły 
konieczność zastosowania spójnego, 
ogólnounijnego podejścia obejmującego 
wspólne zasady i bardziej skoordynowane 
działania pomiędzy państwami 
członkowskimi w dziedzinie zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w celu 
zlikwidowania obecnych braków;

Or. en

Poprawka 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że liczne przeprowadzone 
wcześniej konsultacje umożliwiły 

6. podkreśla wartość dodaną działania na 
szczeblu UE w celu określenia wspólnych 
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stwierdzenie odnośnych luk w obecnych 
ramach regulacyjnych, w ten sposób 
dowodząc należycie konieczność podjęcia 
działań unijnych w dziedzinie zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w celu 
zlikwidowania obecnych braków;

ram w zakresie zbiorowego dochodzenia 
roszczeń ze względu na niedociągnięcia i 
nieskuteczność istniejących unijnych 
instrumentów prawnych, zróżnicowanie 
sytuacji na szczeblu krajowym oraz ryzyko 
nadużyć spowodowane możliwymi 
zmianami i reformami istniejących 
systemów lub wprowadzeniem systemów
zbiorowego dochodzenia roszczeń w 
państwach członkowskich, w których takie 
instrumenty jeszcze nie istnieją;

Or. en

Poprawka 48
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 
do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich;

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
poszanowania tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich i powstrzymania się od 
dalszego działania w dziedzinie 
zbiorowego dochodzenia roszczeń;

Or. de

Poprawka 49
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa w związku z tym Komisję do 7. wzywa w związku z tym Komisję do 
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wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 
do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich;

wystąpienia z wnioskami ustawodawczymi
obejmującymi utworzenie spójnych 
unijnych mechanizmów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w zakresie ochrony 
konkurencji i konsumentów, mających
zastosowanie zarówno do spraw 
krajowych, jak i transgranicznych, na
podstawie zbioru wspólnych zasad 
inspirowanych tradycją prawną UE oraz 
porządkiem prawnym w 27 państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 50
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 
do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich;

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z wnioskiem obejmującym
szereg wspólnych zasad i zabezpieczeń dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 
do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich oraz zgodnie z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności 
przewidzianymi w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej; sugeruje włączenie do tego 
wniosku sposobów ulepszenia koordynacji 
i wymiany dobrych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 
do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich;

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z wnioskiem zawierającym 
ewentualnie inicjatywę ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad i 
zabezpieczeń dla mechanizmu zbiorowego 
dochodzenia roszczeń, mającego 
zastosowanie zarówno do spraw 
krajowych, jak i transgranicznych, przy 
należytym uwzględnieniu tradycji 
prawnych UE oraz porządku prawnego w 
27 państwach członkowskich oraz zgodnie 
z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności przewidzianymi w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 52
Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 
do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich;

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą nieustawodawczą 
w celu zagwarantowania większej 
spójności pomiędzy krajowymi 
mechanizmami zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, przy należytym uwzględnieniu 
tradycji prawnych UE oraz porządku 
prawnego w 27 państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawka 53
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 
do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich;

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
poszanowania porządków prawnych 
panujących w 27 państwach 
członkowskich i do niepodejmowania 
dalszych działań mających na celu 
stworzenie ogólnounijnej, jednolitej i 
uniwersalnej procedury zbiorowego 
dochodzenia roszczeń; zamiast tego, 
wzywa Komisję do zarekomendowania 
serii wytycznych dotyczących wnoszenia 
powództwa zbiorowego w oparciu o 
alternatywne metody rozwiązywania 
sporów, co mogłoby być korzystne i 
mogłoby zachęcić państwa członkowskie 
do rozwijania możliwości oferowanych 
przez sądy krajowe stronom, które chcą 
wnieść powództwo zbiorowe; elastyczność 
takich rozwiązań oznaczałaby również, że 
nie spowodują one wielu trudności, które 
prawdopodobnie pojawiłyby się w 
przypadku bardziej zaawansowanych 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń;

Or. en

Poprawka 54
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą nieustawodawczą 
w celu zagwarantowania większej 
spójności pomiędzy krajowymi 
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roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 
do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich;

mechanizmami zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, przy należytym uwzględnieniu 
tradycji prawnych UE oraz porządku 
prawnego w 27 państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 55
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 
do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich;

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie do spraw 
transgranicznych i uwzględniającego 
tradycje prawne UE oraz porządek prawny
w 27 państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 56
Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 

7. wzywa w związku z tym Komisję do 
wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą 
obejmującą szereg wspólnych zasad dla 
mechanizmu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, mającego zastosowanie zarówno 



PE469.826v01-00 30/65 AM\873429PL.doc

PL

do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich;

do spraw krajowych, jak i 
transgranicznych, przy należytym 
uwzględnieniu tradycji prawnych UE oraz 
porządku prawnego w 27 państwach 
członkowskich; podkreśla w tym 
kontekście, że doświadczenia państw 
członkowskich w zakresie zbiorowego 
dochodzenia roszczeń ujawniły błędy, 
jakich należy unikać, i dobre praktyki, 
jakie należy promować, uwydatniając tym 
samym elementy istotne dla stworzenia 
skutecznego mechanizmu zbiorowego 
dochodzenia roszczeń na szczeblu 
europejskim;

Or. fr

Poprawka 57
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla sposobność harmonizacji na 
szczeblu europejskim, która wiąże się 
również z tym, że niektóre państwa 
członkowskie rozważają obecnie
możliwość przeprowadzenia zasadniczych 
reform swoich systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń;

8. podkreśla, że rozważanie możliwości
przeprowadzenia zasadniczych reform 
swoich systemów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń przez niektóre państwa 
członkowskie pokazuje, że problem ten 
można z powodzeniem rozwiązać na 
szczeblu krajowym;

Or. de

Poprawka 58
Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla sposobność harmonizacji na 
szczeblu europejskim, która wiąże się 
również z tym, że niektóre państwa 
członkowskie rozważają obecnie 
możliwość przeprowadzenia zasadniczych 
reform swoich systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń;

8. podkreśla, że harmonizacja na szczeblu 
europejskim staje się coraz trudniejsza, 
ponieważ rozpoczęcie reformowania 
systemów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w niektórych państwach 
członkowskich pokazuje, że problem ten 
można rozwiązać na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 59
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla sposobność harmonizacji na 
szczeblu europejskim, która wiąże się 
również z tym, że niektóre państwa 
członkowskie rozważają obecnie 
możliwość przeprowadzenia zasadniczych 
reform swoich systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń;

