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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję tej dyrektywy po 
prawie dziesięciu latach obrad. Zarówno konsumenci, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa 
napotykają obecnie przeszkody w korzystaniu ze wspólnotowego prawa do odszkodowania za 
szkodę spowodowaną naruszeniem prawa konkurencji.

Jeśli chodzi o egzekwowanie na drodze prywatnoprawnej, sprawozdawca proponuje 
stosowanie mechanizmów przedstawiciela do spraw roszczeń oraz dochodzenia roszczeń 
zbiorowych. W oświadczeniu w sprawie działań podjętych w reakcji na rezolucję Parlamentu 
Europejskiego (P6_TA(2009)0187) Komisja przyznaje, że w odniesieniu do zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w celu zagwarantowania spójnego traktowania powództw 
odszkodowawczych w dziedzinie unijnego prawa konkurencji należy stosować zintegrowane 
podejście. Wiążące horyzontalne środki dotyczące zbiorowego dochodzenia roszczeń nadal 
nie istnieją. Powództwa zbiorowe umożliwiłyby rzeczywistym i upoważnionym podmiotom, 
takim jak organizacje konsumenckie czy organizacje branżowe, wytaczanie powództw w 
imieniu indywidualnych powodów. Sprawozdawca apeluje jednak, aby tylko jasno określona 
grupa osób była uprawniona do udziału w powództwie i pełnienia w nim roli przedstawiciela. 
Osoby takie należy wskazać w momencie wniesienia powództwa, przy czym sprawozdawca 
proponuje zastosowanie modelu typu opt-in (wyrażenie zgody). Zważywszy, że jedynie 25% 
spraw kartelowych w Unii Europejskiej prowadzi do wniesienia powództwa o 
odszkodowanie, trzeba w większym stopniu zachęcać konsumentów do dochodzenia swoich 
praw.

Sprawozdawca przyznaje, że programy łagodzenia kar w znacznym stopniu przyczyniają się 
do wykrywania karteli, a przez to umożliwiają dochodzenie odszkodowania. Sprawozdawca 
nie zgadza się z wnioskiem Komisji o opracowanie szarej listy ograniczeń w zakresie 
ujawniania dowodów po zakończeniu postępowania przez organ ds. konkurencji. Wszystkie 
dowody przedstawiane przez podmioty, które zgłosiły się do udziału w programie łagodzenia 
kar, powinny podlegać przepisom art. 6 ust. 1, niezależnie od tego, czy zostały one otrzymane 
w ramach zgłoszenia do tego programu, czy na żądanie organu ds. konkurencji.

Choć istnieją sprawy z zakresu konkurencji, w których przypadku postępowanie było czasami 
możliwe dzięki osobom zgłaszającym przypadki naruszenia, proponowana dyrektywa nie 
odnosi się do tego faktu w żaden szczególny sposób. Ochrona osób zgłaszających przypadki 
naruszenia dotyczy wyłącznie tożsamości tych osób, a nie dostarczanych przez nich 
informacji. Tożsamość nie ma żadnego znaczenia w odniesieniu do szkody lub wartości 
szkody. Obecnie tożsamość osób zgłaszających przypadki naruszenia jest chroniona prawem 
poszczególnych praw członkowskich. W celu zagwarantowania przewidywalności i 
równoważności wyroku do dyrektywy należy dodać dane osobowe. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, zgodnie z którym ciężar 
dowodu powinien spoczywać na pozwanym. Ułatwia to powodom wnoszenie roszczeń. 
Niedostateczne dowody będą odczytywane na korzyść powoda, co przyniesie wyraźny 
pożytek nabywcom bezpośrednim. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
nabywcy pośredni także powinni mieć prawo wnoszenia powództw. Zaproponowane przepisy 
zawierają jednak domniemanie zarówno braku, jak i istnienia zjawiska przerzucania 
nadmiernych obciążeń na nabywców pośrednich. Doprowadzi to prawdopodobnie do 



PE519.553v01-00 4/15 PA\1005038PL.doc

PL

wnoszenia powództw zarówno przez nabywców bezpośrednich, jak i pośrednich. 
Sprawozdawca nie popiera takiego podwójnego systemu oraz sugeruje, że w przypadku braku 
wystarczających dowodów na przerzucanie nadmiernych obciążeń ciężar dowodu spoczywa 
na nabywcy pośrednim. W ten sposób powstanie system jednofilarowy stanowiący 
jednoznaczną wytyczną dla sądów krajowych.

