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Poprawka  53 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Umocowanie 5 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 - uwzględniając sprawozdanie 

Komisji Gospodarczej i Monetarnej 

Parlamentu Europejskiego (A8-

0001/2017) w sprawie sprawozdania 

rocznego dotyczącego polityki konkurencji 

UE, a w szczególności ust. 151–159 

wspomnianego sprawozdania, 

Or. en 

Poprawka  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Art. 101 i 102 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(„TFUE”) są kwestią porządku 

publicznego i powinny być skutecznie 

stosowane w całej Unii, aby nie dochodziło 

do zakłóceń konkurencji na rynku 

wewnętrznym. Skuteczne egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE jest niezbędne dla 

zapewnienia w Europie bardziej otwartych 

i konkurencyjnych rynków, na których 

przedsiębiorstwa konkurują w oparciu o 

swoje osiągnięcia, na których nie ma 

ustanawianych przez inne przedsiębiorstwa 

barier uniemożliwiających wejście na te 

rynki, co umożliwia przedsiębiorstwom 

generowanie dochodów i tworzenie miejsc 

pracy. Chroni ono konsumentów przed 

praktykami biznesowymi, które prowadzą 

do sztucznego zawyżania ceny towarów i 

usług oraz daje im szerszy wybór 

innowacyjnych towarów i usług. 

(1) Art. 101 i 102 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(„TFUE”) są kwestią porządku 

publicznego i powinny być skutecznie 

stosowane w całej Unii, aby nie dochodziło 

do zakłóceń konkurencji na rynku 

wewnętrznym. Skuteczne egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE jest niezbędne dla 

zapewnienia w Europie bardziej otwartych 

i konkurencyjnych rynków, na których 

przedsiębiorstwa konkurują w oparciu o 

swoje osiągnięcia, na których nie ma 

ustanawianych przez inne przedsiębiorstwa 

barier uniemożliwiających wejście na te 

rynki, co umożliwia przedsiębiorstwom 

generowanie dochodów i tworzenie miejsc 

pracy. Konkurencja jest ważną zachętą 

dla innowacji. Małe, podzielone na 

segmenty rynki europejskie zwykle 

bardziej cierpią z powodu jej braku. 

Konkurencja chroni konsumentów przed 

praktykami biznesowymi, które prowadzą 
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do sztucznego zawyżania ceny towarów i 

usług, oraz daje im szerszy wybór 

innowacyjnych towarów i usług. 

Or. fi 

 

Poprawka  55 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Art. 101 i 102 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(„TFUE”) są kwestią porządku 

publicznego i powinny być skutecznie 

stosowane w całej Unii, aby nie dochodziło 

do zakłóceń konkurencji na rynku 

wewnętrznym. Skuteczne egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE jest niezbędne dla 

zapewnienia w Europie bardziej otwartych 

i konkurencyjnych rynków, na których 

przedsiębiorstwa konkurują w oparciu o 

swoje osiągnięcia, na których nie ma 

ustanawianych przez inne przedsiębiorstwa 

barier uniemożliwiających wejście na te 

rynki, co umożliwia przedsiębiorstwom 

generowanie dochodów i tworzenie miejsc 

pracy. Chroni ono konsumentów przed 

praktykami biznesowymi, które prowadzą 

do sztucznego zawyżania ceny towarów i 

usług oraz daje im szerszy wybór 

innowacyjnych towarów i usług. 

(1) Art. 101 i 102 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(„TFUE”) są kwestią porządku 

publicznego i powinny być skutecznie 

stosowane w całej Unii, aby nie dochodziło 

do zakłóceń konkurencji na rynku 

wewnętrznym. Skuteczne egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE jest niezbędne dla 

zapewnienia w Europie bardziej otwartych 

i konkurencyjnych rynków, na których 

przedsiębiorstwa konkurują w oparciu o 

swoje osiągnięcia, na których nie ma 

ustanawianych przez inne przedsiębiorstwa 

barier uniemożliwiających wejście na te 

rynki, co umożliwia przedsiębiorstwom 

generowanie dochodów i tworzenie miejsc 

pracy. Chroni ono konsumentów i 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność 

na rynku wewnętrznym przed praktykami 

biznesowymi, które prowadzą do 

sztucznego zawyżania ceny towarów i 

usług oraz daje im szerszy wybór 

innowacyjnych towarów i usług. 

Or. de 

 

Poprawka  56 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Art. 101 i 102 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(„TFUE”) są kwestią porządku 

publicznego i powinny być skutecznie 

stosowane w całej Unii, aby nie dochodziło 

do zakłóceń konkurencji na rynku 

wewnętrznym. Skuteczne egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE jest niezbędne dla 

zapewnienia w Europie bardziej otwartych 

i konkurencyjnych rynków, na których 

przedsiębiorstwa konkurują w oparciu o 

swoje osiągnięcia, na których nie ma 

ustanawianych przez inne przedsiębiorstwa 

barier uniemożliwiających wejście na te 

rynki, co umożliwia przedsiębiorstwom 

generowanie dochodów i tworzenie miejsc 

pracy. Chroni ono konsumentów przed 

praktykami biznesowymi, które prowadzą 

do sztucznego zawyżania ceny towarów i 

usług oraz daje im szerszy wybór 

innowacyjnych towarów i usług. 

(1) Art. 101 i 102 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(„TFUE”) są kwestią porządku 

publicznego i powinny być skutecznie 

stosowane w całej Unii, aby nie dochodziło 

do zakłóceń konkurencji na rynku 

wewnętrznym. Skuteczne egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE jest niezbędne dla 

zapewnienia w Europie bardziej uczciwych 

i konkurencyjnych rynków, na których 

przedsiębiorstwa konkurują w oparciu o 

swoje osiągnięcia, na których nie ma 

ustanawianych przez inne przedsiębiorstwa 

barier uniemożliwiających wejście na te 

rynki, co umożliwia przedsiębiorstwom 

generowanie dochodów i tworzenie miejsc 

pracy. Chroni ono konsumentów przed 

praktykami biznesowymi, które prowadzą 

do sztucznego zawyżania ceny towarów i 

usług oraz daje im szerszy wybór 

innowacyjnych towarów i usług. 

Or. en 

 

Poprawka  57 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji przekazywały publicznie 

dostępne sprawozdania okresowe ze 

swojej działalności organowi rządowemu 

lub parlamentarnemu. Państwa 

członkowskie dopilnowują, aby 

sprawozdania te zawierały informacje o 

mianowaniach i odwołaniach członków 
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organu decyzyjnego, ilości zasobów 

przydzielonych w danym roku oraz 

wszelkich zmianach tych ilości w 

porównaniu z latami poprzednimi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Organy rządowe lub parlamentarne powinny otrzymywać od krajowych organów ochrony 

konkurencji okresowe sprawozdania z ich działalności, które są również publicznie dostępne.  

Sprawozdania te powinny zawierać w szczególności informacje o mianowaniach i 

odwołaniach członków organu decyzyjnego oraz o zmianach w ilości zasobów. Pozwoli to na 

skuteczne monitorowanie tego, czy przestrzegane są gwarancje przewidziane w niniejszej 

dyrektywie. 

 

Poprawka  58 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Aby zapobiec wprowadzaniu w 

państwach członkowskich zbędnych praw 

procesowych, niniejsza dyrektywa nie 

powinna podważać sprawdzonego 

podziału uprawnień decyzyjnych i 

dochodzeniowych między poszczególne 

krajowe organy ochrony konkurencji w 

danym państwie członkowskim. 

Or. de 

 

Poprawka  59 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Ponadto zapewnienie krajowym 

organom ochrony konkurencji uprawnień 

(4) Ponadto zapewnienie krajowym 

organom ochrony konkurencji uprawnień 
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do uzyskiwania wszystkich informacji 

powiązanych z przedsiębiorstwem 

będącym przedmiotem dochodzenia w 

formie cyfrowej, niezależnie od nośnika, 

na jakim są one przechowywane, powinno 

mieć również wpływ na zakres uprawnień 

krajowych organów ochrony konkurencji 

w sytuacji, w której na wczesnym etapie 

postępowania podejmują odpowiednie 

czynności dochodzeniowe również na 

podstawie krajowych przepisów prawa 

konkurencji stosowanych równolegle z art. 

101 i 102 TFUE. Zapewnienie krajowym 

organom ochrony konkurencji uprawnień 

kontrolnych o zróżnicowanym zakresie – w 

zależności od tego, czy ostatecznie będą 

stosować jedynie przepisy krajowego 

prawa konkurencji czy również 

jednocześnie art. 101 i 102 TFUE – 

negatywnie odbiłoby się na skuteczności 

egzekwowania prawa konkurencji na rynku 

wewnętrznym. Z tego względu dyrektywa 

powinna objąć swoim zakresem zarówno 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE w sposób 

odrębny, jak i stosowanie przepisów prawa 

konkurencji równolegle – w tej samej 

sprawie. Wyjątkiem pozostaje ochrona 

oświadczeń w ramach programu 

łagodzenia kar oraz propozycji 

ugodowych, a która obejmuje także 

krajowe prawo konkurencji stosowane 

odrębnie. 

do uzyskiwania informacji powiązanych z 

przedsiębiorstwem będącym przedmiotem 

dochodzenia w formie cyfrowej, 

niezależnie od nośnika, na jakim są one 

przechowywane, powinno mieć również 

wpływ na zakres uprawnień krajowych 

organów ochrony konkurencji w sytuacji, 

w której na wczesnym etapie postępowania 

podejmują odpowiednie czynności 

dochodzeniowe również na podstawie 

krajowych przepisów prawa konkurencji 

stosowanych równolegle z art. 101 i 102 

TFUE. Zapewnienie krajowym organom 

ochrony konkurencji uprawnień 

kontrolnych o zróżnicowanym zakresie – w 

zależności od tego, czy ostatecznie będą 

stosować jedynie przepisy krajowego 

prawa konkurencji czy również 

jednocześnie art. 101 i 102 TFUE – 

negatywnie odbiłoby się na skuteczności 

egzekwowania prawa konkurencji na rynku 

wewnętrznym. Z tego względu dyrektywa 

powinna objąć swoim zakresem zarówno 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE w sposób 

odrębny, jak i stosowanie przepisów prawa 

konkurencji równolegle – w tej samej 

sprawie. Wyjątkiem pozostaje ochrona 

oświadczeń w ramach programu 

łagodzenia kar oraz propozycji 

ugodowych, a która obejmuje także 

krajowe prawo konkurencji stosowane 

odrębnie. 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Krajowe przepisy nie zapewniają 

wielu krajowym organom ochrony 

5. Krajowe przepisy nie zapewniają 

wielu krajowym organom ochrony 
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konkurencji niezbędnych gwarancji 

niezależności i uprawnień egzekucyjnych 

oraz w zakresie nakładania grzywien, które 

pozwalałyby im na skuteczne 

egzekwowanie prawa. Podważa to ich 

zdolność do skutecznego stosowania art. 

101 i 102 TFUE oraz, w stosownych 

przypadkach, przepisów krajowego prawa 

konkurencji równolegle z art. 101 i 102 

TFUE. Na przykład wiele krajowych 

organów ochrony konkurencji nie 

dysponuje, na mocy prawa krajowego, 

skutecznymi narzędziami pozwalającymi 

na gromadzenie dowodów naruszenia art. 

101 i 102 TFUE, nakładanie grzywien na 

przedsiębiorstwa naruszające prawo lub nie 

dysponuje zasobami niezbędnymi do 

skutecznego stosowania art. 101 i 102 

TFUE. Może całkowicie uniemożliwiać im 

to podejmowanie działań w zakresie 

egzekwowania prawa lub te działania 

ograniczać. Brak narzędzi i gwarancji 

operacyjnych umożliwiających skuteczne 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE przez 

krajowe organy ochrony konkurencji 

oznacza, że przedsiębiorstwa angażujące 

się w praktyki antykonkurencyjne mają do 

czynienia z bardzo różnorodnymi 

rezultatami postępowań, w zależności od 

tego, w którym państwie członkowskim 

prowadzą działalność: mogą w ogóle nie 

być objęte procedurą egzekwowania na 

podstawie art. 101 lub 102 TFUE albo 

procedura ta może być nieskuteczna. Na 

przykład w niektórych państwach 

członkowskich, przedsiębiorstwa mogą 

unikać odpowiedzialności za uiszczenie 

grzywny, dokonując restrukturyzacji. 

Niejednolite egzekwowanie art. 101 i 102 

TFUE oraz krajowych przepisów prawa 

konkurencji stosowanych równolegle z art. 

101 i 102 TFUE prowadzi do utraty 

możliwości usuwania barier utrudniających 

wejście na rynek oraz ukształtowania 

bardziej otwartych i konkurencyjnych 

rynków na terytorium całej Unii 

Europejskiej, na których przedsiębiorstwa 

konkurują w oparciu o swoje osiągnięcia. 

konkurencji niezbędnych gwarancji 

niezależności i uprawnień egzekucyjnych 

oraz w zakresie nakładania grzywien, które 

pozwalałyby im na skuteczne 

egzekwowanie prawa. Podważa to ich 

zdolność do skutecznego stosowania art. 

101 i 102 TFUE oraz, w stosownych 

przypadkach, przepisów krajowego prawa 

konkurencji równolegle z art. 101 i 102 

TFUE. Na przykład wiele krajowych 

organów ochrony konkurencji nie 

dysponuje, na mocy prawa krajowego, 

skutecznymi narzędziami pozwalającymi 

na gromadzenie dowodów naruszenia art. 

101 i 102 TFUE, nakładanie grzywien na 

przedsiębiorstwa naruszające prawo lub nie 

dysponuje odpowiednimi zasobami 

ludzkimi i finansowymi oraz autonomią 

budżetową niezbędnymi do skutecznego 

stosowania art. 101 i 102 TFUE. W 

ostatnich latach w szeregu krajowych 

organów ochrony konkurencji budżet i 

liczba pracowników uległy zmniejszeniu, 

co zagraża prawidłowemu 

funkcjonowaniu krajowych organów 

ochrony konkurencji i realizacji ich misji. 
Może całkowicie uniemożliwiać im to 

podejmowanie działań w zakresie 

egzekwowania prawa lub te działania 

ograniczać. Brak narzędzi i gwarancji 

operacyjnych umożliwiających skuteczne 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE przez 

krajowe organy ochrony konkurencji 

oznacza, że przedsiębiorstwa angażujące 

się w praktyki antykonkurencyjne mają do 

czynienia z bardzo różnorodnymi 

rezultatami postępowań, w zależności od 

tego, w którym państwie członkowskim 

prowadzą działalność: mogą w ogóle nie 

być objęte procedurą egzekwowania na 

podstawie art. 101 lub 102 TFUE albo 

procedura ta może być nieskuteczna. Na 

przykład w niektórych państwach 

członkowskich, przedsiębiorstwa mogą 

unikać odpowiedzialności za uiszczenie 

grzywny, dokonując restrukturyzacji. 

Niejednolite egzekwowanie art. 101 i 102 

TFUE oraz krajowych przepisów prawa 
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Przedsiębiorstwa i konsumenci są 

szczególnie poszkodowani w tych 

państwach członkowskich, w których 

krajowe organy ochrony konkurencji są w 

mniejszym stopniu przygotowane do 

skutecznego egzekwowania reguł 

konkurencji. Przedsiębiorstwa nie mogą 

konkurować w oparciu o swoje osiągnięcia 

tam, gdzie praktyki antykonkurencyjne 

wymykają się sankcjom, na przykład 

dlatego, że nie można gromadzić dowodów 

praktyk antykonkurencyjnych lub 

przedsiębiorstwa naruszające prawo mogą 

unikać odpowiedzialności za uiszczanie 

grzywien. Te pierwsze są zatem 

zniechęcone do wchodzenia na takie rynki 

oraz korzystania z przysługujących im 

praw do podejmowania działalności i 

świadczenia usług lub dostarczania 

towarów. Konsumenci zamieszkali w 

państwach członkowskich, w których 

reguły są egzekwowane w mniejszym 

zakresie, nie mają możliwości skorzystać 

ze skutecznego egzekwowania reguł 

konkurencji. Niejednolite egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE oraz krajowych 

przepisów w zakresie konkurencji 

stosowanych równolegle z art. 101 i 102 

TFUE na terytorium całej Europy zakłóca 

tym samym konkurencję na rynku 

wewnętrznym i zagraża jego 

prawidłowemu funkcjonowaniu. 

konkurencji stosowanych równolegle z art. 

101 i 102 TFUE prowadzi do utraty 

możliwości usuwania barier utrudniających 

wejście na rynek oraz ukształtowania 

bardziej uczciwych i konkurencyjnych 

rynków na terytorium całej Unii, na 

których przedsiębiorstwa konkurują w 

oparciu o swoje osiągnięcia. 

Przedsiębiorstwa i konsumenci są 

szczególnie poszkodowani w tych 

państwach członkowskich, w których 

krajowe organy ochrony konkurencji są w 

mniejszym stopniu przygotowane do 

skutecznego egzekwowania reguł 

konkurencji. Przedsiębiorstwa nie mogą 

konkurować w oparciu o swoje osiągnięcia 

tam, gdzie praktyki antykonkurencyjne 

wymykają się sankcjom, na przykład 

dlatego, że nie można gromadzić dowodów 

praktyk antykonkurencyjnych lub 

przedsiębiorstwa naruszające prawo mogą 

unikać odpowiedzialności za uiszczanie 

grzywien. Te pierwsze są zatem 

zniechęcone do wchodzenia na takie rynki 

oraz korzystania z przysługujących im 

praw do podejmowania działalności i 

świadczenia usług lub dostarczania 

towarów. Konsumenci zamieszkali w 

państwach członkowskich, w których 

reguły są egzekwowane w mniejszym 

zakresie, nie mają możliwości skorzystać 

ze skutecznego egzekwowania reguł 

konkurencji. Niejednolite egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE oraz krajowych 

przepisów w zakresie konkurencji 

stosowanych równolegle z art. 101 i 102 

TFUE na terytorium całej Unii zakłóca 

tym samym konkurencję na rynku 

wewnętrznym i zagraża jego 

prawidłowemu funkcjonowaniu. 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Barbara Kappel 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Krajowe przepisy nie zapewniają 

wielu krajowym organom ochrony 

konkurencji niezbędnych gwarancji 

niezależności i uprawnień egzekucyjnych 

oraz w zakresie nakładania grzywien, które 

pozwalałyby im na skuteczne 

egzekwowanie prawa. Podważa to ich 

zdolność do skutecznego stosowania art. 

101 i 102 TFUE oraz, w stosownych 

przypadkach, przepisów krajowego prawa 

konkurencji równolegle z art. 101 i 102 

TFUE. Na przykład wiele krajowych 

organów ochrony konkurencji nie 

dysponuje, na mocy prawa krajowego, 

skutecznymi narzędziami pozwalającymi 

na gromadzenie dowodów naruszenia art. 

101 i 102 TFUE, nakładanie grzywien na 

przedsiębiorstwa naruszające prawo lub nie 

dysponuje zasobami niezbędnymi do 

skutecznego stosowania art. 101 i 102 

TFUE. Może całkowicie uniemożliwiać im 

to podejmowanie działań w zakresie 

egzekwowania prawa lub te działania 

ograniczać. Brak narzędzi i gwarancji 

operacyjnych umożliwiających skuteczne 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE przez 

krajowe organy ochrony konkurencji 

oznacza, że przedsiębiorstwa angażujące 

się w praktyki antykonkurencyjne mają do 

czynienia z bardzo różnorodnymi 

rezultatami postępowań, w zależności od 

tego, w którym państwie członkowskim 

prowadzą działalność: mogą w ogóle nie 

być objęte procedurą egzekwowania na 

podstawie art. 101 lub 102 TFUE albo 

procedura ta może być nieskuteczna. Na 

przykład w niektórych państwach 

członkowskich, przedsiębiorstwa mogą 

unikać odpowiedzialności za uiszczenie 

grzywny, dokonując restrukturyzacji. 

Niejednolite egzekwowanie art. 101 i 102 

TFUE oraz krajowych przepisów prawa 

konkurencji stosowanych równolegle z art. 

5. Pewne niedociągnięcia w 

krajowych przepisach mogą 

uniemożliwiać wielu krajowym organom 

ochrony konkurencji posiadanie 

niezbędnych gwarancji niezależności i 

uprawnień egzekucyjnych oraz w zakresie 

nakładania grzywien, które pozwalałyby 

im na skuteczne egzekwowanie prawa. 