8. podkreśla sposobność harmonizacji na 
szczeblu europejskim, która wiąże się 
również z tym, że niektóre państwa 
członkowskie rozważają obecnie 
możliwość przeprowadzenia zasadniczych 
reform swoich systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń, a inne rozważają 
obecnie możliwość wprowadzenia takich 
systemów;

Or. fr

Poprawka 60
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla sposobność harmonizacji na 
szczeblu europejskim, która wiąże się 

8. podkreśla sposobność koordynacji na 
szczeblu europejskim, która wiąże się 
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również z tym, że niektóre państwa 
członkowskie rozważają obecnie 
możliwość przeprowadzenia zasadniczych 
reform swoich systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń;

również z tym, że niektóre państwa 
członkowskie rozważają obecnie 
możliwość przeprowadzenia zasadniczych 
reform swoich systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń;

Or. en

Poprawka 61
Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla sposobność harmonizacji na 
szczeblu europejskim, która wiąże się 
również z tym, że niektóre państwa 
członkowskie rozważają obecnie 
możliwość przeprowadzenia zasadniczych 
reform swoich systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń;

8. podkreśla sposobność koordynacji na 
szczeblu europejskim, która wiąże się 
również z tym, że niektóre państwa 
członkowskie rozważają obecnie 
możliwość przeprowadzenia zasadniczych 
reform swoich systemów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń;

Or. en

Poprawka 62
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że obecne prace Komisji nad 
kwestią zbiorowego dochodzeniem 
roszczeń mogłyby zostać poszerzone o 
inne obszary takie jak naruszenia ochrony 
danych, usługi finansowe, szkody w 
środowisku, naruszenia praw 
pracowniczych oraz przypadki 
dyskryminacji;

Or. en
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Poprawka 63
Sylvana Rapti, Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że w miarę możliwości 
należy zachęcać do wczesnego 
rozstrzygania sporów, a rozstrzyganie 
sporów na drodze sądowej należy 
traktować jako ostateczność;

9. podkreśla, że w miarę możliwości 
należy zachęcać do wczesnego 
rozstrzygania sporów, a rozstrzyganie 
sporów na drodze sądowej należy 
traktować jako ostateczność; podkreśla, że 
mechanizmy alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów (ADR) mogą 
umożliwiać stronom szybsze i tańsze 
rozwiązania i odgrywać rolę 
uzupełniającą dla dochodzenia 
odszkodowań na drodze sądowej; zauważa 
jednak, że w istniejących w UE systemach 
ADR istnieją obecnie znaczne braki 
związane z poszczególnymi sektorami i z 
położeniem geograficznym;

Or. en

Poprawka 64
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że w miarę możliwości 
należy zachęcać do wczesnego 
rozstrzygania sporów, a rozstrzyganie 
sporów na drodze sądowej należy 
traktować jako ostateczność;

9. podkreśla, że w miarę możliwości 
należy zachęcać do wczesnego 
rozstrzygania sporów poprzez dialog 
pomiędzy zainteresowanymi stronami; 
wzywa środowisko biznesowe do uznania, 
że czasem w ich interesie leży dobrowolne 
podejmowanie inicjatyw prowadzących do 
skutecznego przyznania odszkodowań 
konsumentom w celu uniknięcia 
rozpoczęcia procedur sądowych;
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Or. en

Poprawka 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że w miarę możliwości należy 
zachęcać do wczesnego rozstrzygania 
sporów, a rozstrzyganie sporów na drodze 
sądowej należy traktować jako 
ostateczność;

9. podkreśla, że należy zdecydowanie 
zachęcać do wykorzystywania 
mechanizmów alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów (ADR), a 
rozstrzyganie sporów na drodze sądowej 
musi być traktowane jako ostateczność; 
podkreśla, że mechanizmy ADR i 
rozstrzyganie sporów zbiorowych na 
drodze sądowej są środkami 
uzupełniającymi się a nie wykluczającymi 
wzajemnie, a wprowadzenie zbiorowego 
dochodzenia roszczeń 
najprawdopodobniej zwiększy skuteczność 
systemów ADR, działając w charakterze 
„groźby sporu sądowego”;

Or. en

Poprawka 66
Sylvana Rapti, Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zauważa, że mechanizmy 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów (ADR) są często zależne od chęci 
współpracy ze strony przedsiębiorstwa 
handlowego, a większość organów 
zajmujących się alternatywnymi metodami 
rozwiązywania sporów nie ma możliwości 
zapewnienia procedowania spraw o 
roszczenia zbiorowe; podkreśla, że 
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zgodnie z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w 
sprawie przybliżenia jednolitego rynku 
konsumentom i obywatelom dostępność 
skutecznego systemu dochodzenia 
odszkodowań na drodze sądowej byłaby 
dużą zachętą dla stron do osiągania 
porozumień pozasądowych, co 
prawdopodobnie rozwiązałoby wiele spraw 
i pozwoliło unikać wstępowania na drogę 
sądową;

Or. en

Poprawka 67
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 9b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla, że oprócz możliwości 
indywidualnego dochodzenia roszczeń na 
drodze sądowej powinna istnieć możliwość 
zbiorowego dochodzenia roszczeń; 
przykładem tego jest grupa kilku osób 
występujących z roszczeniami, które 
aktywnie łączą swoje indywidualne 
roszczenia z tytułu jednego i tego samego 
naruszenia praw w roszczenie wspólne; 
dochodzenie roszczeń w ten sposób może 
następować za pośrednictwem instytucji 
reprezentującej interesy powodów, 
instancji działającej w interesie 
publicznym, prawników czy organizacji 
konsumenckich;

Or. de

Poprawka 68
Anna Maria Corazza Bildt
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Projekt opinii
Ustęp 9c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. podkreśla, że należy zdecydowanie 
zachęcać do wykorzystywania 
mechanizmów alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów, a rozstrzyganie 
sporów na drodze sądowej musi być 
traktowane jako ostateczność;

