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Poprawka 66
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Artykuły 101 i 102 Traktatu wywołują 
bezpośrednie skutki w stosunkach między 
jednostkami oraz nakładają na nie prawa i 
obowiązki, za których egzekwowanie 
odpowiadają sądy krajowe. Sądy krajowe 
mają zatem do odegrania równie ważną 
rolę pod względem stosowania reguł 
konkurencji (egzekwowanie na drodze 
prywatnoprawnej). Podczas rozstrzygania 
sporów między podmiotami prywatnymi 
stoją one na straży praw podmiotowych 
zgodnie z prawem Unii, na przykład 
przyznając odszkodowania 
poszkodowanym w wyniku naruszenia 
prawa. Aby osiągnąć pełną skuteczność art. 
101 i 102 Traktatu, a szczególnie 
praktyczny skutek zakazów w nich 
przewidzianych, konieczne jest, aby każdy 
– jednostki, w tym konsumenci i 
przedsiębiorstwa, jak również organy 
publiczne – mógł ubiegać się przed sądem 
krajowym o odszkodowanie z tytułu 
wyrządzonej mu szkody wynikającej z 
naruszenia tych postanowień. Unijne 
prawo do odszkodowania stosuje się 
jednakowo w odniesieniu do naruszenia 
postanowień art. 101 i 102 przez 
przedsiębiorstwa publiczne, jak i przez 
przedsiębiorstwa, którym państwa 
członkowskie przyznały prawa specjalne 
lub wyłączne w rozumieniu art. 106 
Traktatu.

(3) Artykuły 101 i 102 Traktatu wywołują 
bezpośrednie skutki w stosunkach między 
jednostkami oraz nakładają na nie prawa i 
obowiązki, za których egzekwowanie 
odpowiadają sądy krajowe. Sądy krajowe 
mają zatem do odegrania równie ważną 
rolę pod względem stosowania reguł 
konkurencji (egzekwowanie na drodze 
prywatnoprawnej). Podczas rozstrzygania 
sporów między podmiotami prywatnymi 
stoją one na straży praw podmiotowych 
zgodnie z prawem Unii, na przykład 
przyznając odszkodowania 
poszkodowanym w wyniku naruszenia 
prawa. Aby osiągnąć pełną skuteczność art. 
101 i 102 Traktatu, a szczególnie 
praktyczny skutek zakazów w nich 
przewidzianych, konieczne jest, aby każdy 
– jednostki, w tym konsumenci i 
przedsiębiorstwa, jak również organy 
publiczne – mógł ubiegać się przed sądem 
krajowym o odszkodowanie z tytułu 
wyrządzonej mu szkody wynikającej z 
naruszenia tych postanowień w drodze 
powództwa bezpośredniego lub 
następczego. Unijne prawo do 
odszkodowania stosuje się jednakowo w 
odniesieniu do naruszenia postanowień art. 
101 i 102 przez przedsiębiorstwa 
publiczne, jak i przez przedsiębiorstwa, 
którym państwa członkowskie przyznały 
prawa specjalne lub wyłączne w 
rozumieniu art. 106 Traktatu.

Or. en
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Poprawka 67
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Roszczenia o naprawienie szkody to 
tylko jeden z elementów skutecznego 
systemu egzekwowania naruszeń prawa 
konkurencji z powództwa prywatnego, 
któremu towarzyszą pozasądowe drogi 
dochodzenia odszkodowania, np. 
polubowne rozstrzyganie sporów lub 
publiczne decyzje organów egzekwowania 
prawa, zachęcające strony do udzielenia 
rekompensaty.

Or. en

Poprawka 68
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Odnośnie do prerogatywy państw 
członkowskich w zakresie wprowadzania 
różnych programów zbiorowego 
dochodzenia roszczeń, należy zachęcać 
państwa członkowskie, aby w ramach 
ustanawiania takich programów, 
wprowadziły system „opt-in” oraz unikały 
wprowadzania możliwości stosowania 
honorariów wypłacanych prawnikom w 
przypadku wygrania sprawy (contingency 
fee), przekazywania środków finansowych 
przez osoby trzecie oraz przyznawania 
odszkodowań karnych.

Or. en
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Uzasadnienie

W 15 państwach członkowskich dostępne są różne procedury zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, a liczba ta wciąż rośnie. Wiele systemów krajowych ma ograniczony zakres, a 
konsumenci mają do nich utrudniony dostęp. Wskazuje to na potrzebę wprowadzenia jasnych 
zasad i transgranicznego systemu. Wszyscy konsumenci UE, a nie tylko niektórzy, powinni 
mieć dostęp do możliwości zbiorowego dochodzenia roszczeń.

Poprawka 69
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić skuteczne 
egzekwowanie reguł konkurencji na drodze 
publicznoprawnej i prywatnoprawnej, 
konieczne jest uregulowanie sposobu 
koordynacji tych dwóch rodzajów 
egzekwowania, na przykład pod względem 
dostępu do dokumentów znajdujących się 
w posiadaniu organów ds. konkurencji. 
Tego rodzaju koordynacja na poziomie 
Unii pozwoli również uniknąć rozbieżności 
obowiązujących reguł, która mogłaby 
zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego.

(5) Aby zapewnić skuteczne 
egzekwowanie reguł konkurencji na drodze 
publicznoprawnej i prywatnoprawnej, 
konieczne jest spójne uregulowanie 
sposobu koordynacji tych dwóch rodzajów 
egzekwowania, na przykład pod względem 
dostępu do dokumentów znajdujących się 
w posiadaniu organów ds. konkurencji. 
Tego rodzaju koordynacja na poziomie 
Unii pozwoli również uniknąć rozbieżności 
obowiązujących reguł, która mogłaby 
zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 70
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić skuteczne 
egzekwowanie reguł konkurencji na 
drodze publicznoprawnej i 
prywatnoprawnej, konieczne jest 

(5) Aby zapewnić skuteczne działania 
egzekwowania na drodze prywatnoprawnej 
na podstawie prawa cywilnego oraz 
skuteczne egzekwowanie na drodze 
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uregulowanie sposobu koordynacji tych 
dwóch rodzajów egzekwowania, na 
przykład pod względem dostępu do 
dokumentów znajdujących się w 
posiadaniu organów ds. konkurencji. Tego 
rodzaju koordynacja na poziomie Unii 
pozwoli również uniknąć rozbieżności 
obowiązujących reguł, która mogłaby 
zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego.

publicznoprawnej przez organy ds. 
konkurencji, oba narzędzia muszą 
współdziałać, tak aby zapewnić 
maksymalną skuteczność tych reguł 
konkurencji. Konieczne jest uregulowanie 
sposobu koordynacji tych dwóch rodzajów 
egzekwowania, na przykład pod względem 
dostępu do dokumentów znajdujących się 
w posiadaniu organów ds. konkurencji. 
Tego rodzaju koordynacja na poziomie 
Unii pozwoli również uniknąć rozbieżności 
obowiązujących reguł, która mogłaby 
zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 71
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Skuteczne środki dostępne dla 
konsumentów i przedsiębiorstw w celu 
otrzymania odszkodowania zapewnią 
większą zgodność z unijnymi regułami 
konkurencji. Zatem w interesie poprawy 
publicznego egzekwowania reguł 
konkurencji w Unii należy zachęcać do 
punktualnej i skutecznej wypłaty ofiarom 
naruszeń tych reguł odszkodowań w 
racjonalnej wysokości. W tym celu w 
procesie określania wysokości kar organy 
ds. konkurencji powinny brać pod uwagę, 
jako okoliczność łagodzącą, wypłatę 
odszkodowania ofiarom po polubownym 
rozstrzygnięciu sporu. Zachęcanie do 
wypłaty odszkodowania ofiarom po 
polubownym rozstrzygnięciu sporu 
powinno odbywać się bez uszczerbku dla 
potrzeby harmonizacji obowiązujących w 
państwach członkowskich reguł 
dotyczących powództw o odszkodowanie 
za naruszenia krajowego lub unijnego 
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prawa konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania przejrzystości niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 1 (projekt 
sprawozdania).

Poprawka 72
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W prawie konkurencji WE pojawiają 
się szkody masowe i podzielone, asymetria 
w dostępie do informacji, a także inne 
trudności w dochodzeniu roszczeń o 
odszkodowanie. Aby złagodzić te 
trudności, wykroczenia w zakresie 
konkurencji w miarę możliwości powinno 
się traktować tak samo, jak pozostałe 
wykroczenia, z uwzględnieniem 
szczególnej złożoności i trudności 
związanych z egzekwowaniem prawa 
konkurencji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
samodzielne roszczenia o odszkodowanie. 
Ponadto przepisy dotyczące ujawniania 
informacji zawarte w dyrektywie 
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej oraz drugiej uchwale 
weneckiej europejskich sędziów 
patentowych (Second Venice Resolution 
of European Patent Judges) przyjętej 
4 listopada 2006 r. wpisują się w 
wymagania dotyczące działań 
konkurencyjnych. W interesie osób 
prywatnych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw należy unikać złożonych 
procedur.
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Or. en

Uzasadnienie

Podobne procedury obowiązują już w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej, 
należy więc uwzględnić to podobieństwo, jak również fakt, że przepisy dotyczące podawania 
informacji do wiadomości publicznej przewidziane we wspomnianym ustawodawstwie są w 
tym zakresie wystarczające.

Poprawka 73
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu rynek 
wewnętrzny obejmuje obszar bez granic 
wewnętrznych, w którym zapewniony jest 
swobodny przepływ towarów, osób, usług i 
kapitału. Między obowiązującymi w 
państwach członkowskich przepisami 
regulującymi dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji 
występują znaczące różnice. Prowadzą one 
do braku pewności co do warunków, na 
jakich strony mogą wykonywać swoje 
prawo do odszkodowania, które 
przysługuje im na mocy Traktatu, oraz 
mają wpływ na merytoryczną skuteczność 
tego prawa. Ponieważ poszkodowani 
często decydują się ubiegać o 
odszkodowanie w państwie członkowskim, 
w którym prowadzą działalność, różnice 
między przepisami krajowymi prowadzą 
do nierównych szans pod względem 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
i mogą mieć wpływ na konkurencję na 
rynkach, na których działają zarówno 
poszkodowani, jak i przedsiębiorstwa 
popełniające naruszenie.

(6) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu rynek 
wewnętrzny obejmuje obszar bez granic 
wewnętrznych, w którym zapewniony jest 
swobodny przepływ towarów, osób, usług i 
kapitału. Między obowiązującymi w 
państwach członkowskich przepisami 
regulującymi dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji 
występują znaczące różnice. Prowadzą one 
do braku pewności co do warunków, na 
jakich strony mogą wykonywać swoje 
prawo do odszkodowania, które 
przysługuje im na mocy Traktatu, oraz 
mają wpływ na merytoryczną skuteczność 
tego prawa, jak również na zbiorowe 
dochodzenie roszczeń. Ponieważ 
poszkodowani często decydują się ubiegać 
o odszkodowanie w państwie 
członkowskim, w którym prowadzą 
działalność, różnice między przepisami 
krajowymi prowadzą do nierównych szans 
pod względem dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych i mogą mieć wpływ na 
konkurencję na rynkach, na których 
działają zarówno poszkodowani, jak i 
przedsiębiorstwa popełniające naruszenie.

Or. en
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Poprawka 74
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu rynek 
wewnętrzny obejmuje obszar bez granic 
wewnętrznych, w którym zapewniony jest 
swobodny przepływ towarów, osób, usług i 
kapitału. Między obowiązującymi w 
państwach członkowskich przepisami 
regulującymi dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji 
występują znaczące różnice. Prowadzą one 
do braku pewności co do warunków, na 
jakich strony mogą wykonywać swoje 
prawo do odszkodowania, które 
przysługuje im na mocy Traktatu, oraz 
mają wpływ na merytoryczną skuteczność 
tego prawa. Ponieważ poszkodowani 
często decydują się ubiegać o 
odszkodowanie w państwie członkowskim, 
w którym prowadzą działalność, różnice 
między przepisami krajowymi prowadzą 
do nierównych szans pod względem 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
i mogą mieć wpływ na konkurencję na 
rynkach, na których działają zarówno 
poszkodowani, jak i przedsiębiorstwa 
popełniające naruszenie.

(6) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu rynek 
wewnętrzny obejmuje obszar bez granic 
wewnętrznych, w którym zapewniony jest 
swobodny przepływ towarów, osób, usług i 
kapitału. Między obowiązującymi w 
państwach członkowskich przepisami 
regulującymi dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji 
występują znaczące różnice. Prowadzą one 
do braku pewności co do rzeczywistych 
skutków naruszeń konkurencji dla 
dotkniętego sektora przedsiębiorstw oraz 
warunków, na jakich strony mogą 
wykonywać swoje prawo do 
odszkodowania, które przysługuje im na 
mocy Traktatu, oraz mają wpływ na 
merytoryczną skuteczność takich praw. 
Dodatkowa asymetria w dostępie do 
informacji oraz problemy związane z 
ustalaniem wysokości szkody wynikającej 
z naruszenia prawa konkurencji 
powodują, że poszkodowani często 
decydują się ubiegać o odszkodowanie w 
państwie członkowskim, w którym 
prowadzą działalność, różnice między 
przepisami krajowymi prowadzą do 
nierównych szans, zakłócają konkurencję i 
zmniejszają zaufanie konsumenta pod 
względem dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych i mogą mieć wpływ na 
konkurencję na rynkach, na których 
działają zarówno poszkodowani, jak i 
przedsiębiorstwa popełniające naruszenie. 
Brak wspólnych, ujednoliconych i 
horyzontalnych zasad prawnych w 
zakresie dochodzenia roszczeń, 
zapewniających, aby przedsiębiorstwa, 
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które dopuszczają się naruszeń prawa 
konkurencji i generują w związku z tym 
zyski kosztem przedsiębiorstw 
przestrzegających przepisów prawa, nie 
czerpały korzyści z braku spójności 
prawnej w ramach Unii.

Or. en

Poprawka 75
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Konieczne jest zatem zapewnienie 
przedsiębiorstwom działającym na rynku 
wewnętrznym równych szans oraz 
poprawienie warunków wykonywania 
przez konsumentów praw, jakie oferuje im 
rynek wewnętrzny. Należy również 
zwiększyć pewność prawa oraz zmniejszyć 
różnice między państwami członkowskimi 
pod względem krajowych przepisów 
regulujących dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
europejskiego prawa konkurencji, a także 
krajowego prawa konkurencji, jeśli jest 
ono stosowane równolegle z prawem 
europejskim. Dzięki zbliżeniu tych 
przepisów będzie można również zapobiec 
powstawaniu jeszcze większych różnic 
między przepisami regulującymi w 
państwach członkowskich dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych w sprawach 
z zakresu konkurencji.

(8) Konieczne jest zatem zapewnienie 
przedsiębiorstwom działającym na rynku 
wewnętrznym równych szans oraz 
poprawienie warunków wykonywania 
przez konsumentów praw, jakie oferuje im 
rynek wewnętrzny. Należy również 
zwiększyć pewność prawa oraz zmniejszyć 
różnice między państwami członkowskimi 
pod względem krajowych przepisów 
regulujących dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
europejskiego prawa konkurencji, a także 
krajowego prawa konkurencji, jeśli jest 
ono stosowane równolegle z prawem 
europejskim. Dzięki zbliżeniu tych 
przepisów będzie można również zapobiec 
powstawaniu jeszcze większych różnic 
między przepisami regulującymi w 
państwach członkowskich dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych w sprawach 
z zakresu konkurencji, aby zapobiec 
sytuacji, w której konsument traci 
zaufanie z powodu aktualnych trudności 
w uzyskaniu odszkodowania za szkodę, 
którą poniósł.