Podważa to ich zdolność do skutecznego 

stosowania art. 101 i 102 TFUE oraz, w 

stosownych przypadkach, przepisów 

krajowego prawa konkurencji równolegle z 

art. 101 i 102 TFUE. Na przykład wiele 

krajowych organów ochrony konkurencji 

nie dysponuje, na mocy prawa krajowego, 

skutecznymi narzędziami pozwalającymi 

na gromadzenie dowodów naruszenia art. 

101 i 102 TFUE, nakładanie grzywien na 

przedsiębiorstwa naruszające prawo lub nie 

dysponuje zasobami niezbędnymi do 

skutecznego stosowania art. 101 i 102 

TFUE. Może całkowicie uniemożliwiać im 

to podejmowanie działań w zakresie 

egzekwowania prawa lub te działania 

ograniczać. Brak narzędzi i gwarancji 

operacyjnych umożliwiających skuteczne 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE przez 

krajowe organy ochrony konkurencji 

oznacza, że przedsiębiorstwa angażujące 

się w praktyki antykonkurencyjne mają do 

czynienia z bardzo różnorodnymi 

rezultatami postępowań, w zależności od 

tego, w którym państwie członkowskim 

prowadzą działalność: mogą w ogóle nie 

być objęte procedurą egzekwowania na 

podstawie art. 101 lub 102 TFUE albo 

procedura ta może być nieskuteczna. Na 

przykład w niektórych państwach 

członkowskich, przedsiębiorstwa mogą 

unikać odpowiedzialności za uiszczenie 

grzywny, dokonując restrukturyzacji. 

Niejednolite egzekwowanie art. 101 i 102 

TFUE oraz krajowych przepisów prawa 
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101 i 102 TFUE prowadzi do utraty 

możliwości usuwania barier utrudniających 

wejście na rynek oraz ukształtowania 

bardziej otwartych i konkurencyjnych 

rynków na terytorium całej Unii 

Europejskiej, na których przedsiębiorstwa 

konkurują w oparciu o swoje osiągnięcia. 

Przedsiębiorstwa i konsumenci są 

szczególnie poszkodowani w tych 

państwach członkowskich, w których 

krajowe organy ochrony konkurencji są w 

mniejszym stopniu przygotowane do 

skutecznego egzekwowania reguł 

konkurencji. Przedsiębiorstwa nie mogą 

konkurować w oparciu o swoje osiągnięcia 

tam, gdzie praktyki antykonkurencyjne 

wymykają się sankcjom, na przykład 

dlatego, że nie można gromadzić dowodów 

praktyk antykonkurencyjnych lub 

przedsiębiorstwa naruszające prawo mogą 

unikać odpowiedzialności za uiszczanie 

grzywien. Te pierwsze są zatem 

zniechęcone do wchodzenia na takie rynki 

oraz korzystania z przysługujących im 

praw do podejmowania działalności i 

świadczenia usług lub dostarczania 

towarów. Konsumenci zamieszkali w 

państwach członkowskich, w których 

reguły są egzekwowane w mniejszym 

zakresie, nie mają możliwości skorzystać 

ze skutecznego egzekwowania reguł 

konkurencji. Niejednolite egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE oraz krajowych 

przepisów w zakresie konkurencji 

stosowanych równolegle z art. 101 i 102 

TFUE na terytorium całej Europy zakłóca 

tym samym konkurencję na rynku 

wewnętrznym i zagraża jego 

prawidłowemu funkcjonowaniu. 

konkurencji stosowanych równolegle z art. 

101 i 102 TFUE prowadzi do utraty 

możliwości usuwania barier utrudniających 

wejście na rynek oraz ukształtowania 

bardziej otwartych i konkurencyjnych 

rynków na terytorium całej Unii 

Europejskiej, na których przedsiębiorstwa 

konkurują w oparciu o swoje osiągnięcia. 

Przedsiębiorstwa i konsumenci są 

szczególnie poszkodowani w tych 

państwach członkowskich, w których 

krajowe organy ochrony konkurencji są w 

mniejszym stopniu przygotowane do 

skutecznego egzekwowania reguł 

konkurencji. Przedsiębiorstwa nie mogą 

konkurować w oparciu o swoje osiągnięcia 

tam, gdzie praktyki antykonkurencyjne 

wymykają się sankcjom, na przykład 

dlatego, że nie można gromadzić dowodów 

praktyk antykonkurencyjnych lub 

przedsiębiorstwa naruszające prawo mogą 

unikać odpowiedzialności za uiszczanie 

grzywien. Te pierwsze są zatem 

zniechęcone do wchodzenia na takie rynki 

oraz korzystania z przysługujących im 

praw do podejmowania działalności i 

świadczenia usług lub dostarczania 

towarów. Konsumenci zamieszkali w 

państwach członkowskich, w których 

reguły są egzekwowane w mniejszym 

zakresie, nie mają możliwości skorzystać 

ze skutecznego egzekwowania reguł 

konkurencji. Niejednolite egzekwowanie 

art. 101 i 102 TFUE oraz krajowych 

przepisów w zakresie konkurencji 

stosowanych równolegle z art. 101 i 102 

TFUE na terytorium całej Europy zakłóca 

tym samym konkurencję na rynku 

wewnętrznym i zagraża jego 

prawidłowemu funkcjonowaniu. 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Luki i ograniczenia w odniesieniu 

do narzędzi i gwarancji, jakie są do 

dyspozycji krajowych organów ochrony 

konkurencji, podważają ponadto system 

kompetencji równoległych w kontekście 

egzekwowania art. 101 i 102 TFUE, który 

jest zaprojektowany jako spójna całość 

mająca funkcjonować w oparciu o ścisłą 

współpracę w ramach europejskiej sieci 

konkurencji. System ten opiera się na tym, 

że organy mogą wzajemnie na sobie 

polegać, jeżeli chodzi o ustalanie faktów w 

imieniu drugiej strony. Jednak w sytuacji, 

gdy niektóre krajowe organy ochrony 

konkurencji nadal nie mają do dyspozycji 

odpowiednich narzędzi służących ustalaniu 

faktów, nie może on funkcjonować 

poprawnie. Krajowe organy ochrony 

konkurencji nie mogą oferować sobie 

wzajemnej pomocy w różnych istotnych 

kwestiach. Na przykład w większości 

państw członkowskich przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność transgraniczną 

mogą unikać uiszczania grzywien dzięki 

temu, że nie mają siedziby prawnej na 

terytorium tych państw członkowskich, w 

których prowadzą działalność. Ogranicza 

to zachęty do zachowania zgodności z 

art.101 i 102 TFUE. Wynikające z tego 

nieskuteczne egzekwowanie prawa zakłóca 

konkurencję przedsiębiorstw 

przestrzegających prawa i podważa 

zaufanie konsumentów do rynku 

wewnętrznego, przede wszystkim w 

środowisku cyfrowym. 

(6) Luki i ograniczenia w odniesieniu 

do narzędzi i gwarancji, jakie są do 

dyspozycji krajowych organów ochrony 

konkurencji, podważają ponadto system 

kompetencji równoległych w kontekście 

egzekwowania art. 101 i 102 TFUE, który 

jest zaprojektowany jako spójna całość 

mająca funkcjonować w oparciu o ścisłą 

współpracę w ramach europejskiej sieci 

konkurencji. System ten opiera się na tym, 

że organy mogą wzajemnie na sobie 

polegać, jeżeli chodzi o ustalanie faktów w 

imieniu drugiej strony, aby wspierać 

współpracę i wzajemną pomoc między 

państwami członkowskimi. Jednak w 

sytuacji, gdy niektóre krajowe organy 

ochrony konkurencji nadal nie mają do 

dyspozycji odpowiednich narzędzi 

służących ustalaniu faktów, nie może on 

funkcjonować poprawnie. Krajowe organy 

ochrony konkurencji nie mogą oferować 

sobie wzajemnej pomocy w różnych 

istotnych kwestiach. Na przykład w 

większości państw członkowskich 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność 

transgraniczną mogą unikać uiszczania 

grzywien dzięki temu, że nie mają siedziby 

prawnej na terytorium tych państw 

członkowskich, w których prowadzą 

działalność. Ogranicza to zachęty do 

zachowania zgodności z art.101 i 102 

TFUE. Wynikające z tego nieskuteczne 

egzekwowanie prawa zakłóca konkurencję 

przedsiębiorstw przestrzegających prawa i 

podważa zaufanie konsumentów do rynku 

wewnętrznego, przede wszystkim w 

środowisku cyfrowym. 

Or. en 
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Poprawka  63 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Luki i ograniczenia w odniesieniu 

do narzędzi i gwarancji, jakie są do 

dyspozycji krajowych organów ochrony 

konkurencji, podważają ponadto system 

kompetencji równoległych w kontekście 

egzekwowania art. 101 i 102 TFUE, który 

jest zaprojektowany jako spójna całość 

mająca funkcjonować w oparciu o ścisłą 

współpracę w ramach europejskiej sieci 

konkurencji. System ten opiera się na tym, 

że organy mogą wzajemnie na sobie 

polegać, jeżeli chodzi o ustalanie faktów w 

imieniu drugiej strony. Jednak w sytuacji, 

gdy niektóre krajowe organy ochrony 

konkurencji nadal nie mają do dyspozycji 

odpowiednich narzędzi służących ustalaniu 

faktów, nie może on funkcjonować 

poprawnie. Krajowe organy ochrony 

konkurencji nie mogą oferować sobie 

wzajemnej pomocy w różnych istotnych 

kwestiach. Na przykład w większości 

państw członkowskich przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność transgraniczną 

mogą unikać uiszczania grzywien dzięki 

temu, że nie mają siedziby prawnej na 

terytorium tych państw członkowskich, w 

których prowadzą działalność. Ogranicza 

to zachęty do zachowania zgodności z 

art.101 i 102 TFUE. Wynikające z tego 

nieskuteczne egzekwowanie prawa zakłóca 

konkurencję przedsiębiorstw 

przestrzegających prawa i podważa 

zaufanie konsumentów do rynku 

wewnętrznego, przede wszystkim w 

środowisku cyfrowym. 

(6) Pewne luki i ograniczenia w 

odniesieniu do narzędzi i gwarancji, jakie 

są do dyspozycji krajowych organów 

ochrony konkurencji, mogłyby 

potencjalnie podważać system 

kompetencji równoległych w kontekście 

egzekwowania art. 101 i 102 TFUE, który 

jest zaprojektowany jako spójna całość 

mająca funkcjonować w oparciu o ścisłą 

współpracę w ramach europejskiej sieci 

konkurencji. System ten opiera się na tym, 

że organy mogą wzajemnie na sobie 

polegać, jeżeli chodzi o ustalanie faktów w 

imieniu drugiej strony. Jednak w sytuacji, 

gdy niektóre krajowe organy ochrony 

konkurencji nadal nie mają do dyspozycji 

odpowiednich narzędzi służących ustalaniu 

faktów, nie może on funkcjonować 

poprawnie. Krajowe organy ochrony 

konkurencji nie mogą oferować sobie 

wzajemnej pomocy w różnych istotnych 

kwestiach. Na przykład w większości 

państw członkowskich przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność transgraniczną 

mogą unikać uiszczania grzywien dzięki 

temu, że nie mają siedziby prawnej na 

terytorium tych państw członkowskich, w 

których prowadzą działalność. Ogranicza 

to zachęty do zachowania zgodności z 

art.101 i 102 TFUE. Wynikające z tego 

nieskuteczne egzekwowanie prawa zakłóca 

konkurencję przedsiębiorstw 

przestrzegających prawa i podważa 

zaufanie konsumentów do rynku 

wewnętrznego, przede wszystkim w 

środowisku cyfrowym. 

Or. en 
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Poprawka  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W celu zapewnienia prawdziwie 

wspólnego obszaru egzekwowania reguł 

konkurencji w Europie, które gwarantuje 

przedsiębiorstwom działającym na 

wspólnym rynku bardziej wyrównane 

warunki działania oraz ogranicza nierówne 

warunki dla konsumentów, istnieje 

potrzeba wprowadzenia minimalnych 

gwarancji niezależności i zasobów oraz 

podstawowe kompetencje egzekucyjne i w 

zakresie nakładania grzywien na etapie 

stosowania art. 101 i 102 TFUE i 

krajowych przepisów prawa konkurencji 

równolegle z art. 101 i 102 TFUE, co 

pozwoli krajowym organom ochrony 

konkurencji na pełną skuteczność. 

(7) W celu zapewnienia prawdziwie 

wspólnego obszaru egzekwowania reguł 

konkurencji w Europie, które gwarantuje 

przedsiębiorstwom działającym na 

wspólnym rynku bardziej wyrównane 

warunki działania oraz ogranicza nierówne 

warunki dla konsumentów, istnieje 

potrzeba wprowadzenia minimalnych 

gwarancji niezależności, odpowiednich 

zasobów finansowych, ludzkich i 

technologicznych oraz podstawowych 

kompetencji egzekucyjnych i w zakresie 

nakładania grzywien na etapie stosowania 

art. 101 i 102 TFUE i krajowych przepisów 

prawa konkurencji równolegle z art. 101 i 

102 TFUE, co pozwoli krajowym organom 

ochrony konkurencji na pełną skuteczność. 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Z kolei szczegółowe zasady są 

konieczne w zakresie warunków 

łagodzenia kar nakładanych za 

utrzymywanie tajnych karteli. 

Przedsiębiorstwa będą ujawniać dane o 

tajnych kartelach, w których uczestniczyły, 

jedynie wówczas, gdy będą dysponować 

dostateczną pewnością prawa odnośnie do 

możliwości uzyskania zwolnienia z 

(10) Z kolei szczegółowe zasady są 

konieczne w zakresie warunków 

łagodzenia kar nakładanych za 

utrzymywanie tajnych karteli. 

Przedsiębiorstwa będą ujawniać dane o 

tajnych kartelach, w których uczestniczyły, 

jedynie wówczas, gdy będą dysponować 

dostateczną pewnością prawa odnośnie do 

możliwości uzyskania zwolnienia z 
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grzywien. Znaczące różnice między 

programami łagodzenia kar stosowanymi 

w państwach członkowskich doprowadziły 

do braku pewności prawa dla 

potencjalnych wnioskodawców o 

złagodzenie kary; może to osłabiać ich 

gotowość do wnioskowania o złagodzenie 

kary. Jeżeli państwa członkowskie 

mogłyby wdrażać lub stosować mniej lub 

bardziej rygorystyczne zasady łagodzenia 

kar w obszarze objętym niniejszą 

dyrektywą, nie tylko stałoby to w 

sprzeczności z celem, jakim jest 

utrzymanie zachęt dla wnioskodawców 

celem zapewnienia jak największej 

skuteczności egzekwowania reguł 

konkurencji w Unii, ale również 

zagrażałoby to zapewnieniu równych 

warunków działania dla przedsiębiorstw 

funkcjonujących na rynku wewnętrznym. 

Nie uniemożliwia to państwom 

członkowskim stosowania programów 

łagodzenia kar nie tylko w odniesieniu do 

tajnych karteli, ale również w przypadku 

innych naruszeń art. 101 i 102 TFUE oraz 

równoważnych przepisów krajowych. 

grzywien. Znaczące różnice między 

programami łagodzenia kar stosowanymi 

w państwach członkowskich doprowadziły 

do braku pewności prawa dla 

potencjalnych wnioskodawców o 

złagodzenie kary; może to osłabiać ich 

gotowość do wnioskowania o złagodzenie 

kary. Znaczne różnice mogłyby też 

potencjalnie prowadzić do sytuacji, w 

której kilku członków tajnego kartelu 

próbowałoby korzystać z programów 

łagodzenia kar w różnych państwach 

członkowskich. Jeżeli państwa 

członkowskie mogłyby wdrażać lub 

stosować jaśniejsze i zharmonizowane 

zasady łagodzenia kar w obszarze objętym 

niniejszą dyrektywą, nie tylko 

przyczyniłoby się to celu, jakim jest 

utrzymanie zachęt dla wnioskodawców 

celem zapewnienia jak największej 

skuteczności egzekwowania reguł 

konkurencji w Unii, ale również 

gwarantowałoby równe warunki działania 

dla przedsiębiorstw funkcjonujących na 

rynku wewnętrznym. Nie uniemożliwia to 

państwom członkowskim stosowania 

programów łagodzenia kar nie tylko w 

odniesieniu do tajnych karteli, ale również 

w przypadku innych naruszeń art. 101 i 

102 TFUE oraz równoważnych przepisów 

krajowych. 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Z kolei szczegółowe zasady są 

konieczne w zakresie warunków 

łagodzenia kar nakładanych za 

utrzymywanie tajnych karteli. 

(10) Z kolei jasne i kompleksowe 

zasady są konieczne w zakresie warunków 

łagodzenia kar nakładanych za 

utrzymywanie tajnych karteli. 
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Przedsiębiorstwa będą ujawniać dane o 

tajnych kartelach, w których uczestniczyły, 

jedynie wówczas, gdy będą dysponować 

dostateczną pewnością prawa odnośnie do 

możliwości uzyskania zwolnienia z 

grzywien. Znaczące różnice między 

programami łagodzenia kar stosowanymi 

w państwach członkowskich doprowadziły 

do braku pewności prawa dla 

potencjalnych wnioskodawców o 

złagodzenie kary; może to osłabiać ich 

gotowość do wnioskowania o złagodzenie 

kary. Jeżeli państwa członkowskie 

mogłyby wdrażać lub stosować mniej lub 

bardziej rygorystyczne zasady łagodzenia 

kar w obszarze objętym niniejszą 

dyrektywą, nie tylko stałoby to w 

sprzeczności z celem, jakim jest 

utrzymanie zachęt dla wnioskodawców 

celem zapewnienia jak największej 

skuteczności egzekwowania reguł 

konkurencji w Unii, ale również 

zagrażałoby to zapewnieniu równych 

warunków działania dla przedsiębiorstw 

funkcjonujących na rynku wewnętrznym. 

Nie uniemożliwia to państwom 

członkowskim stosowania programów 

łagodzenia kar nie tylko w odniesieniu do 

tajnych karteli, ale również w przypadku 

innych naruszeń art. 101 i 102 TFUE oraz 

równoważnych przepisów krajowych. 

Przedsiębiorstwa będą ujawniać dane o 

tajnych kartelach, w których uczestniczyły, 

jedynie wówczas, gdy będą dysponować 

dostateczną pewnością prawa odnośnie do 

możliwości uzyskania zwolnienia z 

grzywien. Znaczące różnice między 

programami łagodzenia kar stosowanymi 

w państwach członkowskich doprowadziły 

do braku pewności prawa dla 

potencjalnych wnioskodawców o 

złagodzenie kary; może to osłabiać ich 

gotowość do wnioskowania o złagodzenie 

kary. Jeżeli państwa członkowskie 

mogłyby wdrażać lub stosować mniej lub 

bardziej rygorystyczne zasady łagodzenia 

kar w obszarze objętym niniejszą 

dyrektywą, nie tylko stałoby to w 

sprzeczności z celem, jakim jest 

utrzymanie zachęt dla wnioskodawców 

celem zapewnienia jak największej 

skuteczności egzekwowania reguł 

konkurencji w Unii, ale również 

zagrażałoby to zapewnieniu równych 

warunków działania dla przedsiębiorstw 

funkcjonujących na rynku wewnętrznym. 

Nie uniemożliwia to państwom 

członkowskim stosowania programów 

łagodzenia kar nie tylko w odniesieniu do 

tajnych karteli, ale również w przypadku 

innych naruszeń art. 101 i 102 TFUE oraz 

równoważnych przepisów krajowych. 