Or. en

Poprawka 69
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 9d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. uznaje potrzebę unikania określonych 
nadużyć związanych z mechanizmami 
zbiorowego dochodzenia roszczeń lub 
takiego stosowania tych mechanizmów, 
które prowadzi do obejścia prawa, do 
czego dochodziło w państwach poza 
Europą, zwłaszcza w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje 
specyficzny system postępowania 
sądowego z powództwa zbiorowego; 
podkreśla jednak, że obawy o 
nadużywanie i nadmierną liczbę sporów 
sądowych nie są poparte dowodami z 
państw członkowskich, w których 
funkcjonują już sądowe mechanizmy 
zbiorowego dochodzenia roszczeń;

Or. en

Poprawka 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że europejskie podejście do 
zbiorowego dochodzenia roszczeń nie 
powinno stanowić zachęty ekonomicznej 
do nadużywania pozwów zbiorowych i 
powinno przewidywać skuteczne 
zabezpieczenia przed roszczeniami 
niemerytorycznymi oraz 
nieproporcjonalnymi kosztami dla firm, 
szczególnie w obecnej dobie kryzysu;

10. podkreśla, że europejskie podejście do 
zbiorowego dochodzenia roszczeń 
zawierałoby w sobie nieodłączne ryzyko
zachęty ekonomicznej do nadużywania 
pozwów zbiorowych, które 
doprowadziłoby do nieuzasadnionych 
roszczeń oraz nieproporcjonalnych 
kosztów dla firm, szczególnie w obecnej 
dobie kryzysu;

Or. de

Poprawka 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że europejskie podejście do 
zbiorowego dochodzenia roszczeń nie 
powinno stanowić zachęty ekonomicznej 
do nadużywania pozwów zbiorowych i 
powinno przewidywać skuteczne 
zabezpieczenia przed roszczeniami 
niemerytorycznymi oraz 
nieproporcjonalnymi kosztami dla firm, 
szczególnie w obecnej dobie kryzysu;

10. podkreśla, że europejskie podejście do 
zbiorowego dochodzenia roszczeń nie 
może stanowić zachęty ekonomicznej do 
nadużywania pozwów zbiorowych i 
powinno przewidywać silne i skuteczne 
zabezpieczenia przed roszczeniami 
niemerytorycznymi oraz 
nieproporcjonalnymi kosztami dla firm, 
szczególnie w obecnej dobie kryzysu;

Or. en

Poprawka 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że skuteczny system 
zbiorowego dochodzenia roszczeń 
powinien przynosić wyniki o dużym 
stopniu pewności prawnej, sprawiedliwe i
odpowiednie do roszczeń w rozsądnych 
ramach czasowych i przy poszanowaniu 
wszystkich zaangażowanych w sprawę 
stron;

11. podkreśla, że system zbiorowego 
dochodzenia roszczeń z reguły nie jest w 
stanie w rozsądnych ramach czasowych 
przynieść wyników o dużym stopniu 
pewności prawnej, sprawiedliwych i 
odpowiednich do roszczeń i przy 
poszanowaniu wszystkich 
zaangażowanych w sprawę stron;

Or. de

Poprawka 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla, że skuteczny system 
zbiorowego dochodzenia roszczeń 
powinien przynosić wyniki o dużym 
stopniu pewności prawnej, sprawiedliwe i 
odpowiednie do roszczeń w rozsądnych 
ramach czasowych i przy poszanowaniu 
wszystkich zaangażowanych w sprawę 
stron;

11. podkreśla, że skuteczny system 
zbiorowego dochodzenia roszczeń 
powinien przynosić wyniki o dużym 
stopniu pewności prawnej, sprawiedliwe i 
odpowiednie do roszczeń w rozsądnych 
ramach czasowych i przy poszanowaniu 
wszystkich zaangażowanych w sprawę 
stron; uważa, że europejskie podejście do 
zbiorowego dochodzenia roszczeń 
powinno przewidywać możliwość 
odwołania się od decyzji sądu w 
określonym terminie;

Or. en

Poprawka 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 12
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Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że czynniki, które sprzyjają 
rozwojowi kultury sporów, takie jak 
odszkodowania represyjne, uzależnienie 
wynagrodzenia od wyniku sprawy, brak 
ograniczeń czasu trwania i nadmierne 
odszkodowania są niezgodne z europejską 
tradycją prawną i należy ich unikać;

12. podkreśla, że czynniki, które sprzyjają 
rozwojowi kultury sporów, takie jak 
odszkodowania represyjne, uzależnienie 
wynagrodzenia od wyniku sprawy, brak 
ograniczeń czasu trwania i nadmierne 
odszkodowania są niezgodne z europejską 
tradycją prawną i należy ich bezwzględnie 
unikać;

Or. de

Poprawka 75
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że czynniki, które sprzyjają 
rozwojowi kultury sporów, takie jak 
odszkodowania represyjne, uzależnienie 
wynagrodzenia od wyniku sprawy, brak 
ograniczeń czasu trwania i nadmierne 
odszkodowania są niezgodne z europejską 
tradycją prawną i należy ich unikać;

12. podkreśla, że w ramach europejskiego 
podejścia do zbiorowego dochodzenia 
roszczeń należy obowiązkowo wykluczyć 
pewne praktyki, które stwarzają warunki 
dla rozwoju kultury sporów, sprzyjającej 
odchyleniom, i są niezgodne z europejską 
tradycją prawną: możliwość przyznawania 
tzw. odszkodowań represyjnych, 
nieproporcjonalnie wysokich w świetle 
poniesionej szkody, uzależnienie 
wynagrodzenia prawników od wyniku 
sprawy czy też brak ograniczeń w zakresie 
prawa do stawienia się;

Or. fr

Poprawka 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo
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Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że czynniki, które sprzyjają 
rozwojowi kultury sporów, takie jak 
odszkodowania represyjne, uzależnienie 
wynagrodzenia od wyniku sprawy, brak 
ograniczeń czasu trwania i nadmierne 
odszkodowania są niezgodne z europejską 
tradycją prawną i należy ich unikać;

12. podkreśla, że czynniki, które sprzyjają 
rozwojowi kultury sporów, takie jak 
odszkodowania represyjne, uzależnienie 
wynagrodzenia od wyniku sprawy, 
finansowanie przez strony trzecie, brak 
kontroli nad odpowiednimi organami 
stawiającymi się w sądzie, zasada opt-out, 
możliwość poszukiwania potencjalnych 
poszkodowanych przez prawników oraz 
procedura odkrywania, służąca 
dostarczaniu dowodów sądowi, są 
niezgodne z europejską tradycją prawną i 
muszą zostać odrzucone;

