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konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej
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Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że w państwach członkowskich Unii egzekwowanie stosowania 
prawa konkurencji przebiega w głównej mierze za sprawą organów prawa 
publicznego, w związku z czym w poszczególnych państwach członkowskich 
występują znaczne różnice i bariery, które mogą uniemożliwiać stronom 
zgłaszającym roszczenie dochodzenie odszkodowania,

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 81 i 82 traktatu WE, do Komisji należy 
egzekwowanie prawa konkurencji na rynku wewnętrznym, (skreślenie)

Or. en
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Poprawkę złożyła Monica Frassoni

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 81 i 82 traktatu, do Komisji należy egzekwowanie 
prawa konkurencji na rynku wewnętrznym (skreślenie),

Or. it

Poprawkę złożyli Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 85 traktatu WE Komisja czuwa nad stosowaniem 
zasad określonych w art. 81 i 82 traktatu WE dotyczących prawa konkurencji na 
rynku wewnętrznym, nie ma ona jednak na mocy tego traktatu uprawnień w zakresie 
prawa procesowego państw członkowskich,

Or. es

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia Ca (nowy)

Ca. mając na uwadze, że niedawnym postępom w rozwoju unijnego prawa konkurencji 
na rynku wewnętrznym nie towarzyszyły odpowiednie postępy w rozwoju unijnego 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, a w szczególności w zakresie 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Or. en

Poprawkę złożyli Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że na mocy traktatu WE, każdy z wniosków Komisji w 
dziedzinach, w których Komisja nie dysponuje wyłącznymi kompetencjami, powinien 
być zgodny z zasadą pomocniczości i spełniać kryteria dotyczące proporcjonalności,
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Or. es

Poprawkę złożyła Monica Frassoni

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
Courage przeciwko Créhan, że w celu zagwarantowania pełnej skuteczności art. 81 
traktatu WE, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą żądać odszkodowania 
(skreślenie) za straty poniesione w wyniku umowy lub postępowania, które 
ograniczają lub zakłócają funkcjonowanie konkurencji,

Or. it

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia Ea (nowy)

Ea. mając na uwadze, że istniejące na szczeblu europejskim mechanizmy dochodzenia 
roszczeń z tytułu stosowania praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie 
pozycji dominującej nie gwarantują pełnej skuteczności art. 81 traktatu WE, w 
szczególności w przypadku konsumentów mających niewielkie roszczenia,

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia Eb (nowy)

Eb. mając na uwadze, że wiele państw członkowskich dąży do zapewnienia 
konsumentom lepszej ochrony, zezwalając na składanie pozwów zbiorowych, a 
zróżnicowane strategie działań w tym zakresie mogą prowadzić do zakłócenia 
konkurencji na rynku wewnętrznym,

Or. en

Poprawkę złożyła Monica Frassoni

Poprawka 10
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt uznania przez Trybunał, że osobom fizycznym i 
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przedsiębiorstwom, które poniosły szkodę wskutek postępowania naruszającego 
reguły konkurencji, przysługuje prawo do wszczęcia postępowania prawnego w celu 
uzyskania odszkodowania;

Or. it

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 11
Ustęp 1

1. jest zdania, że obywatele lub przedsiębiorstwa, które ucierpiały w wyniku naruszenia 
prawa konkurencji muszą dysponować możliwością dochodzenia odszkodowania za 
poniesione straty (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Poprawka 12
Ustęp 1

1. jest zdania, że obywatele lub przedsiębiorstwa, które ucierpiały w wyniku naruszenia 
prawa konkurencji muszą dysponować możliwością dochodzenia odszkodowania za 
poniesione straty, w trybie postępowań niezależnych lub następczych, po tym jak krajowy 
urząd antymonopolowy oficjalnie stwierdzi powstanie naruszenia, a naruszenie to 
bezpośrednio godzi we własny interes poszkodowanego;

Or. es

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 13
Ustęp 2

2. (skreślenie) w związku z tym zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości 
wprowadzenia horyzontalnego rozporządzenia dotyczącego zarówno pozwów 
indywidualnych, jak i zbiorowych, umożliwiających dochodzenie odszkodowania z 
tytułu strat poniesionych w wyniku stwierdzonego naruszenia prawa 
antymonopolowego;

Or. en
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Poprawkę złożyła Monica Frassoni

Poprawka 14
Ustęp 2

2. uważa w związku z tym, że dorobek wspólnotowy państw członkowskich należy 
uzupełnić o procedury cywilno-prawne, umożliwiające dochodzenia odszkodowania 
(skreślenie);

