
AM\747880PL.doc PE414.324v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2008/2154(INI)

15.10.2008

POPRAWKI
1 - 26

Projekt opinii
Gabriela Creţu
(PE412.282v01-00)

w sprawie Białej księgi w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z 
naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji
(2008/2154(INI))



PE414.324v01-00 2/15 AM\747880PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\747880PL.doc 3/15 PE414.324v01-00

PL

Poprawka 1
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji, aby mając na 
uwadze zwiększenie pewności prawnej i 
poprawę ochrony konsumenta, rozważyła 
przedstawienie wniosku ustanawiającego
wspólne zasady i mechanizmy 
gwarantujące dostęp do pełnego 
odszkodowania dla każdej jednostki, która 
ponosi szkody w wyniku naruszenia prawa 
konkurencji;

1. zwraca się do Komisji, aby mając na 
uwadze zwiększenie pewności prawnej i 
poprawę ochrony konsumenta, rozważyła 
przedstawienie wniosku w sprawie 
dyrektywy ustanawiającej wspólne zasady 
i mechanizmy gwarantujące dostęp do 
pełnego odszkodowania każdej jednostce, 
która ponosi szkody w wyniku naruszenia 
prawa konkurencji;

Or. en

Poprawka 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji, aby mając na 
uwadze zwiększenie pewności prawnej i 
poprawę ochrony konsumenta, rozważyła 
przedstawienie wniosku ustanawiającego 
wspólne zasady i mechanizmy 
gwarantujące dostęp do pełnego 
odszkodowania dla każdej jednostki, która 
ponosi szkody w wyniku naruszenia prawa 
konkurencji;

1. popiera fakt, że Komisja, mając na 
uwadze zwiększenie pewności prawnej i 
poprawę ochrony konsumenta, rozważa
przedłożenie odpowiedniego zestawu 
wniosków legislacyjnych i 
nielegislacyjnych dających dostęp do 
pełnego odszkodowania każdej jednostce, 
która ponosi szkody w wyniku naruszenia 
prawa konkurencji;

Or. en
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Poprawka 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji, aby mając na 
uwadze zwiększenie pewności prawnej i 
poprawę ochrony konsumenta, rozważyła 
przedstawienie wniosku ustanawiającego 
wspólne zasady i mechanizmy 
gwarantujące dostęp do pełnego 
odszkodowania dla każdej jednostki, która 
ponosi szkody w wyniku naruszenia prawa 
konkurencji;

1. zwraca się do Komisji, aby mając na 
uwadze zwiększenie pewności prawnej i 
poprawę ochrony konsumenta, dokonała 
starannej oceny ustanowienia wspólnych
zasad i mechanizmów gwarantujących
dostęp do wymiaru sprawiedliwości w 
dziedzinach zdecydowanie 
wykraczających poza naruszenia prawa 
konkurencji, z myślą o wsparciu spójnego 
podejścia;

Or. en

Poprawka 4
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji, aby mając na 
uwadze zwiększenie pewności prawnej i 
poprawę ochrony konsumenta, rozważyła 
przedstawienie wniosku ustanawiającego
wspólne zasady i mechanizmy 
gwarantujące dostęp do pełnego 
odszkodowania dla każdej jednostki, która 
ponosi szkody w wyniku naruszenia prawa 
konkurencji;

1. zwraca się do Komisji, aby mając na 
uwadze zwiększenie pewności prawnej i 
poprawę ochrony konsumenta, ustanowiła
wspólne zasady i mechanizmy 
gwarantujące dostęp do pełnego 
odszkodowania dla każdej jednostki, która 
ponosi szkody w wyniku naruszenia prawa 
konkurencji;

Or. el
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Poprawka 5
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. za niezbędny mechanizm służący 
zapewnieniu odszkodowania wszystkim 
możliwym do ustalenia osobom 
poszkodowanym uznaje powództwo 
reprezentacji wspólnych interesów 
wnoszone przez uprawnione podmioty, 
szczególnie w przypadku wielu osób, 
których roszczenia opiewają na niewielkie 
kwoty;

2. za niezbędny mechanizm służący 
zapewnieniu odszkodowania wszystkim 
możliwym do ustalenia osobom 
poszkodowanym uznaje powództwo 
reprezentacji wspólnych interesów 
wnoszone przez uprawnione podmioty, , 
np. stowarzyszenia konsumentów, organy 
publiczne lub zrzeszenia handlowe,
szczególnie w przypadku wielu osób, 
których roszczenia opiewają na niewielkie 
kwoty;