Or. en

Poprawka 77
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że czynniki, które sprzyjają 
rozwojowi kultury sporów, takie jak 
odszkodowania represyjne, uzależnienie 
wynagrodzenia od wyniku sprawy, brak 
ograniczeń czasu trwania i nadmierne 
odszkodowania są niezgodne z europejską 
tradycją prawną i należy ich unikać;

12. podkreśla, że czynniki, które sprzyjają 
rozwojowi kultury sporów, takie jak 
odszkodowania represyjne, uzależnienie 
wynagrodzenia od wyniku sprawy, brak 
ograniczeń czasu trwania i nadmierne 
odszkodowania są niezgodne z europejską 
tradycją prawną i trzeba ich unikać;

Or. en

Poprawka 78
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Projekt opinii
Ustęp 12a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

12a. podkreśla, że w celu 
zagwarantowania skuteczności systemu i 
unikania ewentualnych nadużyć 
europejskie podejście do zbiorowego 
dochodzenia roszczeń powinno 
obejmować jedynie działania 
podejmowane przez organy uznane na 
szczeblu krajowym (władze publiczne, w 
tym rzecznik praw obywatelskich lub 
organizacje konsumenckie); wzywa 
Komisję do określenia zestawu kryteriów, 
które muszą zostać spełnione przez 
organizacje konsumenckie, by mogły 
stawiać się w sądzie, w celu uniknięcia 
wybierania sądów ze względu na 
możliwość korzystniejszego 
rozstrzygnięcia sprawy; podkreśla, że 
właściwe władze krajowe powinny być 
odpowiedzialne za sprawdzanie, czy 
organizacje konsumenckie spełniają te 
kryteria;

Or. en

Poprawka 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Projekt opinii
Ustęp 12b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. podkreśla potrzebę budowania 
europejskiego podejścia do zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w oparciu o zasadę 
opt-in, w której poszkodowani są 
dokładnie zidentyfikowani i uczestniczą w 
procedurze, tylko jeśli wyraźnie wyrażą 
takie życzenie, w celu uniknięcia 
ewentualnych nadużyć;

Or. en
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Poprawka 80
Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że skuteczność dochodzenia 
roszczeń zbiorowych wymaga, aby 
odpowiedni organ (np. rzecznik praw 
obywatelskich, rzecznik praw konsumenta 
lub inspekcja handlowa) mógł 
reprezentować poszkodowanych z innych 
państw członkowskich, przy czym organ 
ten mógłby również być uprawniony do 
reprezentowania poszkodowanych podczas 
postępowania sądowego lub pozasądowego 
w innym państwie członkowskim.

13. podkreśla, że skuteczność dochodzenia 
roszczeń zbiorowych wymaga, aby 
odpowiedni organ (np. rzecznik praw 
obywatelskich, rzecznik praw konsumenta 
lub inspekcja handlowa) mógł 
reprezentować poszkodowanych z innych 
państw członkowskich, przy czym organ 
ten mógłby również być uprawniony do 
reprezentowania poszkodowanych podczas 
postępowania sądowego lub pozasądowego 
w innym państwie członkowskim; organ 
ten powinien też być uprawniony do 
reprezentowania wszystkich 
poszkodowanych, niezależnie od tego, czy 
zostali oni określeni na początku 
postępowania;

Or. fr

Poprawka 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że skuteczność dochodzenia 
roszczeń zbiorowych wymaga, aby 
odpowiedni organ (np. rzecznik praw 
obywatelskich, rzecznik praw konsumenta 
lub inspekcja handlowa) mógł 
reprezentować poszkodowanych z innych 
państw członkowskich, przy czym organ 
ten mógłby również być uprawniony do 

skreślony
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reprezentowania poszkodowanych 
podczas postępowania sądowego lub 
pozasądowego w innym państwie 
członkowskim.

Or. de

Poprawka 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że skuteczność dochodzenia 
roszczeń zbiorowych wymaga, aby 
odpowiedni organ (np. rzecznik praw 
obywatelskich, rzecznik praw konsumenta 
lub inspekcja handlowa) mógł 
reprezentować poszkodowanych z innych 
państw członkowskich, przy czym organ 
ten mógłby również być uprawniony do 
reprezentowania poszkodowanych podczas 
postępowania sądowego lub 
pozasądowego w innym państwie 
członkowskim;

13. podkreśla, że w przypadku sporów 
transgranicznych, odpowiedni organ 
(władze publiczne lub upoważniona 
organizacja konsumencka) powinien mieć 
prawo do reprezentowania
poszkodowanych z innych państw 
członkowskich, którzy dołączyli do 
procedury zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, powinien również być 
uprawniony do reprezentowania 
poszkodowanych, którzy dołączyli do 
procedury zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w innym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 83
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że skuteczność dochodzenia 
roszczeń zbiorowych wymaga, aby 
odpowiedni organ (np. rzecznik praw 
obywatelskich, rzecznik praw konsumenta 

13. podkreśla, że skuteczność dochodzenia 
roszczeń zbiorowych wymaga, aby 
odpowiedni organ mógł reprezentować 
poszkodowanych z innych państw 
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lub inspekcja handlowa) mógł 
reprezentować poszkodowanych z innych 
państw członkowskich, przy czym organ 
ten mógłby również być uprawniony do 
reprezentowania poszkodowanych podczas 
postępowania sądowego lub pozasądowego 
w innym państwie członkowskim;

członkowskich, przy czym organ ten 
mógłby również być uprawniony do 
reprezentowania poszkodowanych podczas 
postępowania sądowego lub pozasądowego 
w innym państwie członkowskim; 
podkreśla, że w związku z tym tylko 
specjalnie wyznaczone do tego celu 
organizacje, takie jak rzecznik praw 
obywatelskich, rzecznik praw konsumenta 
lub inspekcja handlowa, powinny mieć 
prawo do reprezentowania
poszkodowanych w postępowaniu 
sądowym;

Or. en

Poprawka 84
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że skuteczność dochodzenia 
roszczeń zbiorowych wymaga, aby 
odpowiedni organ (np. rzecznik praw 
obywatelskich, rzecznik praw konsumenta 
lub inspekcja handlowa) mógł 
reprezentować poszkodowanych z innych 
państw członkowskich, przy czym organ 
ten mógłby również być uprawniony do 
reprezentowania poszkodowanych podczas 
postępowania sądowego lub pozasądowego 
w innym państwie członkowskim.

