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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

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;

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; 

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

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;

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

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;

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.
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