Or. en 

 

Poprawka  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Ochrona poufności wymiany 

informacji między adwokatami – co 

obejmuje zarówno prawników 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych 
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doradców prawnych – a klientami stanowi 

niezbędne dopełnienie pełnej realizacji 

prawa do obrony, jak określono w 

orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej. Dlatego krajowe 

organy ochrony konkurencji powinny 

przestrzegać przynajmniej poufności 

pisemnej korespondencji między 

adwokatami a klientami, pod warunkiem, 

że taka korespondencja prowadzona jest w 

celach i w interesie prawa klienta do 

obrony w postępowaniu z zakresu 

konkurencji oraz że jest ona prowadzona z 

niezależnym adwokatem. Tego rodzaju 

obowiązek zachowania poufności nie 

powinien uniemożliwiać klientowi 

ujawnienia korespondencji między 

adwokatem i klientem, jeżeli klient uzna, 

że leży to w jego interesie. 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Ponieważ zgodnie z orzecznictwem 

TSUE ochrona poufności wymiany 

informacji między adwokatem a klientem 

stanowi element niezbędny do 

zapewnienia korzystania w pełni z prawa 

do obrony, państwa członkowskie powinny 

dopilnować, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji przestrzegały przynajmniej 

zasady poufności korespondencji między 

klientem a jego adwokatem, o ile 

korespondencja taka prowadzona jest w 

celu realizacji i w interesie prawa klienta 

do obrony w postępowaniu dotyczącym 

stosowania art. 101 i 102 TFUE i o ile 

korespondencja prowadzona jest z 

niezależnym adwokatem. 
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Or. de 

Uzasadnienie 

Zgodnie z orzecznictwem TSUE ochrona poufności wymiany informacji między adwokatem a 

klientem stanowi element niezbędny do zapewnienia korzystania w pełni z prawa do obrony. 

W związku z tym krajowe organy ochrony konkurencji powinny co najmniej stać na straży 

zasady poufności korespondencji między klientem a jego adwokatem, o ile korespondencja 

taka prowadzona jest w celu realizacji i w interesie prawa klienta do obrony w postępowaniu 

z zakresu prawa konkurencji oraz prowadzona jest z niezależnym adwokatem. 

 

Poprawka  69 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Należy wzmocnić niezależność 

krajowych organów ochrony konkurencji, 

aby zapewnić skuteczne i jednolite 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE. W tym 

celu do krajowego prawa należy 

wprowadzić wyraźne przepisy 

gwarantujące, że krajowe organy ochrony 

konkurencji będą – podczas stosowania art. 

101 i 102 TFUE – chronione przed 

ingerencją zewnętrzną lub naciskami 

politycznymi, które mogłyby zagrozić 

niezależności oceny analizowanych przez 

nie spraw. W tym celu należy z góry 

ustalić zasady dotyczące powodów 

odwołania członków organu decyzyjnego 

w krajowym organie ochrony konkurencji, 

aby uniknąć wszelkich uzasadnionych 

wątpliwości odnośnie do neutralności tego 

organu i jego odporności na czynniki 

zewnętrzne. 

(14) Należy wzmocnić niezależność 

krajowych organów ochrony konkurencji, 

aby zapewnić skuteczne i jednolite 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE. W tym 

celu do krajowego prawa należy 

wprowadzić wyraźne przepisy 

gwarantujące, że krajowe organy ochrony 

konkurencji będą – podczas stosowania art. 

101 i 102 TFUE – chronione przed 

ingerencją zewnętrzną lub naciskami 

politycznymi, które mogłyby zagrozić 

niezależności oceny analizowanych przez 

nie spraw. W tym celu należy z góry 

ustalić zasady dotyczące powodów 

odwołania członków organu decyzyjnego 

w krajowym organie ochrony konkurencji, 

aby uniknąć wszelkich uzasadnionych 

wątpliwości odnośnie do neutralności tego 

organu i jego odporności na czynniki 

zewnętrzne. Ponadto, aby ugruntować 

jego bezstronność, nakładanych przezeń 

grzywien nie należy wykorzystywać do 

jego bezpośredniego finansowania. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

O ile ważne jest usunięcie obecnych przeszkód, które uniemożliwiają wielu krajowym 

organom ochrony konkurencji nakładanie skutecznych grzywien, istotne jest też zapewnienie, 

w celu zagwarantowania ich bezstronności, aby organy te nie wykorzystywały nakładanych 

przez siebie grzywien wyłącznie do samofinansowania. 

 

Poprawka  70 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Należy wzmocnić niezależność 

krajowych organów ochrony konkurencji, 

aby zapewnić skuteczne i jednolite 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE. W tym 

celu do krajowego prawa należy 

wprowadzić wyraźne przepisy 

gwarantujące, że krajowe organy ochrony 

konkurencji będą – podczas stosowania art. 

101 i 102 TFUE – chronione przed 

ingerencją zewnętrzną lub naciskami 

politycznymi, które mogłyby zagrozić 

niezależności oceny analizowanych przez 

nie spraw. W tym celu należy z góry 

ustalić zasady dotyczące powodów 

odwołania członków organu decyzyjnego 

w krajowym organie ochrony konkurencji, 

aby uniknąć wszelkich uzasadnionych 

wątpliwości odnośnie do neutralności tego 

organu i jego odporności na czynniki 

zewnętrzne. 

(14) Należy wzmocnić niezależność 

krajowych organów ochrony konkurencji, 

aby zapewnić skuteczne i jednolite 

stosowanie art. 101 i 102 TFUE. W tym 

celu do krajowego prawa należy 

wprowadzić wyraźne przepisy 

gwarantujące, że krajowe organy ochrony 

konkurencji będą – podczas stosowania art. 

101 i 102 TFUE – chronione przed 

ingerencją zewnętrzną lub naciskami 

politycznymi, które mogłyby zagrozić 

niezależności oceny analizowanych przez 

nie spraw. W tym celu należy z góry 

ustalić zasady dotyczące powodów 

odwołania członków organu decyzyjnego 

w krajowym organie ochrony konkurencji, 

aby uniknąć wszelkich uzasadnionych 

wątpliwości odnośnie do neutralności tego 

organu i jego odporności na czynniki 

zewnętrzne. Ponadto prawo krajowe 

powinno gwarantować niezależność 

budżetową krajowych organów ochrony 

konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Joachim Starbatty 
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w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) Przedsiębiorstwa państwowe 

podlegają regułom konkurencji 

określonym w Traktatach w zakresie, w 

jakim prowadzą działalność gospodarczą. 

Państwa członkowskie powinny 

powstrzymać się od podejmowania 

jakichkolwiek środków, które mogłyby 

podważyć niezależną ocenę spraw 

kierowanych do krajowych organów 

ochrony konkurencji w przypadku, gdy 

dotyczą one takich przedsiębiorstw. 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Dla zapewnienia niezależności 

krajowych organów ochrony konkurencji 

ich pracownicy oraz członkowie organu 

decyzyjnego powinni działać z 

zachowaniem integralności i odstępować 

od wszelkich czynności niezgodnych z 

wykonywaniem ich obowiązków. 

Konieczność zapobieżenia sytuacjom, w 

których niezależna ocena pracowników lub 

członków organu decyzyjnego byłaby 

zagrożona, wiąże się z tym, iż w okresie 

zatrudnienia i kadencji oraz w rozsądnym 

czasie po ich zakończeniu, nie powinni oni 

wykonywać żadnego zarobkowego lub 

niezarobkowego zatrudnienia związanego z 

tymi zadaniami. Ponadto oznacza to 

(15) Dla zapewnienia niezależności 

krajowych organów ochrony konkurencji 

ich pracownicy oraz członkowie organu 

decyzyjnego powinni działać z 

zachowaniem integralności i odstępować 

od wszelkich czynności niezgodnych z 

wykonywaniem ich obowiązków. 

Konieczność zapobieżenia sytuacjom, w 

których niezależna ocena pracowników lub 

członków organu decyzyjnego byłaby 

zagrożona, wiąże się z tym, iż w okresie 

zatrudnienia i kadencji oraz w rozsądnym 

czasie po ich zakończeniu, nie powinni oni 

wykonywać żadnego zarobkowego lub 

niezarobkowego zatrudnienia związanego z 

tymi zadaniami. Powinni oni również 
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również, że w okresie zatrudnienia i 

kadencji nie powinni posiadać żadnych 

udziałów w jakichkolwiek 

przedsiębiorstwach lub organizacjach, 

które mają kontakty z krajowymi organami 

ochrony konkurencji, w zakresie, w jakim 

może to zagrozić ich niezależności. 

Pracownicy i członkowie organu 

decyzyjnego powinni zgłaszać wszelkie 

udziały i aktywa, które mogłyby być 

źródłem konfliktu interesów przy 

wykonywaniu ich obowiązków. Należy 

wymagać od nich, aby jeżeli podczas 

wykonywania swoich obowiązków są 

zmuszeni podjęć decyzję w sprawie, w 

której mają osobisty interes mogący 

zagrozić ich bezstronności, informowali 

organ decyzyjny, innych członków organu 

lub – w przypadku krajowych organów 

ochrony konkurencji, w których 

uprawnienia decyzyjne przysługują jedynie 

jednej osobie – ich organ mianujący. 

zgłaszać wszelkie potencjalne zajęcia 

swoich bliskich krewnych związane z tymi 

zadaniami. Ponadto oznacza to również, że 

w okresie zatrudnienia i kadencji nie 

powinni posiadać żadnych udziałów w 

jakichkolwiek przedsiębiorstwach lub 

organizacjach, które mają kontakty z 

krajowymi organami ochrony konkurencji, 

w zakresie, w jakim może to zagrozić ich 

niezależności. Pracownicy i członkowie 

organu decyzyjnego powinni zgłaszać 

wszelkie udziały i aktywa, które mogłyby 

być źródłem konfliktu interesów przy 

wykonywaniu ich obowiązków, w tym 

wszelkie udziały i aktywa swoich bliskich 

krewnych. Należy wymagać od nich, aby 

jeżeli podczas wykonywania swoich 

obowiązków są zmuszeni podjąć decyzję w 

sprawie, w której oni lub ich bliscy krewni 

mają osobisty interes mogący zagrozić ich 

bezstronności, informowali organ 

decyzyjny, innych członków organu lub – 

w przypadku krajowych organów ochrony 

konkurencji, w których uprawnienia 

decyzyjne przysługują jedynie jednej 

osobie – ich organ mianujący. Ponadto 

państwa członkowskie powinny 

zagwarantować okres karencji członków 

organu decyzyjnego przez pewien czas po 

opuszczeniu krajowego organu ochrony 

konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Dla zapewnienia niezależności 

krajowych organów ochrony konkurencji 

ich pracownicy oraz członkowie organu 

decyzyjnego powinni działać z 

(15) Dla zapewnienia niezależności 

krajowych organów ochrony konkurencji 

ich pracownicy oraz członkowie organu 

decyzyjnego powinni działać z 
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zachowaniem integralności i odstępować 

od wszelkich czynności niezgodnych z 

wykonywaniem ich obowiązków. 

Konieczność zapobieżenia sytuacjom, w 

których niezależna ocena pracowników 

lub członków organu decyzyjnego byłaby 

zagrożona, wiąże się z tym, iż w okresie 

zatrudnienia i kadencji oraz w rozsądnym 

czasie po ich zakończeniu, nie powinni oni 

wykonywać żadnego zarobkowego lub 

niezarobkowego zatrudnienia związanego z 

tymi zadaniami. Ponadto oznacza to 

również, że w okresie zatrudnienia i 

kadencji nie powinni posiadać żadnych 

udziałów w jakichkolwiek 

przedsiębiorstwach lub organizacjach, 

które mają kontakty z krajowymi 

organami ochrony konkurencji, w 

zakresie, w jakim może to zagrozić ich 

niezależności. Pracownicy i członkowie 

organu decyzyjnego powinni zgłaszać 

wszelkie udziały i aktywa, które mogłyby 

być źródłem konfliktu interesów przy 

wykonywaniu ich obowiązków. Należy 

wymagać od nich, aby jeżeli podczas 

wykonywania swoich obowiązków są 

zmuszeni podjęć decyzję w sprawie, w 

której mają osobisty interes mogący 

zagrozić ich bezstronności, informowali 

organ decyzyjny, innych członków organu 

lub – w przypadku krajowych organów 

ochrony konkurencji, w których 

uprawnienia decyzyjne przysługują 

jedynie jednej osobie – ich organ 

mianujący. 

zachowaniem integralności i odstępować 

od wszelkich czynności niezgodnych z 

wykonywaniem ich obowiązków. Oznacza 

to, iż w okresie zatrudnienia i kadencji oraz 

w rozsądnym czasie po ich zakończeniu, 

nie powinni oni wykonywać żadnego 

zarobkowego lub niezarobkowego 

zatrudnienia związanego z tymi zadaniami, 

które mogłoby prowadzić do konfliktu 

interesów w konkretnym przypadku. 

Ponadto oznacza to również, że wykonując 

swoje funkcje w okresie zatrudnienia i 

kadencji, nie powinni posiadać żadnych 

udziałów w jakichkolwiek 

przedsiębiorstwach lub organizacjach, 

wobec których toczy się postępowanie w 

celu wykonania art. 101 lub 102 TFUE, w 

którym to postępowaniu uczestniczą, w 

zakresie, w jakim może to zagrozić ich 

niezależności w rozpatrywaniu danej 

sprawy. Pracownicy i członkowie organu 

decyzyjnego powinni zgłaszać wszelkie 

udziały i aktywa, które mogłyby być 

źródłem konfliktu interesów przy 

wykonywaniu ich obowiązków. Należy 

wymagać od nich, aby powstrzymali się od 

udziału w procesie decyzyjnym w sprawie, 

w której mają osobisty interes mogący 

zagrozić ich bezstronności. 

Or. en 

 

Poprawka  74 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 (15a) Każdy krajowy organ ochrony 

konkurencji powinien opublikować 

kodeks postępowania, który, nie 

naruszając możliwości stosowania 

surowszych przepisów krajowych, 

obejmowałby przynajmniej przepisy 

zapobiegające konfliktowi interesów, w 

tym przepisy dotyczące okresów karencji i 

przyjmowania zaproszeń, a także przepisy 

dotyczące działań podejmowanych we 

własnym imieniu. 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny mieć możliwość 

priorytetowego traktowania swoich 

postępowań na potrzeby egzekwowania art. 

101 i 102 TFUE w celu efektywnego 

wykorzystania zasobów; powinny również 

móc skupić się na zapobieganiu 

antykonkurencyjnym zachowaniom, które 

zakłócają konkurencję na rynku 

wewnętrznym, oraz na doprowadzaniu do 

zaprzestania takich zachowań. W związku 

z powyższym powinny one mieć 

możliwość oddalania skarg ze względu na 

to, że nie są one priorytetowe. Nie powinno 

to naruszać uprawnień krajowych organów 

ochrony konkurencji do odrzucania skarg z 

innych powodów, takich jak brak 

kompetencji, lub do podejmowania decyzji 

o braku podstaw do podjęcia działania z 

ich strony. Prawo krajowych organów 

ochrony konkurencji do ustalania 

priorytetów działania w zakresie 

egzekwowania reguł nie narusza prawa 

rządu państwa członkowskiego do 

(17) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny mieć możliwość 

priorytetowego traktowania swoich 

postępowań na potrzeby egzekwowania art. 

101 i 102 TFUE w celu efektywnego 

wykorzystania zasobów; powinny również 

móc skupić się na zapobieganiu 

antykonkurencyjnym zachowaniom, które 

zakłócają konkurencję na rynku 

wewnętrznym, oraz na doprowadzaniu do 

zaprzestania takich zachowań. W związku 

z powyższym powinny one mieć 

możliwość oddalania skarg ze względu na 

to, że nie są one priorytetowe. Nie powinno 

to naruszać uprawnień krajowych organów 

ochrony konkurencji do odrzucania skarg z 

innych powodów, takich jak brak 

kompetencji, lub do podejmowania decyzji 

o braku podstaw do podjęcia działania z 

ich strony. W przypadku oddalenia skargi 

krajowy organ ochrony konkurencji 

powinien w odpowiednim czasie 

poinformować o tym skarżącego, podając 

też uzasadnienie. Prawo krajowych 
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określania ogólnej strategii lub wydawania 

wytycznych dla krajowych organów 

ochrony konkurencji dotyczących 

priorytetów, które nie są powiązane z 

konkretnymi postępowaniami związanymi 

z egzekwowaniem art. 101 i 102 TFUE. 

organów ochrony konkurencji do ustalania 

priorytetów działania w zakresie 

egzekwowania reguł nie narusza prawa 

rządu państwa członkowskiego do 

określania ogólnej strategii lub wydawania 

wytycznych dla krajowych organów 

ochrony konkurencji dotyczących 

priorytetów, które nie są powiązane z 

konkretnymi postępowaniami związanymi 

z egzekwowaniem art. 101 i 102 TFUE. 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny mieć możliwość 

priorytetowego traktowania swoich 

postępowań na potrzeby egzekwowania art. 

101 i 102 TFUE w celu efektywnego 

wykorzystania zasobów; powinny również 

móc skupić się na zapobieganiu 

antykonkurencyjnym zachowaniom, które 

zakłócają konkurencję na rynku 

wewnętrznym, oraz na doprowadzaniu do 

zaprzestania takich zachowań. W związku 

z powyższym powinny one mieć 

możliwość oddalania skarg ze względu na 

to, że nie są one priorytetowe. Nie powinno 

to naruszać uprawnień krajowych organów 

ochrony konkurencji do odrzucania skarg z 

innych powodów, takich jak brak 

kompetencji, lub do podejmowania decyzji 

o braku podstaw do podjęcia działania z 

ich strony. Prawo krajowych organów 

ochrony konkurencji do ustalania 

priorytetów działania w zakresie 

egzekwowania reguł nie narusza prawa 

rządu państwa członkowskiego do 

(17) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny mieć możliwość 

priorytetowego traktowania swoich 

postępowań i wydatków budżetowych na 

potrzeby egzekwowania art. 101 i 102 

TFUE w celu efektywnego wykorzystania 

zasobów; powinny również móc skupić się 

na zapobieganiu antykonkurencyjnym 

zachowaniom, które zakłócają konkurencję 

na rynku wewnętrznym, oraz na 

doprowadzaniu do zaprzestania takich 

zachowań. W związku z powyższym 

powinny one mieć możliwość oddalania 

skarg ze względu na to, że nie są one 

priorytetowe. Nie powinno to naruszać 

uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg z innych 

powodów, takich jak brak kompetencji, lub 

do podejmowania decyzji o braku podstaw 

do podjęcia działania z ich strony. Prawo 

krajowych organów ochrony konkurencji 

do ustalania priorytetów działania w 

zakresie egzekwowania reguł nie narusza 

prawa rządu państwa członkowskiego do 
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określania ogólnej strategii lub wydawania 

wytycznych dla krajowych organów 

ochrony konkurencji dotyczących 

priorytetów, które nie są powiązane z 

konkretnymi postępowaniami związanymi 

z egzekwowaniem art. 101 i 102 TFUE. 

określania ogólnej strategii lub wydawania 

wytycznych dla krajowych organów 

ochrony konkurencji dotyczących 

priorytetów, które nie są powiązane z 

konkretnymi postępowaniami związanymi 

z egzekwowaniem art. 101 i 102 TFUE. 

Or. en 

 

Poprawka  77 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Skargi oddalone przez krajowy 

organ ochrony konkurencji ze względu na 

to, że nie stanowią priorytetu, powinny 

być przechowywane przez krajowy organ 

ochrony konkurencji w dobrze 

zorganizowanej bazie danych w celu 

łatwego wyszukiwania informacji i 

podjęcia ewentualnych działań w 

przyszłości. 

Or. en 

 

Poprawka  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 
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art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. 

art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. Organom 

ochrony konkurencji należy zapewnić w 

szczególności zdolności i wiedzę, aby 

mogły utrzymywać konkurencję między 

towarami w gospodarce cyfrowej, których 

wartość zależy od efektów sieci. W 

gospodarce cyfrowej towary związane z 

efektem sieci, takie jak karty płatnicze, są 

bardziej powszechne niż miało to miejsce 

w przeszłości. Jeżeli odnoszą one sukces, 

stają się naturalnymi monopolistami, 

ponieważ liczba klientów zwiększa wartość 

produktu dla innych klientów. Zdolność 

organów ochrony konkurencji do 

działania oraz ich wiedza i współpraca w 

zakresie regulacji cen lub regulacji 

dystrybucji dochodów powinna być 

rozwijana na szczeblu europejskim w 

odniesieniu do towarów związanych z 

efektem sieci w celu zapewnienia 

właściwego podziału kosztów, a także 

zadbania o niezakłócanie zdrowej 

konkurencji, innowacji, gospodarki 

cyfrowej i rozwoju technologicznego oraz 

o interesy konsumentów. 

Or. fi 

Poprawka  79 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 
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art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. 

art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. 

Niezależność krajowych organów ochrony 

konkurencji zostanie zwiększona, jeżeli 

będą one miały autonomię w zakresie 

wykorzystania przyznanych im środków. 