13. podkreśla, że skuteczność dochodzenia 
roszczeń zbiorowych w celu obrony praw 
naruszonych poprzez popełnienie tego 
samego bezprawnego czynu, w przypadku 
którego roszczenia opierają się na 
identycznych faktycznych i prawnych 
okolicznościach, wymaga, aby odpowiedni 
organ (np. rzecznik praw obywatelskich, 
rzecznik praw konsumenta lub inspekcja 
handlowa) mógł reprezentować 
poszkodowanych z innych państw 
członkowskich, przy czym organ ten 
mógłby również być uprawniony do 
reprezentowania poszkodowanych podczas 
postępowania sądowego lub pozasądowego 
w innym państwie członkowskim;

Or. lt
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Poprawka 85
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 13a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. uznaje, że wybór między procedurami 
opt-in a opt-out jest ważnym elementem 
systemu zbiorowego dochodzenia 
roszczeń; jest świadomy, że organizacje 
konsumenckie uważają systemy opt-in za 
uciążliwe i kosztowne z powodu związanej 
z nimi pracy przygotowawczej, takiej jak 
identyfikowanie konsumentów, ustalanie 
faktów w każdej sprawie oraz prowadzenie 
sprawy i kontaktowanie się ze wszystkimi 
osobami wnoszącymi powództwo; mogą 
one powodować również trudności w 
pozyskaniu wystarczającej liczby 
konsumentów wnoszących pozew ze 
względu na brak przekonania o 
skuteczności procedury lub brak 
informacji;

Or. en

Poprawka 86
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 13b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13b. wskazuje, że w modelu opt-in sąd 
mógłby rozwiązać wymienione problemy, 
umożliwiając konsumentom przystąpienie 
do powództwa zbiorowego po tym, jak 
zapadnie wyrok w sprawie precedensowej, 
oraz obejmując skutkami wyroku 
wszystkich poszkodowanych;

Or. en
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Poprawka 87
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 13c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13c. podkreśla również, że rozwiązania 
typu opt-out mogą minimalizować wiele z 
tych trudności, jednak są one negatywnie 
postrzegane przez niektóre zainteresowane 
strony ze względu na odnotowane ryzyko 
zachęcania do zgłaszania nadmiernej 
liczby sporów sądowych, jak miało to 
miejsce w kilku krajach nieeuropejskich; 
zauważa, że w państwach członkowskich, 
w których funkcjonują systemy opt-out, 
powództwo zbiorowe okazało się 
skuteczniejsze i umożliwiło większy udział 
konsumentów, nie powodując zgłaszania 
nadmiernej liczby sporów sądowych; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
wprowadzenie takiego mechanizmu 
zakazywało udziału w pozwach 
zbiorowych poszkodowanym, którzy nie 
zgłosili się z własnej inicjatywy, oraz by 
nie naruszało indywidualnego prawa 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 88
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 13d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13d. wzywa Komisję do ewentualnego 
rozważenia systemu, który pozwoliłby jak 
największej liczbie poszkodowanych 
ubiegać się o odszkodowanie i 
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uwzględniałby jednocześnie istniejące 
krajowe systemy (opt in/opt out) zgodnie z 
zasadą pomocniczości; podkreśla, że 
należy unikać niewielkiego udziału w 
powództwie zbiorowym, ponieważ 
prowadzi to do sytuacji, w których 
większość poszkodowanych, którzy 
ponieśli stratę, nie otrzymuje 
odszkodowania, oraz umożliwia 
przedsiębiorstwom handlowym, które nie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań, 
zatrzymanie części nielegalnego zysku 
kosztem konsumentów i uczciwych 
przedsiębiorstw handlowych;

Or. en

Poprawka 89
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 13e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13e. uważa, że w odniesieniu do 
zbiorowego dochodzenia roszczeń 
powinien istnieć system oparty na zasadzie 
opt-in, na mocy którego konsumenci 
musieliby samodzielnie zgłaszać się do 
odpowiedniego organu w celu 
zakwalifikowania się do uzyskania 
odszkodowania, aby zapobiegać sytuacji, 
w której konsumenci są automatycznie 
reprezentowani bez swojej wiedzy;

Or. nl

Poprawka 90
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 14
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Projekt opinii Poprawka

14. utrzymuje, że sąd ma do odegrania 
kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji 
o dopuszczalności roszczenia, 
reprezentowaniu występującego z 
roszczeniem i kontrolowaniu sposobów 
informowania konsumentów;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Poprawka 91
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. utrzymuje, że sąd ma do odegrania 
kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji 
o dopuszczalności roszczenia,
reprezentowaniu występującego z 
roszczeniem i kontrolowaniu sposobów 
informowania konsumentów;

14. utrzymuje, że sąd ma do odegrania 
kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji 
o dopuszczalności roszczenia i
reprezentowaniu występującego z 
roszczeniem w celu zapewnienia tego, by 
jedynie roszczenia uzasadnione zostały 
rozpatrzone, jak również właściwej 
równowagi między zapobieganiem 
roszczeniom stanowiącym nadużycie a 
ochroną prawa do efektywnego dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, zarówno w 
odniesieniu do obywateli, jak i do 
przedsiębiorstw Unii;

Or. fr

Poprawka 92
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 14
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Projekt opinii Poprawka

14. utrzymuje, że sąd ma do odegrania 
kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji 
o dopuszczalności roszczenia, 
reprezentowaniu występującego z 
roszczeniem i kontrolowaniu sposobów 
informowania konsumentów;

14. utrzymuje, że sąd ma do odegrania 
kluczową rolę i znaczną swobodę przy 
podejmowaniu decyzji o dopuszczalności 
roszczenia, reprezentowaniu 
występującego z roszczeniem i 
kontrolowaniu sposobów informowania 
konsumentów;

Or. lt

Poprawka 93
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 14a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. podkreśla, że konsumenci 
uczestniczą w powództwie zbiorowym 
tylko na swoje wyraźne życzenie i że nie 
można odmówić im prawa do wysuwania 
indywidualnych roszczeń;

Or. de

Poprawka 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. uważa, że sędzia powinien również 
określać sposób udzielenia rekompensaty i 
sprawdzić czy rozwiązania przyjęte wobec 
finansowania są sprawiedliwe; podkreśla, 
że mechanizmy kontroli sądowej i wymogi 