Or. en
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Poprawka 76
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Konieczne jest zatem zapewnienie 
przedsiębiorstwom działającym na rynku 
wewnętrznym równych szans oraz 
poprawienie warunków wykonywania 
przez konsumentów praw, jakie oferuje im 
rynek wewnętrzny. Należy również 
zwiększyć pewność prawa oraz zmniejszyć 
różnice między państwami członkowskimi 
pod względem krajowych przepisów 
regulujących dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
europejskiego prawa konkurencji, a także 
krajowego prawa konkurencji, jeśli jest 
ono stosowane równolegle z prawem 
europejskim. Dzięki zbliżeniu tych 
przepisów będzie można również zapobiec 
powstawaniu jeszcze większych różnic 
między przepisami regulującymi w 
państwach członkowskich dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych w sprawach 
z zakresu konkurencji.

(8) Konieczne jest zatem zapewnienie 
przedsiębiorstwom działającym na rynku 
wewnętrznym równych szans oraz 
poprawienie warunków wykonywania 
przez konsumentów praw, jakie oferuje im 
rynek wewnętrzny. Należy również 
zwiększyć pewność prawa oraz zmniejszyć 
różnice między państwami członkowskimi 
pod względem krajowych przepisów 
regulujących dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
europejskiego prawa konkurencji, a także 
krajowego prawa konkurencji, jeśli jest 
ono stosowane równolegle z prawem 
europejskim. Dzięki zbliżeniu tych 
przepisów oraz zobowiązaniu państw 
członkowskich do wprowadzenia 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w oparciu o określone, wspólne 
zasady będzie można również zapobiec 
powstawaniu jeszcze większych różnic 
między przepisami regulującymi w 
państwach członkowskich dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych w sprawach 
z zakresu konkurencji.

Or. en

Poprawka 77
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku braku przepisów prawa 
Unii, powództwa o odszkodowanie 

(10) W przypadku braku przepisów prawa 
Unii, powództwa o odszkodowanie 
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podlegają krajowym przepisom i 
procedurom państw członkowskich. 
Wszystkie przepisy krajowe dotyczące 
korzystania z prawa do odszkodowania za 
szkodę wynikłą z naruszenia art. 101 lub 
102 Traktatu, również te, które regulują 
aspekty nieujęte w niniejszej dyrektywie, 
jak np. pojęcie związku przyczynowego 
między szkodą a naruszeniem, muszą być 
zgodne z zasadami skuteczności i 
równoważności. Oznacza to, że nie mogą 
one być sformułowane ani stosowane tak, 
że korzystanie z gwarantowanego 
Traktatem prawa do odszkodowania staje 
się nadmiernie trudne lub praktycznie 
niewykonalne, oraz że nie mogą być 
sformułowane ani stosowane w sposób 
mniej korzystny niż przepisy mające 
zastosowanie w podobnych sprawach o 
charakterze wewnętrznym.

podlegają krajowym przepisom i 
procedurom państw członkowskich. 
Wszystkie przepisy krajowe dotyczące 
korzystania z prawa do odszkodowania za 
szkodę wynikłą z naruszenia art. 101 lub 
102 Traktatu, również te, które regulują 
aspekty nieujęte w niniejszej dyrektywie, 
jak np. pojęcie związku przyczynowego 
między szkodą a naruszeniem, muszą być 
zgodne z zasadami skuteczności i 
równoważności. Oznacza to, że nie mogą 
one być sformułowane ani stosowane tak, 
że korzystanie z gwarantowanego 
Traktatem prawa do odszkodowania staje 
się nadmiernie trudne, kosztowne lub 
praktycznie niewykonalne, oraz że nie 
mogą być sformułowane ani stosowane w 
sposób mniej korzystny niż przepisy 
mające zastosowanie w podobnych 
sprawach o charakterze wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 78
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
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okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna wymagać od 
państw członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu.

okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa.

Or. en

Uzasadnienie

W lutym 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatytułowaną „W stronę spójnego 
europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń”, w której wzywa do składania 
wniosków w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń, obejmujących wspólny zbiór zasad 
zapewniający jednolity dostęp do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zbiorowe 
dochodzenie roszczeń w ramach Unii w sprawie naruszeń praw konsumenta. Mechanizm 
zbiorowego dochodzenia roszczeń w znacznym stopniu wspomógłby skuteczne egzekwowanie 
prawa konkurencji oraz zwiększyłby ochronę konsumenta.

Poprawka 79
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 



PE521.623v01-00 14/103 AM\1006388PL.doc

PL

Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna wymagać od 
państw członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu.

Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa.

Or. en

Poprawka 80
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
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został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna wymagać od 
państw członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu.

został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa. Niniejsza 
dyrektywa wymaga od państw 
członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu w oparciu o 
określone, wspólne zasady zgodnie z 
zaleceniem Komisji 2013/396/UE.

Or. en

Poprawka 81Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę 
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
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mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna wymagać od 
państw członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu.

mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa. Wyłącza się 
odszkodowania karne oraz inne rodzaje 
odszkodowań i sankcji prowadzących do 
nadmiernej rekompensaty. 
Odszkodowanie z tytułu utraty szansy nie 
oznacza odszkodowania prowadzącego do 
nadmiernej rekompensaty. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna wymagać od 
państw członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie odszkodowania w pełnej wysokości. Osiągniecie 
skutku odstraszającego leży w zakresie egzekwowania na drodze publicznoprawnej. 
Odszkodowanie karne lub inne powodujące nadmierną rekompensatę należy zatem wyłączyć.

Poprawka 82
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Osiągnięcie ostatecznych 
rozstrzygnięć jest dla pozwanych 
pożądane w celu ograniczenia 
niepewności i nadmiernych konsekwencji 
ekonomicznych, które mogłyby dotknąć 
pracowników, dostawców, 
podwykonawców i inne niewinne strony.

Or. en
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Poprawka 83
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) MŚP i konsumenci ponoszą szkody z 
tytułu bezskuteczności prawnej 
spowodowanej brakiem racjonalnej pod 
względem kosztów egzekucji art. 101 i 102 
Traktatu. Ten brak równowagi stwarza 
możliwość rozwoju dla dużych 
przedsiębiorstw oraz wzmacniania ich 
pozycji finansowej na rynku wewnętrznym 
względem MŚP. Procedury zbiorowego 
dochodzenia roszczeń umożliwiające 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w 
szczególności dla MŚP i konsumentów, 
stanowią istotny element egzekucji praw. 
Celów proponowanej dyrektywy nie da się 
w pełni osiągnąć, jeżeli MŚP i 
konsumenci nie będą mieli możliwości 
wszczynania postępowań o wypłatę 
odszkodowania z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji w ramach zbiorowego 
dochodzenia roszczeń. Komisja 
rozpoczyna badanie oceniające sposób, w 
jaki państwa członkowskie stosują 
procedury zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w odniesieniu do roszczeń o 
odszkodowanie z tytułu naruszeń art. 101 i 
102 Traktatu egzekwowanych na drodze 
prywatnoprawnej.

Or. en

Poprawka 84
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Prawidłowe egzekwowanie prawa 
konkurencji oraz skuteczne wykonywanie 
prawa do odszkodowania zarówno przez 
przedsiębiorstwa, jak i konsumentów 
ściśle się ze sobą przeplatają i są kluczowe 
dla osiągnięcia konkurencyjnego wzrostu. 
Europejskie prawo do zbiorowego 
dochodzenia roszczeń przyczyni się, w tym 
względzie, do urzeczywistnienia rynku 
wewnętrznego i opracowania faktycznego 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości.

Or. en

Uzasadnienie

W lutym 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatytułowaną „W stronę spójnego 
europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń”, w której wzywa do składania 
wniosków w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń, obejmujących wspólny zbiór zasad 
zapewniający jednolity dostęp do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zbiorowe 
dochodzenie roszczeń w ramach Unii w sprawie naruszeń praw konsumenta. Mechanizm 
zbiorowego dochodzenia roszczeń w znacznym stopniu wspomógłby skuteczne egzekwowanie 
prawa konkurencji oraz zwiększyłby ochronę konsumenta.

Poprawka 85
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dowody dotyczące sprawy powinny 
być ujawniane na podstawie orzeczenia 
sądu i pod jego ścisłą kontrolą, szczególnie 
w odniesieniu do konieczności i 
proporcjonalności środka nakazującego 
ujawnienie. Z wymogu proporcjonalności 
wynika między innymi, że wnioski o 
ujawnienie dowodów można rozpatrywać 
dopiero wówczas, gdy poszkodowany 
uprawdopodobni na podstawie faktów, 

(14) Dowody dotyczące sprawy powinny 
być ujawniane na podstawie orzeczenia 
sądu i pod jego ścisłą kontrolą, szczególnie 
w odniesieniu do konieczności i 
proporcjonalności środka nakazującego 
ujawnienie. Z wymogu proporcjonalności 
wynika między innymi, że wnioski o 
ujawnienie dowodów można rozpatrywać 
dopiero wówczas, gdy poszkodowany 
przedstawi uzasadnienie na podstawie 
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których znajomości można od niego 
zasadnie oczekiwać, że poniósł on szkodę 
spowodowaną przez pozwanego. We 
wniosku o ujawnienie dowodów należy 
określić na tyle dokładne i wąskie ich 
kategorie, na ile jest to możliwe w oparciu 
o fakty, których znajomości można 
zasadnie oczekiwać.

faktów, których znajomości można od 
niego zasadnie oczekiwać, że poniósł on 
szkodę spowodowaną przez pozwanego. 
We wniosku o ujawnienie dowodów należy 
określić je na tyle dokładnie i wąsko, na ile 
jest to możliwe w oparciu o fakty, których 
znajomości można zasadnie oczekiwać.

Or. en

Poprawka 86
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dotyczące sprawy materiały 
dowodowe zawierające tajemnice 
handlowe lub inne informacje poufne 
powinny być zasadniczo dostępne w 
sprawach o odszkodowanie, jednak takie 
informacje poufne wymagają odpowiedniej 
ochrony. Sądy krajowe powinny mieć 
zatem do dyspozycji szereg środków 
umożliwiających ochronę takich informacji 
poufnych przed ujawnieniem w toku 
postępowania. Mogą one obejmować 
możliwość przeprowadzania niejawnych 
przesłuchań, ograniczanie kręgu osób 
mających wgląd do dowodów oraz zlecanie 
biegłym streszczania informacji i 
przedstawiania ich w formie zbiorczej lub 
innej formie nieobjętej klauzulą poufności. 
Środki służące ochronie tajemnic 
handlowych i innych poufnych informacji 
nie powinny w praktyce utrudniać 
korzystania z prawa do odszkodowania.

(17) Dotyczące sprawy materiały 
dowodowe zawierające tajemnice 
handlowe lub inne informacje poufne 
powinny być zasadniczo dostępne w 
sprawach o odszkodowanie, jednak takie 
informacje poufne wymagają odpowiedniej 
ochrony. Sądy krajowe powinny mieć 
zatem do dyspozycji szereg środków 
umożliwiających ochronę takich informacji 
poufnych przed ujawnieniem w toku 
postępowania. Mogą one obejmować 
możliwość przeprowadzania niejawnych 
przesłuchań, redakcję takich informacji 
poufnych, ograniczanie kręgu osób 
mających wgląd do dowodów oraz zlecanie 
biegłym streszczania informacji i 
przedstawiania ich w formie zbiorczej lub 
innej formie nieobjętej klauzulą poufności. 
Środki służące ochronie tajemnic 
handlowych i innych poufnych informacji 
nie powinny w praktyce utrudniać 
korzystania z prawa do odszkodowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecnie stosowanym narzędziem jest redakcja.

Poprawka 87
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Programy łagodzenia kar i 
postępowania ugodowe stanowią ważne 
narzędzia służące publicznoprawnemu 
egzekwowaniu unijnego prawa 
konkurencji, jako że przyczyniają się do 
wykrywania, skutecznego ścigania i 
karania za najpoważniejsze naruszenia 
prawa konkurencji. Jeśli ujawnienie 
dokumentów przedstawionych wyłącznie 
w tym kontekście mogłoby wystawić 
przedsiębiorstwa na większe ryzyko z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej na 
mniej korzystnych warunkach niż 
współsprawców naruszenia, którzy nie 
współpracują z organami ds. konkurencji, 
mogłoby to zniechęcić przedsiębiorstwa do 
współpracy. Aby zapewnić gotowość 
przedsiębiorców do przedstawiania 
organom ds. konkurencji dobrowolnych 
oświadczeń zawierających przyznanie się 
do udziału w naruszeniu unijnych lub 
krajowych reguł konkurencji, składanych 
w ramach programu łagodzenia kar lub 
procedury ugodowej, oświadczenia takie 
powinny być wyłączone z zakresu 
stosowania przepisów dotyczących 
ujawniania dowodów.

skreślony

Or. en

Poprawka 88
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Programy łagodzenia kar i 
postępowania ugodowe stanowią ważne 
narzędzia służące publicznoprawnemu 
egzekwowaniu unijnego prawa 
konkurencji, jako że przyczyniają się do 
wykrywania, skutecznego ścigania i 
karania za najpoważniejsze naruszenia 
prawa konkurencji. Jeśli ujawnienie 
dokumentów przedstawionych wyłącznie 
w tym kontekście mogłoby wystawić 
przedsiębiorstwa na większe ryzyko z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej na 
mniej korzystnych warunkach niż 
współsprawców naruszenia, którzy nie 
współpracują z organami ds. konkurencji, 
mogłoby to zniechęcić przedsiębiorstwa do 
współpracy. Aby zapewnić gotowość 
przedsiębiorców do przedstawiania 
organom ds. konkurencji dobrowolnych 
oświadczeń zawierających przyznanie się 
do udziału w naruszeniu unijnych lub 
krajowych reguł konkurencji, składanych 
w ramach programu łagodzenia kar lub 
procedury ugodowej, oświadczenia takie 
powinny być wyłączone z zakresu 
stosowania przepisów dotyczących 
ujawniania dowodów.

skreślony

Or. en

Poprawka 89
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wyjątek od zasady zezwalającej na 
ujawnianie dowodów powinien mieć 
również zastosowanie w przypadku 

(20) Programy łagodzenia kar i 
postępowania ugodowe stanowią ważne 
narzędzia służące publicznoprawnemu 
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każdego środka nakazującego ujawnienie, 
który stanowiłby nadmierną ingerencję w 
dochodzenie prowadzone przez organ ds. 
konkurencji w sprawie naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji. 
Informacje przygotowane przez organ ds. 
konkurencji w toku postępowania 
dotyczącego egzekwowania krajowego lub 
unijnego prawa konkurencji (jak np. 
pisemne zgłoszenie zastrzeżeń) lub przez 
stronę takiego postępowania (jak np. 
odpowiedzi na wezwanie do udzielenia 
informacji wystosowane przez organ ds. 
konkurencji) powinny być zatem 
ujawniane w powództwach o 
odszkodowanie jedynie po stwierdzeniu 
przez organ ds. konkurencji naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji 
lub zakończeniu przez niego postępowania.

egzekwowaniu unijnego prawa 
konkurencji, jako że przyczyniają się do 
wykrywania, skutecznego ścigania i 
karania za najpoważniejsze naruszenia 
prawa konkurencji. Jeśli ujawnienie 
dokumentów przedstawionych wyłącznie 
w tym kontekście mogłoby narazić 
przedsiębiorstwa na większe ryzyko z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej na 
mniej korzystnych warunkach niż 
współsprawców naruszenia, którzy nie 
współpracują z organami ds. konkurencji, 
mogłoby to zniechęcić przedsiębiorstwa do 
współpracy. Aby zapewnić gotowość 
przedsiębiorców do współpracy z 
organami ds. konkurencji w ramach 
programu łagodzenia kar lub 
postępowania ugodowego wyjątek od 
zasady zezwalającej na ujawnianie 
dowodów powinien mieć również 
zastosowanie w przypadku każdego środka 
nakazującego ujawnienie, który stanowiłby 
nadmierną ingerencję w dochodzenie 
prowadzone przez organ ds. konkurencji w 
sprawie naruszenia krajowego lub unijnego 
prawa konkurencji. Informacje 
przygotowane przez organ ds. konkurencji 
w toku postępowania dotyczącego 
egzekwowania krajowego lub unijnego 
prawa konkurencji (jak np. pisemne 
zgłoszenie zastrzeżeń) lub przez stronę 
takiego postępowania (jak np. odpowiedzi 
na wezwanie do udzielenia informacji 
wystosowane przez organ ds. konkurencji) 
powinny być zatem ujawniane w 
powództwach o odszkodowanie jedynie po 
stwierdzeniu przez organ ds. konkurencji 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
konkurencji lub zakończeniu przez niego 
postępowania.

