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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

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,

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,

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

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

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,

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,

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,

Konieczne są ramy unijne
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;

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;

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

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;

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;

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;

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;

Zasady ogólne – silne zabezpieczenia przed nadużyciami w sporach
9. podkreśla, że w miarę możliwości należy zachęcać do wczesnego rozstrzygania sporów, a 

rozstrzyganie sporów na drodze sądowej należy traktować jako ostateczność;

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;

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;

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;

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.
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Rola sądu i znaczenie informacji
14. utrzymuje, że sąd ma do odegrania kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji o 

dopuszczalności roszczenia, reprezentowaniu występującego z roszczeniem i 
kontrolowaniu sposobów informowania konsumentów;

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;

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.

Aspekt finansowy roszczeń zbiorowych
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;

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.