Autonomia w zakresie wykorzystania 

przyznanych środków powinna być 

realizowana w ramach krajowych 

przepisów i procedur budżetowych. 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 

art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 

art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. 

Niezależność krajowych organów ochrony 

konkurencji należy wzmocnić dzięki 

jasnej autonomii budżetowej w zakresie 

wykorzystania przyznanych im środków. 

Autonomia ta powinna być realizowana w 

ramach krajowych przepisów i procedur 

budżetowych. 

Or. en 
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Poprawka  81 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 

art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 

art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone, i powinny 

one być wyłączone z obliczeń w ramach 

paktu stabilności i wzrostu. 

Or. en 

 

Poprawka  82 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 

art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

odpowiednimi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 

art. 101 i 102 TFUE. Zasoby potrzebne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 
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uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. 

Or. en 

 

Poprawka  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego, 

dzięki czemu będą skutecznie mogły 

wykonywać swoje zadania w zastosowaniu 

art. 101 i 102 TFUE. Zasoby niezbędne do 

wykonywania tych zadań należy zapewnić 

także wtedy, gdy ich obowiązki i 

uprawnienia wynikające z prawa 

krajowego zostaną rozszerzone. 

(18) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

niezbędnymi zasobami pod względem 

pracowników, wiedzy fachowej, środków 

finansowych i wyposażenia technicznego i 

technologicznego, dzięki czemu będą 

skutecznie mogły wykonywać swoje 

zadania w zastosowaniu art. 101 i 102 

TFUE. Zasoby niezbędne do wykonywania 

tych zadań należy zapewnić także wtedy, 

gdy ich obowiązki i uprawnienia 

wynikające z prawa krajowego zostaną 

rozszerzone. 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Uprawnienia dochodzeniowe 

krajowych administracyjnych organów 

ochrony konkurencji powinny być 

dostosowane do wyzwań związanych z 

egzekwowaniem w kontekście środowiska 

cyfrowego i powinny pozwalać krajowym 

organom ochrony konkurencji na 

(21) Uprawnienia dochodzeniowe 

krajowych administracyjnych organów 

ochrony konkurencji powinny być 

dostosowane do wyzwań związanych z 

egzekwowaniem w kontekście środowiska 

cyfrowego i powinny pozwalać krajowym 

organom ochrony konkurencji na 
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pozyskiwanie wszystkich informacji w 

postaci cyfrowej, w tym danych 

uzyskanych z użyciem technik 

kryminalistycznych, dotyczących 

przedsiębiorstwa lub związku 

przedsiębiorstw będących przedmiotem 

środka dochodzeniowego, niezależnie od 

nośników, na jakim te informacje są 

przechowywane, takich jak komputery 

przenośne, telefony komórkowe i inne 

urządzenia przenośne. 

pozyskiwanie wszystkich informacji w 

postaci cyfrowej, w tym danych 

uzyskanych z użyciem technik 

kryminalistycznych, dotyczących 

przedsiębiorstwa lub związku 

przedsiębiorstw będących przedmiotem 

środka dochodzeniowego, niezależnie od 

nośników, na jakim te informacje są 

przechowywane, takich jak komputery 

przenośne, telefony komórkowe, inne 

urządzenia przenośne oraz chmura. 

Or. en 

 

Poprawka  85 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Doświadczenie pokazuje, że 

rejestry przedsiębiorstwa mogą być 

przechowywane w miejscach zamieszkania 

dyrektorów lub innych osób pracujących 

dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza w 

kontekście coraz powszechniejszego 

korzystania z elastycznych rozwiązań w 

zakresie czasu pracy. Dla zapewnienia 

skuteczności kontroli należy nadać 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji uprawnienia do 

wchodzenia do wszystkich pomieszczeń, 

również prywatnych pomieszczeń 

mieszkalnych, jeżeli istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że przechowywane są w nich 

rejestry przedsiębiorstwa, które mogą mieć 

znaczenie dla udowodnienia poważnego 

naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE. 

Wykonywanie tego uprawnienia powinno 

być uzależnione od uzyskania uprzedniej 

zgody organu sądowego. Nie uniemożliwia 

to państwom członkowskim powierzania – 

w sytuacjach szczególnie pilnych – zadań 

krajowego organu sądowego 

(25) Doświadczenie pokazuje, że 

rejestry przedsiębiorstwa mogą być 

przechowywane w miejscach zamieszkania 

dyrektorów lub innych osób pracujących 

dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza w 

kontekście coraz powszechniejszego 

korzystania z elastycznych rozwiązań w 

zakresie czasu pracy. Dla zapewnienia 

skuteczności kontroli należy nadać 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji uprawnienia do 

wchodzenia do wszystkich pomieszczeń, 

również prywatnych pomieszczeń 

mieszkalnych, jeżeli istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że przechowywane są w nich 

rejestry przedsiębiorstwa, które mogą mieć 

znaczenie dla udowodnienia naruszenia art. 

101 lub art. 102 TFUE. Wykonywanie tego 

uprawnienia powinno być uzależnione od 

uzyskania uprzedniej zgody organu 

sądowego. Nie uniemożliwia to państwom 

członkowskim powierzania – w sytuacjach 

szczególnie pilnych – zadań krajowego 

organu sądowego administracyjnemu 
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administracyjnemu krajowemu organowi 

ochrony konkurencji działającemu jako 

organ sądowy. 

krajowemu organowi ochrony konkurencji 

działającemu jako organ sądowy. 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny posiadać rzeczywiste 

uprawnienia, aby mogły żądać dostarczenia 

informacji niezbędnych do wykrycia 

wszelkich porozumień, decyzji lub praktyk 

uzgodnionych, które są zakazane 

przepisami art. 101 TFUE, lub nadużyć 

zakazanych przepisami art. 102 TFUE. 

Uprawnienia te powinny obejmować 

prawo do żądania informacji niezależnie od 

tego, gdzie są one przechowywane, pod 

warunkiem że adresat wezwania do 

udzielenia informacji ma do nich dostęp. 

Doświadczenie wskazuje, że cennym 

źródłem informacji w rzetelnym procesie 

egzekwowania prawa, opartym na 

dostępnej wiedzy, mogą być także 

informacje przekazywane dobrowolnie 

przez osoby trzecie, np. konkurentów, 

klientów i konsumentów na rynku, i 

krajowe organy ochrony konkurencji 

powinny do tego zachęcać. 

(26) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny posiadać rzeczywiste 

uprawnienia, aby mogły żądać dostarczenia 

informacji mających znaczenie dla 

wykrycia wszelkich porozumień, decyzji 

lub praktyk uzgodnionych, które są 

zakazane przepisami art. 101 TFUE, lub 

nadużyć zakazanych przepisami art. 102 

TFUE. Uprawnienia te powinny 

obejmować prawo do żądania informacji 

niezależnie od tego, gdzie są one 

przechowywane, pod warunkiem że adresat 

wezwania do udzielenia informacji ma do 

nich dostęp. Doświadczenie wskazuje, że 

cennym źródłem informacji w rzetelnym 

procesie egzekwowania prawa, opartym na 

dostępnej wiedzy, mogą być także 

informacje przekazywane dobrowolnie 

przez osoby trzecie, np. konkurentów, 

klientów i konsumentów na rynku, i 

krajowe organy ochrony konkurencji 

powinny do tego zachęcać. 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny mieć do dyspozycji 

skuteczne narzędzia, aby mogły 

przywrócić konkurencję na rynku przy 

pomocy proporcjonalnych środków 

zaradczych o charakterze strukturalnym 

lub behawioralnym. 

(27) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny mieć do dyspozycji 

skuteczne narzędzia, aby mogły 

przywrócić konkurencję na rynku przy 

pomocy proporcjonalnych środków 

zaradczych o charakterze strukturalnym 

lub behawioralnym. Aby uniknąć 

nieodwracalnych szkód dla konkurencji 

podczas toczącego się postępowania, 

krajowe organy ochrony konkurencji 

muszą mieć możliwość wprowadzenia 

środków tymczasowych. Państwa 

członkowskie zapewniają, aby 

zainteresowane przedsiębiorstwa mogły 

zażądać kontroli proporcjonalności takich 

środków tymczasowych w przyspieszonej 

procedurze przed sądem 

administracyjnym. 

Or. de 

 

Poprawka  88 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny mieć do dyspozycji 

skuteczne narzędzia, aby mogły 

przywrócić konkurencję na rynku przy 

pomocy proporcjonalnych środków 

zaradczych o charakterze strukturalnym 

lub behawioralnym. 

(27) Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny mieć do dyspozycji 

skuteczne narzędzia, aby mogły 

przywrócić konkurencję na rynku przy 

pomocy proporcjonalnych środków 

zaradczych o charakterze strukturalnym 

lub behawioralnym. Środki przejściowe 

stanowią dla krajowych organów ochrony 

konkurencji bardzo użyteczne narzędzie 

gwarantujące przestrzeganie reguł 

konkurencji przed zakończeniem 

dochodzenia oraz to, że badane 
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naruszenia nie utrwalają zachowań 

antykonkurencyjnych przedsiębiorstw. 

Środki przejściowe powinny obowiązywać 

do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w 

sprawie. 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Jeżeli w toku postępowania, które 

może prowadzić do zakazania 

porozumienia lub praktyki, 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw przedstawiają krajowym 

organom ochrony konkurencji 

zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia 

tych organów, organy te powinny mieć 

możliwość przyjęcia decyzji, która nada 

tym zobowiązaniom moc prawnie wiążącą 

i umożliwi ich wyegzekwowania od tych 

przedsiębiorstw. W takiej decyzji w 

sprawie zobowiązań należałoby stwierdzić, 

że nie ma już dalszych podstaw do 

podejmowania działań przez organy 

ochrony konkurencji, bez rozstrzygania, 

czy nastąpiło naruszenie art. 101 lub 102 

TFUE. Decyzje w sprawie zobowiązań 

pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 

organów ochrony konkurencji i sądów 

państw członkowskich do stwierdzania 

naruszenia prawa i rozstrzygania 

w sprawie. 

(28) Jeżeli w toku postępowania, które 

może prowadzić do zakazania 

porozumienia lub praktyki, 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw przedstawiają krajowym 

organom ochrony konkurencji 

zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia 

tych organów, organy te powinny mieć 

możliwość przyjęcia decyzji, która nada 

tym zobowiązaniom moc prawnie wiążącą 

i umożliwi ich wyegzekwowania od tych 

przedsiębiorstw, z wyjątkiem przypadków 

tajnych karteli. W takiej decyzji w sprawie 

zobowiązań należałoby stwierdzić, że nie 

ma już dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez organy ochrony konkurencji, 

bez rozstrzygania, czy nastąpiło naruszenie 

art. 101 lub 102 TFUE. Decyzje w sprawie 

zobowiązań pozostają bez uszczerbku dla 

uprawnień organów ochrony konkurencji 

i sądów państw członkowskich do 

stwierdzania naruszenia prawa 

i rozstrzygania w sprawie. Krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny 

dysponować skutecznymi środkami 

monitorowania przestrzegania 

zobowiązań przez przedsiębiorstwa oraz 

nakładania sankcji w przypadku ich 

nieprzestrzegania. 
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Or. en 

 

Poprawka  90 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Jeżeli w toku postępowania, które 

może prowadzić do zakazania 

porozumienia lub praktyki, 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw przedstawiają krajowym 

organom ochrony konkurencji 

zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia 

tych organów, organy te powinny mieć 

możliwość przyjęcia decyzji, która nada 

tym zobowiązaniom moc prawnie wiążącą 

i umożliwi ich wyegzekwowania od tych 

przedsiębiorstw. W takiej decyzji w 

sprawie zobowiązań należałoby stwierdzić, 

że nie ma już dalszych podstaw do 

podejmowania działań przez organy 

ochrony konkurencji, bez rozstrzygania, 

czy nastąpiło naruszenie art. 101 lub 102 

TFUE. Decyzje w sprawie zobowiązań 

pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 

organów ochrony konkurencji i sądów 

państw członkowskich do stwierdzania 

naruszenia prawa i rozstrzygania 

w sprawie. 

(28) Jeżeli w toku postępowania, które 

może prowadzić do zakazania 

porozumienia lub praktyki, 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw przedstawiają krajowym 

organom ochrony konkurencji 

zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia 

tych organów, organy te powinny mieć 

możliwość przyjęcia decyzji, która nada 

tym zobowiązaniom moc prawnie wiążącą 

i umożliwi ich wyegzekwowania od tych 

przedsiębiorstw. Zasadniczo takie decyzje 

w sprawie zobowiązań nie są właściwe w 

przypadkach tajnych karteli, w 

odniesieniu do których krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny nałożyć 

grzywnę. W decyzjach w sprawie 

zobowiązań należałoby stwierdzić, że nie 

ma już dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez organy ochrony konkurencji, 

bez rozstrzygania, czy nastąpiło naruszenie 

art. 101 lub 102 TFUE. Decyzje w sprawie 

zobowiązań pozostają bez uszczerbku dla 

uprawnień organów ochrony konkurencji 

i sądów państw członkowskich do 

stwierdzania naruszenia prawa 

i rozstrzygania w sprawie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny zachować swobodę posługiwania się decyzjami w sprawie 

zobowiązań do szybkiego rozwiązywania problemów związanych z konkurencją w stosownych 

przypadkach. Posługiwanie się nimi można wykluczyć w przypadku tajnych karteli, w 
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przypadku których systemy egzekwowania prawa konkurencji w państwach członkowskich 

uznają, że takie środki zaradcze nie mogą służyć żadnemu celowi. 

 

Poprawka  91 

Andreas Schwab 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Jeżeli w toku postępowania, które 

może prowadzić do zakazania 

porozumienia lub praktyki, 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw przedstawiają krajowym 

organom ochrony konkurencji 

zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia 

tych organów, organy te powinny mieć 

możliwość przyjęcia decyzji, która nada 

tym zobowiązaniom moc prawnie wiążącą 

i umożliwi ich wyegzekwowania od tych 

przedsiębiorstw. W takiej decyzji w 

sprawie zobowiązań należałoby stwierdzić, 

że nie ma już dalszych podstaw do 

podejmowania działań przez organy 

ochrony konkurencji, bez rozstrzygania, 

czy nastąpiło naruszenie art. 101 lub 102 

TFUE. Decyzje w sprawie zobowiązań 

pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 

organów ochrony konkurencji i sądów 

państw członkowskich do stwierdzania 

naruszenia prawa i rozstrzygania 

w sprawie. 

(28) Jeżeli w toku postępowania, które 

może prowadzić do zakazania 

porozumienia lub praktyki, 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw przedstawiają krajowym 

organom ochrony konkurencji 

zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia 

tych organów, organy te powinny mieć 

możliwość przyjęcia decyzji, która nada 

tym zobowiązaniom moc prawnie wiążącą 

i umożliwi ich wyegzekwowania od tych 

przedsiębiorstw. Zasadniczo takie decyzje 

w sprawie zobowiązań nie są właściwe w 

przypadkach tajnych karteli, w 

odniesieniu do których krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny nałożyć 

grzywnę. W decyzjach w sprawie 

zobowiązań należałoby stwierdzić, że nie 

ma już dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez organy ochrony konkurencji, 

bez rozstrzygania, czy nastąpiło naruszenie 

art. 101 lub 102 TFUE. Decyzje w sprawie 

zobowiązań pozostają bez uszczerbku dla 

uprawnień organów ochrony konkurencji 

i sądów państw członkowskich do 

stwierdzania naruszenia prawa 

i rozstrzygania w sprawie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 9 (projekt sprawozdania) dla większej jasności. 
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Poprawka  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Jeżeli w toku postępowania, które 

może prowadzić do zakazania 

porozumienia lub praktyki, 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw przedstawiają krajowym 

organom ochrony konkurencji 

zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia 

tych organów, organy te powinny mieć 

możliwość przyjęcia decyzji, która nada 

tym zobowiązaniom moc prawnie wiążącą 

i umożliwi ich wyegzekwowania od tych 

przedsiębiorstw. W takiej decyzji w 

sprawie zobowiązań należałoby stwierdzić, 

że nie ma już dalszych podstaw do 

podejmowania działań przez organy 

ochrony konkurencji, bez rozstrzygania, 

czy nastąpiło naruszenie art. 101 lub 102 

TFUE. Decyzje w sprawie zobowiązań 

pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 

organów ochrony konkurencji i sądów 

państw członkowskich do stwierdzania 

naruszenia prawa i rozstrzygania 

w sprawie. 

(28) Jeżeli w toku postępowania, które 

może prowadzić do zakazania 

porozumienia lub praktyki, 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw przedstawiają krajowym 

organom ochrony konkurencji 

zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia 

tych organów, organy te powinny mieć 

możliwość przyjęcia decyzji, która nada 

tym zobowiązaniom moc prawnie wiążącą 

i umożliwi ich wyegzekwowania od tych 

przedsiębiorstw. Takie decyzje w sprawie 

zobowiązań nie są właściwe w 

przypadkach tajnych karteli, w 

odniesieniu do których krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny nałożyć 

grzywnę. W decyzjach w sprawie 

zobowiązań należałoby stwierdzić, że nie 

ma już dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez organy ochrony konkurencji, 

bez rozstrzygania, czy nastąpiło naruszenie 

art. 101 lub 102 TFUE. Decyzje w sprawie 

zobowiązań pozostają bez uszczerbku dla 

uprawnień organów ochrony konkurencji 

i sądów państw członkowskich do 

stwierdzania naruszenia prawa 

i rozstrzygania w sprawie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Decyzje w sprawie zobowiązań mogą szybko rozwiązać problemy w zakresie konkurencji 

związane z nadużywaniem pozycji dominującej i inne odnośne sprawy oraz udostępnić 

rynkom i przedsiębiorstwom rozwiązania, których potrzebują. Zobowiązania nie są 

właściwym środkiem w przypadku tajnych karteli, dla których zobowiązania dotyczące 

przyszłych zachowań nie są odpowiednie, choć zachowanie musi zostać ukarane. 
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Poprawka  93 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 30 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Aby zapewnić respektowanie przez 

przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw 

uprawnień krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji do 

prowadzenia dochodzeń oraz 

podejmowania decyzji, organy te muszą 

być w stanie nakładać skuteczne grzywny 

za nierespektowanie tych uprawnień oraz 

okresowe kary pieniężne mające nakłonić 

do ich respektowania, dokonując tego albo 

samodzielnie i bezpośrednio w 

postępowaniu administracyjnym albo 

występując o nałożenie takich grzywien 

lub kar w postępowaniu sądowym innym 

niż karne. Pozostaje to bez uszczerbku dla 

przepisów krajowych państw 

członkowskich, które przewidują 

nakładanie takich grzywien przez sądy w 

postępowaniu karnym sądowym. Ponadto 

niniejsza dyrektywa nie wpływa na 

krajowe przepisy dotyczące standardu 

dowodu ani na obowiązki krajowych 

organów ochrony konkurencji odnoszące 

się do ustalenia okoliczności danej sprawy, 

pod warunkiem że takie przepisy i 

obowiązki są zgodne z zasadami ogólnymi 

prawa Unii. Grzywny i okresowe kary 

pieniężne należy określać proporcjonalnie 

do całkowitego obrotu ukaranych 

przedsiębiorstw lub związków 

przedsiębiorstw. 

(30) Aby zapewnić respektowanie przez 

przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw 

uprawnień krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji do 

prowadzenia dochodzeń oraz 

podejmowania decyzji, organy te muszą 

być w stanie nakładać skuteczne grzywny 

za nierespektowanie tych uprawnień oraz 

okresowe kary pieniężne mające nakłonić 

do ich respektowania, dokonując tego albo 

samodzielnie i bezpośrednio w 

postępowaniu administracyjnym albo 

występując o nałożenie takich grzywien 

lub kar w postępowaniu sądowym innym 

niż karne. Pozostaje to bez uszczerbku dla 

przepisów krajowych państw 

członkowskich, które przewidują 

nakładanie takich grzywien przez sądy w 

postępowaniu karnym sądowym. Ponadto 

niniejsza dyrektywa nie wpływa na 

krajowe przepisy dotyczące standardu 

dowodu ani na obowiązki krajowych 

organów ochrony konkurencji odnoszące 

się do ustalenia okoliczności danej sprawy, 

pod warunkiem że takie przepisy i 

obowiązki są zgodne z zasadami ogólnymi 

prawa Unii. Grzywny i okresowe kary 

pieniężne należy określać w odpowiedniej 

proporcji do całkowitego obrotu ukaranych 

przedsiębiorstw lub związków 

przedsiębiorstw. 