Poniesione szkody należy rekompensować. Jest to konieczne, by kartele miały świadomość 
wielkości rzeczywistych szkód, jakie wyrządziły rynkom i konsumentom. W celu 
zwiększenia zakresu ochrony strony poszkodowanej na skutek naruszenia prawa konkurencji 
należy stronie tej zagwarantować silną pozycję w postępowaniu sądowym. W związku z tym 
sprawozdawca sugeruje, by strona poszkodowana miała przewagę w zakresie oszacowania, co 
oznacza, że oszacowanie wielkości szkody powinno być oparte na oszacowaniu strony
poszkodowanej. Ponadto dodatkowo zniechęca to kartele do uczestnictwa w postępowaniu 
sądowym, ponieważ wpływ sprawców naruszenia w ramach takiego postępowania jest 
ograniczony.

W przypadku konsumentów, organizacji konsumentów lub małych firm ryzyko konieczności 
poniesienia kosztów sądowych w rezultacie przegranego postępowania może poważnie 
zniechęcać do wnoszenia powództw. Sprawozdawca sugeruje, by w celu zwiększenia 
możliwości wnoszenia powództw ustanowić fundusz finansowany z grzywien płaconych w 
wyniku postępowań o naruszenie prawa konkurencji. Z funduszu tego finansowano by koszty 
pierwszego orientacyjnego werdyktu dotyczącego potencjalnej sprawy, wydawany na 
podstawie dowodów dostarczonych przez potencjalnego powoda. Spowodowałoby to 
obniżenie progu, od którego możliwe jest dochodzenie szkody, oraz zmniejszenie liczby 
niepotrzebnych roszczeń wnoszonych do sądu. Należy podkreślić, że zostaje zachowana 
reguła „przegrany płaci”.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wprowadzenie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Egzekwowanie na drodze 
prywatnoprawnej jest istotnym 
mechanizmem skutecznego egzekwowania 
prawa konkurencji. Jednakże wnoszenie 
wyłącznie powództw indywidualnych nie 
zagwarantuje osiągnięcia zadowalających 
rezultatów, dlatego w niniejszej dyrektywie 
konieczne jest wprowadzenie możliwości 
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stosowania powództw zbiorowych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania spójnego traktowania roszczeń odszkodowawczych należy stosować 
zintegrowane podejście do zbiorowego dochodzenia roszczeń, takie jak prawo ochrony 
konsumentów. Jako że takie horyzontalne środki nadal nie istnieją w praktyce, sprawozdawca 
proponuje wprowadzenie ich do omawianej dyrektywy. Zważywszy na małą liczbę roszczeń o 
odszkodowania należy wzmóc działania w celu zachęcenia konsumentów do dochodzenia 
swoich praw. Powództwa zbiorowe spowodują obniżenie progu, powyżej którego konsumenci 
mogą wnosić roszczenia do sądów krajowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Należy chronić informacje 
podawane przez podmioty, które zgłosiły 
się do udziału w programie łagodzenia 
kar, bowiem zwiększy to motywację 
uczestników karteli do zgłaszania się do 
programów łagodzenia kar i 
uczestniczenia w nich. Dlatego 
ograniczenie dotyczące ujawniania 
dowodów przez organ ds. konkurencji 
należy rozszerzyć tak, by obejmowało ono 
wszystkie informacje podane przez 
podmiot, który zgłosił się do udziału w 
programie łagodzenia kar, niezależnie od 
tego, czy dane informacje zostały podane 
przez uczestnika kartelu z własnej 
inicjatywy, czy na żądanie organu ds. 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Wnioski o udział w programach łagodzenia kar w znacznym stopniu przyczyniają się do 
wykrywania karteli, a przez to umożliwiają postępowanie z powództwa prywatnego. Wszystkie 
dowody przedstawione przez podmioty, które zgłosiły się do udziału w programie łagodzenia 
kar, podlegają przepisom art. 6 ust. 1, niezależnie od tego, czy zostały otrzymane w formie 
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zeznań złożonych w ramach tego programu, czy na żądanie organu ds. konkurencji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Mimo że rola pojedynczych osób 
zgłaszających przypadki naruszenia była 
dotychczas niewielka, w dyrektywie należy 
wyraźnie uwzględnić ochronę osób 
zgłaszających się w celu udzielenia 
informacji. Informacje, których 
ujawnienia sądy krajowe nie mogą nigdy 
zażądać od danej strony ani osoby trzeciej, 
powinny obejmować wyłącznie dane 
osobowe oraz informacje prowadzące do 
uzyskania danych osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