Or. it

Poprawkę złożyła Monica Frassoni

Poprawka 15
Ustęp 3

skreślony

Or. it

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 16
Ustęp 3

3. jest zdania, że art. 81 i 82 traktatu WE nie stanowią odpowiedniej podstawy prawnej 
dla wspólnotowej ingerencji legislacyjnej w prawo postępowania cywilnego państw 
członkowskich; ponadto jest zdania, że niedopuszczalne jest przyjmowanie 
wspólnotowych środków legislacyjnych opartych na art. 65 traktatu WE 
zmieniających przepisy postępowania cywilnego państw członkowskich, ponieważ 
tworzyłyby one szczególny tryb dochodzenia odszkodowania za stosowanie praktyk 
ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej w stosunku do 
pozostałych dziedzin prawa cywilnego i w związku z tym środki te powinny 
ograniczać się do przypadków mających konsekwencje transgraniczne; 

Or. it

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 17
Ustęp 3

3. stwierdza jednak, że odpowiednią podstawę w tym zakresie stanowi art. 83 traktatu 
WE;
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Or. en

Poprawkę złożyli Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Poprawka 18
Ustęp 3

3. stwierdza jednak, że nawet w przypadkach, w których Unia Europejska dysponuje 
kompetencjami do egzekwowania wspólnotowego prawa, nie posiada ona konkretnej 
podstawy prawnej w traktacie WE, pozwalającej na ingerowanie w prawo procesowe 
państw członkowskich za pomocą aktów prawnych;

Or. es

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 19
Ustęp 3

3. stwierdza jednak, że ani art. 65, ani art. 83 traktatu WE nie zapewniają Unii 
Europejskiej odpowiedniej podstawy prawnej, pozwalającej na narzucenie państwom 
członkowskim wiążących przepisów, które miałyby zastosowanie wobec ich prawa 
postępowania cywilnego;

Or. nl

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 20
Ustęp 3a (nowy)

3a. jest zdania, że nie należy wprowadzać szczególnego trybu dochodzenia roszczeń o 
odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie 
pozycji dominującej w stosunku do pozostałych rodzajów środków i postępowań 
cywilnoprawnych;

Or. en
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Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 21
Ustęp 3b (nowy)

3b. wyraża zaniepokojenie w związku z faktem, że propozycje zawarte w Zielonej Księdze 
przewidujące harmonizację przepisów procedury cywilnej w przypadku 
indywidualnych roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających 
konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej mogą naruszyć delikatną 
równowagę, która ukształtowała się w wyniku wielowiekowej ewolucji tej procedury 
w różnych systemach prawnych w całej UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 22
Ustęp 4

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Poprawka 23
Ustęp 4

4. apeluje zatem do Komisji, by wezwała państwa członkowskie, których obywatele ani 
przedsiębiorstwa nie dysponują jeszcze takimi możliwościami dochodzenia 
odszkodowania, (skreślenie) do odpowiedniego dostosowania swego cywilnego prawa 
procesowego;

Or. es

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 24
Ustęp 4a (nowy)

4a. podkreśla, że takie zalecenie powinno przewidywać wprowadzenie zasady, że 
uprzednie, ostateczne i potwierdzone w ewentualnej procedurze odwoławczej 
ustalenie przez właściwy organ ochrony konkurencji że doszło do naruszenia, jest 
automatycznie uznawane za dowód naruszenia w postępowaniu cywilnym 
dotyczącym tych samych kwestii, o ile strona pozwana miała odpowiednie 
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możliwości obrony podczas procedury administracyjnej;

Or. en

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 25
Ustęp 4b (nowy)

4b. podkreśla również, że w ramach tego zalecenia należy zachęcać państwa 
członkowskie do uznania, że możliwość obrony przez powołanie się na przenoszenie 
obciążeń na klienta utrudnia ustalenie zakresu szkód i związku przyczynowego;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 26
Ustęp 5

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Monica Frassoni

Poprawka 227
Ustęp 5

skreślony

Or. it

Poprawkę złożyli Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Poprawka 28
Ustęp 5

5. postuluje, by zalecenie to przewidziało zawieszenie biegu okresu przedawnienia dla 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia wspólnotowego prawa 
antymonopolowego w momencie, gdy Komisja lub urząd antymonopolowy w jednym
lub w więcej krajów członkowskich na mocy rozporządzenia 1/2003 rozpocznie 
dochodzenie w sprawie (skreślenie) naruszenia;
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Or. es

