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Poprawka 1
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP;

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP; wzywa Komisję, aby 
przed wprowadzeniem jakiejkolwiek innej 
inicjatywy przedstawiła ocenę skutków na 
podstawie różnych możliwych rozwiązań, 
bez względu na to, czy mają one charakter 
ustawodawczy czy nie, przy uwzględnieniu 
obszarów działalności, tradycji prawnych 
UE oraz porządku prawnego w 27 
państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 2
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP;

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP; podkreśla, że 
roszczenia zbiorowe znacznie zwiększą 
dostęp MŚP do wymiaru sprawiedliwości 
przez ograniczenie kosztów sądowych i 
uproszczenie długotrwałych procedur; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
innowacyjnych metod samofinansowania, 
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aby zapewnić dostępność roszczeń 
zbiorowych;

Or. en

Poprawka 3
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP;

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP, a w końcu do 
rychłego przedstawienia ram prawnych 
obejmujących minimalne wymogi systemu 
zgodnego z prawem UE, jak również 
inicjatywy ukierunkowane na 
poszczególne sektory, np. w dziedzinie
konkurencji, ochrony konsumentów i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 4
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP;

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP, mając na uwadze, że 
znaczna część poszkodowanych 
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konsumentów i przedsiębiorstw nie 
otrzymuje odszkodowań, a utrzymujące się 
bezprawne praktyki powodują łącznie 
znaczne straty dla społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 5
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP;

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do dalszego 
wyjaśnienia zapotrzebowania na środki 
UE dotyczące zasady pomocniczości i w 
szczególności wpływu na MŚP, a w 
przypadku uznania niektórych środków za 
konieczne, do zwrócenia szczególnej 
uwagi na ochronę konsumentów i MŚP;

Or. en

Poprawka 6
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP;

1. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji dotyczące opracowania spójnego 
europejskiego podejścia do roszczeń 
zbiorowych; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na ochronę 
konsumentów i MŚP, kiedy możliwość 
skoncentrowania obrony niesie ze sobą 
znaczne korzyści w postaci kosztów 
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i skuteczności;

Or. lt

Poprawka 7
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że mimo iż prawa 
konsumentów i prawo konkurencji 
istnieją w całej UE, konsumenci i 
przedsiębiorstwa bardzo często nie mogą 
wyegzekwować swych praw ze względu na 
nieprzystosowanie istniejących sposobów 
dochodzenia roszczeń do przypadków 
roszczeń zbiorowych; zauważa również, że 
w wyniku integracji rynku UE większość 
spraw o roszczenia zbiorowe zawiera 
element transgraniczny, co podkreśla 
konieczność wprowadzenia zgodnych z 
prawem UE mechanizmów dochodzenia 
roszczeń opartych na tych samych 
czynnikach i w ramach których możliwe 
jest skuteczne rozpatrzenie sporów 
transgranicznych;

Or. en

Poprawka 8
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że istniejące już przepisy 
ustawowe mające na celu ochronę 
konsumentów, takie jak rozporządzenie z 
2007 r. w sprawie drobnych roszczeń lub 
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dyrektywa z 2008 r. dotycząca mediacji w 
sprawach cywilnych i handlowych, z 
braku czasu nie zostały jeszcze w pełni 
wdrożone i w związku z tym należy w 
większym stopniu zwiększyć ich wartość, 
zanim dodane zostaną nowe narzędzia, 
których skutki są nieznane; 

Or. fr

Poprawka 9
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że sprawy dotyczące 
dochodzenia roszczeń dotyczą często 
różnych sektorów przemysłu i obszarów 
prawa; ostrzega w związku z tym przed 
podejściem sektorowym, które utrudniłoby 
dostęp konsumentów i MŚP do wymiaru 
sprawiedliwości i doprowadziło do 
fragmentacji krajowego prawa 
procesowego; zamiast podejścia 
sektorowego preferuje instrument 
horyzontalny;

