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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

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;

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:

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

– zasady dopuszczalności obejmujące decyzję o dopuszczalności przed przystąpieniem 
do rozprawy,

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

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

– ograniczenie kosztów zastępstwa prawnego;

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;

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;

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;
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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.