Choć istnieją sprawy z zakresu konkurencji, w których przypadku postępowanie było możliwe 
wyłącznie dzięki osobom zgłaszającym przypadki naruszenia, proponowana dyrektywa nie 
odnosi się tego faktu w żaden szczególny sposób. Ochrona osób zgłaszających przypadki 
naruszenia dotyczy wyłącznie tożsamości tych osób, a nie dostarczanych przez nie informacji. 
W celu zagwarantowania przewidywalności i równoważności wyroku do dyrektywy należy 
dodać dane osobowe. Obecnie tożsamość osób zgłaszających przypadki naruszenia jest 
chroniona prawem poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na 
których przerzucono faktyczne obciążenia, 
ponoszą szkodę wynikającą z naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji. 
Przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
powinno ją naprawić, jednak 
konsumentom lub przedsiębiorcom, którzy 

(31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na 
których przerzucono faktyczne obciążenia, 
ponoszą szkodę wynikającą z naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji. 
Jeśli chodzi o ustalanie wysokości 
przerzuconego obciążenia, sąd krajowy 
powinien być uprawniony do oszacowania, 
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bezpośrednio niczego nie nabyli od 
przedsiębiorstwa popełniającego 
naruszenie, może być szczególnie trudno 
udowodnić zakres takiej szkody. Należy 
zatem zapewnić, aby – w przypadkach gdy 
istnienie roszczenia odszkodowawczego 
lub jego wysokość zależy od tego, czy lub 
do jakiego stopnia nadmierne obciążenie, 
którym obarczono bezpośredniego 
nabywcę podmiotu popełniającego 
naruszenie, zostało przerzucone na 
pośredniego nabywcę – przyjmować, że 
pośredni nabywca udowodnił fakt 
przerzucenia na niego nadmiernego 
obciążenia, którym obarczono 
bezpośredniego nabywcę, jeśli był w stanie 
przedstawić dowody prima facie, że takie 
pełne przerzucenie miało miejsce. Należy 
również określić, na jakich warunkach 
przyjmuje się, że pośredni nabywca 
przedstawił takie dowody prima facie. Jeśli 
chodzi o ustalanie wysokości 
przerzuconego obciążenia, sąd krajowy 
powinien być uprawniony do oszacowania, 
jaką część obciążenia przerzucono na 
poziom pośrednich nabywców w 
rozpatrywanej przez niego sprawie. 
Podmiotowi popełniającemu naruszenie 
należy umożliwić przedstawienie 
dowodów wykazujących, że faktyczne 
obciążenie nie zostało przerzucone, lub nie 
zostało przerzucone w całości.

jaką część obciążenia przerzucono na 
poziom pośrednich nabywców w 
rozpatrywanej przez niego sprawie. 
Podmiotowi popełniającemu naruszenie 
należy umożliwić przedstawienie 
dowodów wykazujących, że faktyczne 
obciążenie nie zostało przerzucone lub nie 
zostało przerzucone w całości.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane przepisy zawierają domniemanie zarówno braku, jak i istnienia zjawiska 
przerzucania nadmiernych obciążeń na nabywców pośrednich. Doprowadzi to 
prawdopodobnie do wnoszenia powództw zarówno przez powodów bezpośrednich, jak i 
pośrednich. Taki podwójny system nie jest korzystny. Zamiast tego w przypadku braku 
wystarczających dowodów na przerzucanie nadmiernych obciążeń ciężar dowodu powinien 
spoczywać na nabywcy pośrednim. W ten sposób powstanie system jednofilarowy stanowiący 
jednoznaczne wytyczne dla sądów krajowych.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Poszkodowany, który udowodnił 
poniesienie szkody na skutek naruszenia 
prawa konkurencji, w celu otrzymania 
odszkodowania musi jeszcze dowieść 
zakresu poniesionej szkody. Ustalanie 
wysokości szkody wynikającej z 
naruszenia prawa konkurencji zależy w 
bardzo dużym stopniu od ustaleń 
faktycznych i może wymagać 
zastosowania złożonych modeli 
ekonomicznych. Jest to często bardzo 
kosztowne i utrudnia poszkodowanym 
uzyskanie koniecznych danych na 
uzasadnienie ich roszczeń. Ustalanie 
wysokości szkody wynikającej z 
naruszenia prawa konkurencji może 
stanowić poważną barierę 
uniemożliwiającą poszkodowanym 
otrzymanie odszkodowania za poniesioną 
szkodę.