Or. en

Poprawka 10
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że szkody środowiskowe 
mają często charakter transgraniczny 
(wycieki paliw, chmury chemikaliów itd.) i 
wzywa w związku z tym Komisję do 
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rozszerzenia zakresu roszczeń zbiorowych 
na sprawy dotyczące stosowania 
przepisów UE w zakresie ochrony 
środowiska; podkreśla, że 
zagwarantowałoby to prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz 
skuteczne wdrożenie zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en

Poprawka 11
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że Komisja Europejska 
powinna, przed wprowadzeniem 
jakiejkolwiek innej inicjatywy, udowodnić 
wartość dodaną inicjatywy europejskiej w 
tej dziedzinie, zwłaszcza poprzez 
precyzyjny pomiar skutków 
gospodarczych, które wyniknęłyby z 
wprowadzenia roszczeń zbiorowych w 
Europie;

Or. fr

Poprawka 12
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. jest zdania, że zakres działań UE w 
dziedzinie roszczeń zbiorowych powinien 
początkowo ograniczać się do 
niewielkiego obszaru prawa, takiego jak w 
dziedzinie konkurencji oraz jasno 
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określonych przepisów dotyczących 
ochrony konsumenta;

Or. en

Poprawka 13
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. uważa, że wszelkie unijne instrumenty 
dochodzenia roszczeń zbiorowych mogą 
być stosowane jedynie w przypadkach 
naruszeń prawa UE i powinny wymagać 
udziału skarżących z różnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 14
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę powiązania 
skutecznych roszczeń zbiorowych z 
solidnym systemem gwarantowanej 
pewności prawa i zabezpieczeń przed 
nieuczciwymi praktykami w 
postępowaniach sądowych; zwraca się do 
Komisji, aby przy wybieraniu 
zabezpieczeń wykorzystała doświadczenia 
państw członkowskich w zakresie roszczeń 
zbiorowych; jest zdania, że zabezpieczenia 
te powinny obejmować:

2. podkreśla potrzebę powiązania 
skutecznych roszczeń zbiorowych z 
solidnym systemem gwarantującym 
pewność prawa, zabezpieczenia przed 
nieuczciwymi praktykami w 
postępowaniach sądowych, realizację 
zasady skuteczności oraz bezpośredni 
wpływ na działanie rynku wewnętrznego i 
na ochronę interesów konsumentów i 
przedsiębiorców; zwraca się do Komisji, 
aby przy wybieraniu zabezpieczeń 
wykorzystała doświadczenia państw 
członkowskich w zakresie roszczeń 
zbiorowych zwracając szczególną uwagę 
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na zasady proporcjonalności i 
skuteczności; jest zdania, że 
zabezpieczenia te powinny obejmować:

Or. lt

Poprawka 15
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę powiązania
skutecznych roszczeń zbiorowych z 
solidnym systemem gwarantowanej 
pewności prawa i zabezpieczeń przed 
nieuczciwymi praktykami w 
postępowaniach sądowych; zwraca się do 
Komisji, aby przy wybieraniu 
zabezpieczeń wykorzystała doświadczenia 
państw członkowskich w zakresie roszczeń 
zbiorowych; jest zdania, że zabezpieczenia 
te powinny obejmować:

2. podkreśla potrzebę powiązania
ewentualnych procedur roszczeń 
zbiorowych z solidnym systemem 
zabezpieczeń przed nieuczciwymi 
praktykami w postępowaniach sądowych; 
zwraca się do Komisji, aby przy 
wybieraniu zabezpieczeń wykorzystała 
doświadczenia państw członkowskich w 
zakresie roszczeń zbiorowych; jest zdania, 
że zabezpieczenia te powinny obejmować:

Or. fr

Poprawka 16
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę powiązania 
skutecznych roszczeń zbiorowych z 
solidnym systemem gwarantowanej 
pewności prawa i zabezpieczeń przed 
nieuczciwymi praktykami w 
postępowaniach sądowych; zwraca się do 
Komisji, aby przy wybieraniu 
zabezpieczeń wykorzystała doświadczenia 