Or. en

Poprawka 90
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby zachęcić osoby prywatne do 
zgłaszania się w celu udzielenia 
informacji i pomocy organom ds. 
konkurencji w ich pracy przeciwko 
kartelom, w dyrektywie należy wyraźnie 
uwzględnić ochronę osób zgłaszających 
się w celu udzielenia informacji. Niemniej 
jednak 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 praw członkowskich.

Poprawka 91
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Jeżeli powód przedstawił racjonalne 
fakty i środki dowodowe, których 
znajomości można od niego zasadnie 
oczekiwać, wystarczające, aby potwierdzić 
prawdopodobieństwo, że powód poniósł 
szkodę wskutek naruszenia przez 
pozwanego zasad konkurencji oraz że 
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oświadczenie w ramach programu 
łagodzenia kar lub inny dokument 
ujawniony dla celów uczestniczenia w 
programie łagodzenia kar lub procedurze 
ugodowej przez podmiot wnioskujący o 
udział w programie łagodzenia kar 
złożony organowi ds. konkurencji lub 
sporządzony przez organ ds. konkurencji 
w trakcie postępowania jest niezbędny do 
poparcia jego roszczenia i zawiera 
dowody, jakich nie można zdobyć w żaden 
inny sposób, zapewnia się sądom 
krajowym możliwość nakazania 
pozwanemu lub osobom trzecim 
ujawnienia dowodów, bez względu na to, 
czy dowody te znajdują się również w 
aktach organu ds. konkurencji, z 
zastrzeżeniem pewnych warunków. 

Or. en

Uzasadnienie

Motyw ten odzwierciedla reżim ujawniania dowodów wprowadzony projektem sprawozdania.

Poprawka 92
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 stanowi, że sądy krajowe 
orzekające w sprawie porozumień, decyzji 
lub praktyk na mocy art. 101 lub 102 
Traktatu, które są już przedmiotem decyzji 
Komisji, nie mogą wydawać decyzji 
sprzecznych z decyzją wydaną przez 
Komisję. Aby zwiększyć pewność prawa, 
uniknąć niekonsekwencji w stosowaniu 
tych postanowień Traktatu, zwiększyć 
efektywność i skuteczność proceduralną 
powództw o odszkodowanie oraz wspierać 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego na 

(25) Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 stanowi, że sądy krajowe 
orzekające w sprawie porozumień, decyzji 
lub praktyk na mocy art. 101 lub 102 
Traktatu, które są już przedmiotem decyzji 
Komisji, nie mogą wydawać decyzji 
sprzecznych z decyzją wydaną przez 
Komisję. Aby zwiększyć pewność prawa, 
uniknąć niekonsekwencji w stosowaniu 
tych postanowień Traktatu, zwiększyć 
efektywność i skuteczność proceduralną 
powództw o odszkodowanie oraz wspierać 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego na 
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rzecz przedsiębiorstw i konsumentów, w 
ramach powództw o odszkodowanie 
dotyczących tego samego naruszenia nie 
powinno być również możliwe 
kwestionowanie ostatecznych 
rozstrzygnięć krajowego organu ds. 
konkurencji lub sądu kontrolnego 
stwierdzających naruszenie art. 101 lub 
102 Traktatu, bez względu na to, czy z 
powództwem wystąpiono w tym samym 
państwie członkowskim, w którym 
siedzibę ma dany organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny. To samo powinno mieć 
zastosowanie do rozstrzygnięcia, w którym 
stwierdzono, że przepisy krajowego prawa 
konkurencji zostały naruszone w sprawach, 
w których krajowe i unijne prawo 
konkurencji jest stosowane w tej samej 
sprawie i równolegle. Ten skutek 
rozstrzygnięć krajowych organów 
konkurencji i sądów kontrolnych 
stwierdzających naruszenie reguł 
konkurencji powinien mieć zastosowanie 
do części normatywnej rozstrzygnięcia i 
uzasadniających ją motywów. Pozostaje to 
bez uszczerbku dla praw i obowiązków 
sądów krajowych wynikających z art. 267 
Traktatu.

rzecz przedsiębiorstw i konsumentów, w 
ramach powództw o odszkodowanie 
dotyczących tego samego naruszenia nie 
powinno być również możliwe 
kwestionowanie ostatecznych 
rozstrzygnięć krajowego organu ds. 
konkurencji lub sądu kontrolnego 
stwierdzających naruszenie art. 101 lub 
102 Traktatu, bez względu na to, czy z 
powództwem wystąpiono w tym samym 
państwie członkowskim, w którym 
siedzibę ma dany organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny. To samo powinno mieć 
zastosowanie do rozstrzygnięcia, w którym 
stwierdzono, że przepisy krajowego prawa 
konkurencji zostały naruszone w sprawach, 
w których krajowe i unijne prawo 
konkurencji jest stosowane w tej samej 
sprawie i równolegle. Ten skutek 
rozstrzygnięć krajowych organów 
konkurencji i sądów kontrolnych 
stwierdzających naruszenie reguł 
konkurencji powinien mieć zastosowanie 
do części normatywnej rozstrzygnięcia i 
uzasadniających ją motywów. W tym celu 
Komisja Europejska powinna dopilnować, 
aby prawo konkurencji UE stosowane 
było w sposób spójny poprzez 
opracowanie, w sposób przejrzysty, w 
ramach europejskiej sieci konkurencji, 
zdecydowanych wytycznych dla krajowych 
organów ds. konkurencji dotyczących ich 
decyzji. Pozostaje to bez uszczerbku dla 
praw i obowiązków sądów krajowych 
wynikających z art. 267 Traktatu.

Or. en

Poprawka 93
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na (31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na 
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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 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.

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 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, przy jednoczesnym poszanowaniu 
zwyczajowej praktyki biznesowej 
polegającej na przerzucaniu obciążeń na 
niższy poziom łańcucha dostaw. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesienie ciężaru wykazania przerzucenia obciążenia na nabywcę pośredniego może 
wymagać niemożliwej do zdobycia wiedzy w zakresie strategii cenowych nabywców 
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bezpośrednich. Przerzucanie kosztów na niższy poziom łańcucha dostaw jest zwyczajową 
praktyką biznesową i należy ten fakt uwzględnić.

Poprawka 94
Olle Schmidt

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 
oszacowaniu tym nacisk należy położyć na 
oszacowanie szkody dokonane przez 
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stronę poszkodowaną.

Or. en

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.

Poprawka 95
Sophia in 't Veld

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 

(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 
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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.

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. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
stosownych przypadkach krajowe organy 
ds. konkurencji udzielały wytycznych w 
sprawie ustalania wysokości szkody.

Or. en

Poprawka 96
Elena Băsescu

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) 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, i w żaden sposób nie 
zniechęcają stron do zawierania ugód.

Or. en
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Poprawka 97
Olle Schmidt

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 przed sądy krajowe. Państwa 
członkowskie powinny zatem 
przedsięwziąć odpowiednie środki 
umożliwiające poszkodowanym stronom 
dostęp do finansowania kosztów powództw 
o odszkodowanie. Można to zrobić za 
pośrednictwem funduszu finansowanego z 
grzywien płaconych przez sprawców 
naruszeń, wspierającego powodów 
finansowo w celu wydania orientacyjnego 
werdyktu w sprawie powództwa o 
odszkodowanie.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku konsumenta, organizacji konsumentów lub małego przedsiębiorstwa ryzyko 
zapłaty za koszty sądowe w razie przegranej może skutecznie powstrzymywać ich od 
wnoszenia roszczeń. Należy utworzyć fundusz finansowany z grzywien płaconych przez 
podmioty naruszające konkurencję. 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 98
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Uwzględniając fakt, że dyrektywa w 
zasadniczy sposób zmieni przepisy 
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obowiązujące w wielu państwach 
członkowskich dotyczące postępowań 
cywilnych, w szczególności w zakresie 
ujawniania dowodów, należy ustanowić 
stosowny system przejściowy, mający 
zastosowanie do postępowań, które będą w 
toku przed wejściem dyrektywy w życie. 
Przepisy państw członkowskich przyjęte w 
celu wdrożenia dyrektywy powinny zatem 
mieć zastosowanie wyłącznie do spraw 
wnoszonych przed sąd krajowy po dacie 
wejścia niniejszej dyrektywy w życie.

Or. en

Poprawka 99
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia pewne 
zasady konieczne do zapewnienia, aby 
każdy poszkodowany w wyniku naruszenia 
art. 101 lub 102 Traktatu lub krajowego 
prawa ochrony konkurencji mógł 
skutecznie dochodzić swoich praw do 
pełnego odszkodowania za poniesioną 
szkodę. Ustanawia ona również reguły 
mające na celu wspieranie niezakłóconej 
konkurencji na rynku wewnętrznym oraz 
usuwanie przeszkód stojących na drodze 
do jego właściwego działania, zapewniając 
jednakową ochronę w całej Unii każdemu, 
kto poniósł taką szkodę.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia pewne 
zasady konieczne do zapewnienia, aby 
każdy poszkodowany w wyniku naruszenia 
art. 101 lub 102 Traktatu lub krajowego 
prawa ochrony konkurencji przez 
przedsiębiorstwo lub grupę 
przedsiębiorstw, mógł skutecznie 
dochodzić pełnego odszkodowania za 
poniesioną szkodę od takich stron 
popełniających naruszenie. Ustanawia ona 
również reguły mające na celu wspieranie 
niezakłóconej konkurencji na rynku 
wewnętrznym oraz usuwanie przeszkód 
stojących na drodze do jego właściwego 
działania, zapewniając jednakową ochronę 
w całej Unii każdemu, kto poniósł taką 
szkodę.

Or. en

Poprawka 100
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
ochrony konkurencji, może ubiegać się o 
pełne odszkodowanie za tę szkodę.

1. Każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
ochrony konkurencji, może ubiegać się o 
pełne odszkodowanie za tę szkodę od stron 
popełniających naruszenie, w drodze 
prywatnego powództwa bezpośredniego 
lub następczego.

Or. en

Poprawka 101
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
ochrony konkurencji, może ubiegać się o 
pełne odszkodowanie za tę szkodę.

1. Każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
ochrony konkurencji, może ubiegać się o 
pełne odszkodowanie za tę szkodę i może 
je otrzymać.

Or. en

Poprawka 102
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Otrzymanie pełnego odszkodowania 
służy przywróceniu stanu, w jakim 
znajdowałby się każdy poszkodowany, 
gdyby nie doszło do naruszenia. 
Odszkodowanie takie obejmuje zatem 

2. Otrzymanie pełnego odszkodowania 
służy przywróceniu stanu, w jakim 
znajdowałby się każdy poszkodowany, 
gdyby nie doszło do naruszenia. 
Odszkodowanie takie obejmuje zatem 
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odszkodowanie z tytułu faktycznej szkody, 
utraconych korzyści oraz zapłatę odsetek 
za okres od zaistnienia szkody do 
faktycznej wypłaty odszkodowania z tytułu 
poniesionej szkody.

odszkodowanie z tytułu faktycznej szkody, 
utraconych korzyści oraz z tytułu odsetek 
za okres od zaistnienia szkody do 
faktycznego zaspokojenia roszczenia 
odszkodowawczego z tytułu poniesionej 
szkody.

Or. en

Poprawka 103
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Otrzymanie pełnego odszkodowania 
służy przywróceniu stanu, w jakim 
znajdowałby się każdy poszkodowany, 
gdyby nie doszło do naruszenia. 
Odszkodowanie takie obejmuje zatem 
odszkodowanie z tytułu faktycznej szkody, 
utraconych korzyści oraz zapłatę odsetek 
za okres od zaistnienia szkody do 
faktycznej wypłaty odszkodowania z tytułu 
poniesionej szkody.

2. Otrzymanie pełnego odszkodowania 
służy przywróceniu stanu, w jakim 
znajdowałby się każdy poszkodowany, 
gdyby nie doszło do naruszenia. 
Odszkodowanie takie obejmuje zatem 
odszkodowanie z tytułu faktycznej szkody, 
utraconych korzyści oraz zapłatę odsetek 
do faktycznej wypłaty odszkodowania z 
tytułu poniesionej szkody.

Or. en

Poprawka 104
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Otrzymanie pełnego odszkodowania 
służy przywróceniu stanu, w jakim 
znajdowałby się każdy poszkodowany, 
gdyby nie doszło do naruszenia. 
Odszkodowanie takie obejmuje zatem 
odszkodowanie z tytułu faktycznej szkody, 
utraconych korzyści oraz zapłatę odsetek 

2. Otrzymanie pełnego odszkodowania 
służy przywróceniu stanu, w jakim 
znajdowałby się każdy poszkodowany, 
gdyby nie doszło do naruszenia. 
Odszkodowanie takie obejmuje zatem 
odszkodowanie z tytułu faktycznej szkody, 
utraconych korzyści oraz, zgodnie z 
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za okres od zaistnienia szkody do 
faktycznej wypłaty odszkodowania z tytułu 
poniesionej szkody.

krajowymi przepisami prawa w zakresie 
wypłaty odsetek, zapłatę odsetek z tytułu 
poniesionej szkody.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania przejrzystości niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 18 (projekt 
sprawozdania).

Poprawka 105
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wyłącza się odszkodowania karne, 
wielokrotne oraz inne rodzaje 
odszkodowań i sankcji prowadzących do 
nadmiernej rekompensaty.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie odszkodowania w pełnej wysokości. Osiągniecie 
skutku odstraszającego leży w zakresie egzekwowania na drodze publicznoprawnej. 
Odszkodowanie karne lub inne powodujące nadmierną rekompensatę należy zatem wyłączyć.

Poprawka 106
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
poszkodowanym możliwość skutecznego 

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim poszkodowanym możliwość 
sprawnego i racjonalnego pod względem 
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dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. kosztów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych. Państwa 
członkowskie wprowadzają mechanizmy 
zbiorowego dochodzenia roszczeń w 
oparciu o określone, wspólne zasady w 
celu wykonania postanowień art. 101 i 
102 Traktatu zgodnie z zaleceniem 
Komisji 2013/396/UE.

Or. en

Poprawka 107
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
poszkodowanym możliwość skutecznego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
poszkodowanym możliwość skutecznego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, 
promowania środków o zaprzestanie 
bezprawnych praktyk i rozstrzygania 
sporów polubownie, bezpośrednio lub przy 
pomocy przedstawicieli.