Or. de 

 

Poprawka  94 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 31 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (31a) W okresie dochodzenia w sprawie 

domniemanego naruszenia i przed 

podjęciem decyzji przez krajowy organ 

ochrony konkurencji przedsiębiorstwom 

należy zapewnić wystarczającą pewność 

prawną, aby mogły one kontynuować 

swoją działalność. 

Or. en 

 

Poprawka  95 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Aby grzywny nakładane za 

naruszenie art. 101 i 102 TFUE 

odzwierciedlały znaczenie ekonomiczne 

naruszenia, krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny uwzględniać jego 

wagę. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny także móc 

wyznaczać grzywny proporcjonalne do 

czasu trwania naruszenia. Czynniki te 

należy oceniać zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. W szczególności, jeżeli 

chodzi o ocenę wagi naruszenia, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że należy wziąć pod uwagę 

okoliczności sprawy, warunki, w których 

doszło do naruszenia, i skutek 

odstraszający grzywien. Do czynników, 

które mogą stanowić część tej oceny, 

zalicza się obrót z tytułu towarów i usług, 

w odniesieniu do których dopuszczono się 

naruszenia, a także wielkość i siłę 

ekonomiczną przedsiębiorstwa, gdyż 

(32) Aby grzywny nakładane za 

naruszenie art. 101 i 102 TFUE 

odzwierciedlały znaczenie ekonomiczne 

naruszenia, krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny uwzględniać jego 

wagę. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny także móc 

wyznaczać grzywny proporcjonalne do 

czasu trwania naruszenia. Czynniki te 

należy oceniać zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. W szczególności, jeżeli 

chodzi o ocenę wagi naruszenia, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że należy wziąć pod uwagę 

okoliczności sprawy, warunki, w których 

doszło do naruszenia, i skutek 

odstraszający grzywien. Do czynników, 

które mogą stanowić część tej oceny, 

zalicza się obrót z tytułu towarów i usług, 

w odniesieniu do których dopuszczono się 

naruszenia, a także wielkość i siłę 

ekonomiczną przedsiębiorstwa – np. gdy 
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odzwierciedlają one wpływ, jaki mogło 

ono wywierać na rynek. Ponadto 

powtarzające się naruszenia ze strony tego 

samego sprawcy świadczą o jego 

skłonności do ich popełniania i są w 

związku z tym bardzo znaczącym 

sygnałem wagi danego postępowania, a co 

za tym idzie konieczności podwyższenia 

kary w celu uzyskania skutku 

odstraszającego. Przy określaniu grzywien, 

jakie krajowe organy ochrony konkurencji 

mają nałożyć, powinny one uwzględniać 

wartość sprzedaży towarów i usług, którą 

osiąga przedsiębiorstwo i której 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 

naruszenie. Podobnie, krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny być 

uprawnione do podwyższenia grzywny, 

jaka ma zostać nałożona na 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw, jeżeli wydaniu przez 

Komisję lub krajowy organ ds. ochrony 

konkurencji decyzji w sprawie naruszenia 

przez nie art. 101 lub 102 TFUE w 

dalszym ciągu popełniają to samo 

naruszenie lub popełniają podobne 

naruszenie. 

jest ono małym lub średnim 

przedsiębiorstwem o ograniczonej sile 

rynkowej – gdyż odzwierciedlają one 

wpływ, jaki mogło ono wywierać na rynek. 

Ponadto powtarzające się naruszenia ze 

strony tego samego sprawcy świadczą o 

jego skłonności do ich popełniania i są w 

związku z tym bardzo znaczącym 

sygnałem wagi danego postępowania, a co 

za tym idzie konieczności podwyższenia 

kary w celu uzyskania skutku 

odstraszającego. Przy określaniu grzywien, 

jakie krajowe organy ochrony konkurencji 

mają nałożyć, powinny one uwzględniać 

wartość sprzedaży towarów i usług, którą 

osiąga przedsiębiorstwo i której 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 

naruszenie. Podobnie, krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny być 

uprawnione do podwyższenia grzywny, 

jaka ma zostać nałożona na 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw, jeżeli wydaniu przez 

Komisję lub krajowy organ ds. ochrony 

konkurencji decyzji w sprawie naruszenia 

przez nie art. 101 lub 102 TFUE w 

dalszym ciągu popełniają to samo 

naruszenie lub popełniają podobne 

naruszenie. Ponadto krajowe organy 

ochrony konkurencji mogą uwzględnić 

wszelkie odszkodowania wypłacone w 

wyniku ugody, zgodnie z art. 18 ust. 3 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/104/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(32) Aby grzywny nakładane za 

naruszenie art. 101 i 102 TFUE 

odzwierciedlały znaczenie ekonomiczne 

naruszenia, krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny uwzględniać jego 

wagę. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny także móc 

wyznaczać grzywny proporcjonalne do 

czasu trwania naruszenia. Czynniki te 

należy oceniać zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. W szczególności, jeżeli 

chodzi o ocenę wagi naruszenia, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że należy wziąć pod uwagę 

okoliczności sprawy, warunki, w których 

doszło do naruszenia, i skutek 

odstraszający grzywien. Do czynników, 

które mogą stanowić część tej oceny, 

zalicza się obrót z tytułu towarów i usług, 

w odniesieniu do których dopuszczono się 

naruszenia, a także wielkość i siłę 

ekonomiczną przedsiębiorstwa, gdyż 

odzwierciedlają one wpływ, jaki mogło 

ono wywierać na rynek. Ponadto 

powtarzające się naruszenia ze strony tego 

samego sprawcy świadczą o jego 

skłonności do ich popełniania i są w 

związku z tym bardzo znaczącym 

sygnałem wagi danego postępowania, a co 

za tym idzie konieczności podwyższenia 

kary w celu uzyskania skutku 

odstraszającego. Przy określaniu grzywien, 

jakie krajowe organy ochrony konkurencji 

mają nałożyć, powinny one uwzględniać 

wartość sprzedaży towarów i usług, którą 

osiąga przedsiębiorstwo i której 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 

naruszenie. Podobnie, krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny być 

uprawnione do podwyższenia grzywny, 

jaka ma zostać nałożona na 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw, jeżeli wydaniu przez 

Komisję lub krajowy organ ds. ochrony 

konkurencji decyzji w sprawie naruszenia 

przez nie art. 101 lub 102 TFUE w 

dalszym ciągu popełniają to samo 

(32) Aby grzywny nakładane za 

naruszenie art. 101 i 102 TFUE 

odzwierciedlały znaczenie ekonomiczne 

naruszenia, krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny uwzględniać jego 

wagę. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny także móc 

wyznaczać grzywny proporcjonalne do 

czasu trwania naruszenia. Czynniki te 

należy oceniać zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. W szczególności, jeżeli 

chodzi o ocenę wagi naruszenia, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że należy wziąć pod uwagę 

okoliczności sprawy, warunki, w których 

doszło do naruszenia, i skutek 

odstraszający grzywien. Do czynników, 

które mogą stanowić część tej oceny, 

zalicza się obrót z tytułu towarów i usług, 

w odniesieniu do których dopuszczono się 

naruszenia, a także wielkość i siłę 

ekonomiczną przedsiębiorstwa, gdyż 

odzwierciedlają one wpływ, jaki mogło 

ono wywierać na rynek. Ponadto 

powtarzające się naruszenia ze strony tego 

samego sprawcy świadczą o jego 

skłonności do ich popełniania i są w 

związku z tym bardzo znaczącym 

sygnałem wagi danego postępowania, a co 

za tym idzie konieczności podwyższenia 

kary w celu uzyskania skutku 

odstraszającego. Przy określaniu grzywien, 

jakie krajowe organy ochrony konkurencji 

mają nałożyć, powinny one uwzględniać 

wartość sprzedaży towarów i usług, którą 

osiąga przedsiębiorstwo i której 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 

naruszenie. Podobnie, krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny być 

uprawnione do podwyższenia grzywny, 

jaka ma zostać nałożona na 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw, jeżeli wydaniu przez 

Komisję lub krajowy organ ds. ochrony 

konkurencji decyzji w sprawie naruszenia 

przez nie art. 101 lub 102 TFUE w 

dalszym ciągu popełniają to samo 
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naruszenie lub popełniają podobne 

naruszenie. 

naruszenie lub popełniają podobne 

naruszenie. W żadnym wypadku 

odszkodowanie wypłacone przez 

przedsiębiorstwo w wyniku ugody nie 

może zostać odliczone od kwoty grzywny. 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Aby grzywny nakładane za 

naruszenie art. 101 i 102 TFUE 

odzwierciedlały znaczenie ekonomiczne 

naruszenia, krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny uwzględniać jego 

wagę. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny także móc 

wyznaczać grzywny proporcjonalne do 

czasu trwania naruszenia. Czynniki te 

należy oceniać zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. W szczególności, jeżeli 

chodzi o ocenę wagi naruszenia, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że należy wziąć pod uwagę 

okoliczności sprawy, warunki, w których 

doszło do naruszenia, i skutek 

odstraszający grzywien. Do czynników, 

które mogą stanowić część tej oceny, 

zalicza się obrót z tytułu towarów i usług, 

w odniesieniu do których dopuszczono się 

naruszenia, a także wielkość i siłę 

ekonomiczną przedsiębiorstwa, gdyż 

odzwierciedlają one wpływ, jaki mogło 

ono wywierać na rynek. Ponadto 

powtarzające się naruszenia ze strony tego 

samego sprawcy świadczą o jego 

skłonności do ich popełniania i są w 

związku z tym bardzo znaczącym 

sygnałem wagi danego postępowania, a co 

(32) Aby grzywny nakładane za 

naruszenie art. 101 i 102 TFUE 

odzwierciedlały znaczenie ekonomiczne 

naruszenia, krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny uwzględniać jego 

wagę. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny także móc 

wyznaczać grzywny proporcjonalne do 

czasu trwania naruszenia. Czynniki te 

należy oceniać zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. W szczególności, jeżeli 

chodzi o ocenę wagi naruszenia, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że należy wziąć pod uwagę 

okoliczności sprawy, warunki, w których 

doszło do naruszenia, i skutek 

odstraszający grzywien. Do czynników, 

które mogą stanowić część tej oceny, 

zalicza się obrót z tytułu towarów i usług, 

w odniesieniu do których dopuszczono się 

naruszenia, a także wielkość i siłę 

ekonomiczną przedsiębiorstwa, gdyż 

odzwierciedlają one wpływ, jaki mogło 

ono wywierać na rynek, np. czy jest to 

małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) o 

ograniczonej sile rynkowej. Ponadto 

powtarzające się naruszenia ze strony tego 

samego sprawcy świadczą o jego 

skłonności do ich popełniania i są w 
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za tym idzie konieczności podwyższenia 

kary w celu uzyskania skutku 

odstraszającego. Przy określaniu grzywien, 

jakie krajowe organy ochrony konkurencji 

mają nałożyć, powinny one uwzględniać 

wartość sprzedaży towarów i usług, którą 

osiąga przedsiębiorstwo i której 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 

naruszenie. Podobnie, krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny być 

uprawnione do podwyższenia grzywny, 

jaka ma zostać nałożona na 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw, jeżeli wydaniu przez 

Komisję lub krajowy organ ds. ochrony 

konkurencji decyzji w sprawie naruszenia 

przez nie art. 101 lub 102 TFUE w 

dalszym ciągu popełniają to samo 

naruszenie lub popełniają podobne 

naruszenie. 

związku z tym bardzo znaczącym 

sygnałem wagi danego postępowania, a co 

za tym idzie konieczności podwyższenia 

kary w celu uzyskania skutku 

odstraszającego. Przy określaniu grzywien, 

jakie krajowe organy ochrony konkurencji 

mają nałożyć, powinny one uwzględniać 

wartość sprzedaży towarów i usług, którą 

osiąga przedsiębiorstwo i której 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 

naruszenie. Podobnie, krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny być 

uprawnione do podwyższenia grzywny, 

jaka ma zostać nałożona na 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw, jeżeli wydaniu przez 

Komisję lub krajowy organ ds. ochrony 

konkurencji decyzji w sprawie naruszenia 

przez nie art. 101 lub 102 TFUE w 

dalszym ciągu popełniają to samo 

naruszenie lub popełniają podobne 

naruszenie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nawet kartele prowadzone przez przedsiębiorstwa z ograniczoną gamą produktów mogą 

szkodzić konsumentom i innym przedsiębiorstwom. Nie można ich karać w mniejszym 

wymiarze tylko z tego powodu. Przy ustalaniu wysokości grzywien krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny jednak uwzględniać ograniczoną siłę rynkową MŚP. Ponadto dyrektywa 

w sprawie roszczeń odszkodowawczych stanowi, że krajowe organy ochrony konkurencji 

mają swobodę, ale nie obowiązek uwzględniania odszkodowań wypłacanych klientom. 

Zobowiązanie do odliczenia odszkodowania od grzywny zmniejsza ogólną kwotę grzywny i 

sprawia, że antykonkurencyjne zachowanie przedsiębiorstw bardziej się opłaca. Należy tego 

uniknąć. 

 

Poprawka  98 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(32) Aby grzywny nakładane za 

naruszenie art. 101 i 102 TFUE 

odzwierciedlały znaczenie ekonomiczne 

naruszenia, krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny uwzględniać jego 

wagę. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny także móc 

wyznaczać grzywny proporcjonalne do 

czasu trwania naruszenia. Czynniki te 

należy oceniać zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. W szczególności, jeżeli 

chodzi o ocenę wagi naruszenia, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że należy wziąć pod uwagę 

okoliczności sprawy, warunki, w których 

doszło do naruszenia, i skutek 

odstraszający grzywien. Do czynników, 

które mogą stanowić część tej oceny, 

zalicza się obrót z tytułu towarów i usług, 

w odniesieniu do których dopuszczono się 

naruszenia, a także wielkość i siłę 

ekonomiczną przedsiębiorstwa, gdyż 

odzwierciedlają one wpływ, jaki mogło 

ono wywierać na rynek. Ponadto 

powtarzające się naruszenia ze strony tego 

samego sprawcy świadczą o jego 

skłonności do ich popełniania i są w 

związku z tym bardzo znaczącym 

sygnałem wagi danego postępowania, a co 

za tym idzie konieczności podwyższenia 

kary w celu uzyskania skutku 

odstraszającego. Przy określaniu grzywien, 

jakie krajowe organy ochrony konkurencji 

mają nałożyć, powinny one uwzględniać 

wartość sprzedaży towarów i usług, którą 

osiąga przedsiębiorstwo i której 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 

naruszenie. Podobnie, krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny być 

uprawnione do podwyższenia grzywny, 

jaka ma zostać nałożona na 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw, jeżeli wydaniu przez 

Komisję lub krajowy organ ds. ochrony 

konkurencji decyzji w sprawie naruszenia 

przez nie art. 101 lub 102 TFUE w 

dalszym ciągu popełniają to samo 

(32) Aby grzywny nakładane za 

naruszenie art. 101 i 102 TFUE 

odzwierciedlały znaczenie ekonomiczne 

naruszenia, krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny uwzględniać jego 

wagę. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny także móc 

wyznaczać grzywny proporcjonalne do 

czasu trwania naruszenia. Czynniki te 

należy oceniać zgodnie z orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. W szczególności, jeżeli 

chodzi o ocenę wagi naruszenia, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że należy wziąć pod uwagę 

okoliczności sprawy, warunki, w których 

doszło do naruszenia, i skutek 

odstraszający grzywien. Do czynników, 

które mogą stanowić część tej oceny, 

zalicza się obrót z tytułu towarów i usług, 

w odniesieniu do których dopuszczono się 

naruszenia, a także wielkość i siłę 

ekonomiczną przedsiębiorstwa, w 

szczególności to, czy jest ono małym i 

średnim przedsiębiorstwem (MŚP), gdyż 

odzwierciedlają one wpływ, jaki mogło 

ono wywierać na rynek. Ponadto 

powtarzające się naruszenia ze strony tego 

samego sprawcy świadczą o jego 

skłonności do ich popełniania i są w 

związku z tym bardzo znaczącym 

sygnałem wagi danego postępowania, a co 

za tym idzie konieczności podwyższenia 

kary w celu uzyskania skutku 

odstraszającego. Przy określaniu grzywien, 

jakie krajowe organy ochrony konkurencji 

mają nałożyć, powinny one uwzględniać 

wartość sprzedaży towarów i usług, którą 

osiąga przedsiębiorstwo i której 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 

naruszenie. Podobnie, krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny być 

uprawnione do podwyższenia grzywny, 

jaka ma zostać nałożona na 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw, jeżeli wydaniu przez 

Komisję lub krajowy organ ds. ochrony 

konkurencji decyzji w sprawie naruszenia 
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naruszenie lub popełniają podobne 

naruszenie. 

przez nie art. 101 lub 102 TFUE w 

dalszym ciągu popełniają to samo 

naruszenie lub popełniają podobne 

naruszenie. 

Or. en 

 

Poprawka  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Doświadczenie pokazuje, że w 

naruszeniach reguł konkurencji rolę 

regularnie odgrywają związki 

przedsiębiorstw i krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny być w stanie 

skutecznie karać te związki. Oceniając 

wagę naruszenia w celu ustalenia kwoty 

grzywny w postępowaniu wszczętym 

przeciwko związkowi przedsiębiorstw w 

przypadku, gdy naruszenie dotyczy 

działalności jego członków, należy 

uwzględnić sumę sprzedaży towarów i 

usług, którą osiągnęły przedsiębiorstwa 

będące członkami tego związku i której 

bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 

naruszenie. W celu zapewnienia 

skutecznego ściągania grzywien 

nałożonych na związki przedsiębiorstw za 

naruszenia, jakich się dopuściły, 

konieczne jest ustalenie warunków, na 

jakich krajowe organy ochrony 

konkurencji mogą domagać się zapłaty 

grzywien od członków związku, w 

przypadku gdy związek nie jest 

wypłacalny. Czyniąc to, krajowe organy 

ochrony konkurencji powinny brać pod 

uwagę względną wielkość przedsiębiorstw 

należących do związku, a szczególnie 

sytuację małych i średnich 

przedsiębiorstw. Zapłata grzywny przez 

jednego członka związku lub kilku jego 

skreśla się 
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członków pozostaje bez uszczerbku dla 

przepisów prawa krajowego, które 

przewidują odzyskanie zapłaconej kwoty 

od innych członków związku. 

Or. en 

 

Poprawka  100 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie nie niższym niż 10 % 

całkowitego światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie nie wyższym niż 10 % 

całkowitego światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. 

Or. de 

 

Poprawka  101 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie nie niższym niż 10 % 

całkowitego światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie co najmniej 10 % całkowitego 

światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Dariusz Rosati 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie nie niższym niż 10 % 

całkowitego światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie nie niższym niż 10 % 

całkowitego światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. 
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Or. en 

 

Poprawka  103 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie nie niższym niż 10 % 

całkowitego światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie nie niższym niż 12 % 

całkowitego światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

Or. en 

 

Poprawka  104 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 



 

PE613.265v01-00 48/142 AM\1138283PL.docx 

PL 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie nie niższym niż 10 % 

całkowitego światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie co najmniej 10 % całkowitego 

światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

Or. en 

 

Poprawka  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

poziomie nie niższym niż 10 % 

całkowitego światowego obrotu danego 

przedsiębiorstwa. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

(34) Stopień, w jakim nakładane 

grzywny wywołują skutek odstraszający, 

jest bardzo zróżnicowany w zależności od 

państwa, a w niektórych państwach 

członkowskich maksymalna kwota 

grzywny, jaką można wyznaczyć, jest 

bardzo niska. Aby grzywny nakładane 

przez krajowe organy ochrony konkurencji 

miały skutek odstraszający, maksymalna 

kwota grzywny powinna zostać ustalona na 

co najmniej 10 % całkowitego światowego 

obrotu danego przedsiębiorstwa. Nie 

powinno to stanowić przeszkody dla 

utrzymania lub wprowadzenia przez 

państwa członkowskie wyższej 

maksymalnej kwoty grzywny. 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Alfred Sant 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 36 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Różnice między programami 

łagodzenia kar na szczeblu państw 

członkowskich mogą także zagrażać 

równym warunkom działania dla 

przedsiębiorstw prowadzących działalność 

na rynku wewnętrznym. Należy w związku 

z tym zwiększyć pewność prawa przez 

zmniejszenie tych różnic. 