2. podkreśla potrzebę powiązania 
skutecznych roszczeń zbiorowych z 
dobrym systemem gwarantowanej 
pewności prawa i zabezpieczeń przed 
nieuczciwymi praktykami w 
postępowaniach sądowych; zwraca się do 
Komisji, aby przy wybieraniu 
zabezpieczeń wykorzystała doświadczenia 
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państw członkowskich w zakresie roszczeń 
zbiorowych; jest zdania, że zabezpieczenia 
te powinny obejmować:

państw członkowskich w zakresie roszczeń 
zbiorowych; jest zdania, że zabezpieczenia 
te powinny obejmować:

Or. pl

(Wprowadzono zmianę językową w wersji PL, bez zmiany w oryginale EN) 

Poprawka 17
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– kryteria ograniczające liczbę organów, 
które mogą występować z powództwem 
dotyczącym zbiorowych roszczeń, do 
takich, które mają istotny interes w 
przedmiocie powództwa,

– kryteria ograniczające liczbę organów, 
które mogą występować z powództwem 
dotyczącym zbiorowych roszczeń, do 
takich, które mają istotny interes w 
przedmiocie powództwa, ponadto 
podmioty prawne reprezentujące strony
muszą przestrzegać kryteriów akredytacji 
określonych w prawie krajowym danego 
państwa członkowskiego,

Or. en

Poprawka 18
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– kryteria ograniczające liczbę organów, 
które mogą występować z powództwem 
dotyczącym zbiorowych roszczeń, do 
takich, które mają istotny interes w 
przedmiocie powództwa,

– kryteria ograniczające liczbę organów, 
które mogą występować z powództwem 
dotyczącym zbiorowych roszczeń, do 
takich, które mają istotny interes w 
przedmiocie powództwa oraz posiadają 
specjalne zezwolenie wydane przez 
właściwe organy gwarantujące 
kompetencję, ekspertyzę i 
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reprezentatywność, 

Or. fr

Poprawka 19
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– kryteria ograniczające liczbę organów, 
które mogą występować z powództwem 
dotyczącym zbiorowych roszczeń, do 
takich, które mają istotny interes w 
przedmiocie powództwa,

– kryteria uznawania i właściwego 
upoważniania tych organów, które mogą 
występować z powództwem dotyczącym 
zbiorowych roszczeń,

Or. en

Poprawka 20
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– kryteria ograniczające liczbę organów, 
które mogą występować z powództwem 
dotyczącym zbiorowych roszczeń, do 
takich, które mają istotny interes w 
przedmiocie powództwa,

– kryteria ograniczające liczbę organów, 
które mogą występować z powództwem 
dotyczącym zbiorowych roszczeń, do tych, 
których dotyczy powództwo, lub takich, 
które mają istotny interes w przedmiocie 
powództwa,

Or. en

Poprawka 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret pierwsze
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Projekt opinii Poprawka

– kryteria ograniczające liczbę organów, 
które mogą występować z powództwem 
dotyczącym zbiorowych roszczeń, do 
takich, które mają istotny interes w 
przedmiocie powództwa,

– kryteria ograniczające liczbę organów, 
które mogą występować z powództwem 
dotyczącym zbiorowych roszczeń, do 
takich, które mają istotny interes w 
przedmiocie powództwa lub interes 
prawny,

Or. pl

Poprawka 22
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret pierwsze a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– system powinien mieć zastosowanie 
zarówno w sprawach przedsiębiorstwo-
konsument, jak i w sprawach 
przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo,

Or. en

Poprawka 23
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret drugie a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– prawo do obrony musi być utrzymane w 
mocy podczas trwania całego 
postępowania, zgodnie z prawem 
krajowym danego państwa 
członkowskiego,

Or. en
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Poprawka 24
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret drugie a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- jasne zasady wykluczające finansowy 
udział adwokatów w wynikach sprawy,

Or. fr

Poprawka 25
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret trzecie

Projekt opinii Poprawka

– powód powinien zagwarantować 
pokrycie wszelkich kosztów sądowych 
(zasada „przegrywający płaci”),

– strona przegrywająca powinna ponieść 
koszty sądowe zgodnie z zasadą 
„przegrywający płaci”, niemniej jednak 
sąd nie zasądza na rzecz strony 
wygrywającej sprawę kosztów, które były 
zbędne lub nieproporcjonalne do 
roszczenia,