Or. en

Poprawka 108
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
poszkodowanym możliwość skutecznego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
poszkodowanym możliwość skutecznego 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, 
i udostępniają procedury zbiorowego 
dochodzenia roszczeń w obrębie roszczeń 
o odszkodowanie egzekwowanych na 
drodze prywatnoprawnej. 
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Or. en

Uzasadnienie

Możliwość zastosowania przez powodów procedury zbiorowego dochodzenia roszczeń jest 
istotna w celu dopilnowania, aby poszkodowani w wyniku naruszeń polityki konkurencji, w 
szczególności konsumenci i MŚP, mieli dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Biorąc pod 
uwagę brak równowagi w dostępie do informacji oraz trudności związane z dochodzeniem 
roszczeń o odszkodowanie, wniesienie pojedynczego pozwu jest często uciążliwe i niemożliwe. 
Zbiorowe dochodzenie roszczeń stanowi istotną część przedmiotowej dyrektywy, jako że 
umożliwia powodom połączenie środków zapewniających podjęcie działania zmierzającego 
do otrzymania odszkodowania z tytułu naruszeń.

Poprawka 109
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie wprowadzają 
mechanizmy zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w oparciu o określone, wspólne 
zasady w celu wykonania postanowień art. 
101 i 102 Traktatu zgodnie z zaleceniem 
Komisji 2013/396/UE.

Or. en

Poprawka 110
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na całkowitą wysokość wypłacanych 
kar i odszkodowań nie powinien mieć 
wpływu fakt, czy wniesienie roszczenia 
organu ds. ochrony konkurencji następuje 
po, czy przed powództwem prywatnym. 
Organy ds. konkurencji łączą całkowitą 
wysokość wypłacanych kar i odszkodowań 
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w obu tych przypadkach, np. poprzez 
odroczenie części kary pieniężnej w 
przypadku, gdy przewiduje się powództwo 
następcze. Nie powinno to jednak 
skutkować długą niepewnością 
przedsiębiorstw co do ostatecznego 
charakteru rozstrzygnięcia ani naruszać 
prawa jednostek i przedsiębiorstw do 
uzyskania rekompensaty za poniesioną 
szkodę.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci nie powinni znajdować się w gorszej sytuacji z powodu wszczęcia powództwa 
następczego zamiast bezpośredniego. Wysokie publiczne kary pieniężne nie powinny 
uniemożliwiać konsumentom dochodzenia stosownego odszkodowania w drodze powództwa 
następczego zamiast powództwa bezpośredniego.

Poprawka 111
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „zbiorowe dochodzenie roszczeń” 
oznacza: (i) mechanizm prawny 
zapewniający możliwość zbiorowego 
dochodzenia zaprzestania nielegalnego 
zachowania przez dwie osoby fizyczne lub 
prawne lub większą ich liczbę lub przez 
instytucję uprawnioną do wytoczenia 
powództwa w ich imieniu (zbiorowe 
dochodzenie roszczeń o zaprzestanie 
bezprawnych praktyk); (ii) mechanizm 
prawny zapewniający możliwość 
zbiorowego dochodzenia odszkodowania 
przez dwie osoby fizyczne lub prawne lub 
większą ich liczbę, twierdzące, iż została 
im wyrządzona szkoda w sytuacji szkody 
masowej, lub przez instytucję uprawnioną 
do wytoczenia powództwa w ich imieniu 
(zbiorowe dochodzenie roszczeń 
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odszkodowawczych);

Or. en

Poprawka 112
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „zbiorowe dochodzenie roszczeń” 
oznacza: (i) mechanizm prawny 
zapewniający możliwość zbiorowego 
dochodzenia zaprzestania nielegalnego 
zachowania przez dwie osoby fizyczne lub 
prawne lub większą ich liczbę lub przez 
instytucję uprawnioną do wytoczenia 
powództwa w ich imieniu (zbiorowe 
dochodzenie roszczeń o zaprzestanie 
bezprawnych praktyk); (ii) mechanizm 
prawny zapewniający możliwość 
zbiorowego dochodzenia odszkodowania 
przez dwie osoby fizyczne lub prawne lub 
większą ich liczbę, twierdzące, iż została 
im wyrządzona szkoda w sytuacji szkody 
masowej, lub przez instytucję uprawnioną 
do wytoczenia powództwa w ich imieniu 
(zbiorowe dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych);

Or. en

Poprawka 113
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „powództwo o odszkodowanie” oznacza 
powództwo wniesione zgodnie z prawem 

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

przed sąd krajowy;

Or. en

Poprawka 114
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. „powództwo o odszkodowanie” oznacza 
powództwo o odszkodowanie wniesione 
przed sąd krajowy;

Or. en

Poprawka 115
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 116
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 117
Antolín Sánchez Presedo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „sytuacja wystąpienia szkody 
masowej” oznacza sytuację, w której dwie 
osoby fizyczne lub prawne lub większa ich 
liczba twierdzą, iż doznały uszczerbku 
prowadzącego do powstania szkody 
wynikającej z tej samej niezgodnej z 
prawem czynności konkurencyjnej 
dokonanej przez jedną osobę fizyczną lub 
prawną lub większą ich liczbę;

Or. en

Poprawka 118
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „zbiorowe dochodzenie roszczeń” 
oznacza: (i) mechanizm prawny 
zapewniający możliwość zbiorowego 
dochodzenia zaprzestania nielegalnego 
zachowania przez dwie osoby fizyczne lub 
prawne lub większą ich liczbę lub przez 
instytucję uprawnioną do wytoczenia 
powództwa w ich imieniu (zbiorowe 
dochodzenie roszczeń o zaprzestanie 
bezprawnych praktyk); (ii) mechanizm 
prawny zapewniający możliwość 
zbiorowego dochodzenia odszkodowania 
przez dwie osoby fizyczne lub prawne lub 
większą ich liczbę, twierdzące, iż została 
im wyrządzona szkoda w sytuacji szkody 
masowej, lub przez instytucję uprawnioną 
do wytoczenia powództwa w ich imieniu 
(zbiorowe dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych);

Or. en
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Uzasadnienie

W lutym 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zatytułowaną „W stronę spójnego 
europejskiego podejścia do zbiorowego dochodzenia roszczeń”, w której wzywa do składania 
wniosków w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń, obejmujących wspólny zbiór zasad 
zapewniający jednolity dostęp do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zbiorowe 
dochodzenie roszczeń w ramach Unii w sprawie naruszeń praw konsumenta. Mechanizm 
zbiorowego dochodzenia roszczeń w znacznym stopniu wspomógłby skuteczne egzekwowanie 
prawa konkurencji oraz zwiększyłby ochronę konsumenta.

Poprawka 119
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. „sytuacja wystąpienia szkody 
niewielkiej lub rozproszonej” oznacza 
sytuację wystąpienia szkody masowej, w 
której bardzo duża liczba osób fizycznych 
lub prawnych doznała szkody 
bezpośrednio lub pośrednio, a 
indywidualna wysokość odszkodowania 
zniechęca znaczącą część 
poszkodowanych do wnoszenia roszczeń 
indywidualnych;

Or. en

Poprawka 120
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. „sprawy o charakterze 
transgranicznym” oznaczają sytuację 
wystąpienia szkody masowej, w której 
zdarzenie wywołujące szkodę wynikające z 
tej samej niezgodnej z prawem czynności 
konkurencyjnej wystąpiło w więcej niż 
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jednym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 121
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. „europejska sytuacja wystąpienia 
szkody niewielkiej lub rozproszonej” 
oznacza sytuację wystąpienia szkody 
niewielkiej lub rozproszonej o charakterze 
transgranicznym, po wystąpieniu której 
Komisja podejmuje działania zgodnie z 
rozdziałem 3 rozporządzenia 1/2003;

Or. en

Poprawka 122
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „powództwo zbiorowe” oznacza 
powództwo wniesione łącznie przez co 
najmniej dwóch poszkodowanych lub ich 
przedstawicieli skonstruowane zgodnie z 
przepisami dotyczącymi sytuacji 
wystąpienia szkody masowej;

Or. en

Poprawka 123
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „poszkodowany” oznacza każdego, 
komu przysługuje roszczenie o 
odszkodowanie;

5. „poszkodowany” oznacza każdego, kto 
poniósł szkodę na skutek zachowania 
antykonkurencyjnego;

Or. en

Poprawka 124
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „sąd kontrolny” oznacza sąd krajowy 
uprawniony do rewizji rozstrzygnięć 
krajowego organu ds. konkurencji, w 
którym to kontekście może on również 
mieć uprawnienie do stwierdzenia 
naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu;

9. „sąd ds. konkurencji” oznacza sąd 
krajowy uprawniony do rewizji 
rozstrzygnięć krajowego organu ds. 
konkurencji, w którym to kontekście może 
on również mieć uprawnienie do 
stwierdzenia naruszenia art. 101 lub 102 
Traktatu;

Or. en

Poprawka 125
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. „ostateczne” rozstrzygnięcie 
stwierdzające naruszenie oznacza 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie 
wydane przez organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny, od którego nie przysługuje 
dalsze odwołanie;

11. „ostateczne rozstrzygnięcie 
stwierdzające naruszenie” oznacza 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie 
wydane przez organ ds. konkurencji lub 
sąd ds. konkurencji, od którego nie 
przysługuje dalsze odwołanie;

Or. en
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Poprawka 126
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „kartel” oznacza porozumienie lub 
praktyki uzgodnione co najmniej dwóch 
konkurentów, mające na celu koordynację 
ich zachowań konkurencyjnych na rynku 
lub wpłynięcie na istotne czynniki 
konkurencji poprzez praktyki takie jak: 
ustalanie lub koordynacja cen nabycia lub 
sprzedaży bądź innych warunków 
transakcji, podział poziomu produkcji lub 
sprzedaży, podział rynków i klientów (w 
tym zmowa przetargowa), ograniczenia 
związane z przywozem lub wywozem lub 
działania antykonkurencyjne skierowane 
przeciwko innym konkurentom;

12. „kartel” oznacza co najmniej dwóch 
konkurentów horyzontalnych 
koordynujących swoje zachowanie na 
rynku w celu generowania zysków 
wyższych niż możliwe w normalnych 
warunkach konkurencji lub 
koordynujących swoje zachowanie na 
rynku w celu uniemożliwienia 
przedsiębiorcom działającym w 
normalnych warunkach konkurencji 
zdobycia udziału w rynku poprzez praktyki 
takie jak, między innymi, ustalanie lub 
koordynacja cen nabycia lub sprzedaży 
bądź innych warunków transakcji, 
agresywne praktyki licencyjne, podział 
poziomu produkcji lub sprzedaży, podział 
rynków i klientów (w tym zmowa 
przetargowa), ograniczenia związane z 
przywozem lub wywozem lub działania 
antykonkurencyjne skierowane przeciwko 
innym konkurentom;

Or. en

Poprawka 127
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „program łagodzenia kar” oznacza 
program, w ramach którego uczestnik 
tajnego kartelu, niezależnie od innych 
przedsiębiorstw biorących w nim udział, 
współpracuje podczas dochodzenia 

13. „program łagodzenia kar” oznacza 
program w zakresie stosowania art. 101 
Traktatu lub odpowiadających mu 
przepisów prawa krajowego, w ramach 
którego uczestnik tajnego kartelu, 
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prowadzonego przez organ ds. 
konkurencji, dobrowolnie przedstawiając 
posiadane przez siebie informacje na temat 
kartelu i swojej w nim roli, w zamian za co 
daruje mu się lub obniża grzywnę 
nakładaną na kartel;

niezależnie od innych przedsiębiorstw 
biorących w nim udział, współpracuje 
podczas dochodzenia prowadzonego przez 
organ ds. konkurencji, dobrowolnie 
przedstawiając posiadane przez siebie 
informacje na temat kartelu i swojej w nim 
roli, w zamian za co daruje mu się lub 
obniża grzywnę nakładaną na kartel;

Or. en

Poprawka 128
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” 
oznacza ustne lub pisemne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji, opisujące posiadaną przez 
przedsiębiorcę wiedzę na temat tajnego 
kartelu i jego w nim rolę, sporządzone 
specjalnie w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 
programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. 
konkurencji („wcześniej dostępne 
informacje”);

skreślony

Or. en

Poprawka 129
Antolín Sánchez Presedo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” oznacza 
ustne lub pisemne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji, opisujące posiadaną przez 
przedsiębiorcę wiedzę na temat tajnego 
kartelu i jego w nim rolę, sporządzone 
specjalnie w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 
programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji 
(„wcześniej dostępne informacje”);

14. „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” oznacza 
ustne, pisemne lub inne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji, opisujące posiadaną przez 
przedsiębiorcę wiedzę na temat tajnego 
kartelu i jego w nim rolę, sporządzone 
specjalnie w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 
programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji 
(„wcześniej dostępne informacje”);

Or. en

Poprawka 130
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” oznacza 
ustne lub pisemne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji, opisujące posiadaną przez 
przedsiębiorcę wiedzę na temat tajnego 
kartelu i jego w nim rolę, sporządzone 
specjalnie w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 

14. „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” oznacza 
ustne lub pisemne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji, opisujące posiadaną przez 
przedsiębiorcę wiedzę na temat tajnego 
kartelu i jego w nim rolę, sporządzone 
specjalnie w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 
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programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji 
(„wcześniej dostępne informacje”);

programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji 
(„wcześniej dostępne informacje”) ani 
informacji udzielonych na wniosek 
organu ds. konkurencji;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dla jasności prawnej. Oświadczenia przedsiębiorców w ramach programu 
łagodzenia kar są dobrowolne. Nie powinny obejmować informacji udzielanych na wniosek 
organu ds. konkurencji, takich jak wnioski o przekazanie informacji.

Poprawka 131
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” oznacza 
ustne lub pisemne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji, opisujące posiadaną przez 
przedsiębiorcę wiedzę na temat tajnego 
kartelu i jego w nim rolę, sporządzone 
specjalnie w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 
programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji 
(„wcześniej dostępne informacje”);

14. „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” oznacza 
ustne lub pisemne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez wnioskodawcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji, opisujące posiadaną przez 
wnioskodawcę wiedzę na temat tajnego 
kartelu i jego w nim rolę, sporządzone 
specjalnie w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 
programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji 
(„wcześniej dostępne informacje”);
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Or. en

Poprawka 132
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. „propozycja ugodowa” oznacza 
dobrowolne oświadczenie złożone przez 
przedsiębiorcę lub w jego imieniu przed 
organem ds. konkurencji, zawierające 
przyznanie się przedsiębiorcy do udziału w 
naruszeniu art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego i zakres jego 
odpowiedzialności, sporządzone specjalnie 
jako formalny wniosek skierowany do 
organu ds. konkurencji o zastosowanie 
procedury przyspieszonej;

skreślony

Or. en

Poprawka 133
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. „nadmierne obciążenie” oznacza każdą 
dodatnią różnicę między ceną faktycznie 
zapłaconą a ceną, która obowiązywałaby, 
gdyby nie doszło do naruszenia prawa 
konkurencji;

16. „nadmierne obciążenie” oznacza 
sytuację, w której z powodu naruszenia 
prawa konkurencji zapłacono cenę 
wyższą, i które zostało obliczone poprzez 
odjęcie ceny, która obowiązywałaby, 
gdyby nie doszło do naruszenia prawa 
konkurencji od ceny faktycznie 
zapłaconej; 

Or. en
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Poprawka 134
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. „ugoda” oznacza porozumienie, na 
mocy którego w wyniku polubownego 
rozstrzygnięcia sporu następuje zapłata 
odszkodowania.

17. „ugoda” oznacza porozumienie, na 
mocy którego w wyniku polubownego 
rozstrzygnięcia sporu następuje 
odszkodowanie.