Or. en

Poprawka 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. za niezbędny mechanizm służący 
zapewnieniu odszkodowania wszystkim 
możliwym do ustalenia osobom 
poszkodowanym uznaje powództwo 
reprezentacji wspólnych interesów 
wnoszone przez uprawnione podmioty, 
szczególnie w przypadku wielu osób, 
których roszczenia opiewają na niewielkie 
kwoty;

2. za użyteczny mechanizm służący 
zapewnieniu odszkodowania wszystkim 
ustalonym osobom poszkodowanym 
uznaje powództwo reprezentacji 
wspólnych interesów wnoszone przez 
uprawnione podmioty, szczególnie w 
przypadku wielu osób, których roszczenia 
opiewają na niewielkie kwoty;

Or. en
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Poprawka 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. za niezbędny mechanizm służący 
zapewnieniu odszkodowania wszystkim 
możliwym do ustalenia osobom 
poszkodowanym uznaje powództwo
reprezentacji wspólnych interesów 
wnoszone przez uprawnione podmioty, 
szczególnie w przypadku wielu osób, 
których roszczenia opiewają na niewielkie 
kwoty;

2. z zadowoleniem przyjmuje zestaw 
wniosków Komisji dotyczących powództw
reprezentacji wspólnych interesów 
wnoszonych przez uprawnione podmioty
oraz roszczeń zbiorowych w systemie 
udziału zgłaszanego (opt-in), co powinno 
pomóc zapewnić odszkodowanie 
większości osób poszkodowanych; uważa 
jednak, że należy w większej mierze 
rozważyć roszczenia zbiorowe w systemie 
udziału domyślnego (opt-out), których 
zaletą jest to, że pozwani uzyskują 
rozstrzygnięcie sporu „raz na zawsze”, co 
zmniejsza niepewność prawa;

Or. en

Poprawka 8
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. za niezbędny mechanizm służący 
zapewnieniu odszkodowania wszystkim 
możliwym do ustalenia osobom 
poszkodowanym uznaje powództwo 
reprezentacji wspólnych interesów 
wnoszone przez uprawnione podmioty, 
szczególnie w przypadku wielu osób, 
których roszczenia opiewają na niewielkie 
kwoty;

2. za niezbędny mechanizm służący 
zapewnieniu odszkodowania wszystkim 
możliwym do ustalenia osobom 
poszkodowanym uznaje powództwo 
reprezentacji wspólnych interesów 
wnoszone przez uprawnione podmioty, 
szczególnie w przypadku wielu osób, 
których roszczenia opiewają na niewielkie 
kwoty, co jednak nie wyklucza prawa do 
dochodzenia indywidualnych roszczeń o 
naprawienie szkody;
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Or. el

Poprawka 9
Jan Cremers

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. popiera opinię, że powództwa 
reprezentacji wspólnych interesów i 
roszczenia zbiorowe w systemie udziału 
zgłaszanego (opt-in) powinny się 
wzajemnie uzupełniać w sposób 
prowadzący do uzyskania wyraźnej 
równowagi między ochroną interesów 
poszczególnych konsumentów i interesów 
grup konsumentów;

Or. en

Poprawka 10
Jan Cremers

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. popiera stosowanie roszczeń 
zbiorowych w systemie udziału 
zgłaszanego (opt-in), podkreśla jednak 
potrzebę zapewnienia konsumentom 
swobody wyboru przyłączenia się do 
roszczenia, bez niepożądanych 
zewnętrznych ingerencji w podejmowaną 
przez niego decyzję;

Or. en
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Poprawka 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji o przedstawienie 
dodatkowych wytycznych na szczeblu 
Wspólnoty dotyczących ustalania kwoty 
odszkodowania;

3. apeluje do Komisji o przedstawienie 
dodatkowych wytycznych na szczeblu 
Wspólnoty dotyczących ustalania kwoty 
odszkodowania, pod warunkiem, że 
przyznawane odszkodowania nie będą 
wyższe od rzeczywiście poniesionych szkód 
i stanowić będą ostateczną rekompensatę 
za szkody poniesione przez precyzyjnie 
wskazany krąg poszczególnych osób 
poszkodowanych;

Or. en

Poprawka 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji o przedstawienie 
dodatkowych wytycznych na szczeblu 
Wspólnoty dotyczących ustalania kwoty 
odszkodowania;