Or. en

Poprawka 26
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret trzecie

Projekt opinii Poprawka

– powód powinien zagwarantować
pokrycie wszelkich kosztów sądowych
(zasada „przegrywający płaci”),

– złożoną przez powoda gwarancję na
pokrycie wszelkich kosztów sądowych
(zasada „przegrywający płaci”) oraz 
szczególne przepisy pozwalające 
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zmniejszyć finansowe ryzyko, jakie 
zagraża powodowi,

Or. lt

Poprawka 27
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret czwarte

Projekt opinii Poprawka

– zasady dotyczące jurysdykcji celem 
zapobiegania tzw. „forum shopping”
(wyboru sądu w celu uzyskania 
korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy),

– ogólnounijne i specyficzne dla roszczeń 
zbiorowych zasady dotyczące jurysdykcji 
celem zapobiegania tzw. „forum shopping”
(wyboru sądu w celu uzyskania 
korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy),

Or. en

Poprawka 28
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret piąte

Projekt opinii Poprawka

– ograniczenie kosztów zastępstwa 
prawnego;

– ograniczenie kosztów zastępstwa 
prawnego i honorariów uwarunkowanych 
wynikiem sprawy;

Or. en

Poprawka 29
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret piąte a (nowe)
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Projekt opinii Poprawka

- indywidualne odszkodowanie jedynie za 
dowiedzione szkody materialne i brak 
odszkodowań represyjnych (zasada 
pełnego odszkodowania),

Or. fr

Poprawka 30
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 2 – tiret piąte b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- możliwość odwołania się do roszczeń 
zbiorowych po wyczerpaniu wszystkich 
innych możliwości działania;

Or. fr

Poprawka 31
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że dotychczasowe 
doświadczenia tych państw członkowskich 
UE, w których takie mechanizmy 
dochodzenia roszczeń już funkcjonują, nie 
wykazały nadużyć ani nie prowadziły do 
likwidacji przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 32
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że koszty sądowe mają często 
skutek odstraszający i dlatego też 
organizacje obrony konsumentów 
powinny utworzyć fundusz, aby wspierać 
roszczenia zbiorowe i umożliwić składanie 
pozwów grupowych w celu otrzymania 
zadośćuczynienia lub odszkodowania;

Or. lt

Poprawka 33
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. W związku z pozytywnymi 
doświadczeniami w państwach 
członkowskich, w których ten system 
istnieje, wzywa Komisję do rozważenia 
możliwości ustanowienia dwuetapowego 
postępowania typu „test case” jako 
taniego mechanizmu roszczeń 
zbiorowych:
- etap pierwszy: oświadczenie na temat 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa na 
podstawie przykładów przedłożonych przez 
właściwe organy i po zweryfikowaniu 
dopuszczalności,
- etap drugi: po upublicznieniu i ustaleniu 
składu grupy skarżących, decyzja w 
sprawie odszkodowania, na podstawie 
ugody zatwierdzonej przez sąd lub decyzji 
sądu;
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Or. en

Poprawka 34
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. Kompetencje w zakresie postępowań 
typu „test case” powinien mieć sąd 
miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd 
państwa członkowskiego, którego rynek 
został w największym zakresie dotknięty 
nielegalną praktyką; dalsze kroki prawne 
należy wszczynać przed sądem właściwym 
dla miejsca zamieszkania/siedziby 
poszkodowanego 
konsumenta/przedsiębiorstwa, a decyzja o 
skutkach prawnych orzeczenia w 
postępowaniu typu „test case” (tj. 
indywidualne prawa do odszkodowania, 
zakres odszkodowania) powinny być 
oparte na prawie tego samego państwa 
członkowskiego; 

Or. en

Poprawka 35
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów, 
pozostawiając państwom członkowskim –
zgodnie z zasadą proporcjonalności –
prawo decydowania o dalszym 
postępowaniu; niemniej jednak zwraca się 