(36) Różnice między programami 

łagodzenia kar na szczeblu państw 

członkowskich mogą w niektórych 

przypadkach zagrażać równym warunkom 

działania dla przedsiębiorstw 

prowadzących działalność na rynku 

wewnętrznym. Należy w związku z tym 

zwiększyć pewność prawa przez 

zmniejszenie tych różnic. 

Or. en 

 

Poprawka  107 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 36 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Różnice między programami 

łagodzenia kar na szczeblu państw 

członkowskich mogą także zagrażać 

równym warunkom działania dla 

przedsiębiorstw prowadzących działalność 

na rynku wewnętrznym. Należy w związku 

z tym zwiększyć pewność prawa przez 

zmniejszenie tych różnic. 

(36) Różnice między programami 

łagodzenia kar na szczeblu państw 

członkowskich mogą także zagrażać 

równym warunkom działania dla 

przedsiębiorstw prowadzących działalność 

na rynku wewnętrznym. Należy w związku 

z tym zwiększyć pewność prawa przez 

wzmocnioną współpracę między 

krajowymi organami ochrony 

konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka  108 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Jeżeli spełnione są pewne warunki, 

krajowe organy ochrony konkurencji 

powinny zwalniać przedsiębiorstwa z 

grzywien lub obniżać ich wysokość. 

Należy uznać, że przedsiębiorstwa 

przekazały krajowemu organowi ochrony 

konkurencji dowody dotyczące tajnego 

kartelu umożliwiające temu organowi 

stwierdzenie naruszenia art. 101 TFUE, 

jeżeli w momencie przekazania takich 

dowodów przez przedsiębiorstwo organ ten 

nie miał wystarczających dowodów, aby 

stwierdzić naruszenie art. 101 TFUE w 

związku z tym samym kartelem. 

(37) Jeżeli spełnione są pewne warunki, 

krajowe organy ochrony konkurencji 

powinny zwalniać przedsiębiorstwa z 

grzywien lub obniżać ich wysokość. 

Należy uznać, że przedsiębiorstwa 

przekazały krajowemu organowi ochrony 

konkurencji lub Komisji dowody 

dotyczące tajnego kartelu umożliwiające 

temu organowi stwierdzenie naruszenia art. 

101 TFUE, jeżeli w momencie przekazania 

takich dowodów przez przedsiębiorstwo 

organ ten nie miał wystarczających 

dowodów, aby stwierdzić naruszenie art. 

101 TFUE w związku z tym samym 

kartelem. 

Or. en 

 

Poprawka  109 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Wnioskodawcy powinni mieć 

możliwość ubiegania się o złagodzenie kar 

na piśmie lub, w stosownych przypadkach, 

w inny sposób, który nie prowadzi do 

przedstawienia dokumentów, informacji 

lub innych materiałów, które znajdują się 

w posiadaniu wnioskodawcy lub nad 

którymi sprawuje on pieczę lub kontrolę. 

W tym celu krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

systemem, który umożliwia im 

przyjmowanie oświadczeń w ramach 

programu łagodzenia kar, składanych 

ustnie lub w inny sposób, w tym w postaci 

cyfrowej. 

(38) Wnioskodawcy powinni mieć 

możliwość ubiegania się o złagodzenie kar 

na piśmie lub, w stosownych przypadkach, 

w inny sposób, który nie prowadzi do 

przedstawienia dokumentów, informacji 

lub innych materiałów, które znajdują się 

w posiadaniu wnioskodawcy lub nad 

którymi sprawuje on pieczę lub kontrolę. 

W tym celu krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny dysponować 

systemem, który umożliwia im 

przyjmowanie oświadczeń w ramach 

programu łagodzenia kar, składanych 

ustnie lub w inny sposób, w tym w postaci 

cyfrowej. Aby ułatwić przedsiębiorstwom 
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składanie wniosków do programów 

łagodzenia kar, państwa członkowskie 

dopilnowują, by krajowe organy ochrony 

konkurencji przyjmowały wnioski o 

złagodzenie kar w każdym z języków 

roboczych Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  110 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Wnioskodawcy, którzy wystąpili do 

Komisji Europejskiej z wnioskiem o 

złagodzenie kar w związku z 

domniemanym tajnym kartelem, powinni 

mieć możliwość złożenia wniosków w 

formie uproszczonej dotyczących tego 

samego kartelu do tych krajowych 

organów ochrony konkurencji, które uznają 

za właściwe. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny przyjąć wnioski w 

formie uproszczonej, które zawierają 

minimalny zestaw informacji dotyczących 

domniemanego kartelu, i przed 

przystąpieniem do działania w tej sprawie 

nie powinny żądać dodatkowych 

informacji wykraczających poza to 

określone minimum. Jeżeli jednak zakres 

wniosku o złagodzenie kar złożonego do 

Komisji ulegnie zmianie, na 

wnioskodawcach spoczywa obowiązek 

powiadomienia o tym fakcie krajowych 

organów ochrony konkurencji, do których 

złożyli oni wnioski w formie uproszczonej. 

Krajowe organy ochrony konkurencji 

powinny wydać wnioskodawcom 

potwierdzenie z podaniem daty i godziny 

odbioru oraz poinformować ich, czy 

otrzymały już jakiś wcześniejszy wniosek 

(39) Wnioskodawcy, którzy wystąpili do 

Komisji Europejskiej z wnioskiem o 

złagodzenie kar w związku z 

domniemanym tajnym kartelem, powinni 

mieć możliwość złożenia wniosków w 

formie uproszczonej dotyczących tego 

samego kartelu do tych krajowych 

organów ochrony konkurencji, które uznają 

za właściwe. Krajowe organy ochrony 

konkurencji powinny przyjąć wnioski w 

formie uproszczonej, które zawierają 

minimalny zestaw informacji dotyczących 

domniemanego kartelu. Krajowe organy 

ochrony konkurencji pragnące zbadać 

sprawy, w odniesieniu do których 

otrzymują wnioski w formie uproszczonej, 

powinny skontaktować się z Komisją 

Europejską, a obie instytucje powinny 

uzgodnić, która z nich przejmuje 

inicjatywę. Jeżeli krajowy organ ochrony 

konkurencji, który otrzymał wniosek w 

formie uproszczonej, nie wyrazi woli 

przeprowadzenia dochodzenia w danej 

sprawie, nie powinien on żądać 

dodatkowych informacji wykraczających 

poza określone minimum, zanim wyrazi 

zamiar podjęcia działań w tej sprawie. 

Jeżeli jednak zakres wniosku o złagodzenie 
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w formie uproszczonej lub wniosek o 

złagodzenie kary w odniesieniu do tego 

samego kartelu. Jeżeli Komisja postanowi 

nie podejmować żadnych działań w danej 

sprawie albo nie podejmować ich w jakiejś 

jej części, wnioskodawcy powinni mieć 

możliwość złożenia pełnych wniosków o 

złagodzenie kary do tych krajowych 

organów ochrony konkurencji, do których 

złożyli wnioski w formie uproszczonej. 

kar złożonego do Komisji ulegnie zmianie, 

na wnioskodawcach spoczywa obowiązek 

powiadomienia o tym fakcie krajowych 

organów ochrony konkurencji, do których 

złożyli oni wnioski w formie uproszczonej. 

Krajowe organy ochrony konkurencji 

powinny wydać wnioskodawcom 

potwierdzenie z podaniem daty i godziny 

odbioru oraz poinformować ich, czy 

otrzymały już jakiś wcześniejszy wniosek 

w formie uproszczonej lub wniosek o 

złagodzenie kary w odniesieniu do tego 

samego kartelu. W przypadku gdy Komisja 

postanowi nie podejmować żadnych 

działań w danej sprawie albo nie 

podejmować ich w jakiejś jej części, 

wnioskodawcy powinni mieć możliwość 

złożenia pełnych wniosków o złagodzenie 

kary do tych krajowych organów ochrony 

konkurencji, do których złożyli wnioski w 

formie uproszczonej. 

Or. en 

 

Poprawka  111 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 40 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Niepewność prawa co do tego, czy 

pracownicy przedsiębiorstw są chronieni 

przed indywidualnymi sankcjami, może 

zniechęcać potencjalnych wnioskodawców, 

którzy mogliby wystąpić o złagodzenie 

kar. Obecni i byli pracownicy i dyrektorzy 

przedsiębiorstw, które zwracają się do 

organów ochrony konkurencji o zwolnienie 

z grzywien, powinni być zatem chronieni 

przed wszelkimi sankcjami, jakie mogłyby 

zostać nałożone przez władze publiczne za 

ich udział w tajnym kartelu, którego 

dotyczy wniosek. Taka ochrona powinna 

(40) Niepewność prawa co do tego, czy 

pracownicy przedsiębiorstw są chronieni 

przed indywidualnymi sankcjami, może 

zniechęcać potencjalnych wnioskodawców, 

którzy mogliby wystąpić o złagodzenie 

kar. Obecni i byli pracownicy i dyrektorzy 

przedsiębiorstw, które zwracają się do 

organów ochrony konkurencji o zwolnienie 

z grzywien, powinni być zatem chronieni 

przed wszelkimi sankcjami, jakie mogłyby 

zostać nałożone przez władze publiczne za 

ich udział w tajnym kartelu, którego 

dotyczy wniosek. Taka ochrona powinna 
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być uzależniona od aktywnej współpracy 

tych pracowników i dyrektorów z 

właściwymi krajowymi organami ochrony 

konkurencji oraz od tego, czy wniosek o 

zwolnienie z grzywien poprzedza 

wszczęcie postępowania karnego. 

być uzależniona od aktywnej współpracy 

tych pracowników i dyrektorów z 

właściwymi krajowymi organami ochrony 

konkurencji oraz od tego, czy wniosek o 

zwolnienie z grzywien poprzedza 

wszczęcie postępowania karnego. Na ściśle 

określonych warunkach państwa 

członkowskie mogą podjąć decyzję o 

ochronie pracowników przed 

indywidualnymi sankcjami, jeżeli wniosek 

o zwolnienie z grzywny zostanie złożony 

po rozpoczęciu postępowania karnego. 

Or. en 

 

Poprawka  112 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 41 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) W systemie kompetencji 

równoległych w odniesieniu do stosowania 

art. 101 i 102 TFUE wymagana jest ścisła 

współpraca między krajowymi organami 

ochrony konkurencji. W szczególności, 

kiedy jeden krajowy organ ochrony 

konkurencji przeprowadza kontrolę w 

imieniu innego krajowego organu ochrony 

konkurencji na podstawie art. 22 ust. 1 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, 

należy umożliwić obecność urzędników 

organu wnioskującego, tak by mogli oni 

służyć wsparciem w celu skuteczniejszego 

przeprowadzenia kontroli przez 

zapewnienie dodatkowych zasobów oraz 

wiedzy fachowej, w tym wiedzy 

technicznej. 

(41) W systemie kompetencji 

równoległych w odniesieniu do stosowania 

art. 101 i 102 TFUE wymagana jest ścisła 

współpraca między krajowymi organami 

ochrony konkurencji oraz między 

krajowymi organami ochrony konkurencji 

a Komisją. W szczególności, kiedy jeden 

krajowy organ ochrony konkurencji 

przeprowadza kontrolę w imieniu innego 

krajowego organu ochrony konkurencji na 

podstawie art. 22 ust. 1 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1/2003, należy umożliwić 

obecność urzędników organu 

wnioskującego, tak by mogli oni służyć 

wsparciem w celu skuteczniejszego 

przeprowadzenia kontroli przez 

zapewnienie dodatkowych zasobów oraz 

wiedzy fachowej, w tym wiedzy 

technicznej. 

Or. en 
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Poprawka  113 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 42 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Podobnie należy wprowadzić 

rozwiązania, które umożliwią krajowym 

organom ochrony konkurencji zwrócenie 

się o wzajemną pomoc dotyczącą 

powiadomienia o wstępnych 

zastrzeżeniach i decyzjach, a także 

egzekwowania decyzji o nałożeniu 

grzywien lub okresowych kar pieniężnych, 

w sytuacji gdy dane przedsiębiorstwo nie 

posiada siedziby prawnej na terenie danego 

państwa członkowskiego. Zapewniłoby to 

skuteczne stosowanie art. 101 i 102 TFUE 

oraz przyczyniłoby się do należytego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

(42) Podobnie należy wprowadzić 

rozwiązania, które umożliwią krajowym 

organom ochrony konkurencji zwrócenie 

się o wzajemną pomoc dotyczącą 

powiadomienia o wstępnych 

zastrzeżeniach i decyzjach, a także 

egzekwowania decyzji o nałożeniu 

grzywien lub okresowych kar pieniężnych, 

w sytuacji gdy dane przedsiębiorstwo nie 

posiada siedziby prawnej na terenie danego 

państwa członkowskiego. Zapewniłoby to 

skuteczne stosowanie art. 101 i 102 TFUE 

oraz przyczyniłoby się do należytego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. Aby 

zachęcić do wzajemnej pomocy, organy 

współpracujące powinny mieć możliwość 

odzyskania odpowiednich kosztów 

związanych z powiadomieniem o takich 

decyzjach i ich wykonaniem. 

Or. en 

 

Poprawka  114 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 45 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Ryzyko ujawnienia materiałów 

obciążających wnioskodawcę poza 

dochodzeniem, na użytek którego zostały 

przekazane, może osłabić skuteczność 

skreśla się 



 

AM\1138283PL.docx 55/142 PE613.265v01-00 

 PL 

zachęt dla potencjalnych wnioskodawców, 

którzy mogliby wystąpić o złagodzenie kar, 

do współpracy z organami ochrony 

konkurencji. W związku z tym, bez 

względu na formę składanych oświadczeń 

w ramach programu łagodzenia kar, 

informacje w nich zawarte i uzyskane w 

wyniku dostępu do akt powinny być 

wykorzystywane wyłącznie w razie 

potrzeby w celu wykonywania prawa do 

obrony w postępowaniu przed sądami 

państw członkowskich w pewnych bardzo 

ograniczonych przypadkach bezpośrednio 

związanych ze sprawą, w której udzielono 

dostępu do akt. Nie powinno to 

uniemożliwiać organom ochrony 

konkurencji publikowania decyzji zgodnie 

z mającym zastosowanie prawem Unii lub 

prawem krajowym. 

Or. en 

 

Poprawka  115 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsza dyrektywa wprowadza 

określone zasady, które pozwolą zapewnić 

krajowym organom ochrony konkurencji 

niezbędne gwarancje niezależności, zasoby 

oraz uprawnienia egzekucyjne oraz w 

zakresie nakładania grzywien konieczne do 

skutecznego stosowania art. 101 i 102 

TFUE, tak aby nie dochodziło do zakłóceń 

konkurencji na rynku wewnętrznym oraz 

aby konsumenci i przedsiębiorstwa nie 

ponosili strat w wyniku przepisów lub 

środków krajowych utrudniających 

krajowym organom ochrony konkurencji 

skuteczne egzekwowanie prawa. Zakres 

dyrektywy obejmuje stosowanie art. 101 i 

1. Niniejsza dyrektywa wprowadza 

określone zasady, które pozwolą zapewnić 

krajowym organom ochrony konkurencji 

niezbędne gwarancje niezależności, zasoby 

oraz uprawnienia egzekucyjne oraz w 

zakresie nakładania grzywien konieczne do 

skutecznego stosowania art. 101 i 102 

TFUE, tak aby nie dochodziło do zakłóceń 

konkurencji na rynku wewnętrznym oraz 

aby konsumenci i przedsiębiorstwa, w 

szczególności małe i średnie 

przedsiębiorstwa, nie ponosili strat w 

wyniku przepisów lub środków krajowych 

utrudniających krajowym organom 

ochrony konkurencji skuteczne 
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102 TFUE oraz krajowych przepisów 

prawa konkurencji stosowanych 

równolegle z art. 101 i 102 TFUE do tych 

samych przypadków, z wyjątkiem art. 29 

ust. 2, który odnosi się także do stosowania 

wyłącznie krajowego prawa konkurencji. 

egzekwowanie prawa. Zakres dyrektywy 

obejmuje stosowanie art. 101 i 102 TFUE 

oraz krajowych przepisów prawa 

konkurencji stosowanych równolegle z art. 

101 i 102 TFUE do tych samych 

przypadków, z wyjątkiem art. 29 ust. 2, 

który odnosi się także do stosowania 

wyłącznie krajowego prawa konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka  116 

Andreas Schwab 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) „niezależny adwokat” oznacza 

prawnika zewnętrznego, który nie jest 

związany z klientem stosunkiem pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  117 

Thierry Cornillet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wykonywanie uprawnień, o których mowa 

w niniejszej dyrektywie, przez krajowe 

organy ochrony konkurencji podlega 

odpowiednim zabezpieczeniom, w tym w 

odniesieniu do poszanowania praw 

przedsiębiorstw do obrony i prawa do 

skutecznego środka prawnego przed 

sądem, zgodnie z zasadami ogólnymi 

prawa Unii i Kartą praw podstawowych 

Unii Europejskiej. 

Wykonywanie uprawnień, o których mowa 

w niniejszej dyrektywie, przez krajowe 

organy ochrony konkurencji podlega 

odpowiednim zabezpieczeniom, w tym w 

odniesieniu do poszanowania praw 

przedsiębiorstw do obrony i prawa do 

skutecznego środka prawnego przed 

sądem, zgodnie z zasadami ogólnymi 

prawa Unii i Kartą praw podstawowych 

Unii Europejskiej oraz art. 6 europejskiej 

konwencji praw człowieka. 



 

AM\1138283PL.docx 57/142 PE613.265v01-00 

 PL 

 Sądy są uprawnione do dokonywania 

przeglądu decyzji krajowych organów 

ochrony konkurencji. Przegląd ten nie 

ogranicza się do kontroli legalności, lecz 

dotyczy również istoty sprawy, w tym 

uzasadnienia dotyczącego praktyk 

antykonkurencyjnych oraz oceny 

proporcjonalności sankcji. 

Or. en 

 

Poprawka  118 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wykonywanie uprawnień, o których mowa 

w niniejszej dyrektywie, przez krajowe 

organy ochrony konkurencji podlega 

odpowiednim zabezpieczeniom, w tym w 

odniesieniu do poszanowania praw 

przedsiębiorstw do obrony i prawa do 

skutecznego środka prawnego przed 

sądem, zgodnie z zasadami ogólnymi 

prawa Unii i Kartą praw podstawowych 

Unii Europejskiej. 

Wykonywanie uprawnień, o których mowa 

w niniejszej dyrektywie, przez krajowe 

organy ochrony konkurencji odbywa się z 

poszanowaniem ogólnych zasad prawa 

Unii oraz Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W związku z tym państwa 

członkowskie zapewniają, aby 

wykonywanie tych uprawnień podlegało 

odpowiednim zabezpieczeniom w 

odniesieniu do poszanowania praw 

przedsiębiorstw do obrony, takich jak 

prawo dostępu do akt, prawo do bycia 

wysłuchanym, prawo do skutecznego 

środka odwoławczego przed sądem oraz 

prawo do rzetelnego procesu sądowego. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka precyzuje prawa przedsiębiorstw do odpowiednich zabezpieczeń w celu 

zagwarantowania rzetelnego procesu sądowego oraz ogólnounijnego jednolitego standardu. 

 

Poprawka  119 

Markus Ferber 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wykonywanie uprawnień, o których mowa 

w niniejszej dyrektywie, przez krajowe 

organy ochrony konkurencji podlega 

odpowiednim zabezpieczeniom, w tym w 

odniesieniu do poszanowania praw 

przedsiębiorstw do obrony i prawa do 

skutecznego środka prawnego przed 

sądem, zgodnie z zasadami ogólnymi 

prawa Unii i Kartą praw podstawowych 

Unii Europejskiej. 