Or. en

Poprawka 135
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zabezpieczenia

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby strona przegrywająca w postępowaniu 
o odszkodowanie dokonała zwrotu 
uzasadnionych kosztów postępowania 
poniesionych przez stronę wygrywającą 
(zasada „przegrany płaci”).
2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wynagrodzenie prawników w ramach 
powództwa o odszkodowanie nie stanowiło 
zachęty do wchodzenia na drogę sądową 
w przypadkach, w których nie jest to 
konieczne z punktu widzenia interesu 
którejkolwiek ze stron. W szczególności 
nie dopuszcza się honorariów 
wypłacanych prawnikom w przypadku 
wygrania sprawy (contingency fee), 
honorariów uzależnionych od osiągnięcia 
danego rezultatu ani pozostałych 
honorariów obliczanych na podstawie 
wysokości osiągniętej ugody lub 
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odszkodowania przyznanego powodowi, 
bądź których płatność zależy od wyniku 
sprawy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy włączyć zabezpieczenia, tak aby zapobiec nadużyciu drogi sądowej, które nie ma 
wartości dodanej i może nawet spowodować krzywdę po stronie poszkodowaych. Zasada 
„przegrany płaci” musi obowiązywać, a prawnicy nie mogą mieć interesu finansowego w 
wyniku sprawy, ponieważ może to zachęcać do niepotrzebnych i drogich postępowań.

Poprawka 136
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Rozdział Ib - Sprawy o charakterze 
transgranicznym

Or. en

Poprawka 137
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4b
Dochodzenie przed jednym sądem

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku, gdy spór dotyczy osób 
fizycznych lub prawnych z kilku państw 
członkowskich w sprawach o charakterze 
transgranicznym, krajowe przepisy 
dotyczące dopuszczalności powództwa lub 
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też legitymacji procesowej mające 
zastosowanie do zagranicznych powodów 
lub przedstawicieli pochodzących z innych 
krajowych systemów prawnych nie stały 
na przeszkodzie dochodzeniu danego 
powództwa zbiorowego przed jednym 
sądem.

Or. en

Poprawka 138
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4c
Uznanie przedstawicieli krajowych

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w sprawach o charakterze 
transgranicznym przedstawiciele 
wyznaczeni z wyprzedzeniem, zgodnie z 
przepisami innego państwa 
członkowskiego, jako podmiot posiadający 
legitymację procesową do wytaczania 
powództw przedstawicielskich mieli 
możliwość wytoczenia powództwa przed 
sądem w tym państwie członkowskim, 
które posiada jurysdykcję do rozpatrzenia 
sytuacji wystąpienia szkody masowej.

Or. en

Poprawka 139
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4d
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Rozdział Ic – Powództwa zbiorowe

Or. en

Poprawka 140
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4e
Powództwa zbiorowe

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby przedstawiciel wyznaczony zgodnie z 
przepisami prawa mógł dochodzić 
roszczeń odszkodowawczych w imieniu 
dwóch lub większej liczby 
poszkodowanych.
2. Państwa członkowskie umożliwiają 
przynajmniej wnoszenie powództw 
zbiorowych w imieniu i na rzecz osób 
fizycznych lub prawnych, które twierdzą, 
że są narażone na uszczerbek lub doznały 
uszczerbku, przy czym osoby te nie są 
stronami postępowania, przez:
a) przedstawiciela wyznaczonego przez 
grupę poszkodowanych utworzoną w 
oparciu o zasadę „opt-in”;
b) organ publiczny uprawniony do 
dochodzenia roszczeń w imieniu 
poszkodowanych w sytuacji wystąpienia 
szkody niewielkiej lub rozproszonej.

3. Państwa członkowskie mogą również 
dopuszczać możliwość wnoszenia przez 
podmioty przedstawicielskie powództw 
zbiorowych w przypadku spełnienia 
następujących wymagań:
a) podmiot prowadzi działalność o 
charakterze niezarobkowym;
b) istnieje bezpośredni związek pomiędzy 
głównymi celami działalności tego 
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podmiotu a uprawnieniami przyznanymi 
na mocy prawa Unii, których naruszenie 
zarzuca się w wytaczanym powództwie; 
oraz
c) podmiot posiada wystarczające 
możliwości w postaci zasobów 
finansowych, kadrowych i specjalistycznej 
wiedzy prawniczej, aby reprezentować 
dużą grupę podmiotów występujących z 
roszczeniem, działając w ich najlepszym 
interesie.
4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby sądy krajowe orzekały w sprawach 
wnoszonych z powództw zbiorowych tylko 
w przypadku uznania naruszenia prawa 
UE przez organ ds. konkurencji. Powyższe 
nie stoi na przeszkodzie wnoszeniu przez 
przedstawicieli grupy powództw o 
zaprzestanie bezprawnych praktyk ani 
zawieraniu ugód.
5. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby powód miał prawo wystąpić z grupy 
występującej z roszczeniem w dowolnym 
momencie przed wydaniem 
prawomocnego wyroku lub przed innym 
prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy, z 
zastrzeżeniem takich samych warunków, 
jak w przypadku wycofania powództwa 
indywidualnego, co jednak nie może 
prowadzić do pozbawienia go możliwości 
dochodzenia roszczeń w innej formie, o ile 
nie stanowi to zagrożenia dla rzetelnego 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości.
6. Osoby fizyczne lub prawne twierdzące, 
iż została im wyrządzona szkoda w 
sytuacji wystąpienia szkody masowej mają 
możliwość przyłączenia się do strony 
występującej z roszczeniem w dowolnym 
momencie przed wydaniem 
prawomocnego wyroku lub przed innym 
prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy, o 
ile nie stanowi to zagrożenia dla 
rzetelnego sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości.
7. Odszkodowanie przyznawane osobom 
fizycznym lub prawnym, którym 
wyrządzono szkodę w sytuacji wystąpienia 
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szkody masowej nie powinno przekraczać 
wysokości odszkodowania, które zostałoby 
przyznane, gdyby dochodzenie roszczenia 
nastąpiło w drodze wytoczenia powództw 
indywidualnych. W szczególności 
zakazuje się stosowania odszkodowań 
karnych lub innych środków, 
prowadzących do przyznania stronie 
występującej z roszczeniem nadmiernego 
odszkodowania z tytułu poniesionej 
szkody.

8. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wynagrodzenie prawników oraz 
metoda jego wyliczania nie stanowiły 
zachęty do wchodzenia na drogę sądową 
w przypadkach, w których nie jest to 
konieczne z punktu widzenia interesu 
którejkolwiek ze stron. Państwa 
członkowskie, z zasady, nie zezwalają na 
wypłacanie prawnikom honorariów 
wypłacanych w przypadku wygrania 
sprawy (contingency fee), które pociągają 
za sobą ryzyko wystąpienia takiej zachęty. 
Państwa członkowskie, które na zasadzie 
wyjątku dopuszczają honoraria wypłacane 
prawnikom w przypadku wygrania sprawy 
(contingency fee) opracowują 
odpowiednie krajowe przepisy dotyczące 
takich honorariów w postępowaniach w 
zakresie zbiorowego dochodzenia 
roszczeń, uwzględniając w szczególności 
prawo do pełnego odszkodowania 
przysługujące członkom strony 
występującej z roszczeniem.

9. Państwa członkowskie tworzą krajowy 
rejestr powództw zbiorowych. Krajowy 
rejestr jest nieodpłatnie udostępniany 
każdej zainteresowanej osobie, z 
wykorzystaniem środków elektronicznych 
lub w inny sposób. Strony internetowe 
służące do publikacji takich rejestrów 
zapewniają dostęp do kompletnych i 
obiektywnych informacji na temat 
dostępnych metod dochodzenia 
odszkodowań, z uwzględnieniem metod o 
charakterze pozasądowym. Komisja 
Europejska wspiera państwa członkowskie 
w dążeniu do zapewnienia spójności 
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informacji zgromadzonych w rejestrach 
oraz ich interoperacyjności.

Or. en

Poprawka 141
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4f
Powództwa przedstawicielskie wytaczane 

przez organ publiczny
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przynajmniej jeden organ publiczny był 
uprawniony do wnoszenia powództw 
zbiorowych w imieniu i na rzecz osób 
fizycznych lub prawnych, które twierdzą, 
że są narażone na uszczerbek lub doznały 
uszczerbku w sytuacji wystąpienia szkody 
niewielkiej lub rozproszonej.

Or. en

Poprawka 142
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4g
Europejskie powództwa przedstawicielskie 

wytaczane przez organ publiczny
Komisja, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Rady, Parlamentu 
Europejskiego, europejskiej sieci 
konkurencji lub poszkodowanego państwa 
członkowskiego może nakazać 
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europejskiemu przedstawicielowi 
publicznemu, który może zostać 
wyznaczony ad hoc, wytoczenie w bliskiej 
współpracy z zainteresowanymi organami 
krajowymi powództwa zbiorowego przed 
jednym sądem w sprawach dotyczących 
sytuacji wystąpienia szkody masowej o 
charakterze transgranicznym, w 
szczególności europejskiej sytuacji 
wystąpienia szkody niewielkiej lub 
rozproszonej. Obowiązek ten pozostaje bez 
uszczerbku dla jej roli w egzekwowaniu 
prawa konkurencji na drodze 
publicznoprawnej i jest od niej niezależny.

Or. en

Poprawka 143
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli powód przedstawił fakty i środki 
dowodowe, których znajomości można od 
niego zasadnie oczekiwać, 
uprawdopodobniające podejrzenie, że 
powód lub osoby przez niego 
reprezentowane ponieśli szkodę wskutek 
naruszenia przez pozwanego prawa 
konkurencji, państwa członkowskie 
zapewniają sądom krajowym możliwość 
nakazania pozwanemu lub osobom trzecim 
ujawnienia dowodów, bez względu na to, 
czy dowody te znajdują się również w 
aktach organu ds. konkurencji, zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym 
rozdziale. Państwa członkowskie 
zapewniają sądom krajowym również 
możliwość nakazania ujawnienia dowodów 
przez powoda lub osoby trzecie na wniosek 
pozwanego.

Jeżeli powód przedstawił uzasadnienie 
zawierające fakty i środki dowodowe, 
których znajomości można od niego 
zasadnie oczekiwać, uprawdopodobniające 
podejrzenie, że powód lub osoby przez 
niego reprezentowane ponieśli szkodę 
wskutek naruszenia przez pozwanego 
prawa konkurencji, państwa członkowskie 
zapewniają sądom krajowym możliwość 
nakazania pozwanemu lub osobom trzecim 
ujawnienia dowodów, bez względu na to, 
czy dowody te znajdują się również w 
aktach organu ds. konkurencji, zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym 
rozdziale. Państwa członkowskie 
zapewniają sądom krajowym również 
możliwość nakazania ujawnienia dowodów 
przez powoda lub osoby trzecie na wniosek 
pozwanego.

Or. en
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Poprawka 144
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykazała, że dowody, którymi 
dysponuje druga strona lub osoby trzecie, 
są istotne dla udowodnienia zasadności jej 
roszczenia lub potwierdzenia linii obrony; 
oraz

a) przedstawiła uzasadnienie, że dowody, 
którymi dysponuje druga strona lub osoby 
trzecie, są istotne dla udowodnienia 
zasadności jej roszczenia lub 
potwierdzenia linii obrony; oraz

Or. en

Poprawka 145
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określiła poszczególne dowody lub 
kategorie dowodów na tyle wąsko i 
dokładnie, na ile było to możliwe w 
oparciu o fakty, których znajomości można 
było od niej zasadnie oczekiwać.

b) określiła w uzasadnieniu poszczególne 
dowody lub kategorie dowodów na tyle 
wąsko i dokładnie, na ile było to możliwe 
w oparciu o fakty, których znajomości 
można było od niej zasadnie oczekiwać.

Or. en

Poprawka 146
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe ograniczały ujawnianie 
dowodów do przypadków, w których jest 

skreślony
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ono proporcjonalne. W kontekście 
ustalania, czy ujawnienie dowodów, o 
które wnioskuje strona, jest 
proporcjonalne, sądy krajowe kierują się 
słusznymi interesami wszystkich 
zainteresowanych stron i osób trzecich. W 
szczególności uwzględniają one:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia 
domniemanego naruszenia prawa 
konkurencji;
b) zakres i koszt ujawnienia dowodów, 
szczególnie dla zainteresowanych osób 
trzecich;
c) to, czy ujawniane materiały dowodowe 
zawierają informacje poufne, szczególnie 
dotyczące osób trzecich, oraz sposób 
ochrony takich poufnych informacji; oraz
d) w przypadkach, gdy dochodzenie w 
sprawie naruszenia prowadzi organ ds. 
konkurencji – to, czy wniosek 
sformułowano konkretnie ze wskazaniem 
charakteru, przedmiotu lub treści takich 
dokumentów, a nie w sposób ogólny w 
odniesieniu do dokumentów 
przedłożonych organowi ds. konkurencji 
lub znajdujących się w aktach będących w 
posiadaniu organu ds. konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany reżim jest nie tylko różny od kilku krajowych reżimów ujawniania dowodów, 
ale również od dyrektywy 2004/48/WE. Badanie proporcjonalności należy zatem usunąć.

Poprawka 147
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) to, czy ujawniane materiały dowodowe 
zawierają informacje poufne, szczególnie 

c) to, czy ujawniane materiały dowodowe 
zawierają informacje poufne, szczególnie 
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dotyczące osób trzecich, oraz sposób 
ochrony takich poufnych informacji; oraz

dotyczące osób trzecich, oraz sposób 
ochrony takich poufnych informacji;

Or. en

Poprawka 148
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadkach, gdy dochodzenie w 
sprawie naruszenia prowadzi organ ds. 
konkurencji – to, czy wniosek 
sformułowano konkretnie ze wskazaniem 
charakteru, przedmiotu lub treści takich 
dokumentów, a nie w sposób ogólny w 
odniesieniu do dokumentów przedłożonych 
organowi ds. konkurencji lub znajdujących 
się w aktach będących w posiadaniu 
organu ds. konkurencji.

d) w przypadkach gdy naruszenie jest lub 
było przedmiotem dochodzenia 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji 
– to, czy wniosek sformułowano 
konkretnie ze wskazaniem charakteru, 
przedmiotu lub treści takich dokumentów, 
a nie w sposób ogólny w odniesieniu do 
dokumentów przedłożonych organowi ds. 
konkurencji lub znajdujących się w aktach 
będących w posiadaniu organu ds. 
konkurencji; oraz

Or. en

Poprawka 149
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) istnienie oświadczeń przedsiębiorców 
w ramach programu łagodzenia kar.

Or. en

Poprawka 150
Derk Jan Eppink
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe miały do dyspozycji 
skuteczne środki umożliwiające jak 
najpełniejszą ochronę informacji 
poufnych przed nieprawidłowym 
wykorzystaniem, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dostępności dowodów 
zawierających takie informacje w 
sprawach o odszkodowanie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno to wpływać na krajowe przywileje prawne.

Poprawka 151
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe miały do dyspozycji 
skuteczne środki umożliwiające jak 
najpełniejszą ochronę informacji poufnych 
przed nieprawidłowym wykorzystaniem, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
dostępności dowodów zawierających takie 
informacje w sprawach o odszkodowanie.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe miały do dyspozycji 
skuteczne środki umożliwiające ochronę 
informacji poufnych przed 
nieprawidłowym wykorzystaniem, przy 
jednoczesnym zapewnieniu dostępności 
dowodów zawierających takie informacje 
w sprawach o odszkodowanie.

Or. en

Poprawka 152
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie przyjmują 
konieczne środki w celu zapewnienia 
pełnej skuteczności przywilejów prawnych 
i innych praw wyłączających obowiązek 
ujawniania dowodów.

5. Państwa członkowskie przyjmują 
konieczne środki w celu zapewnienia 
skuteczności przywilejów prawnych i 
innych praw wyłączających obowiązek 
ujawniania dowodów.