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów, 
pozostawiając państwom członkowskim –
zgodnie z zasadą proporcjonalności –
prawo decydowania o dalszym 
postępowaniu; niemniej jednak zwraca się 
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także do Komisji o wydanie 
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich;

także do Komisji o wydanie 
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich, zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i autonomii 
proceduralnej; wskazuje jednak na 
znaczne trudności w godzeniu tych zasad z 
wdrażaniem rygorystycznych zabezpieczeń 
zapobiegających nadużyciom i w związku 
z tym zastanawia się nad zasadnością 
działań Wspólnoty w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 36
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów, 
pozostawiając państwom członkowskim –
zgodnie z zasadą proporcjonalności –
prawo decydowania o dalszym 
postępowaniu; niemniej jednak zwraca się 
także do Komisji o wydanie 
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich;

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów, 
pozostawiając państwom członkowskim –
zgodnie z zasadą proporcjonalności –
prawo decydowania o dalszym 
postępowaniu; niemniej jednak zwraca się 
także do Komisji o wydanie 
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich, szczegółów i zaleceń, o 
nadzór nad ich realizacją oraz o 
podejmowanie w razie konieczności 
określonych środków;

Or. lt

Poprawka 37
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów, 
pozostawiając państwom członkowskim –
zgodnie z zasadą proporcjonalności –
prawo decydowania o dalszym 
postępowaniu; niemniej jednak zwraca się 
także do Komisji o wydanie 
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich;

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów, jak 
również elementów zapewniających 
skuteczne wdrożenie na szczeblu 
transgranicznym, pozostawiając państwom 
członkowskim – zgodnie z zasadą 
proporcjonalności – prawo decydowania o 
dalszym postępowaniu; niemniej jednak 
zwraca się także do Komisji o wydanie 
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 38
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów, 
pozostawiając państwom członkowskim –
zgodnie z zasadą proporcjonalności –
prawo decydowania o dalszym 
postępowaniu; niemniej jednak zwraca się
także do Komisji o wydanie 
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich;

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów, 
pozostawiając państwom członkowskim –
zgodnie z zasadą proporcjonalności –
prawo decydowania o dalszym 
postępowaniu; niemniej jednak zwraca się 
do Komisji o wydanie także
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich i o promowanie 
najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów, 
pozostawiając państwom członkowskim –
zgodnie z zasadą proporcjonalności –
prawo decydowania o dalszym 
postępowaniu; niemniej jednak zwraca się 
także do Komisji o wydanie 
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich;

3. odnotowuje, że jakiekolwiek wiążące 
postanowienia we wniosku 
ustawodawczym powinny dotyczyć przede 
wszystkim minimalnych wymogów
formalnych, pozostawiając państwom 
członkowskim – zgodnie z zasadą 
proporcjonalności – prawo decydowania o 
dalszym postępowaniu; niemniej jednak 
zwraca się także do Komisji o wydanie 
nieobowiązkowych wytycznych dla państw 
członkowskich;

Or. pl

Poprawka 40
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreślając, że wszystkie wnioski w 
ramach postępowań dotyczących roszczeń 
zbiorowych powinny być traktowane 
jednakowo w obliczu prawa, niezależnie 
od narodowości lub pochodzenia, oraz że 
orzeczenia powinny być uznawane i 
wykonywane w całej Unii Europejskiej, 
zwraca uwagę, że każda decyzja w sprawie 
odszkodowania powinna opierać się na 
ustawodawstwie państwa członkowskiego, 
w którym pozew został wniesiony, i 
podlegać minimalnym wymogom 
określonym w dyrektywie;

4. podkreśla, że roszczenia zbiorowe 
uproszczą transgraniczne postępowania 
sporne, zapewniając obywatelom UE taką 
samą ochronę prawną bez względu na to, 
w jakim państwie członkowskim 
mieszkają; podkreśla, że wszystkie 
wnioski w ramach postępowań 
dotyczących roszczeń zbiorowych powinny 
być traktowane jednakowo w obliczu 
prawa, niezależnie od narodowości lub 
pochodzenia, oraz że orzeczenia powinny 
być uznawane i wykonywane w całej Unii 
Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 41
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreślając, że wszystkie wnioski w 
ramach postępowań dotyczących roszczeń 
zbiorowych powinny być traktowane 
jednakowo w obliczu prawa, niezależnie 
od narodowości lub pochodzenia, oraz że 
orzeczenia powinny być uznawane i 
wykonywane w całej Unii Europejskiej, 
zwraca uwagę, że każda decyzja w sprawie 
odszkodowania powinna opierać się na 
ustawodawstwie państwa członkowskiego, 
w którym pozew został wniesiony, i 
podlegać minimalnym wymogom 
określonym w dyrektywie;