Poprawkę złożyła Monica Frassoni

Poprawka 29
Ustęp 6

skreślony

Or. it

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 30
Ustęp 6

6. ponadto jest zdania, że dochodzenie odszkodowania za poniesione straty z tytułu 
naruszenia prawa konkurencji nie wymaga ustanowienia specjalnych sądów, o ile 
prawo procesowe państw członkowskich ich nie przewidziało (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Poprawka 31
Ustęp 6

6. ponadto jest zdania, że, z zastrzeżeniem okresu wstępnego, dochodzenie 
odszkodowania za poniesione straty z tytułu naruszenia prawa konkurencji w trybie 
postępowań następczych nie wymaga ustanowienia specjalnych sądów, o ile prawo 
procesowe państw członkowskich ich nie przewidziało, skoro w takim przypadku 
urząd antymonopolowy stwierdzi powstanie naruszenia, a sąd właściwy dla uznania 
prawa do odszkodowania rozstrzyga jedynie kwestię, czy poniesione przez 
poszkodowanego straty godzą bezpośrednio w jego interes;

Or. es

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 32
Ustęp 6a (nowy)

6a. ponadto jest zdania, że podejście sektorowe może nie wystarczyć do 
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zagwarantowania obywatelom UE skutecznych środków dochodzenia roszczeń;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 33
Ustęp 6b (nowy)

6b. w związku z tym zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości ustanowienia, na 
podstawie art. 95 i 153 traktatu WE, europejskiego modelu pozwów zbiorowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 34
Ustęp 6c (nowy)

6c. jest zdania, że wszelkie zaproponowane instrumenty muszą być w pełni zgodne z 
polityką publiczną państw członkowskich, w szczególności w zakresie orzekania 
dodatkowych odszkodowań karnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 35
Ustęp 7

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Monica Frassoni

Poprawka 36
Ustęp 7

skreślony

Or. it
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Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 37
Ustęp 7

7. podkreśla, że sprawy cywilne o odszkodowanie powinny toczyć się wyłącznie w 
przypadku ustalenia naruszenia przez publiczne organy ochrony konkurencji; w 
związku z tym jest zdania, że nie ma potrzeby dostosowywania na szczeblu 
wspólnotowym przepisów krajowych dotyczących przedstawiania dokumentacji oraz 
ciężaru dowodu w procesie cywilnym na podstawie art. 81 i 82 traktatu WE;

Or. en

Poprawkę złożyli Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Poprawka 38
Ustęp 7

7. uznaje zatem, że w przypadku postępowań następczych nie będzie potrzeby
dostosowania krajowych przepisów proceduralnych odnoszących się do postępowania 
dowodowego;

Or. es

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 39
Ustęp 7a (nowy)

7a. za niepotrzebne uważa również omawianie i wprowadzanie na szczeblu 
wspólnotowym zasad dotyczących powoływania biegłych, precyzowanie prawnego 
wymogu ustalenia związku przyczynowego oraz możliwości wnoszenia pozwów 
zbiorowych, ponieważ elementy te można uznać za kwestie zakorzenione w tradycji 
krajowych systemów prawnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 40
Ustęp 8

8. jest zdania, że proponowane rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla 
zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) powinno zasadniczo przewidywać 
odpowiednie rozwiązania, z zastrzeżeniem przypadków, w których zachowanie 
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naruszające reguły konkurencji negatywnie wpływa na stan konkurencji w więcej 
niż jednym państwie, należy jednak rozważyć możliwość ustanowienia szczególnego 
trybu w powyższym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawkę złożyli Rosa Díez González, Manuel Medina Ortega

Poprawka 41
Ustęp 8

8. zauważa, że do ustalenia prawa właściwego dla szkód o zasięgu ponadgranicznym z 
tytułu naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji dotyczącego rynku 
wewnętrznego stosuje się zasady ustanowione przepisami prawa lub też, w 
przypadku ich braku, ogólne przepisy międzynarodowego prawa prywatnego;

Or. es

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 42
Ustęp 8a (nowy)

8a. jest zdania, że Komisja nie jest uprawniona do jednostronnego decydowania z góry, 
na których rynkach skoncentruje swoje działania na rzecz egzekwowania przepisów 
dotyczących naruszania reguł konkurencji przez organy publiczne, a inicjatywy 
powinny być podejmowane wyłącznie w przypadku, gdy uzyskały polityczne poparcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE;

Or. it
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