Niemniej jednak jeżeli powód przedstawił 
fakty i środki dowodowe, których 
znajomości można od niego zasadnie 
oczekiwać, wystarczające, aby potwierdzić 
prawdopodobieństwo, że powód lub osoby 
przez niego reprezentowane ponieśli 
szkodę wskutek naruszenia przez 
pozwanego reguł konkurencji oraz że 
dokumenty zawierające dowody 
samoobciążające są niezbędne do 
poparcia ich roszczenia i zawierają 
dowody, jakich nie można zdobyć w żaden 
inny sposób, zapewnia się sądom 
krajowym możliwość nakazania 
pozwanemu lub osobom trzecim 
ujawnienia dowodów. Państwa 
członkowskie zapewniają sądom 
krajowym również możliwość nakazania 
ujawnienia dowodów przez powoda lub 
osoby trzecie na wniosek pozwanego.
Niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku 
dla praw i obowiązków sądów krajowych 
wynikających z rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1206/2001.

Or. en

Poprawka 153
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie przyjmują 
konieczne środki w celu zapewnienia 
pełnej skuteczności przywilejów prawnych 

5. Państwa członkowskie zapewniają pełną 
skuteczność zawodowych przywilejów 
prawnych przewidzianych przepisami 
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i innych praw wyłączających obowiązek 
ujawniania dowodów.

prawa krajowego i europejskiego i innych 
praw wyłączających obowiązek ujawniania 
dowodów.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno to wpływać na krajowe przywileje prawne.

Poprawka 154
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie przyjmują 
konieczne środki w celu zapewnienia 
pełnej skuteczności przywilejów prawnych 
i innych praw wyłączających obowiązek 
ujawniania dowodów.

5. Państwa członkowskie zapewniają pełną 
skuteczność przywilejów prawnych i 
innych praw wyłączających obowiązek 
ujawniania dowodów.

Or. en

Poprawka 155
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
– w zakresie, w jakim sądy krajowe mają 
prawo nakazać ujawnienie informacji bez 
konieczności wysłuchania osoby, której 
nakazuje się ich ujawnienie – karę za 
niezastosowanie się do takiego nakazu 
można było nałożyć dopiero po 
wysłuchaniu adresata nakazu przez sąd.

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
– w zakresie, w jakim sądy krajowe mają 
prawo nakazać ujawnienie informacji bez 
konieczności wysłuchania osoby, której 
nakazuje się ich ujawnienie, z wyłączeniem 
nagłych uzasadnionych przypadków, – 
karę za niezastosowanie się do takiego 
nakazu można było nałożyć dopiero po 
wysłuchaniu adresata nakazu przez sąd.
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Or. en

Poprawka 156
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dla celów ułatwienia polubownych 
negocjacji, potencjalni powodowie mogli 
otrzymać dowody dotyczące rozmiaru 
szkody od organu ds. konkurencji i 
pozwanego bez obowiązku wkraczania na 
drogę sądową.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ma na celu zachęcenie do polubownego rozstrzygania sporów. Z powodu braku 
równowagi w dostępie do informacji powód często jednak nie jest w stanie ustalić wysokości 
szkody lub straty, stąd zawarcie ugody jest utrudnione. Poprzedzające wniesienie skargi 
ujawnienie przez krajowe organy ds. konkurencji, Komisję Europejską lub rzekomego 
sprawcę naruszenia jest niezbędne dla zapewnienia, by powód mógł przynajmniej oszacować 
poniesioną szkodę lub stratę bez konieczności wkraczania na drogę sądową. 

Poprawka 157
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe nie 
mogły w żadnym momencie nakazać 
stronie lub osobie trzeciej ujawnienia 
poniższych kategorii dowodów:

skreślony

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
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programu łagodzenia kar; oraz
b) propozycji ugodowych.

Or. en

Poprawka 158
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe nie 
mogły w żadnym momencie nakazać 
stronie lub osobie trzeciej ujawnienia 
poniższych kategorii dowodów:

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe, z 
zasady, nie mogły nakazać stronie lub 
osobie trzeciej ujawnienia oświadczenia w 
ramach programu łagodzenia kar lub 
innego dokumentu ujawnionego dla celów 
uczestniczenia w programie łagodzenia 
kar lub procedurze ugodowej przez 
podmiot wnioskujący o udział w 
programie łagodzenia kar i złożonego 
organowi ds. konkurencji lub 
sporządzonego przez organ ds. 
konkurencji w trakcie postępowania. 
Jeżeli jednak powód przedstawił fakty i 
środki dowodowe, których znajomości 
można od niego zasadnie oczekiwać, 
wystarczające, aby potwierdzić 
prawdopodobieństwo, że powód lub osoby 
przez niego reprezentowane ponieśli 
szkodę wskutek naruszenia przez 
pozwanego zasad konkurencji oraz że 
oświadczenie w ramach programu 
łagodzenia kar lub inny dokument 
ujawniony dla celów uczestniczenia w 
programie łagodzenia kar lub procedurze 
ugodowej przez podmiot wnioskujący o 
udział w programie łagodzenia kar 
złożony organowi ds. konkurencji lub 
sporządzony przez organ ds. konkurencji 
w trakcie postępowania jest niezbędny do 
poparcia jego roszczenia i zawiera 
dowody, jakich nie można zdobyć w żaden 
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inny sposób, zapewnia się sądom 
krajowym możliwość nakazania 
pozwanemu lub osobom trzecim 
ujawnienia dowodów, bez względu na to, 
czy dowody te znajdują się również w 
aktach organu ds. konkurencji, z 
zastrzeżeniem pewnych warunków. 
Państwa członkowskie zapewniają sądom 
krajowym również możliwość nakazania 
ujawnienia dowodów przez powoda lub 
osoby trzecie na wniosek pozwanego.
Niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku 
dla praw i obowiązków sądów krajowych 
wynikających z rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1206/2001.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 29 (projekt sprawozdania). Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania, lub jest 
ich mniej. Takie dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę muszą być zatem chronione, tak 
aby zabezpieczyć wystarczającą motywację w ramach programu łagodzenia kar, a 
zapewnienie ochrony samo w sobie nie jest zgodne z prawem pierwotnym (DonauChemie).

Poprawka 159
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe nie 
mogły w żadnym momencie nakazać 
stronie lub osobie trzeciej ujawnienia 
poniższych kategorii dowodów:

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe nie 
mogły, jako wymóg ogólny, nakazać 
stronie lub osobie trzeciej ujawnienia 
oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar.

Or. en
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Poprawka 160
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 161
Olle Schmidt

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 nowo sporządzonych 
dokumentów obciążających przedłożonych 
przez podmiot wnioskujący o złagodzenie 
kary; oraz

Or. en

Poprawka 162
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar; oraz

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar; (bez 
załączników) pierwszego podmiotu 
wnioskującego o złagodzenie kary; oraz

Or. en
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Uzasadnienie

Brak równowagi w dostępie do informacji pomiędzy powodami w sprawach o odszkodowanie 
a pozwanymi przedsiębiorstwami może być jednym z czynników decydujących o wszczęciu 
postępowania przed sądem. W tym celu chronić przed ujawnieniem należy wyłącznie 
oświadczenie przedsiębiorcy w ramach programu łagodzenia kar złożone przez pierwszą 
osobę zgłaszającą przypadek naruszenia. Ponadto załączniki powinny być dostępne, jako że 
często zawierają informacje dotyczące wysokości szkody lub straty, które są niezbędne w 
powództwie o odszkodowanie. Niniejszą poprawkę oparto na propozycji przedstawionej przez 
Europejską Organizację Konsumentów.

Poprawka 163
Arlene McCarthy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar; oraz

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar (bez 
załączników) pierwszego podmiotu 
wnioskującego o złagodzenie kary; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę znaczne różnice w dostępie do informacji pomiędzy powodami w sprawach 
o odszkodowanie a pozwanymi przedsiębiorstwami, dostęp do dowodów jest czynnikiem 
decydującym o wszczęciu postępowania przed sądem. Dostęp do dowodów nie może zatem 
być nadmiernie ograniczony. Należy chronić wyłącznie oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar złożone przez pierwszą osobę zgłaszającą przypadek 
naruszenia, natomiast załączniki, które często zawierają informacje dotyczące wysokości 
szkody lub straty należy ujawniać.

Poprawka 164
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach a) oświadczeń od podmiotów 
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programu łagodzenia kar; oraz wnioskujących o złagodzenie kary; oraz

Or. en

Poprawka 165
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) propozycji ugodowych. skreślona

Or. en

Poprawka 166
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Jeżeli jednak powód przedstawił fakty 
i środki dowodowe, których znajomości 
można od niego zasadnie oczekiwać, 
wskazujące, że pewne dane lub informacje 
dotyczące dokumentu pochodzącego z 
takich kategorii dokumentów, które nie 
mogą zostać przedstawione w inny sposób, 
są niezbędne do określenia wysokości 
szkody i poparcia roszczenia, sądy 
krajowe, w przypadku gdy wniosek 
powoda jest uzasadniony prima facie, 
mogą:
a) dokonać oceny i analizy takiego 
dokumentu;
b) przesłuchać zainteresowane strony 
będące w posiadaniu dokumentu; oraz
c) nakazać ograniczone ujawnienie takich 
danych lub części takiego dokumentu, 
niezbędnych do zapewnienia powodowi 
poziomu informacji wymaganych w tym 
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celu, na odpowiednich warunkach 
chroniących interes publiczny i 
informacje poufne.

Or. en

Poprawka 167
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w kontekście powództw 
odszkodowawczych sądy krajowe mogły 
nakazać ujawnienie następujących 
kategorii dowodów dopiero po 
zakończeniu postępowania przez organ ds. 
konkurencji lub podjęciu przez niego 
decyzji, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003:

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w kontekście powództw 
odszkodowawczych sądy krajowe mogły 
nakazać ujawnienie następujących dopiero 
po zakończeniu postępowania przez organ 
ds. konkurencji lub podjęciu przez niego 
decyzji, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003:

Or. en

Poprawka 168
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacji, które zostały zgromadzone 
przez organ ds. konkurencji w trakcie 
postępowania.

skreślona

Or. en

Poprawka 169
Diogo Feio
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacji, które zostały zgromadzone 
przez organ ds. konkurencji w trakcie 
postępowania.

b) informacji, które zostały zgromadzone 
przez organ ds. konkurencji w trakcie 
postępowania i zostały włączone do akt 
organu ds. konkurencji.

Or. en

Poprawka 170
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) propozycji ugodowych i wycofanych 
ofert.

Or. en

Poprawka 171
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ujawnienie dowodów znajdujących się 
w aktach organu ds. konkurencji 
nienależących do żadnej z kategorii 
wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego 
artykułu można zarządzić w trakcie 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w każdej chwili.

3. Ujawnienie dowodów znajdujących się 
w aktach organu ds. konkurencji 
nieobjętych ust. 1 i 2 niniejszego artykułu 
można zarządzić w trakcie dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych w każdej 
chwili, w tym dowodów, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. 
konkurencji.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka dla jasności prawnej mająca na celu zapewnienie, aby ochronie nie podlegały 
wcześniej dostępne informacje.

Poprawka 172
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ujawnienie dowodów znajdujących się 
w aktach organu ds. konkurencji 
nienależących do żadnej z kategorii 
wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego 
artykułu można zarządzić w trakcie 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w każdej chwili.

3. Ujawnienie dowodów znajdujących się 
w aktach organu ds. konkurencji 
nienależących do żadnej z kategorii 
wymienionych w ust. 2 niniejszego 
artykułu można zarządzić w trakcie 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w każdej chwili.

Or. en

Poprawka 173
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) Państwa członkowskie dopilnowują, 
by zainteresowane strony będące w 
posiadaniu oświadczenia w ramach 
programu łagodzenia kar lub innego 
dokumentu ujawnionego dla celów 
uczestniczenia w programie łagodzenia 
kar lub procedurze ugodowej przez 
podmiot wnioskujący o udział w 
programie łagodzenia kar i złożonego 
organowi ds. konkurencji lub 
sporządzonego przez organ ds. 
konkurencji w trakcie postępowania 
zostały przesłuchane zanim sąd krajowy 
wyda nakaz ujawnienia, na mocy 
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niniejszego artykułu, informacji 
pochodzących z określonych dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 41 (projekt sprawozdania). Programy łagodzenia kar 
są najbardziej skutecznym narzędziem wykrywania porozumień antykonkurencyjnych. Jeśli 
zachowania antykonkurencyjne nie są wykrywane lub są wykrywane w niewystarczającym 
stopniu, ostatecznie nie ma ofiar naruszeń, którym należy wypłacić odszkodowania, lub jest 
ich mniej. Dokumenty muszą być zatem chronione, tak aby zabezpieczyć wystarczającą 
motywację w ramach programu łagodzenia kar. Dlatego strony będące w posiadaniu takich 
dokumentów należy przesłuchać przed wydaniem przez sąd krajowy nakazu ujawnienia.

Poprawka 174
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 1, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa do obrony na mocy art. 27 
rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, nie były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie.

skreślony

Or. en

Poprawka 175
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 1, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa do obrony na mocy art. 27 
rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, nie były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody wymienione w art. 6 ust. 1, 
zdobyte przez osobę fizyczną lub prawną 
wyłącznie w drodze uzyskania dostępu do 
akt znajdujących się w posiadaniu organu 
ds. konkurencji, w kontekście 
wykonywania jej prawa do obrony na 
mocy art. 27 rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, nie były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie.

Or. en

Poprawka 176
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 1, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa do obrony na mocy art. 27 
rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, nie były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 1, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa na mocy art. 27 rozporządzenia 
nr 1/2003 lub odpowiadających mu 
przepisów prawa krajowego, nie były 
dopuszczalne w powództwach o 
odszkodowanie.

Or. en

Poprawka 177
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 2, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa do obrony na mocy art. 27 
rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie dopiero po 
zakończeniu postępowania przez organ ds. 
konkurencji lub podjęciu przez niego 
decyzji, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003.

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody wymienione w art. 6 ust. 2, 
zdobyte przez osobę fizyczną lub prawną 
wyłącznie w drodze uzyskania dostępu do 
akt znajdujących się w posiadaniu organu 
ds. konkurencji, w kontekście 
wykonywania jej prawa do obrony na 
mocy art. 27 rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie dopiero po 
zakończeniu postępowania przez organ ds. 
konkurencji lub podjęciu przez niego 
decyzji, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003.

Or. en

Poprawka 178
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 2, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa do obrony na mocy art. 27 
rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie dopiero po 
zakończeniu postępowania przez organ ds. 
konkurencji lub podjęciu przez niego 

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 2, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej praw na mocy art. 27 rozporządzenia nr 
1/2003 lub odpowiadających mu przepisów 
prawa krajowego, były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie dopiero po 
zakończeniu postępowania przez organ ds. 
konkurencji lub podjęciu przez niego 
decyzji, o której mowa w art. 5 
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decyzji, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003.

rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003.

Or. en

Poprawka 179
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody zdobyte przez osobę fizyczną lub 
prawną wyłącznie w drodze uzyskania 
dostępu do akt znajdujących się w 
posiadaniu organu ds. konkurencji, w 
kontekście wykonywania jej prawa do 
obrony na mocy art. 27 rozporządzenia nr 
1/2003 lub odpowiadających mu przepisów 
prawa krajowego, które nie są 
dopuszczalne na mocy ust. 1 lub 2 
niniejszego artykułu, mogły być 
wykorzystane w powództwie o 
odszkodowanie wyłącznie przez tę osobę 
lub przez osobę fizyczną lub prawną, która 
wstąpiła w jej prawa, w tym osobę, która 
nabyła jej roszczenie.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody zdobyte przez osobę fizyczną lub 
prawną wyłącznie w drodze uzyskania 
dostępu do akt znajdujących się w 
posiadaniu organu ds. konkurencji, w 
kontekście wykonywania jej prawa do 
obrony na mocy art. 27 rozporządzenia nr 
1/2003 lub odpowiadających mu przepisów 
prawa krajowego, które nie są 
dopuszczalne na mocy ust. 2 niniejszego 
artykułu, mogły być wykorzystane w 
powództwie o odszkodowanie wyłącznie 
przez tę osobę lub przez osobę fizyczną lub 
prawną, która wstąpiła w jej prawa, w tym 
osobę, która nabyła jej roszczenie.