4. podkreślając, że wszystkie wnioski w 
ramach postępowań dotyczących roszczeń 
zbiorowych powinny być traktowane 
jednakowo w obliczu prawa, niezależnie 
od narodowości lub pochodzenia, oraz że 
orzeczenia powinny być w sposób 
obowiązkowy i wiążący uznawane i 
wykonywane w całej Unii Europejskiej, 
zwraca uwagę, że każda decyzja w sprawie 
odszkodowania powinna opierać się na 
ustawodawstwie państwa członkowskiego, 
w którym pozew został wniesiony, i 
podlegać minimalnym wymogom 
określonym w dyrektywie;

Or. lt

Poprawka 42
Françoise Grossetête

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że udział w postępowaniu 
powinien być dobrowolny w odniesieniu 
do każdej z zainteresowanych stron; jest 
zdania, że każde powództwo, jeśli zostanie 
uznane za dopuszczalne, powinno być 
poprzedzone szeroko zakrojoną publiczną 
kampanią informacyjną;

5. zaznacza, że udział w postępowaniu 
powinien być zdecydowanie dobrowolny w 
odniesieniu do każdej z zainteresowanych 
stron interweniującej na wczesnym etapie 
procedury; uważa, że w tym kontekście 
należy jeszcze raz podkreślić rolę oceny 
sędziego, zwłaszcza w kwestii zasad 
ewentualnej publicznej kampanii 
informacyjnej, w której należy wziąć pod 
uwagę ryzyko utraty reputacji przez dane 
przedsiębiorstwo;

Or. fr
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Poprawka 43
Fiona Hall

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że udział w postępowaniu 
powinien być dobrowolny w odniesieniu 
do każdej z zainteresowanych stron; jest 
zdania, że każde powództwo, jeśli zostanie 
uznane za dopuszczalne, powinno być 
poprzedzone szeroko zakrojoną publiczną 
kampanią informacyjną;

5. zaznacza, że udział w postępowaniu 
powinien być przedmiotem kontroli 
sądowej, czy roszczenie może być 
skierowane na podstawie klauzuli „opt in” 
lub „opt out” (z przyznaniem zbiorczego 
odszkodowania w ostatnim przypadku) 
przez zainteresowane strony; jest zdania, 
że każde powództwo, jeśli zostanie uznane
przez sąd za dopuszczalne, powinno być 
poprzedzone szeroko zakrojoną publiczną 
kampanią informacyjną;

Or. en

Poprawka 44
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że udział w postępowaniu
powinien być dobrowolny w odniesieniu 
do każdej z zainteresowanych stron; jest 
zdania, że każde powództwo, jeśli zostanie 
uznane za dopuszczalne, powinno być 
poprzedzone szeroko zakrojoną publiczną 
kampanią informacyjną;

5. zaznacza, że udział w postępowaniu
mógłby być oparty na systemie „opt-in” 
lub „opt-out” w odniesieniu do każdej z 
zainteresowanych stron, zgodnie z oceną 
obecnych najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 45
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że udział w postępowaniu 
powinien być dobrowolny w odniesieniu 
do każdej z zainteresowanych stron; jest 
zdania, że każde powództwo, jeśli zostanie 
uznane za dopuszczalne, powinno być 
poprzedzone szeroko zakrojoną publiczną 
kampanią informacyjną;