15. uważa, że sędzia powinien również 
określać sposób udzielenia rekompensaty i 
sprawdzić czy rozwiązania przyjęte wobec 
finansowania są sprawiedliwe; podkreśla, 
że mechanizmy kontroli sądowej i wymogi 
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proporcjonalności chroniłyby pozwanego 
przed nadużywaniem systemu;

proporcjonalności muszą chronić
pozwanego przed nadużywaniem systemu;

Or. de

Poprawka 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. uważa, że sędzia powinien również 
określać sposób udzielenia rekompensaty i 
sprawdzić czy rozwiązania przyjęte wobec 
finansowania są sprawiedliwe; podkreśla, 
że mechanizmy kontroli sądowej i wymogi 
proporcjonalności chroniłyby pozwanego 
przed nadużywaniem systemu;

15. uważa, że sąd powinien również 
zagwarantować sprawiedliwy podział 
rekompensaty i sprawdzić czy rozwiązania 
przyjęte wobec finansowania są 
sprawiedliwe; podkreśla, że mechanizmy 
kontroli sądowej i wymogi 
proporcjonalności chroniłyby pozwanego 
przed nadużywaniem systemu;

Or. en

Poprawka 96
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. uważa, że sędzia powinien również 
określać sposób udzielenia rekompensaty i 
sprawdzić czy rozwiązania przyjęte wobec 
finansowania są sprawiedliwe; podkreśla, 
że mechanizmy kontroli sądowej i wymogi 
proporcjonalności chroniłyby pozwanego 
przed nadużywaniem systemu;

15. uważa, że sędzia powinien również 
określać sposób udzielenia rekompensaty i 
sprawdzić czy rozwiązania przyjęte wobec 
finansowania są sprawiedliwe; podkreśla, 
że mechanizmy kontroli sądowej i wymogi 
proporcjonalności chroniłyby oskarżonego 
przed nadużywaniem systemu;

Or. de
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Poprawka 97
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 15a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. uznaje znaczenie zasady, zgodnie z 
którą koszty postępowania ponosi strona 
przegrana, jako środka mającego na celu 
zapobieganie nadużywaniu 
ogólnoeuropejskiego mechanizmu 
zbiorowego dochodzenia roszczeń; 
podkreśla, że konieczne zabezpieczenia 
przed nieuzasadnionymi roszczeniami, 
takie jak reprezentowanie występującego z 
roszczeniem przez uprawnione organy 
działające w interesie publicznym lub 
zasada proporcjonalności w odniesieniu 
do udzielania rekompensat 
poszkodowanym, zapewniają odpowiednie 
dostosowanie tej zasady dzięki temu, że 
umożliwiają sędziemu ograniczenie wedle 
uznania wysokości opłat ponoszonych 
przez stronę przegraną;

Or. en

Poprawka 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Projekt opinii
Ustęp 15b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15b. podkreśla, że należy przestrzegać 
zasady, zgodnie z którą koszty 
postępowania ponosi strona przegrana, w 
celu uniknięcia wzrostu liczby 
nieuzasadnionych roszczeń;

Or. en
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Poprawka 99
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. podkreśla, że informacje o pozwach 
zbiorowych odgrywają ważną rolę dla 
skuteczności postępowania, gdyż 
konsumenci powinni mieć świadomość, że 
padli ofiarą nielegalnej działalności i że 
wniesiono pozew zbiorowy; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
wydajnych mechanizmów zapewniających 
poinformowanie maksymalnej liczby 
poszkodowanych, w szczególności jeżeli 
mieszkają oni w różnych państwach 
członkowskich.

16. podkreśla, że udzielanie informacji o 
pozwach zbiorowych odgrywa ważną rolę 
dla dostępności i skuteczności 
postępowania, gdyż konsumenci powinni 
mieć świadomość, że padli ofiarą 
nielegalnej działalności i że wniesiono 
pozew zbiorowy, również gdy nastąpiło to 
w innym państwie członkowskim; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
wydajnych mechanizmów zapewniających 
poinformowanie maksymalnej liczby 
poszkodowanych oraz uświadomienie im 
ich praw i obowiązków, w szczególności 
jeżeli mieszkają oni w różnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 100
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. podkreśla, że informacje o pozwach 
zbiorowych odgrywają ważną rolę dla 
skuteczności postępowania, gdyż 
konsumenci powinni mieć świadomość, że 
padli ofiarą nielegalnej działalności i że 
wniesiono pozew zbiorowy; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
wydajnych mechanizmów zapewniających 
poinformowanie maksymalnej liczby 
poszkodowanych, w szczególności jeżeli 

16. podkreśla, że udzielanie informacji o 
pozwach zbiorowych odgrywa ważną rolę 
dla dostępności i skuteczności 
postępowania, gdyż konsumenci powinni 
mieć świadomość, że zostali poszkodowani 
na skutek nielegalnej działalności i że 
wniesiono pozew zbiorowy, również gdy 
nastąpiło to w innym państwie 
członkowskim; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia wydajnych 
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mieszkają oni w różnych państwach 
członkowskich;

mechanizmów zapewniających 
poinformowanie maksymalnej liczby 
poszkodowanych konsumentów oraz 
uświadomienie im ich praw i obowiązków,
w szczególności jeżeli mieszkają oni w 
różnych państwach członkowskich; 
podkreśla, że organizacje konsumenckie, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
europejskim, powinny odgrywać rolę w 
dostarczaniu swoim członkom informacji 
w całej UE;

Or. en

Poprawka 101
Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. podkreśla, że informacje o pozwach 
zbiorowych odgrywają ważną rolę dla 
skuteczności postępowania, gdyż 
konsumenci powinni mieć świadomość, że 
padli ofiarą nielegalnej działalności i że 
wniesiono pozew zbiorowy; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
wydajnych mechanizmów zapewniających 
poinformowanie maksymalnej liczby
poszkodowanych, w szczególności jeżeli 
mieszkają oni w różnych państwach 
członkowskich.