Or. en

Poprawka 180
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Ochrona osób zgłaszających przypadki 

naruszenia
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1. Każda osoba, która ma uzasadnione 
podstawy, by przypuszczać, że dane 
przedsiębiorstwo popełniło lub zamierza 
popełnić przestępstwo naruszające 
przepisy unijnego prawa konkurencji, 
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 jako 
poufną tożsamość osoby, która 
powiadomiła organ ds. konkurencji, i 
którą osoba pełniąca obowiązki lub 
sprawująca funkcje w zakresie 
administracji lub egzekucji unijnego 
prawa konkurencji zapewniła o 
zachowaniu poufności.

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 praw członkowskich.

Poprawka 181
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dla celów ułatwienia polubownych 
negocjacji, potencjalni powodowie mogli 
otrzymać dowody dotyczące rozmiaru 
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szkody od organu ds. konkurencji lub 
pozwanego bez konieczności wnoszenia 
powództwa do sądu. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zachęcenie do polubownego rozstrzygania sporów, ale zawieranie ugód nie jest 
łatwe w sytuacji braku równowagi w dostępie do informacji. Rozpoczęcie postępowania jest 
możliwe, ale na drodze do zawarcia ugody stoi konieczność przejścia przez procedurę 
sądową. Konieczne jest zatem poprzedzające wniesienie skargi ujawnienie przez krajowe 
organy ds. konkurencji, Komisję Europejską lub rzekomego sprawcę, tak aby oszacować 
szkodę i rozpocząć polubowne negocjacje. W oparciu o propozycję przedstawioną przez 
Europejską Organizację Konsumentów.

Poprawka 182
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zniszczenia istotnych dla sprawy 
dowodów, pod warunkiem że w czasie 
niszczenia dowodów:

b) zniszczenia istotnych dla sprawy 
dowodów;

Or. en

Poprawka 183
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) strona niszcząca była stroną 
postępowania prowadzonego przez organ 
ds. konkurencji w odniesieniu do 
zachowania leżącego u podstaw 
powództwa o odszkodowanie; lub

skreślona

(ii) strona niszcząca wiedziała, lub też 
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można zasadnie oczekiwać, że wiedziała o 
wytoczeniu powództwa przed sądem 
krajowym oraz o tym, że dowody były 
istotne dla wykazania zasadności 
roszczenia odszkodowawczego lub dla linii 
obrony; lub
(iii) strona niszcząca wiedziała, że dowody 
były istotne dla toczących się lub 
przyszłych powództw o odszkodowanie, 
wytoczonych przez nią samą lub 
przeciwko niej;

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie dla zachowania jasności prawnej.

Poprawka 184
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sąd krajowy orzeka w ramach 
powództwa o odszkodowanie wynikające z 
porozumień, w sprawie decyzji lub praktyk 
objętych art. 101 lub 102 Traktatu, co do 
których krajowy organ ds. konkurencji 
lub sąd kontrolny wydały już ostateczne 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie, 
państwa członkowskie zapewniają, aby sąd 
ten nie mógł wydawać orzeczeń 
sprzecznych z takim stwierdzeniem 
naruszenia. Obowiązek ten pozostaje bez 
uszczerbku dla praw i obowiązków 
wynikających z art. 267 Traktatu.

Jeżeli sąd krajowy orzeka w ramach 
powództwa o odszkodowanie wynikające z 
porozumień, w sprawie decyzji lub praktyk 
objętych art. 101 lub 102 Traktatu, co do 
których sąd ds. konkurencji wydał już 
ostateczne rozstrzygnięcie stwierdzające 
naruszenie, państwa członkowskie 
zapewniają, aby sąd ten nie mógł wydawać 
orzeczeń sprzecznych z takim 
stwierdzeniem naruszenia. W przypadku 
ostatecznego rozstrzygnięcia 
stwierdzającego naruszenie przez organ 
ds. konkurencji zakłada się, że 
stwierdzenie naruszenia jest prawdziwe. 
Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku 
dla praw i obowiązków wynikających z art. 
267 Traktatu, dla prawa do skutecznego 
środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu oraz prawa do obrony 
zapisanych w art. 47 i 48 Karty, a także 



PE521.623v01-00 80/103 AM\1006388PL.doc

PL

dla prawa do rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z art. 6 EKPC. A zatem 
rozstrzygnięcia krajowych organów ds. 
konkurencji oraz sądów ds. konkurencji 
są wiążące pod warunkiem braku 
oczywistych błędów w dochodzeniu oraz 
pod warunkiem poszanowania praw do 
obrony.

Or. en

Poprawka 185
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sąd krajowy orzeka w ramach 
powództwa o odszkodowanie wynikające z 
porozumień, w sprawie decyzji lub praktyk 
objętych art. 101 lub 102 Traktatu, co do 
których krajowy organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny wydały już ostateczne 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie, 
państwa członkowskie zapewniają, aby sąd 
ten nie mógł wydawać orzeczeń 
sprzecznych z takim stwierdzeniem 
naruszenia. Obowiązek ten pozostaje bez 
uszczerbku dla praw i obowiązków 
wynikających z art. 267 Traktatu.

Jeżeli sąd krajowy orzeka w ramach 
powództwa o odszkodowanie wynikające z 
porozumień, w sprawie decyzji lub praktyk 
objętych art. 101 lub 102 Traktatu, co do 
których krajowy organ ds. konkurencji lub 
sąd ds. konkurencji wydały już ostateczne 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie, 
państwa członkowskie zapewniają, aby sąd 
ten nie mógł wydawać orzeczeń 
sprzecznych z takim stwierdzeniem 
naruszenia. Obowiązek ten pozostaje bez 
uszczerbku dla praw i obowiązków 
wynikających z art. 267 Traktatu.

Or. en

Poprawka 186
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby skreślony
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bieg terminu przedawnienia rozpoczynał 
się z chwilą, gdy poszkodowany uzyska lub 
też można zasadnie oczekiwać, że uzyska 
wiedzę o:
(i) zachowaniu stanowiącym naruszenie;
(ii) uznaniu takiego zachowania za 
naruszenie unijnego lub krajowego prawa 
konkurencji;
(iii) the fact that the infringement caused 
harm to him; oraz
(iv) tożsamości sprawcy naruszenia 
odpowiedzialnego za szkodę.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszego artykułu jest usunięcie przeszkód związanych z terminami przedawnienia 
roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody poniesionej przez konsumentów, a nie 
harmonizacja wszystkich terminów przedawnienia dotyczących prawa konkurencji w Europie. 
Tekst nie powinien iść dalej niż niezbędne minimum. Cel został już osiągnięty w ramach 
pozostałych ustępów.

Poprawka 187
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
bieg terminu przedawnienia rozpoczynał 
się z chwilą, gdy poszkodowany uzyska 
lub też można zasadnie oczekiwać, że 
uzyska wiedzę o:

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
bieg terminu przedawnienia rozpoczynał 
się najpóźniej w momencie, gdy 
poszkodowany uzyska lub też można 
zasadnie oczekiwać, że uzyska wiedzę o:

Or. en

Poprawka 188
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) uznaniu takiego zachowania za 
naruszenie unijnego lub krajowego prawa 
konkurencji;

(ii) uznaniu takiego zachowania za 
naruszenie unijnego lub krajowego prawa 
konkurencji, np. w wyniku powództwa 
wytoczonego przez organ publiczny;

Or. en

Poprawka 189
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej pięć 
lat.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie był ujednolicony na 
szczeblu Unii Europejskiej do okresu 
pięciu lat.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponuje się, aby termin przedawnienia był ujednolicony w ramach rynku wewnętrznego.

Poprawka 190
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej pięć 

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej sześć 



AM\1006388PL.doc 83/103 PE521.623v01-00

PL

lat. lat.

Or. en

Poprawka 191
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej pięć 
lat.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej 
dziesięć lat.

Or. en

Poprawka 192
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Bez uszczerbku dla ust. 1–4 
niniejszego artykułu, powództwo o 
odszkodowanie wszcząć można przed 
upływem 10 lat od daty, w której pojawiła 
się przyczyna jego wniesienia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 54 (projekt sprawozdania) w celu zapewnienia, aby 
bezwzględny termin przedawnienia nie kolidował z zawieszeniem na czas trwania 
postępowania organu ds. konkurencji. Bieg tego terminu powinien rozpoczynać się w dacie, w 
której powstało roszczenie. 
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Poprawka 193
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 
w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z 
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje nie wcześniej 
niż jeden rok od chwili uprawomocnienia 
się decyzji lub innego zakończenia 
postępowania.

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 
w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z 
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje nie wcześniej 
niż jeden rok od chwili uprawomocnienia 
się decyzji, kiedy to nie można już wnieść 
odwołania ani dokonać rewizji w sprawie, 
lub innego zakończenia postępowania.

Or. en

Poprawka 194
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 
w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z 
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje nie wcześniej 
niż jeden rok od chwili uprawomocnienia 
się decyzji lub innego zakończenia 
postępowania.

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 
w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z 
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje najpóźniej 
jeden rok od chwili uprawomocnienia się 
decyzji lub innego zakończenia 
postępowania.

Or. en
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Poprawka 195
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, które naruszyły prawo 
konkurencji w wyniku wspólnych działań, 
były solidarnie odpowiedzialne za szkodę 
powstałą w wyniku naruszenia: każde z 
przedsiębiorstw, które dopuściły się 
naruszenia, ma obowiązek w pełni 
naprawić szkodę, a poszkodowany, dopóki 
nie otrzyma pełnego odszkodowania, może 
żądać odszkodowania w pełnej wysokości 
od każdego z nich.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, które naruszyły prawo 
konkurencji w wyniku wspólnych działań, 
były solidarnie odpowiedzialne za szkodę 
powstałą w wyniku naruszenia: każde z 
przedsiębiorstw, które dopuściły się 
naruszenia, ma obowiązek w pełni 
naprawić szkodę, a poszkodowany, dopóki 
nie otrzyma pełnego odszkodowania, może 
żądać odszkodowania w pełnej wysokości 
od każdego z nich.

Jeżeli przedsiębiorstwo jest MŚP i nie 
doprowadziło, ani nie zachęcało do 
naruszenia przez drugie przedsiębiorstwo 
prawa konkurencji oraz wykazało, że jego 
udział w spowodowanej szkodzie nie 
przekracza 5%, wówczas ponosi ono 
odpowiedzialność tylko wobec 
poszkodowanych.

Or. en

Poprawka 196
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, które naruszyły prawo 
konkurencji w wyniku wspólnych działań, 
były solidarnie odpowiedzialne za szkodę 
powstałą w wyniku naruszenia: każde z 
przedsiębiorstw, które dopuściły się 
naruszenia, ma obowiązek w pełni 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwa, które naruszyły prawo 
konkurencji w wyniku wspólnych działań, 
były odpowiedzialne za szkodę powstałą w 
wyniku naruszenia: każde z 
przedsiębiorstw, które dopuściły się 
naruszenia, ma obowiązek w pełni 
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naprawić szkodę, a poszkodowany, dopóki 
nie otrzyma pełnego odszkodowania, może 
żądać odszkodowania w pełnej wysokości 
od każdego z nich.

naprawić szkodę wyrządzoną jej 
bezpośrednim lub pośrednim klientom. 

Or. en

Poprawka 197
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo, któremu organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, odpowiadało 
wobec poszkodowanych niebędących jego 
bezpośrednimi lub pośrednimi nabywcami 
lub dostawcami jedynie wówczas, gdy tacy 
poszkodowani wykażą, że nie są w stanie 
uzyskać pełnego odszkodowania od 
innych przedsiębiorstw, które brały udział 
w tym samym naruszeniu prawa 
konkurencji.

skreślony

Or. en

Poprawka 198
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo, któremu organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, odpowiadało 
wobec poszkodowanych niebędących jego 
bezpośrednimi lub pośrednimi nabywcami 
lub dostawcami jedynie wówczas, gdy tacy 

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo, któremu organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, odpowiadało 
wobec poszkodowanych niebędących jego 
bezpośrednimi lub pośrednimi nabywcami 
lub dostawcami jedynie wówczas, gdy tacy 
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poszkodowani wykażą, że nie są w stanie 
uzyskać pełnego odszkodowania od innych 
przedsiębiorstw, które brały udział w tym 
samym naruszeniu prawa konkurencji.

poszkodowani wykażą, że brak jest 
rozsądnych możliwości uzyskania 
odpowiedniego odszkodowania od innych 
przedsiębiorstw, które brały udział w tym 
samym naruszeniu prawa konkurencji.

Or. en

Poprawka 199
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo, któremu organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, odpowiadało 
wobec poszkodowanych niebędących jego 
bezpośrednimi lub pośrednimi nabywcami 
lub dostawcami jedynie wówczas, gdy tacy 
poszkodowani wykażą, że nie są w stanie 
uzyskać pełnego odszkodowania od innych 
przedsiębiorstw, które brały udział w tym 
samym naruszeniu prawa konkurencji.

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo, któremu organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, odpowiadało 
wobec poszkodowanych wówczas, gdy 
tacy poszkodowani wykażą, że nie są w 
stanie uzyskać pełnego odszkodowania od 
przedsiębiorstw, biorących udział w tym 
samym naruszeniu prawa konkurencji.

Or. en

Poprawka 200
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
mogło odzyskać część zapłaconego 
odszkodowania od każdego innego 
przedsiębiorstwa popełniające naruszenie, 
której wysokość określa się w oparciu o 

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
mogło odzyskać część zapłaconego 
odszkodowania od każdego innego 
przedsiębiorstwa popełniające naruszenie, 
której wysokość określa się w oparciu o 
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jego względną odpowiedzialność za szkodę 
spowodowaną przez naruszenie. Wysokość 
części odszkodowania przypadającej na 
przedsiębiorstwo, któremu organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, nie może 
przekraczać wartości szkody, jaką 
spowodowało ono swoim bezpośrednim 
lub pośrednim nabywcom lub dostawcom.

jego względną odpowiedzialność za szkodę 
spowodowaną przez naruszenie.

Or. en

Poprawka 201
Diogo Feio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
– w zakresie, w jakim naruszenie 
wyrządziło szkodę poszkodowanym 
niebędącym bezpośrednimi lub 
pośrednimi nabywcami lub dostawcami 
przedsiębiorstw popełniających 
naruszenie – wysokość części 
odszkodowania przypadającej na podmiot 
zwolniony z kary finansowej była 
określana w oparciu o jego względną 
odpowiedzialność za tę szkodę.

skreślony

Or. en

Poprawka 202
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
pozwanemu w sprawach o odszkodowanie 
możliwość podniesienia przeciwko 

1. Państwa członkowskie mogą zapewnić 
wdrożenie systemu, w oparciu o 
orzecznictwo sądowe, w którym pozwany 
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roszczeniu odszkodowawczemu zarzutu 
przerzucenia przez powoda całości lub 
części nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody. Ciężar dowiedzenia faktu 
przerzucenia nadmiernych obciążeń 
spoczywa na pozwanym.

w sprawach o odszkodowanie ma 
możliwość podniesienia przeciwko 
roszczeniu odszkodowawczemu zarzutu 
przerzucenia przez powoda całości lub 
części nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody, w którym to przypadku ciężar 
dowiedzenia faktu przerzucenia 
nadmiernych obciążeń spoczywa na 
pozwanym.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż wprowadzenie zarzutu przerzucenia obciążeń, który już istnieje w wielu systemach 
prawnych poszczególnych państw UE, jest propozycją przyjmowaną z zadowoleniem, w 
niniejszej poprawce próbuje się rozwiać wątpliwości dotyczące tego, że ustawodawstwo na 
szczeblu UE zgodne z brzmieniem niniejszego artykułu będzie niezamierzenie faworyzowało 
bezpośrednich lub pośrednich nabywców. Mimo iż brak ustawodawstwa wiąże się z ryzykiem 
braku spójności, prawdopodobnie byłoby lepiej, aby państwa członkowskie wprowadziły 
zarzut przerzucania obciążeń w ramach orzecznictwa sądowego UE.