Wykonywanie uprawnień, o których mowa 

w niniejszej dyrektywie, przez krajowe 

organy ochrony konkurencji podlega 

odpowiednim zabezpieczeniom, w tym w 

odniesieniu do poszanowania praw 

przedsiębiorstw do obrony i prawa do 

skutecznego środka prawnego przed 

sądem, zgodnie z zasadami ogólnymi 

prawa Unii i Kartą praw podstawowych 

Unii Europejskiej oraz art. 6 europejskiej 

Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności określa 

standardy dotyczące prawa do rzetelnego procesu sądowego, które muszą obowiązywać 

również w przypadku postępowania z zakresu prawa konkurencji. 

 

Poprawka  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji 

przestrzegały przynajmniej poufności 

pisemnej korespondencji między klientami 

a ich adwokatami – co obejmuje zarówno 

prawników zewnętrznych, jak i 

wewnętrznych doradców prawnych – pod 

warunkiem, że taka korespondencja 

prowadzona jest w celach i w interesie 

prawa klienta do obrony w 

postępowaniach związanych z 

egzekwowaniem art. 101 i 102 TFUE oraz 
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że jest ona prowadzona z niezależnymi 

adwokatami. 

Or. en 

 

Poprawka  121 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Nie naruszając obowiązku zapewnienia 

wykonania art. 101 i 102 TFUE przez 

krajowy organ ochrony konkurencji, 

państwa członkowskie zapewniają 

przedsiębiorstwom prawo do odwołania 

się od ostatecznej decyzji podjętej przez 

krajowy organ ochrony konkurencji 

zgodnie z art. 47 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

Or. en 

Poprawka  122 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Organy sądowe muszą być uprawnione do 

rozpatrywania decyzji krajowych organów 

ochrony konkurencji dzięki skutecznym 

procedurom odwoławczym. 

Or. fr 

 

Poprawka  123 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W okresie dochodzenia w sprawie 

zarzucanego naruszenia i przed podjęciem 

decyzji przez krajowy organ ochrony 

konkurencji państwa członkowskie 

zapewniają, aby przedsiębiorstwa miały 

wystarczającą pewność prawa 

pozwalającą im kontynuować działalność. 

Or. en 

 

Poprawka  124 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) pracownicy i członkowie organu 

decyzyjnego krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji mogli 

wykonywać swoje obowiązki i 

uprawnienia związane ze stosowaniem art. 

101 i 102 TFUE niezależnie od wpływów 

politycznych i innych wpływów 

zewnętrznych; 

a) pracownicy i członkowie organu 

decyzyjnego krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji mogli 

wykonywać swoje obowiązki i 

uprawnienia związane ze stosowaniem art. 

101 i 102 TFUE niezależnie od wpływów 

politycznych i innych wpływów 

zewnętrznych. W szczególności 

członkowie organu decyzyjnego 

krajowych administracyjnych organów 

ochrony konkurencji nie mogą być 

mianowani przez organ polityczny; 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) pracownicy i członkowie organu 

decyzyjnego krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji mogli 

wykonywać swoje obowiązki i 

uprawnienia związane ze stosowaniem art. 

101 i 102 TFUE niezależnie od wpływów 

politycznych i innych wpływów 

zewnętrznych; 

a) dyrektor, pracownicy i członkowie 

organu decyzyjnego krajowych 

administracyjnych organów ochrony 

konkurencji mogli wykonywać swoje 

obowiązki i uprawnienia związane ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE 

niezależnie od wpływów politycznych i 

innych wpływów zewnętrznych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Termin „pracownicy” nie zawsze obejmuje dyrektora organu, gdyż stanowisko to może być 

obsadzane w drodze mianowania, a nie powołania na urzędnika służby cywilnej; poza tym 

dyrektor nie jest automatycznie członkiem zarządu danego organu. W większości państw 

członkowskich poprawka ta nie będzie miała żadnego skutku, niemniej jednak dyrektywa 

powinna być jasna. 

 

Poprawka  126 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) podczas wykonywania obowiązków 

lub uprawnień związanych ze stosowaniem 

art. 101 i 102 TFUE pracownicy i 

członkowie organu decyzyjnego krajowych 

administracyjnych organów ochrony 

konkurencji nie zwracali się o instrukcje do 

żadnego rządu ani innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego ani nie 

przyjmowali od nich żadnych instrukcji; 

b) podczas rekrutacji pracowników, 

wykonywania obowiązków lub uprawnień 

związanych ze stosowaniem art. 101 i 102 

TFUE pracownicy i członkowie organu 

decyzyjnego krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji nie zwracali 

się o instrukcje do żadnego rządu ani 

innego podmiotu publicznego lub 

prywatnego ani nie przyjmowali od nich 

żadnych instrukcji; 

Or. en 

 

Poprawka  127 
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Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) podczas wykonywania obowiązków 

lub uprawnień związanych ze stosowaniem 

art. 101 i 102 TFUE pracownicy i 

członkowie organu decyzyjnego krajowych 

administracyjnych organów ochrony 

konkurencji nie zwracali się o instrukcje do 

żadnego rządu ani innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego ani nie 

przyjmowali od nich żadnych instrukcji; 

b) podczas wykonywania obowiązków 

lub uprawnień związanych ze stosowaniem 

art. 101 i 102 TFUE dyrektor, pracownicy i 

członkowie organu decyzyjnego krajowych 

administracyjnych organów ochrony 

konkurencji nie zwracali się o instrukcje do 

żadnego rządu ani innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego ani nie 

przyjmowali od nich żadnych instrukcji; 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) pracownicy i członkowie organu 

decyzyjnego krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji 

powstrzymywali się od wszelkich działań, 

które są niezgodne z charakterem 

wykonywanych przez nich obowiązków 

oraz uprawnień w związku ze stosowaniem 

art. 101 i 102 TFUE; 

c) dyrektor, pracownicy i członkowie 

organu decyzyjnego krajowych 

administracyjnych organów ochrony 

konkurencji powstrzymywali się od 

wszelkich działań, które są niezgodne z 

charakterem wykonywanych przez nich 

obowiązków oraz uprawnień w związku ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE; 

Or. en 

 

Poprawka  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d 

 



 

AM\1138283PL.docx 63/142 PE613.265v01-00 

 PL 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) członkowie organu decyzyjnego 

krajowych administracyjnych organów 

ochrony konkurencji mogli zostać 

odwołani wyłącznie wówczas, gdy 

przestaną spełniać warunki wymagane do 

wykonywania ich obowiązków lub 

dopuszczą się poważnego uchybienia w 

świetle prawa krajowego. Podstawy do 

zwolnienia powinny być uprzednio 

określone w prawie krajowym. Nie mogą 

oni zostać zwolnieni z przyczyn 

związanych z właściwym wykonywaniem 

ich obowiązków i uprawnień w 

zastosowaniu art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2; 

d) podstawę mianowania członków 

kierownictwa i zarządu organu 

decyzyjnego krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji stanowiły 

względy merytoryczne, a procedury 

mianowania były jasne i przejrzyste; 

dyrektor członkowie organu decyzyjnego 

krajowych administracyjnych organów 

ochrony konkurencji mogli zostać 

odwołani wyłącznie wówczas, gdy 

przestaną spełniać warunki wymagane do 

wykonywania ich obowiązków lub 

dopuszczą się poważnego uchybienia w 

świetle prawa krajowego. Podstawy do 

zwolnienia powinny być uprzednio 

określone w prawie krajowym. Nie mogą 

oni zostać zwolnieni z przyczyn 

związanych z właściwym wykonywaniem 

ich obowiązków i uprawnień w 

zastosowaniu art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2; 

Or. en 

 

Poprawka  130 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 
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dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. W przypadku odrzucenia 

formalnie złożonej skargi skarżący ma 

możliwość zażądania kontroli tej decyzji 

przez sąd administracyjny. 

Or. de 

 

Poprawka  131 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. Skargi oddalone przez krajowy 

organ ochrony konkurencji ze względu na 

to, że nie stanowią priorytetu, powinny 

być przechowywane przez krajowy organ 

ochrony konkurencji w dobrze 

zorganizowanej bazie danych w celu 

łatwego wyszukiwania informacji i 

podjęcia ewentualnych działań w 

przyszłości. 

Or. en 
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Poprawka  132 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. Skarżący muszą mieć 

możliwość wniesienia o sądową kontrolę 

decyzji o odrzuceniu skargi powziętych 

przez krajowe organy ochrony 

konkurencji. 

Or. fr 

 

Poprawka  133 

Thierry Cornillet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 
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ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. Skarżący mogą domagać się 

kontroli sądowej decyzji krajowych 

organów ochrony konkurencji o 

odrzuceniu skargi. 

Or. en 

 

Poprawka  134 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. Przy ustalaniu 

priorytetów krajowe administracyjne 

organy ochrony konkurencji powinny 

skoncentrować się na strategicznych 

sektorach gospodarki. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. 

Or. en 
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Poprawka  135 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg – z wyjątkiem skarg pochodzących 

od innych organów publicznych – ze 

względu na to, że nie uważają ich za 

priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku dla 

uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów podczas 

wykonywania zadań związanych ze 

stosowaniem art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w art. 5 ust. 2. W zakresie, w 

e) Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

określania priorytetów i w razie potrzeby 

zwracania się o ekspertyzy i badania 

zewnętrzne podczas wykonywania zadań 

związanych ze stosowaniem art. 101 i 102 
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jakim krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są zobowiązane do 

rozpatrywania formalnie złożonych skarg, 

są one uprawnione do odrzucania takich 

skarg ze względu na to, że nie uważają ich 

za priorytet. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla uprawnień krajowych organów ochrony 

konkurencji do odrzucania skarg na innych 

podstawach określonych w prawie 

krajowym. 

TFUE, jak określono w art. 5 ust. 2. W 

zakresie, w jakim krajowe administracyjne 

organy ochrony konkurencji są 

zobowiązane do rozpatrywania formalnie 

złożonych skarg, są one uprawnione do 

odrzucania takich skarg ze względu na to, 

że nie uważają ich za priorytet. Pozostaje 

to bez uszczerbku dla uprawnień 

krajowych organów ochrony konkurencji 

do odrzucania skarg na innych podstawach 

określonych w prawie krajowym. 

Or. en 

 

Poprawka  137 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ea)  Krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji są uprawnione do 

zatrudniania, w granicach swojego 

budżetu i z zastrzeżeniem obowiązujących 

przepisów dotyczących pracowników i 

umów, potrzebnych im pracowników, a 

także do wykorzystywania budżetu bez 

uprzedniej zgody innej niż weryfikacja 

dostępności wystarczających środków. 

Or. en 

 

Poprawka  138 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 ea) Członkowie organu decyzyjnego 

krajowych administracyjnych organów 

ochrony konkurencji podlegają po 

zakończeniu sprawowania funkcji 

jednorocznej karencji, podczas której nie 

mogą pracować w przedsiębiorstwach, 

które były badane przez organ, którego 

byli członkiem, w okresie ostatnich pięciu 

lat. Podczas rekrutacji, a następnie co rok 

wszyscy pracownicy i członkowie organu 

decyzyjnego wypełniają formularz w celu 

ujawnienia każdego potencjalnego 

konfliktu interesów dotyczącego ich lub 

ich bliskich krewnych, który mógłby 

wystąpić w związku z badaną sprawą. 

Krajowe organy ochrony konkurencji 

muszą posiadać procedury zapewniające, 

aby pracownik mógł się wyłączyć ze 

sprawy w przypadku wystąpienia konfliktu 

interesów na początku lub w trakcie 

dochodzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, by zapewnić solidne przepisy dotyczące konfliktu interesów dla wszystkich 

krajowych organów ochrony konkurencji. 

 

Poprawka  139 

Jonás Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji opublikowały kodeks 

postępowania który, bez uszczerbku dla 

stosowania bardziej rygorystycznych 

przepisów krajowych, obejmuje co 

najmniej zasady unikania konfliktu 

interesów, w tym przepisy dotyczące 

okresów karencji i przyjmowania 
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zaproszeń, a także przepisy dotyczące 

działalności podejmowanej we własnym 

imieniu. 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) W kolejnych dwóch latach po 

zakończeniu stosunku pracy z organem 

decyzyjnym krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji pracownicy 

i członkowie tego organu nie mogą 

ubiegać się o zatrudnienie w 

przedsiębiorstwie, które jest lub było 

przedmiotem dochodzenia, gdy mieli oni 

bezpośredni związek z aktami sprawy. 

Or. en 

 

Poprawka  141 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) kierownictwo i członkowie organu 

decyzyjnego krajowych organów ochrony 

konkurencji są wybierani i powoływani 

zgodnie z jasnymi i przejrzystymi 

zasadami i procedurami ustanowionymi z 

wyprzedzeniem; 

Or. en 

 



 

AM\1138283PL.docx 71/142 PE613.265v01-00 

 PL 

Poprawka  142 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) W kolejnych dwóch latach po 

zakończeniu stosunku pracy z organem 

decyzyjnym krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji pracownicy 

i członkowie tego organu nie mogą 

ubiegać się o zatrudnienie w 

przedsiębiorstwie, które jest lub było 

przedmiotem dochodzenia, gdy mieli oni 

bezpośredni związek z aktami sprawy. 

Or. en 

 

Poprawka  143 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

(1) Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. Ponadto państwa 

członkowskie zapewniają, aby krajowe 

organy ochrony konkurencji mogły na 

własną odpowiedzialność decydować o 

wykorzystaniu przyznanych im środków 

budżetowych oraz o niezbędnych 

kwalifikacjach pracowników. Ta 

autonomia budżetowa realizowana jest 

bez uszczerbku dla krajowych przepisów i 

procedur budżetowych. 

Or. de 
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Uzasadnienie 

Aby zagwarantować niezbędną elastyczność i niezależność krajowych organów ochrony 

konkurencji, powinny one dysponować nie tylko wystarczającymi zasobami ludzkimi, 

finansowymi i technicznymi, ale również autonomią w zakresie decydowania o przyznanych 

im środkach budżetowych oraz o niezbędnych kwalifikacjach pracowników. 

 

Poprawka  144 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji mogły niezależnie zarządzać 

przydzielonymi im budżetami. Taka 

swoboda zarządzania budżetem powinna 

być realizowana w ramach krajowych 

przepisów i procedur budżetowych. 

Or. en 

 

Poprawka  145 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 
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stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. Nie naruszając 

krajowych przepisów i procedur 

budżetowych, państwa członkowskie 

zapewniają, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji były niezależne w 

wykonywaniu przyznanego budżetu. 

Or. en 

 

Poprawka  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

odpowiednie i stabilne zasoby ludzkie, 

finansowe i techniczne, w tym 

pomieszczenia i infrastrukturę, niezbędne 

do skutecznego wykonywania ich 

obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji dysponowały odrębnym 

budżetem rocznym i miały autonomię w 

wykorzystywaniu zasobów. 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 
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zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. Obejmuje to prawo 

krajowych organów ochrony konkurencji 

do niezależnego podejmowania decyzji w 

sprawie przydziału zasobów i 

wymaganych kwalifikacji pracowników. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby dysponować całkowitą i rzeczywistą niezależnością, krajowym organom ochrony 

konkurencji nie tylko trzeba przyznać zasoby wystarczające pod względem ilościowym. Należy 

również zagwarantować, aby krajowe organy ochrony konkurencji mogły przenosić zasoby 

zgodnie ze swoimi potrzebami (np. infrastruktura techniczna, badania zewnętrzne). 

 

Poprawka  148 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. Komisja powinna 

zapewnić niezbędne wsparcie techniczne 

na wniosek odpowiedniego krajowego 

organu ochrony konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe, techniczne i 

technologiczne niezbędne do skutecznego 

wykonywania ich obowiązków, w tym 

funkcji doradczej, i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka  150 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

zasoby ludzkie, finansowe i techniczne 

niezbędne do skutecznego wykonywania 

ich obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym organom ochrony konkurencji 

do dyspozycji wystarczające zasoby 

ludzkie, finansowe i techniczne niezbędne 

do skutecznego wykonywania ich 

obowiązków i uprawnień podczas 

stosowania art. 101 i 102 TFUE, jak 

określono w ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 1a. Państwa członkowskie gwarantują 

autonomię budżetową krajowych organów 

ochrony konkurencji, w tym pełną 

autonomię w zakresie podziału budżetu i 

zdolności do określenia priorytetów 

budżetowych, a także gwarantują, że 

przyznane budżety roczne nie mogą zostać 

obniżone w ciągu roku budżetowego, w 

którym przydzielono środki. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest zapewnienie krajowym organom ochrony konkurencji pewności co do zasobów 

budżetowych, tak aby mogły one planować swoje budżety na dany rok bez większych zmian 

zasobów. 

 

Poprawka  152 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji przekazywały publicznie 

dostępne sprawozdania okresowe ze 

swojej działalności organowi rządowemu 

lub parlamentarnemu. Państwa 

członkowskie dopilnowują, aby 

sprawozdania te zawierały informacje o 

mianowaniu i odwołaniu członków 

organu decyzyjnego, o ilości zasobów 

przydzielonych w danym roku oraz o 

wszelkich zmianach tej ilości w 

porównaniu z latami poprzednimi. 

Państwa członkowskie powinny również 

przekazywać te sprawozdania 

Parlamentowi Europejskiemu. 

Or. en 
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Poprawka  153 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji 

przedkładały organowi rządowemu lub 

parlamentarnemu roczne sprawozdania 

na temat działalności i zasobów. 

Sprawozdania te są publicznie dostępne. 

Komisja jest uprawniona do wszczęcia w 

poszczególnych przypadkach 

postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

przeciwko państwom członkowskim, które 

nie zagwarantują krajowym organom 

ochrony konkurencji odpowiednich 

zasobów i autonomii budżetowej 

potrzebnych do wykonywania zadań. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem jest zwiększenie odpowiedzialności i informowanie społeczeństwa o zasobach 

krajowych organów ochrony konkurencji. 

 

Poprawka  154 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja i państwa członkowskie 

zapewniają, aby wszystkie wydatki 

wykorzystane do spełnienia wymagań 

niniejszego artykułu były uznawane za 

zgodne z paktem stabilności i wzrostu, jak 

określono w artykułach 121 i 126 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej (TFUE), i nie pociągały za 

sobą żadnych działań w ramach części 

zapobiegawczej lub naprawczej paktu 

stabilności i wzrostu. 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji 

przedkładały organowi rządowemu lub 

parlamentarnemu okresowe sprawozdania 

z działalności. 

Or. en 

 

Poprawka  156 

Andreas Schwab 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość 

prowadzenia wszelkich niezbędnych 

niezapowiedzianych kontroli 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw do celów stosowania art. 

101 i 102 TFUE. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby urzędnicy i inne 

towarzyszące im osoby upoważnione przez 

krajowe organy ochrony konkurencji do 

przeprowadzania kontroli byli upoważnieni 

co najmniej do: 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość 

prowadzenia wszelkich niezbędnych 

niezapowiedzianych kontroli 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw do celów stosowania art. 

101 i 102 TFUE. Niniejsza dyrektywa nie 

uniemożliwia państwom członkowskim 

nałożenia wymogu udzielenia przez organ 

sądowy uprzedniej zgody na takie 

kontrole. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby urzędnicy i inne 
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towarzyszące im osoby upoważnione przez 

krajowe organy ochrony konkurencji do 

przeprowadzania kontroli byli upoważnieni 

co najmniej do: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 27 (projekt sprawozdania) dla większej jasności. 

 

Poprawka  157 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość 

prowadzenia wszelkich niezbędnych 

niezapowiedzianych kontroli 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw do celów stosowania art. 

101 i 102 TFUE. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby urzędnicy i inne 

towarzyszące im osoby upoważnione przez 

krajowe organy ochrony konkurencji do 

przeprowadzania kontroli byli upoważnieni 

co najmniej do: 

(1) Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość 

prowadzenia zgodnie z prawem krajowym 

wszelkich niezbędnych 

niezapowiedzianych kontroli 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw do celów stosowania art. 

101 i 102 TFUE. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby urzędnicy i inne 

towarzyszące im osoby upoważnione przez 

krajowe organy ochrony konkurencji do 

przeprowadzania kontroli byli upoważnieni 

co najmniej do: 

Or. de 

Uzasadnienie 

Ponieważ w niektórych państwach członkowskich należy uzyskać uprzednią zgodę organu 

sądowego, niniejsza poprawka ma upewnić państwa członkowskie, że nie będą zmuszone do 

osłabienia własnych wysokich standardów procesowych. 