(34) Poszkodowany, który udowodnił 
poniesienie szkody na skutek naruszenia 
prawa konkurencji, w celu otrzymania 
odszkodowania musi jeszcze dowieść 
zakresu poniesionej szkody. Ustalanie 
wysokości szkody wynikającej z 
naruszenia prawa konkurencji zależy w 
bardzo dużym stopniu od ustaleń 
faktycznych i może wymagać 
zastosowania złożonych modeli 
ekonomicznych. Jest to często bardzo 
kosztowne i utrudnia poszkodowanym 
uzyskanie koniecznych danych na 
uzasadnienie ich roszczeń. Ustalanie 
wysokości szkody wynikającej z 
naruszenia prawa konkurencji może 
stanowić poważną barierę 
uniemożliwiającą poszkodowanym 
otrzymanie odszkodowania za poniesioną 
szkodę. Proces ustalania wysokości szkody 
może się różnić w różnych jurysdykcjach 
krajowych. W celu zapewnienia jasnych 
przepisów oraz przewidywalności Komisja 
powinna przedstawić dalsze wytyczne na 
szczeblu wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować wydawanie przez sądy krajowe skutecznych i zharmonizowanych 
wyroków w sprawach dotyczących roszczeń o odszkodowania za szkody z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji, Komisja powinna przedstawić dalsze wytyczne na szczeblu wspólnotowym 
w odniesieniu do określania wysokości szkody. Uprościłoby to trudny proces szacowania 
szkód spowodowanych naruszeniem prawa konkurencji oraz zwiększyłoby przewidywalność i 
harmonizację procesu.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zwiększenia zakresu ochrony strony poszkodowanej na skutek naruszenia prawa 
konkurencji należy stronie tej zagwarantować silną pozycję w postępowaniu sądowym. 
Zapewniając stronie poszkodowanej przewagę w zakresie oszacowania szkody, obejmuje się 
ochroną słabszą stronę. Ponadto dodatkowo zniechęca to kartele do uczestnictwa w 
postępowaniu sądowym, ponieważ wpływ sprawców naruszenia w ramach takiego 
postępowania jest ograniczony.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(37) Należy zauważyć, że sądy krajowe są 
często przeciążone, a rozpatrywanie 
roszczeń odszkodowawczych może być 
czasochłonnym procesem. Dlatego
poszkodowanych i podmioty popełniające 
naruszenie należy zachęcać do ustalania 
odszkodowania za szkodę wynikającą z 
naruszenia prawa konkurencji z 
wykorzystaniem mechanizmów 
polubownego rozstrzygania sporów, takich 
jak ugody pozasądowe, arbitraż i mediacja. 
W miarę możliwości takie polubowne 
rozstrzyganie sporów powinno obejmować 
jak największą liczbę poszkodowanych i 
przedsiębiorstw popełniających naruszenie. 
Jako że wnoszenie powództw 
indywidualnych może nie być 
wystarczające, w niniejszej dyrektywie 
należy wyraźnie uwzględnić możliwość 
wnoszenia powództw zbiorowych przez 
rzeczywiste i upoważnione podmioty, takie 
jak organizacje konsumenckie czy 
organizacje branżowe, w imieniu danego 
powoda.

Or. en

Uzasadnienie

Powództwa zbiorowe umożliwiłyby rzeczywistym i upoważnionym podmiotom, takim jak 
organizacje konsumenckie czy organizacje branżowe, wytaczanie powództw w imieniu 
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indywidualnych powodów. Jednakże tylko jasno określona grupa ludzi powinna brać udział w 
powództwie i pełnić w nim rolę przedstawiciela. Osoby takie należy wskazać w momencie 
wniesienia powództwa, przy czym sprawozdawca proponuje zastosowanie modelu typu opt-in 
(wyrażenie zgody).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Koszty postępowania sądowego nie 
powinny zniechęcać powodów do 
wnoszenia w pełni uzasadnionych 
powództw. Państwa członkowskie powinny 
przedsięwziąć odpowiednie środki w celu 
zapewnienia poszkodowanym stronom 
dostępu do finansowania kosztów 
powództw o odszkodowanie. Można to 
zrobić za pośrednictwem funduszu 
finansowanego z grzywien płaconych 
przez sprawców naruszeń.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko konieczności poniesienia kosztów sądowych w rezultacie przegranego postępowania 
może poważnie zniechęcić konsumentów, organizacje konsumentów lub małe firmy do 
wnoszenia roszczeń. Ustanowienie funduszu finansowanego z grzywien płaconych w wyniku 
postępowań o naruszenie prawa konkurencji zwiększyłoby możliwości wnoszenia roszczeń. Z 
funduszu tego finansowano by koszty pierwszego orientacyjnego werdyktu dotyczącego 
potencjalnej sprawy, wydawanego na podstawie dowodów dostarczonych przez potencjalnego 
powoda. Należy podkreślić, że zostaje zachowana reguła „przegrany płaci”.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „powództwo o odszkodowanie” oznacza 
powództwo wniesione zgodnie z prawem 
krajowym, w ramach którego 
poszkodowany ubiega się o 