Poprawka 203
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
pozwanemu w sprawach o odszkodowanie 
możliwość podniesienia przeciwko 
roszczeniu odszkodowawczemu zarzutu 
przerzucenia przez powoda całości lub 
części nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody. Ciężar dowiedzenia faktu 
przerzucenia nadmiernych obciążeń 
spoczywa na pozwanym.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
pozwanemu w sprawach o odszkodowanie 
możliwość podniesienia przeciwko 
roszczeniu odszkodowawczemu zarzutu 
przerzucenia przez powoda całości lub 
części nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody. Bez uszczerbku dla domniemania 
handlowego, że wzrost cen jest 
przerzucany na niższy poziom łańcucha 
dostaw, ciężar dowiedzenia faktu 
przerzucenia nadmiernych obciążeń 
spoczywa na pozwanym, który może z 
uzasadnionych przyczyn domagać się 
ujawnienia ze strony powoda.

Or. en
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Poprawka 204
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
pozwanemu w sprawach o odszkodowanie 
możliwość podniesienia przeciwko 
roszczeniu odszkodowawczemu zarzutu 
przerzucenia przez powoda całości lub 
części nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody. Ciężar dowiedzenia faktu 
przerzucenia nadmiernych obciążeń 
spoczywa na pozwanym.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
pozwanemu w sprawach o odszkodowanie 
możliwość podniesienia przeciwko 
roszczeniu odszkodowawczemu zarzutu 
przerzucenia przez powoda całości lub 
części nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody. Ciężar dowiedzenia faktu 
przerzucenia nadmiernych obciążeń 
spoczywa na pozwanym, na którego nie 
można nałożyć obowiązku podwójnej 
zapłaty za tę samą szkodę.

Or. en

Poprawka 205
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w ramach powództwa odszkodowawczego 
w przypadkach, gdy istnienie roszczenia 
odszkodowawczego lub jego wysokość 
zależy od tego, czy lub w jakim stopniu 
nadmierne obciążenie zostało przerzucone 
na powoda, ciężar udowodnienia istnienia 
i zakresu takiego przerzucenia spoczywał 
na powodzie.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podmiotom, które poniosły szkodę 
wynikającą z naruszenia prawa 
konkurencji, przysługuje odszkodowanie, 
niezależnie od tego, czy są one nabywcami 
bezpośrednimi czy pośrednimi.

Or. en
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Uzasadnienie

Brzmienie artykułu w obecnej formie jest niepotrzebnie skomplikowane. Z zasady powodowie 
powinni udowodnić zasadność swojego roszczenia. Niepotrzebne jest wprowadzenie 
wzruszalnego domniemania w odniesieniu do pośrednich nabywców, że wzrost cen został na 
nich przerzucony, ponieważ udowodnienie, że obciążenie kartelu zostało przerzucone na 
pośredniego nabywcę jest niemożliwe lub zbyt skomplikowane.

Poprawka 206
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w ramach powództwa odszkodowawczego 
w przypadkach, gdy istnienie roszczenia 
odszkodowawczego lub jego wysokość 
zależy od tego, czy lub w jakim stopniu 
nadmierne obciążenie zostało przerzucone 
na powoda, ciężar udowodnienia istnienia i 
zakresu takiego przerzucenia spoczywał na 
powodzie.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w ramach powództwa odszkodowawczego 
w przypadkach, gdy istnienie roszczenia 
odszkodowawczego lub jego wysokość 
zależy od tego, czy lub w jakim stopniu 
nadmierne obciążenie zostało przerzucone 
na powoda, bez uszczerbku dla 
domniemania handlowego, że wzrost cen 
jest przerzucany na niższy poziom 
łańcucha dostaw, ciężar udowodnienia 
istnienia i zakresu takiego przerzucenia 
spoczywał na powodzie, który może z 
uzasadnionych przyczyn domagać się 
ujawnienia ze strony pozwanego.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesienie ciężaru wykazania przerzucenia obciążenia na nabywcę pośredniego może 
wymagać niemożliwej do zdobycia wiedzy w zakresie strategii cenowych nabywców 
bezpośrednich. Przerzucanie kosztów na niższy poziom łańcucha dostaw jest zwyczajową 
praktyką biznesową i należy ten fakt uwzględnić.

Poprawka 207
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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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

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

Brzmienie artykułu w obecnej formie jest niepotrzebnie skomplikowane.

Poprawka 208
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pozwany dopuścił się naruszenia prawa 
konkurencji;

a) pozwany spowodował lub zaplanował 
naruszenie prawa konkurencji lub 
dopuścił się naruszenia prawa konkurencji;

Or. en

Poprawka 209
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skutkiem naruszenia było nadmierne 
obciążenie bezpośredniego nabywcy 
pozwanego; oraz

b) skutkiem naruszenia było nadmierne 
obciążenie lub zakłócenie rynku w 
stosunku do nabywcy lub konkurenta 
pozwanego; oraz

Or. en

Poprawka 210
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skutkiem naruszenia było nadmierne 
obciążenie bezpośredniego nabywcy 
pozwanego; oraz

b) skutkiem naruszenia było nadmierne 
obciążenie jakiegokolwiek nabywcy lub 
zakłócenie rynku w stosunku do 
konkurenta pozwanego; oraz

Or. en

Poprawka 211
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

c) nabył on produkty lub usługi od 
bezpośredniego nabywcy, które były 
przedmiotem naruszenia, bądź też takie, 
które były pochodnymi produktów lub 
usług będących przedmiotem naruszenia 
lub je zawierały.
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Or. en

Poprawka 212
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) całość lub część obciążenia została na 
niego przerzucona.

Or. en

Uzasadnienie

Pośredni nabywca musi wykazać, że obciążenie zostało na niego przerzucone. W przeciwnym 
razie dyrektywa może spowodować niepożądaną nadmierną rekompensatę: w przypadku 
podwójnej sytuacji „non liquet” sprawca musiałby zapłacić odszkodowanie bezpośredniemu 
nabywcy (z tytułu domniemania powstania szkody) oraz pośredniemu nabywcy (z tytułu 
wzruszalnego domniemania, o którym mowa w art. 13). Takiej sytuacji należy unikać, 
ponieważ celem powództwa o odszkodowanie powinna być rekompensata w pełnej wysokości, 
a nie odstraszenie.

Poprawka 213
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby sąd 
był uprawniony do oszacowania, jaka 
część nadmiernego obciążenia została 
przerzucona.

Państwa członkowskie zapewniają, aby sąd 
był uprawniony do oszacowania, jaka 
część nadmiernego obciążenia została 
przerzucona na pośredniego nabywcę.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie artykułu w obecnej formie jest niepotrzebnie skomplikowane.
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Poprawka 214
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku 
dla prawa sprawcy naruszenia do 
wykazania, że nadmierne obciążenia nie 
zostały przerzucone na nabywcę 
pośredniego w ogóle lub że przerzucono 
jedynie ich część.

Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku 
dla prawa sprawcy naruszenia do 
wykazania, że nadmierne obciążenia nie 
zostały przerzucone na nabywcę 
pośredniego w ogóle lub że przerzucono 
jedynie ich część.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie artykułu w obecnej formie jest niepotrzebnie skomplikowane.

Poprawka 215
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy niniejszego rozdziału pozostają 
bez uszczerbku dla prawa 
poszkodowanego do dochodzenia 
odszkodowania za utratę korzyści.

1. Przepisy niniejszego rozdziału pozostają 
bez uszczerbku dla prawa 
poszkodowanego do dochodzenia 
odszkodowania za utratę korzyści, 
dochodzenia faktycznej szkody i zapłaty 
odsetek za okres od zaistnienia szkody do 
faktycznej wypłaty odszkodowania z tytułu 
poniesionej szkody.

Or. en

Poprawka 216
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE



PE521.623v01-00 96/103 AM\1006388PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy niniejszego rozdziału pozostają 
bez uszczerbku dla prawa 
poszkodowanego do dochodzenia 
odszkodowania za utratę korzyści.

1. Przepisy niniejszego rozdziału pozostają 
bez uszczerbku dla prawa 
poszkodowanego, który 
najprawdopodobniej poniósł szkodę, do 
dochodzenia odszkodowania za utratę 
korzyści.

Or. en

Poprawka 217
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe rozpatrujące powództwo o 
odszkodowanie, oceniając, czy spełniono 
warunki dotyczące ciężaru dowodu 
wynikające z zastosowania art. 13, 
należycie uwzględniały:

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe rozpatrujące powództwo o 
odszkodowanie, oceniając, czy spełniono 
warunki dotyczące ciężaru dowodu 
wynikające z zastosowania art. 13, mogły 
uwzględniać:

Or. en

Poprawka 218
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) odpowiednie wyniki spraw z zakresu 
konkurencji dochodzonych na drodze 
publicznoprawnej, które umożliwiają 
spełnienie kryteriów, o których mowa w 
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art. 13 ust. 2.

Or. en

Poprawka 219
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku naruszenia popełnionego 
przez kartel stosowane było domniemanie, 
że takie naruszenie doprowadziło do 
powstania szkody. Przedsiębiorstwo 
popełniające naruszenie ma prawo 
wzruszyć to domniemanie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Odwieczną ogólną zasadą prawną w UE jest to, że na powodzie spoczywa obowiązek 
udowodnienia wysokości straty. Propozycja Komisji jest sprzeczna z tą zasadą i 
doprowadziłaby do rozbieżności w systemie. Ponadto pozwany potrzebowałby zasadniczych 
dowodów ekonomicznych, aby odeprzeć takie założenie, ponadto wprowadzenie takiego 
założenia wiązałoby się ze znacznymi trudnościami w przypadkach, w których istnieje więcej 
niż jeden poziom nabywców (np. dostawca, detalista i konsument).

Poprawka 220
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku naruszenia popełnionego 
przez kartel stosowane było domniemanie, 
że takie naruszenie doprowadziło do 
powstania szkody. Przedsiębiorstwo 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku naruszenia popełnionego 
przez kartel stosowane było domniemanie, 
że takie naruszenie doprowadziło do 
powstania szkody w ramach rynku. 
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popełniające naruszenie ma prawo 
wzruszyć to domniemanie.

Przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
ma prawo wzruszyć to domniemanie.

Or. en

Poprawka 221
Olle Schmidt

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 wymagane do ustalenia 
wysokości szkody. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby w oparciu o oszacowanie 
szkody dokonane przez stronę 
poszkodowaną sąd był uprawniony do 
oszacowania wysokości szkody.

Or. en

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.

Poprawka 222
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
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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 wymagane do ustalenia 
wysokości szkody. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sąd był uprawniony do 
oszacowania wysokości szkody w 
przypadku gdy powód nie jest w stanie 
bezpośrednio dowieść wysokości 
poniesionej szkody.

Or. en

Poprawka 223
Sophia in 't Veld

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 wymagane do ustalenia 
wysokości szkody. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sąd był uprawniony do 
oszacowania wysokości szkody. W 
stosownych przypadkach krajowe organy 
ds. konkurencji udzielają wytycznych w 
sprawie ustalania wysokości szkody.

Or. en
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Poprawka 224
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby w przypadku zatwierdzenia przez 
organy ds. konkurencji rozstrzygnięcia w 
sprawie o odszkodowanie lub 
uwzględnienia wyników polubownego 
rozstrzygnięcia sporu, ich dochodzenie 
obejmowało ustalenie wysokości szkody i 
identyfikację poszkodowanych.

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacji gdy od organów ds. konkurencji oczekuje się „przypieczętowania” wyników 
polubownego rozstrzygnięcia w sprawie o odszkodowanie, posiadają one wystarczającą ilość 
informacji, aby dokonać takiego zatwierdzenia. W większości przypadków organy nie 
prowadzą dochodzenia w sprawie szkody spowodowanej antykonkurencyjnym naruszeniem 
ani nie identyfikują grup poszkodowanych, ryzykują uwzględnianie niesprawiedliwych 
rozstrzygnięć jako okoliczności łagodzących przy określaniu poziomu kar pieniężnych lub 
osiąganiu porozumienia z przedsiębiorstwem, które dopuściło się naruszenia. W oparciu o 
propozycję przedstawioną przez Europejską Organizację Konsumentów.

Poprawka 225
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Polubowne rozstrzyganie sporów

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podjęte zostały próby ułatwienia stronom 
osiągania sprawiedliwej i wcześniejszej 
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ugody w ramach polubownego 
rozstrzygania sporu, przy czym próby 
zawarcia takiej ugody są obowiązkowe w 
przypadku powództw następczych.
Obowiązek taki nie może jednak 
powodować zbędnej zwłoki w 
postępowaniu ani przyczyniać się do 
niesprawiedliwych rozstrzygnięć.

Or. en

Poprawka 226
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy i przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej do dnia […] [obliczyć dzień 
przypadający pięć lat po upływie terminu 
transpozycji niniejszej dyrektywy].

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy i przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej do dnia […] [obliczyć dzień 
przypadający dwa lata po upływie terminu 
transpozycji niniejszej dyrektywy]. W 
stosownych przypadkach przeglądowi 
towarzyszy wniosek ustawodawczy, który 
może uwzględniać, między innymi, że 
wczesne dobrowolne wypłaty 
odszkodowania oraz umowy w sprawie 
wypłaty odszkodowania z tytułu szkody 
wyrządzonej poszkodowanym zawierane 
przed podjęciem decyzji w sprawie 
istnienia naruszenia, o których organ ds. 
konkurencji został w odpowiednim czasie 
powiadomiony, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w rozporządzeniu (WE) 
1/200, mogą stanowić okoliczność 
łagodzącą przy nakładaniu publicznej 
sankcji na mocy prawa konkurencji. 

Or. en
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Poprawka 227
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy i przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej do dnia […] [obliczyć dzień 
przypadający pięć lat po upływie terminu 
transpozycji niniejszej dyrektywy].

Komisja dokonuje przeglądu niniejszej 
dyrektywy i przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
najpóźniej do dnia […] [obliczyć dzień 
przypadający pięć lat po upływie terminu 
transpozycji niniejszej dyrektywy]. 
Przegląd obejmuje ocenę powdrożeniową 
funkcjonowania mechanizmów 
zbiorowego dochodzenia roszczeń oraz 
zbiorowego alternatywnego rozstrzygania 
sporów w ramach egzekwowania prawa 
konkurencji i odszkodowania za szkodę 
poniesioną na skutek naruszenia prawa 
konkurencji. W sprawozdaniu ocenia się, 
w sposób wyraźny, możliwość rozszerzenia 
zakresu stosowania mechanizmów 
zbiorowego dochodzenia roszczeń oraz 
zbiorowego alternatywnego rozstrzygania 
sporów na inne sektory na poziomie UE, 
tak aby zapewnić skuteczną ochronę 
konsumenta oraz funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 228
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wejście w życie Wejście w życie i zasada przejściowa dla 
spraw w toku

Or. en
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Poprawka 229
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie w celu wdrożenia dyrektywy 
nie mają zastosowania do roszczeń 
odszkodowawczych będących 
przedmiotem postępowań toczących się 
przed sądem krajowym państwa 
członkowskiego przed wejściem dyrektywy 
w życie.

Or. en