3. apeluje do Komisji o przedstawienie 
dodatkowych wytycznych na szczeblu 
Wspólnoty dotyczących ustalania kwoty 
odszkodowania; podkreśla z naciskiem, że 
wszelkie tego rodzaju wytyczne powinny 
wyraźnie odrzucać tzw. odszkodowania o
charakterze kary lub wszelkie inne 
mechanizmy mogące prowadzić do szkód 
niewspółmiernych do rzeczywiście 
poniesionej krzywdy;

Or. en
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Poprawka 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że w przypadku roszczeń 
zbiorowych powinny byś spełnione dwa 
wyraźne warunki, zanim możliwe byłoby 
wniesienie takiego roszczenia:

a) odpowiedni krajowy organ zezwalający, 
którym może być sędzia krajowy, rzecznik 
praw obywatelskich lub osoba pełniąca 
podobną funkcję, powinna ocenić lub 
zbadać zasadność roszczenia;

b) strony powinny uprzednio starać się o 
uzyskanie rozstrzygnięcia przy pomocy 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów lub powinny otrzymać zalecenie, 
by starały się o uzyskanie takiego 
rozstrzygnięcia;

jest zdania, że żaden z tych warunków nie 
powinien powodować nadmiernego 
wydłużenia procedury ani przynosić 
stronom szkody;

Or. en

Poprawka 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zgadza się z opinią, że koszty 
postępowania sądowego nie powinny 
zniechęcać stron zgłaszających roszczenia 
do wystąpienia z uzasadnionym 
powództwem i apeluje w związku z tym do 

4. zgadza się z opinią, że koszty 
postępowania sądowego nie powinny 
zniechęcać stron zgłaszających roszczenia 
do wystąpienia z uzasadnionym 
powództwem i apeluje w związku z tym do 
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państw członkowskich o podjęcie 
odpowiednich środków, takich jak 
dopuszczenie wyjątków lub ograniczenie 
poziomu opłat sądowych, mających na celu 
obniżenie kosztów związanych z 
dochodzeniem roszczeń o naprawienie 
szkody wynikłej z naruszenia prawa 
ochrony konkurencji;

państw członkowskich o podjęcie 
odpowiednich środków, takich jak 
dopuszczenie wyjątków lub ograniczenie 
poziomu opłat sądowych, mających na celu 
obniżenie kosztów związanych z 
dochodzeniem roszczeń o naprawienie 
szkody wynikłej z naruszenia prawa 
ochrony konkurencji; uważa jednak, że 
Komisja powinna dalej badać konkretne 
sposoby finansowania tego rodzaju 
powództw przez zgłaszających roszczenia 
oraz różne modele finansowania w celu 
zapewnienia dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zgadza się z opinią, że koszty 
postępowania sądowego nie powinny 
zniechęcać stron zgłaszających roszczenia 
do wystąpienia z uzasadnionym 
powództwem i apeluje w związku z tym do 
państw członkowskich o podjęcie 
odpowiednich środków, takich jak 
dopuszczenie wyjątków lub ograniczenie 
poziomu opłat sądowych, mających na 
celu obniżenie kosztów związanych z 
dochodzeniem roszczeń o naprawienie 
szkody wynikłej z naruszenia prawa 
ochrony konkurencji;

4. zgadza się z opinią Komisji, że nie ma 
potrzeby proponowania żadnych 
szczególnych zmian w krajowych 
systemach kosztów proceduralnych na 
korzyść stron zgłaszających roszczenia;

Or. en
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Poprawka 16
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że należy lepiej ustalić zasady 
dostępu stron zgłaszających roszczenia do 
dowodów, by umożliwić osobom 
prywatnym zgłaszającym roszczenia 
rzeczywisty dostęp do akt będących w 
posiadaniu organów ds. konkurencji;

Or. en

Poprawka 17
Jan Cremers

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że konieczności 
minimalizacji negatywnych skutków 
ujawniania dowodów dotyczących 
konkurencji nie należy wykorzystywać z 
góry jako argumentu za nieujawnianiem 
dowodów konsumentom, którzy mają 
(potencjalny) uzasadniony interes w 
dochodzeniu odszkodowania;

Or. en

Poprawka 18
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że Komisja powinna zachęcać 
do rozstrzygnięć pozasądowych z myślą o 
przyspieszeniu rozstrzygania sporów i o 
redukcji kosztów;

Or. el

Poprawka 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. popiera proponowane przeniesienie 
ciężaru dowodu z korzyścią dla nabywców 
pośrednich, przy założeniu, że ponoszą oni 
wszystkie obciążenia wynikające z 
odnośnych nielegalnych praktyk;