5. zaznacza, że udział w postępowaniu 
powinien być dobrowolny w odniesieniu 
do każdej z zainteresowanych stron; jest 
zdania, że każde powództwo, jeśli zostanie 
uznane za dopuszczalne, powinno być 
poprzedzone szeroko zakrojoną publiczną 
kampanią informacyjną oraz możliwość 
złożenia pozwu powinna zostać 
rozpowszechniona w zwyczajowo przyjęty 
sposób;

Or. pl

Poprawka 46
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaznacza, że udział w postępowaniu 
powinien być dobrowolny w odniesieniu 
do każdej z zainteresowanych stron; jest 
zdania, że każde powództwo, jeśli zostanie 
uznane za dopuszczalne, powinno być 
poprzedzone szeroko zakrojoną publiczną 
kampanią informacyjną;

5. zaznacza, że udział w postępowaniu 
powinien być dobrowolny w odniesieniu 
do każdej z zainteresowanych stron; jest 
zdania, że w przypadku uznania danego 
powództwa za dopuszczalne, należy 
poinformować o tym odpowiednich 
skarżących;

Or. en

Poprawka 47
Claude Turmes

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
informowania konsumentów o 
mechanizmie alternatywnej metody 
rozwiązywania sporów (ADR), będącym 
opcją szybszą i tańszą niż wnoszenie 
powództwa w ramach roszczeń 
zbiorowych; podkreśla jednak, że ADR nie 
powinna być obowiązkowa, a wszystkie 
postanowienia umowne o takim
charakterze powinny zostać uznane za 
nieważne w przypadku naruszenia prawa 
Unii.

6. uważa, że mechanizmy alternatywnej 
metody rozwiązywania sporów (ADR) to 
pożyteczne narzędzia, które należy 
promować, niemniej skuteczność tych 
narzędzi zależy od istnienia możliwości 
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej 
w przypadku niepowodzenia; wzywa 
państwa członkowskie do informowania 
konsumentów o mechanizmie 
alternatywnej metody rozwiązywania 
sporów (ADR) jako możliwej szybkiej i 
taniej opcji, przy jednoczesnym 
zapewnieniu środków skutecznego 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości w 
przypadku niepowodzenia ADR;
podkreśla, że ADR nie powinna być 
obowiązkowa, a wszystkie postanowienia 
umowne o takim charakterze powinny 
zostać uznane za nieważne w przypadku 
naruszenia prawa Unii.

Or. en

Poprawka 48
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
informowania konsumentów o 
mechanizmie alternatywnej metody 
rozwiązywania sporów (ADR), będącym 
opcją szybszą i tańszą niż wnoszenie 
powództwa w ramach roszczeń 
zbiorowych; podkreśla jednak, że ADR nie 
powinna być obowiązkowa, a wszystkie 
postanowienia umowne o takim 
charakterze powinny zostać uznane za 
nieważne w przypadku naruszenia prawa 
Unii.

6. wzywa państwa członkowskie do 
informowania konsumentów o 
mechanizmie alternatywnej metody 
rozwiązywania sporów (ADR), będącym 
opcją szybszą i tańszą niż roszczenia 
zbiorowe, które należy traktować jako 
ostateczność; podkreśla jednak, że ADR 
nie powinna być obowiązkowa, a 
wszystkie postanowienia umowne o takim 
charakterze powinny zostać uznane za 
nieważne w przypadku naruszenia prawa 
Unii.
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Poprawka 49
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę, że kwestia 
finansowania ma podstawowe znaczenie i 
że bez odpowiednich środków 
finansowych niemożliwe jest 
funkcjonowanie roszczeń zbiorowych w 
praktyce; w związku z powyższym zachęca 
państwa członkowskie do zastanowienia 
się nad różnymi możliwymi 
rozwiązaniami, takimi jak ubezpieczenie 
kosztów sądowych lub stworzenie 
funduszu grupowego, który finansowałby 
roszczenia zbiorowe; takie rozwiązania 
podlegałyby silnym zabezpieczeniom, w 
tym zasadzie „przegrywający płaci”, 
zakazowi uzależnienia wynagrodzenia od 
wyniku sprawy, jak również zakazowi 
finansowania przez przekazywanie 
pieniędzy skarżącemu w zamian za udział 
w odszkodowaniu lub zapłacie.

Or. en