16. podkreśla, że informacje o pozwach 
zbiorowych odgrywają ważną rolę dla 
skuteczności postępowania, gdyż 
konsumenci powinni mieć świadomość, że 
padli ofiarą nielegalnej działalności i że 
wniesiono pozew zbiorowy; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
wydajnych mechanizmów i odpowiednich 
środków finansowych zapewniających 
poinformowanie maksymalnej liczby 
poszkodowanych, w szczególności jeżeli 
mieszkają oni w różnych państwach 
członkowskich; kładzie w tym kontekście 
nacisk na decydującą rolę, jaką mogą 
odegrać organizacje konsumenckie i 
Europejskie Centra Konsumenckie w 
przekazywaniu informacji jak największej 
liczbie osób, zwłaszcza konsumentom 
znajdującym się w najtrudniejszej 
sytuacji;

Or. fr
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Poprawka 102
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. podkreśla, że informacje o pozwach 
zbiorowych odgrywają ważną rolę dla 
skuteczności postępowania, gdyż 
konsumenci powinni mieć świadomość, że 
padli ofiarą nielegalnej działalności i że 
wniesiono pozew zbiorowy; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
wydajnych mechanizmów zapewniających 
poinformowanie maksymalnej liczby 
poszkodowanych, w szczególności jeżeli 
mieszkają oni w różnych państwach 
członkowskich.

16. podkreśla, że informacje o pozwach 
zbiorowych odgrywają ważną rolę dla 
skuteczności postępowania, gdyż 
konsumenci powinni mieć świadomość, że 
padli ofiarą nielegalnej działalności i że 
wniesiono pozew zbiorowy; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
wydajnych mechanizmów zapewniających 
poinformowanie maksymalnej liczby 
poszkodowanych, w szczególności jeżeli 
mieszkają oni w różnych państwach 
członkowskich, z jednoczesnym 
uniknięciem niesłusznego szkodzenia 
renomie zainteresowanej strony, aby 
sumiennie przestrzegać domniemania 
niewinności.

Or. fr

Poprawka 103
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 16a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

16a. proponuje, żeby w celu ułatwienia 
współpracy między organami 
upoważnionymi do wnoszenia pozwów 
zbiorowych, zwłaszcza w sprawach 
dotyczących sporów transgranicznych, 
należy ustanowić ogólnounijny 
internetowy rejestr rozpoczętych i 
trwających postępowań; podkreśla, że 
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taka wspólna europejska witryna byłaby 
przydatnym narzędziem dla organów 
upoważnionych do wnoszenia pozwów 
zbiorowych, które planują rozpoczęcie 
zbiorowego dochodzenia roszczeń; dzięki 
niemu mogłyby sprawdzić, czy w innym 
państwie członkowskim prowadzone jest 
podobne postępowanie; podkreśla 
znaczenie wymiany sprawdzonych 
rozwiązań i korzystania z najlepszych 
dostępnych technologii w celu ułatwienia 
wymiany informacji, rejestrowania i 
grupowania spraw;

Or. en

Poprawka 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, państwa członkowskie muszą 
dopilnować, że dostępne są odpowiednie 
mechanizmy finansowania; podkreśla, że 
organy publiczne powinny odmawiać 
przydzielania środków na zaspakajanie 
bezzasadnych roszczeń;

skreślony

Or. de

Poprawka 105
Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 17
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Projekt opinii Poprawka

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, państwa członkowskie muszą 
dopilnować, że dostępne są odpowiednie 
mechanizmy finansowania; podkreśla, że 
organy publiczne powinny odmawiać 
przydzielania środków na zaspakajanie 
bezzasadnych roszczeń;

skreślony

Or. en

Poprawka 106
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, państwa członkowskie muszą 
dopilnować, że dostępne są odpowiednie 
mechanizmy finansowania; podkreśla, że 
organy publiczne powinny odmawiać 
przydzielania środków na zaspakajanie 
bezzasadnych roszczeń;

skreślony

Or. en

Poprawka 107
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, państwa członkowskie muszą 

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, oraz zważywszy, że niektóre 
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dopilnować, że dostępne są odpowiednie 
mechanizmy finansowania; podkreśla, że 
organy publiczne powinny odmawiać 
przydzielania środków na zaspakajanie 
bezzasadnych roszczeń;

organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do wnoszenia pozwów 
zbiorowych z powodu braku środków, 
Komisja powinna przeanalizować 
finansowanie zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w sposób, który nie zakłóca 
swobody umów, wolnej konkurencji i 
zasad rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 108
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, państwa członkowskie muszą 
dopilnować, że dostępne są odpowiednie 
mechanizmy finansowania; podkreśla, że 
organy publiczne powinny odmawiać 
przydzielania środków na zaspakajanie 
bezzasadnych roszczeń;

17. potwierdza, że w celu uniknięcia 
nadużyć finansowanie pozwów 
zbiorowych musi się odbywać zgodnie z 
krajowymi taryfami kosztów i opłat 
sądowych i że państwa członkowskie nie 
powinny finansować tych pozwów w żaden 
dodatkowy sposób; podkreśla, że należy 
utrzymać obowiązującą zasadę, zgodnie z 
którą strona przegrana musi ponieść 
koszty procesu;

Or. de

Poprawka 109
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, państwa członkowskie muszą 

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, państwa członkowskie muszą 
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dopilnować, że dostępne są odpowiednie 
mechanizmy finansowania; podkreśla, że 
organy publiczne powinny odmawiać 
przydzielania środków na zaspakajanie 
bezzasadnych roszczeń;

dopilnować, że odpowiednie mechanizmy 
finansowania są dostępne i pomyślane w 
taki sposób, aby z jednej strony nie 
zachęcały do składania nieuzasadnionych 
skarg, a z drugiej strony nie pozbawiały 
obywateli i przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP, dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości z powodu braku 
wystarczających zasobów finansowych;

Or. fr

Poprawka 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, państwa członkowskie muszą 
dopilnować, że dostępne są odpowiednie 
mechanizmy finansowania; podkreśla, że 
organy publiczne powinny odmawiać 
przydzielania środków na zaspakajanie 
bezzasadnych roszczeń;

17. potwierdza, że w celu umożliwienia 
wnoszenia pozwów zbiorowych w 
praktyce, państwa członkowskie muszą 
dopilnować, że dostępne są odpowiednie 
mechanizmy finansowania; podkreśla, że 
organy publiczne powinny odmawiać 
przydzielania środków na zaspakajanie 
bezzasadnych roszczeń; sugeruje, aby 
Komisja podjęła prace nad stworzeniem 
funduszu finansowanego z pewnej części 
grzywien nakładanych przez władze 
publiczne w celu karania praktyk 
łamiących unijne prawo konkurencji; 
proponuje, by wykorzystywać taki fundusz 
do finansowania procedur zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w przypadkach, gdy 
odpowiedniego organu nie stać na 
skierowanie sprawy do sądu;