5. uważa, że proponowane przeniesienie 
ciężaru dowodu z korzyścią dla nabywców 
pośrednich, przy założeniu, że ponoszą oni 
wszystkie obciążenia wynikające z 
odnośnych nielegalnych praktyk, może 
prowadzić do odszkodowań 
wielokrotnych;

Or. en

Poprawka 20
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w przypadku stwierdzenia 
naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE,
wymóg stwierdzenia winy przysparza 
trudności osobom poszkodowanym i 
uniemożliwia im otrzymanie należnego 
odszkodowania za poniesione szkody;

6. uważa, że w przypadku stwierdzenia 
naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE 
wymóg stwierdzenia winy przysparza 
trudności osobom poszkodowanym i 
uniemożliwia im otrzymanie należnego 
odszkodowania za poniesione szkody;
dlatego też popiera propozycję nadania 
skutku wiążącego w całej UE ostatecznym 
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decyzjom krajowych organów ds. 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w przypadku stwierdzenia 
naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE,
wymóg stwierdzenia winy przysparza 
trudności osobom poszkodowanym i 
uniemożliwia im otrzymanie należnego 
odszkodowania za poniesione szkody;

6. uważa, że jeżeli organ publiczny 
stwierdzi w ramach postępowania 
publicznego naruszenie art. 81 lub 82 
Traktatu WE, to strona zgłaszająca 
roszczenia powinna mieć obowiązek 
udowodnienia winy pozwanego w celu 
uzyskania odszkodowania w ramach 
prywatnego powództwa o odszkodowanie;

Or. en

Poprawka 22
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w przypadku stwierdzenia
naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE, 
wymóg stwierdzenia winy przysparza 
trudności osobom poszkodowanym i 
uniemożliwia im otrzymanie należnego 
odszkodowania za poniesione szkody;

6. zaleca ustanowienie zasady 
odpowiedzialności obiektywnej sprawcy 
naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE, a 
tym samym wprowadzenie obowiązku 
wypłacenia poszkodowanym 
odszkodowania bez konieczności 
dostarczenia dowodu winy;

Or. el
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Poprawka 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że wnioski o złagodzenie 
kary w znacznej mierze przyczyniają się 
do ujawniania naruszeń prawa 
konkurencji, umożliwiając wnoszenie 
prywatnych roszczeń, ale ponieważ 
Komisja nie może ogłaszać odpowiednich 
informacji uzyskanych w programie 
łagodzenia kar, dochodzenie prywatnych 
roszczeń staje się jeszcze trudniejsze;

Or. en

Poprawka 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
spójnego podejścia między zasadami 
roszczeń zbiorowych w związku z 
naruszeniem prawa konkurencji i 
przepisami przewidzianymi w ogólnych 
ramach ochrony konsumenta.

7. zwraca się do Komisji, by zaczekała na 
wyniki zleconych badań, zanim przyjmie 
jakiekolwiek wnioski legislacyjne we 
wszystkich dziedzinach, w których 
rozważa się różne formy roszczeń 
zbiorowych.

Or. en

Poprawka 25
Jan Cremers

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
spójnego podejścia między zasadami
roszczeń zbiorowych w związku z 
naruszeniem prawa konkurencji i 
przepisami przewidzianymi w ogólnych 
ramach ochrony konsumenta.

7. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
spójnego i horyzontalnego podejścia do
zasad roszczeń zbiorowych w związku z 
naruszeniem prawa konkurencji i do 
przepisów przewidzianych w ogólnych 
ramach ochrony konsumenta.

Or. en

Poprawka 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
spójnego podejścia między zasadami 
roszczeń zbiorowych w związku z 
naruszeniem prawa konkurencji i 
przepisami przewidzianymi w ogólnych 
ramach ochrony konsumenta.

7. zwraca się do Komisji o przyjęcie 
spójnego podejścia między zasadami 
roszczeń zbiorowych w związku z 
naruszeniem prawa konkurencji i 
przepisami przewidzianymi w ogólnych 
ramach ochrony konsumenta; w tym 
kontekście zwraca się do Komisji o 
rozważenie w obu dziedzinach poprawek i 
rozszerzeń do dyrektywy 98/27/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
19 maja 1998 r. w sprawie nakazów 
zaprzestania szkodliwych praktyk w celu 
ochrony interesów konsumentów1, które 
mogą pozwolić przede wszystkim osiągnąć 
zakładane cele bez ingerencji w krajowe 
prawo cywilne i proceduralne państw 
członkowskich.

Or. en

                                               
1 Dz.U. L 166 z 11.6.1998, s. 51.
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