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

odszkodowanie przed sądem krajowym; 
może ono również obejmować powództwo 
wniesione przez osobę działającą w 
imieniu poszkodowanego lub większej ich 
liczby, w ramach którego dochodzi ona 
odszkodowania przed sądem krajowym;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania spójnego traktowania roszczeń o odszkodowania w dziedzinie 
unijnego prawa konkurencji i w innych dziedzinach, takich jak prawa ochrony konsumentów, 
należy stosować zintegrowane podejście do przedstawicieli do spraw roszczeń oraz 
zbiorowego dochodzenia roszczeń. Zważywszy na małą ogólną liczbę roszczeń o 
odszkodowania w Unii Europejskiej, należy wzmóc działania w celu zachęcenia 
konsumentów, by dochodzili swoich praw. Powództwa reprezentacyjne i zbiorowe spowodują 
obniżenie progu, powyżej którego konsumenci mogą wnosić swoje roszczenia do sądów 
krajowych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar; oraz

a) wszystkich dokumentów dostarczonych 
przez podmiot, który zgłosił się do udziału 
w programie łagodzenia kar; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Programy łagodzenia kar w znacznym stopniu przyczyniają się do wykrywania karteli, a przez 
to umożliwiają postępowanie z powództwa prywatnego. Wszystkie dowody przedstawione 
przez podmioty, które zgłosiły się do udziału w programie łagodzenia kar, podlegają 
przepisom art. 6 ust. 1, niezależnie od tego, czy zostały otrzymane w formie zeznań złożonych 
w ramach tego programu, czy na żądanie organu ds. konkurencji.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Informowanie o nieprawidłowościach

1. Każda osoba, która ma uzasadnione 
podstawy, by przypuszczać, że dana osoba 
popełniła lub zamierza popełnić 
przestępstwo naruszające przepisy 
niniejszej dyrektywy, może powiadomić 
organ ds. konkurencji o szczegółach 
dotyczących danej sprawy oraz zażądać, 
by jej tożsamość była traktowana jako 
poufna w odniesieniu do tego 
powiadomienia.
2. Organ ds. konkurencji traktuje w 
sposób poufny tożsamość osoby, która 
powiadomiła ten organ na podstawie art. 
7 ust. 1 oraz której udzielono zapewnienia 
o zachowaniu poufności.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachęcenia obywateli do przekazywania informacji organom ds. konkurencji 
dyrektywa powinna zawierać wyraźną ochronę tożsamości osoby zgłaszającej przypadki 
naruszenia. Nawet jeżeli podane informacje nie będą wystarczające, by mogły stanowić 
dowód w sprawie kartelowej, organ ds. konkurencji będzie mógł wszcząć dochodzenie.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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a) pozwany dopuścił się naruszenia prawa 
konkurencji;
b) skutkiem naruszenia było nadmierne 
obciążenie bezpośredniego nabywcy 
pozwanego; oraz
c) nabył on produkty lub usługi, które były 
przedmiotem naruszenia, bądź też takie, 
które były pochodnymi produktów lub 
usług będących przedmiotem naruszenia 
lub je zawierały.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane przepisy zawierają domniemanie zarówno braku, jak i istnienia zjawiska 
przerzucania nadmiernych obciążeń na nabywców pośrednich. Doprowadzi to 
prawdopodobnie do wnoszenia powództw zarówno przez powodów bezpośrednich, jak i 
pośrednich. To sądy krajowe będą musiały unikać wydawania sprzecznych orzeczeń w 
jurysdykcji krajowej w równoległych sprawach. Taki podwójny system nie jest korzystny. 
Zamiast tego w przypadku braku wystarczających dowodów na przerzucanie nadmiernych 
obciążeń ciężar dowodu powinien spoczywać na nabywcy pośrednim.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zwiększenia zakresu ochrony strony poszkodowanej na skutek naruszenia prawa 
konkurencji należy stronie tej zagwarantować silną pozycję w postępowaniu sądowym. 
Zapewniając stronie poszkodowanej przewagę w zakresie oszacowania szkody, obejmuje się 
ochroną słabszą stronę. Ponadto dodatkowo zniechęca to kartele do uczestnictwa w 
postępowaniu sądowym, ponieważ wpływ podmiotów naruszających przepisy w ramach 
takiego postępowania jest ograniczony.