Or. en

Poprawka 111
Sylvana Rapti
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Projekt opinii
Ustęp 17a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. wzywa Komisję do dokładnego 
rozważenia możliwości utworzenia 
europejskiego funduszu finansowanego z 
części grzywien nakładanych w celu 
ukarania spółek łamiących unijne prawo 
konkurencji; proponuje, by 
wykorzystywać taki fundusz do 
pokrywania kosztów transgranicznych 
pozwów zbiorowych o wymiarze 
europejskim pod warunkiem, że 
odpowiedni organ wykaże, iż środki 
zostaną wykorzystane na ten cel; wzywa 
państwa członkowskie, by rozważyły 
ustanowienie podobnych funduszy na 
szczeblu krajowym przy wykorzystaniu 
wpływów z grzywien nakładanych przez 
władze krajowe; podkreśla, że taka 
możliwość dostarczyłaby dodatkowych 
środków do walki z działaniami 
prowadzącymi do obejścia prawa i 
stanowiłaby uczciwy sposób finansowania 
zbiorowego dochodzenia roszczeń przez 
konsumentów, ponieważ część grzywien 
pośrednio wracałaby do poszkodowanych;

Or. en

Poprawka 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 17b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17b. uważa, że odszkodowania w żadnym 
wypadku nie mogą być wykorzystywane do 
finansowania procedur zbiorowego 
dochodzenia roszczeń, ponieważ należy 
rekompensować tylko szkody rzeczywiście 
poniesione przez poszkodowanych;
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Or. en

Poprawka 113
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 17c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17c. podkreśla konieczność unikania 
finansowania przez strony trzecie w celu 
zapobiegania nadużyciom i powstaniu 
„rynku sporów sądowych”;

Or. en

Poprawka 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego konieczne może być wprowadzenie 
sprawiedliwego mechanizmu pokrywania 
kosztów postępowania, gdyż bez 
należytego finansowania możliwe będzie 
rozpatrzenie jedynie ograniczonej liczby 
spraw.

skreślony

Or. de

Poprawka 115
Wim van de Camp



AM\873429PL.doc 61/65 PE469.826v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego konieczne może być wprowadzenie 
sprawiedliwego mechanizmu pokrywania 
kosztów postępowania, gdyż bez 
należytego finansowania możliwe będzie 
rozpatrzenie jedynie ograniczonej liczby 
spraw.

skreślony

Or. en

Poprawka 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego konieczne może być wprowadzenie 
sprawiedliwego mechanizmu pokrywania 
kosztów postępowania, gdyż bez 
należytego finansowania możliwe będzie 
rozpatrzenie jedynie ograniczonej liczby 
spraw.

skreślony

Or. en

Poprawka 117
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 18
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Projekt opinii Poprawka

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego konieczne może być wprowadzenie 
sprawiedliwego mechanizmu pokrywania 
kosztów postępowania, gdyż bez 
należytego finansowania możliwe będzie 
rozpatrzenie jedynie ograniczonej liczby 
spraw.

skreślony

Or. en

Poprawka 118
Hans-Peter Mayer

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego konieczne może być wprowadzenie 
sprawiedliwego mechanizmu pokrywania 
kosztów postępowania, gdyż bez należytego 
finansowania możliwe będzie rozpatrzenie 
jedynie ograniczonej liczby spraw.

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogłyby być na 
razie niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego należy zachować zasadę, zgodnie z 
którą strona przegrana musi ponieść 
koszty procesu, aby organizacje 
konsumenckie mogły pokrywać koszty 
postępowania i ewentualnie tworzyć 
rezerwy, z których mogłyby finansować 
przyszłe skargi.

Or. de

Poprawka 119
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 18
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Projekt opinii Poprawka

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego konieczne może być wprowadzenie 
sprawiedliwego mechanizmu pokrywania 
kosztów postępowania, gdyż bez 
należytego finansowania możliwe będzie 
rozpatrzenie jedynie ograniczonej liczby 
spraw.

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego konieczne może być wprowadzenie 
sprawiedliwego mechanizmu pokrywania 
kosztów postępowania w przypadku 
podmiotów spełniających warunki 
przyznawania legitymacji procesowej do 
dochodzenia roszczeń zbiorowych, gdyż 
bez należytego finansowania możliwe 
będzie rozpatrzenie jedynie ograniczonej 
liczby spraw.

Or. fr

Poprawka 120
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego konieczne może być wprowadzenie 
sprawiedliwego mechanizmu pokrywania 
kosztów postępowania, gdyż bez 
należytego finansowania możliwe będzie 
rozpatrzenie jedynie ograniczonej liczby 
spraw.

18. ma świadomość, że niektóre 
organizacje konsumenckie mogą być 
niezdolne do dochodzenia roszczeń 
zbiorowych z powodu braku środków i 
dlatego konieczne może być wprowadzenie 
sprawiedliwego mechanizmu pokrywania 
kosztów postępowania, a ponadto należy 
stworzyć specjalne fundusze wspierające 
zbiorowe dochodzenie roszczeń, gdyż bez 
należytego finansowania możliwe będzie 
rozpatrzenie jedynie ograniczonej liczby 
spraw.

Or. lt
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Poprawka 121
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 18a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18a. zwraca uwagę na to, że niektóre 
państwa, w których występuje system 
zbiorowego dochodzenia roszczeń, 
wprowadziły mechanizmy mające na celu 
udzielenie wsparcia finansowego 
skarżącym, którzy chcieliby przeprowadzić 
powództwo zbiorowe – jak się wydaje, 
zasadne pod względem prawnym – lecz nie 
dysponują wystarczającymi środkami, aby 
ponieść tego koszty.

Or. fr

Poprawka 122
Marielle Gallo

Projekt opinii
Ustęp 18b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18b. wskazuje, że zgodnie z rezolucją z 
dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
zapewnienia niezależnych ocen skutków 
regulacji, Komisja musi poddać ocenie 
możliwy wpływ nowego wniosku na MŚP i 
na konkurencyjności w dziedzinie 
przemysłu, a także w pełni rozważyć 
wszystkie możliwości, w tym dokładnie 
zbadać możliwość niepodejmowania 
działania;

Or. en
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