 

Poprawka  158 

Paloma López Bermejo 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zadawania pytań przedstawicielom 

pracowników lub pracownikom 

przedsiębiorstwa lub związku 

przedsiębiorstw w celu uzyskania 

wyjaśnień odnośnie do faktów lub 

dokumentów dotyczących przedmiotu i 

celu kontroli oraz do rejestrowania 

odpowiedzi. 

e) zadawania pytań przedstawicielom 

pracowników lub pracownikom 

przedsiębiorstwa lub związku 

przedsiębiorstw w celu uzyskania 

wyjaśnień odnośnie do faktów lub 

dokumentów dotyczących przedmiotu i 

celu kontroli oraz do rejestrowania 

odpowiedzi, przy czym należy 

skrupulatnie przestrzegać praw 

pracowniczych. 

Or. en 

 

Poprawka  159 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw były zobowiązane poddać 

się kontrolom prowadzonym przez krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji. W przypadku gdy 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw sprzeciwia się kontroli 

zarządzonej przez krajowy administracyjny 

organ ochrony konkurencji lub 

zatwierdzonej przez krajowy organ 

sądowy, krajowe organy ochrony 

konkurencji mogą skorzystać z niezbędnej 

pomocy policji lub równorzędnego organu 

upoważnionego do egzekwowania 

obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, który umożliwi im przeprowadzenie 

kontroli. Taka pomoc może być również 

udzielona tytułem środka 

zapobiegawczego. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw były zobowiązane poddać 

się kontrolom prowadzonym przez krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji. Zgodnie z prawodawstwem 

krajowym kontrola wymaga uprzedniej 

zgody krajowego organu sądowego. W 

przypadku gdy przedsiębiorstwo lub 

związek przedsiębiorstw sprzeciwia się 

kontroli zarządzonej przez krajowy 

administracyjny organ ochrony 

konkurencji lub zatwierdzonej przez 

krajowy organ sądowy, krajowe organy 

ochrony konkurencji mogą skorzystać z 

niezbędnej pomocy policji lub 

równorzędnego organu upoważnionego do 

egzekwowania obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, który umożliwi im 

przeprowadzenie kontroli. Taka pomoc 
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może być również udzielona tytułem 

środka zapobiegawczego. 

Or. fr 

 

Poprawka  160 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw były zobowiązane poddać 

się kontrolom prowadzonym przez krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji. W przypadku gdy 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw sprzeciwia się kontroli 

zarządzonej przez krajowy administracyjny 

organ ochrony konkurencji lub 

zatwierdzonej przez krajowy organ 

sądowy, krajowe organy ochrony 

konkurencji mogą skorzystać z niezbędnej 

pomocy policji lub równorzędnego organu 

upoważnionego do egzekwowania 

obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, który umożliwi im przeprowadzenie 

kontroli. Taka pomoc może być również 

udzielona tytułem środka 

zapobiegawczego. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw były zobowiązane poddać 

się kontrolom prowadzonym przez krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji. W przypadku gdy 

przedsiębiorstwo lub związek 

przedsiębiorstw sprzeciwia się kontroli 

zarządzonej przez krajowy administracyjny 

organ ochrony konkurencji lub 

zatwierdzonej przez krajowy organ 

sądowy, krajowe organy ochrony 

konkurencji mogą skorzystać z niezbędnej 

pomocy policji lub równorzędnego organu 

upoważnionego do egzekwowania 

obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, który umożliwi im przeprowadzenie 

kontroli, przy czym w każdym takim 

przypadku wymagana jest uprzednia 

zgoda organu sądowego. Taka pomoc 

może być również udzielona tytułem 

środka zapobiegawczego. 

Or. en 

 

Poprawka  161 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli zaistnieje uzasadnione 

podejrzenie, że księgi lub inne rejestry 

dotyczące spraw przedsiębiorstw oraz 

przedmiotu kontroli, które mogą mieć 

znaczenie dla udowodnienia poważnego 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE, są 

przechowywane w pomieszczeniach 

innych niż te, o których mowa w art. 6, na 

innym terenie lub w środkach transportu, w 

tym w miejscach zamieszkania 

dyrektorów, menedżerów lub innych 

pracowników przedsiębiorstwa lub 

związków przedsiębiorstw, krajowe organy 

ochrony konkurencji mogą przeprowadzić 

niezapowiedziane kontrole w takich 

pomieszczeniach, na takim terenie lub w 

takich środkach transportu. 

1. Jeżeli zaistnieje uzasadnione 

podejrzenie, że księgi lub inne rejestry 

dotyczące spraw przedsiębiorstw oraz 

przedmiotu kontroli, które mogą mieć 

znaczenie dla udowodnienia poważnego 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE, są 

przechowywane w pomieszczeniach 

innych niż te, o których mowa w art. 6, na 

innym terenie lub w środkach transportu, w 

tym w miejscach zamieszkania 

dyrektorów, menedżerów lub innych 

pracowników przedsiębiorstwa lub 

związków przedsiębiorstw, krajowe organy 

ochrony konkurencji mogą przeprowadzić 

niezapowiedziane kontrole w takich 

pomieszczeniach, na takim terenie lub w 

takich środkach transportu. Takie 

uzasadnione podejrzenie musi opierać się 

na istotnych i spójnych dowodach, 

jednoznacznie wskazanych w decyzji 

organu sądowego. 

Or. fr 

 

Poprawka  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli zaistnieje uzasadnione 

podejrzenie, że księgi lub inne rejestry 

dotyczące spraw przedsiębiorstw oraz 

przedmiotu kontroli, które mogą mieć 

znaczenie dla udowodnienia poważnego 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE, są 

przechowywane w pomieszczeniach 

innych niż te, o których mowa w art. 6, na 

innym terenie lub w środkach transportu, w 

tym w miejscach zamieszkania 

dyrektorów, menedżerów lub innych 

pracowników przedsiębiorstwa lub 

1. Jeżeli zaistnieje uzasadnione 

podejrzenie, że księgi lub inne rejestry 

dotyczące spraw przedsiębiorstw oraz 

przedmiotu kontroli, które mogą mieć 

znaczenie dla udowodnienia naruszenia art. 

101 lub 102 TFUE, są przechowywane w 

pomieszczeniach innych niż te, o których 

mowa w art. 6, na innym terenie lub w 

środkach transportu, w tym w miejscach 

zamieszkania dyrektorów, menedżerów lub 

innych pracowników przedsiębiorstwa lub 

związków przedsiębiorstw, krajowe organy 
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związków przedsiębiorstw, krajowe organy 

ochrony konkurencji mogą przeprowadzić 

niezapowiedziane kontrole w takich 

pomieszczeniach, na takim terenie lub w 

takich środkach transportu. 

ochrony konkurencji mogą przeprowadzić 

niezapowiedziane kontrole w takich 

pomieszczeniach, na takim terenie lub w 

takich środkach transportu. 

Or. en 

 

Poprawka  163 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli zaistnieje uzasadnione 

podejrzenie, że księgi lub inne rejestry 

dotyczące spraw przedsiębiorstw oraz 

przedmiotu kontroli, które mogą mieć 

znaczenie dla udowodnienia poważnego 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE, są 

przechowywane w pomieszczeniach 

innych niż te, o których mowa w art. 6, na 

innym terenie lub w środkach transportu, w 

tym w miejscach zamieszkania 

dyrektorów, menedżerów lub innych 

pracowników przedsiębiorstwa lub 

związków przedsiębiorstw, krajowe organy 

ochrony konkurencji mogą przeprowadzić 

niezapowiedziane kontrole w takich 

pomieszczeniach, na takim terenie lub w 

takich środkach transportu. 

1. Jeżeli zaistnieje uzasadnione 

podejrzenie, że księgi lub inne rejestry 

dotyczące spraw przedsiębiorstw oraz 

przedmiotu kontroli, które mogą mieć 

znaczenie dla udowodnienia naruszenia art. 

101 lub 102 TFUE, są przechowywane w 

pomieszczeniach innych niż te, o których 

mowa w art. 6, na innym terenie lub w 

środkach transportu, w tym w miejscach 

zamieszkania dyrektorów, menedżerów lub 

innych pracowników przedsiębiorstwa lub 

związków przedsiębiorstw, krajowe organy 

ochrony konkurencji mogą przeprowadzić 

niezapowiedziane kontrole w takich 

pomieszczeniach, na takim terenie lub w 

takich środkach transportu. 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Andreas Schwab 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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2. Takich kontroli nie można 

przeprowadzać bez uprzedniej zgody 

krajowego organu sądowego. 

2. Takich kontroli nie przeprowadza 

się bez uprzedniej zgody krajowego organu 

sądowego. 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym i rozsądnym 

terminie wszelkich niezbędnych informacji 

na użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE, 

o ile adresat decyzji w wyniku przekazania 

informacji nie obciąży się winą w 

odniesieniu do naruszenia art. 101 i 102 

TFUE. Obowiązek ten obejmuje 

informacje, do których przedsiębiorstwa i 

związki przedsiębiorstw mają dostęp. 

Or. en 

 

Poprawka  166 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 
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przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

przekazania w odpowiednim terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. W związku z 

tym wezwanie przez krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji do udzielenia informacji 

musi być konkretne i wyważone pod 

względem zakresu. 

Or. de 

 

Poprawka  167 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w rozsądnym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje (w 

tym także e-maile, wiadomości 

przekazywane za pomocą komunikatorów 

internetowych), do których 

przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw 

mają dostęp. 

Or. en 

 

Poprawka  168 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie, 

rozsądnym i spójnym z treścią wezwania, 
wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Or. fr 

 

Poprawka  169 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w rozsądnym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Or. en 

 

Poprawka  170 

Othmar Karas 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, które 

znajdują się w posiadaniu danego 

przedsiębiorstwa lub związku 

przedsiębiorstw. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Przedsiębiorstwa nie powinny być zobowiązane do uzyskiwania informacji, które nie są w ich 

posiadaniu. 

 

Poprawka  171 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw do przekazania w 

określonym terminie wszelkich 

niezbędnych informacji na użytek 

stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązek uzyskania decyzji wymagałby od niektórych krajowych organów ochrony 

konkurencji zaangażowania zarządu i jest postrzegany jako zbyt restrykcyjny. 

 

Poprawka  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw do przekazania w 

określonym terminie wszelkich informacji 

na użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Or. en 

 

Poprawka  173 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość wezwania 

przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji, do 

przekazania w określonym terminie 

wszelkich niezbędnych informacji na 

użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Państwa członkowskie zapewniają 

krajowym administracyjnym organom 

ochrony konkurencji możliwość zażądania 

od przedsiębiorstw i związków 

przedsiębiorstw przekazania w określonym 

terminie wszelkich niezbędnych informacji 

na użytek stosowania art. 101 i 102 TFUE. 

Obowiązek ten obejmuje informacje, do 
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Obowiązek ten obejmuje informacje, do 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

których przedsiębiorstwa i związki 

przedsiębiorstw mają dostęp. 

Or. en 

 

Poprawka  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 

przypadkach, gdy krajowe organy ds. 

konkurencji stwierdzą naruszenie art. 101 

lub 102 TFUE, mogły one nakazać 

odnośnym przedsiębiorstwom lub 

związkom przedsiębiorstw, aby zaprzestały 

takiego naruszenia. W tym celu mogą one 

użyć środków zaradczych o charakterze 

behawioralnym lub strukturalnym, które są 

proporcjonalne do popełnionego 

naruszenia i konieczne do jego 

skutecznego zakończenia. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 

przypadkach, gdy krajowe organy ochrony 

konkurencji stwierdzą naruszenie art. 101 

lub 102 TFUE, mogły one nakazać 

odnośnym przedsiębiorstwom lub 

związkom przedsiębiorstw, aby zaprzestały 

takiego naruszenia. W tym celu mogą one 

użyć środków zaradczych o charakterze 

behawioralnym lub strukturalnym, które są 

proporcjonalne do popełnionego 

naruszenia i konieczne do jego 

skutecznego zakończenia. Środki 

strukturalne można zastosować jedynie 

wtedy, gdy nie istnieją równie skuteczne 

środki behawioralne lub gdy równie 

skuteczne środki behawioralne byłyby 

bardziej uciążliwe dla danego 

przedsiębiorstwa niż środki strukturalne. 

Or. en 

 

Poprawka  175 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać w drodze decyzji nałożenie 

środków tymczasowych na 

przedsiębiorstwa przynajmniej w 

przypadkach, które są naglące ze względu 

na zaistnienie ryzyka poważnej i 

nieodwracalnej szkody dla konkurencji i w 

których stwierdzono prima facie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Taka 

decyzja obowiązuje przez określony czas i 

może zostać odnowiona w takim zakresie, 

w jakim jest to konieczne i stosowne. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać w drodze decyzji nałożenie 

środków tymczasowych na 

przedsiębiorstwa przynajmniej w 

przypadkach, które są naglące ze względu 

na zaistnienie ryzyka poważnej i 

nieodwracalnej szkody dla konkurencji i w 

których stwierdzono prima facie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Taka 

decyzja obowiązuje przez określony, 

rozsądny czas i może zostać odnowiona w 

takim zakresie, w jakim jest to konieczne i 

stosowne. Przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw mają prawo odwołania się 

od decyzji w sprawie środków 

tymczasowych do krajowych organów 

sądowych w ramach procedury 

nadzwyczajnej. 

Or. fr 

 

Poprawka  176 

Thierry Cornillet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać w drodze decyzji nałożenie 

środków tymczasowych na 

przedsiębiorstwa przynajmniej w 

przypadkach, które są naglące ze względu 

na zaistnienie ryzyka poważnej i 

nieodwracalnej szkody dla konkurencji i w 

których stwierdzono prima facie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Taka 

decyzja obowiązuje przez określony czas i 

może zostać odnowiona w takim zakresie, 

w jakim jest to konieczne i stosowne. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać w drodze decyzji nałożenie 

środków tymczasowych na 

przedsiębiorstwa w przypadkach, które są 

naglące ze względu na istniejące ryzyko 

poważnej i nieodwracalnej szkody dla 

konkurencji i w których stwierdzono prima 

facie naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. 

Taka decyzja musi być proporcjonalna i 

uzasadniona, obowiązuje przez określony, 

rozsądny czas i może zostać odnowiona w 

takim zakresie, w jakim jest to konieczne i 

stosowne. Przedsiębiorstwa mają prawo 
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odwołania się od decyzji w sprawie 

środków tymczasowych do krajowych 

organów sądowych w ramach procedury 

nadzwyczajnej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Środki tymczasowe są środkami nadzwyczajnymi. Powinny być nakładane jedynie w 

najbardziej problematycznych i pilnych sytuacjach oraz powinny być racjonalne, 

proporcjonalne i uzasadnione, aby uniknąć nieproporcjonalnego ryzyka dla 

zainteresowanego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość odwołania się 

od nich, tak aby były zachowane prawa do obrony. 

 

Poprawka  177 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać w drodze decyzji nałożenie 

środków tymczasowych na 

przedsiębiorstwa przynajmniej w 

przypadkach, które są naglące ze względu 

na zaistnienie ryzyka poważnej i 

nieodwracalnej szkody dla konkurencji i w 

których stwierdzono prima facie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Taka 

decyzja obowiązuje przez określony czas i 

może zostać odnowiona w takim zakresie, 

w jakim jest to konieczne i stosowne. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać w drodze decyzji nałożenie 

środków tymczasowych na 

przedsiębiorstwa, między innymi w 

przypadkach, które są naglące ze względu 

na zaistnienie ryzyka poważnej i 

nieodwracalnej szkody dla konkurencji i w 

których stwierdzono prima facie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Taka 

decyzja obowiązuje do czasu przyjęcia 

ostatecznej decyzji w sprawie i może 

zostać odnowiona w takim zakresie, w 

jakim jest to konieczne i stosowne. Decyzja 

taka może nadal obowiązywać nawet w 

przypadkach, w których Komisja 

postanowi otworzyć sprawę, i do czasu 

przyjęcia ostatecznej decyzji. 

Or. en 
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Poprawka  178 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać w drodze decyzji nałożenie 

środków tymczasowych na 

przedsiębiorstwa przynajmniej w 

przypadkach, które są naglące ze względu 

na zaistnienie ryzyka poważnej i 

nieodwracalnej szkody dla konkurencji i w 

których stwierdzono prima facie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Taka 

decyzja obowiązuje przez określony czas i 

może zostać odnowiona w takim zakresie, 

w jakim jest to konieczne i stosowne. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać nałożenie środków tymczasowych 

na przedsiębiorstwa przynajmniej w 

przypadkach, które są naglące ze względu 

na zaistnienie ryzyka poważnej i 

nieodwracalnej szkody dla konkurencji i w 

których stwierdzono prima facie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Taka 

decyzja obowiązuje przez określony czas i 

może zostać odnowiona w takim zakresie, 

w jakim jest to konieczne i stosowne. 

Europejska sieć konkurencji powinna być 

należycie informowana o takich środkach 

i poczynionych postępach. 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać w drodze decyzji nałożenie 

środków tymczasowych na 

przedsiębiorstwa przynajmniej w 

przypadkach, które są naglące ze względu 

na zaistnienie ryzyka poważnej i 

nieodwracalnej szkody dla konkurencji i w 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji, działając z urzędu, mogły 

nakazać w drodze decyzji nałożenie 

środków tymczasowych na 

przedsiębiorstwa przynajmniej w 

przypadkach, które są naglące ze względu 

na zaistnienie ryzyka poważnej i 

nieodwracalnej szkody dla konkurencji i w 



 

AM\1138283PL.docx 93/142 PE613.265v01-00 

 PL 

których stwierdzono prima facie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Taka 

decyzja obowiązuje przez określony czas i 

może zostać odnowiona w takim zakresie, 

w jakim jest to konieczne i stosowne. 

których stwierdzono prima facie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE. Taka 

decyzja obowiązuje albo przez określony 

czas, z możliwością odnowienia, albo do 

czasu podjęcia ostatecznej decyzji. 

Or. en 

 

Poprawka  180 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 

zainteresowane przedsiębiorstwa mogły 

zażądać kontroli proporcjonalności 

środków tymczasowych wprowadzonych 

przez krajowe administracyjne organy 

ochrony konkurencji przed właściwym 

sądem administracyjnym w przyspieszonej 

procedurze. 

Or. de 

 

Poprawka  181 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 

postępowaniu wszczętym w celu wydania 

decyzji nakazującej zaprzestanie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE krajowe 

organy ochrony konkurencji mogły w 

drodze decyzji nadawać moc wiążącą 

zobowiązaniom, które przedsiębiorstwa 

zaproponują w celu uwzględnienia 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 

postępowaniu wszczętym w celu wydania 

decyzji nakazującej zaprzestanie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE krajowe 

organy ochrony konkurencji mogły w 

drodze decyzji nadawać moc wiążącą 

zobowiązaniom, które przedsiębiorstwa 

zaproponują w celu uwzględnienia 
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zastrzeżeń wyrażonych przez te organy. 

Taka decyzja może zostać przyjęta na czas 

określony i oznacza, że nie ma już 

dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez dane krajowe organy ochrony 

konkurencji. 

zastrzeżeń wyrażonych przez te organy. 

Taka decyzja może zostać przyjęta na czas 

określony i oznacza, że nie ma już 

dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez dane krajowe organy ochrony 

konkurencji. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji miały wystarczające 

uprawnienia do monitorowania 

prawidłowej realizacji tych zobowiązań. 

Or. en 

 

Poprawka  182 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 

postępowaniu wszczętym w celu wydania 

decyzji nakazującej zaprzestanie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE krajowe 

organy ochrony konkurencji mogły w 

drodze decyzji nadawać moc wiążącą 

zobowiązaniom, które przedsiębiorstwa 

zaproponują w celu uwzględnienia 

zastrzeżeń wyrażonych przez te organy. 

Taka decyzja może zostać przyjęta na czas 

określony i oznacza, że nie ma już 

dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez dane krajowe organy ochrony 

konkurencji. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 

postępowaniu wszczętym w celu wydania 

decyzji nakazującej zaprzestanie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE krajowe 

organy ochrony konkurencji mogły, po 

zasięgnięciu opinii uczestników rynku, w 

drodze decyzji nadawać moc wiążącą 

zobowiązaniom, które przedsiębiorstwa 

zaproponują w celu uwzględnienia 

zastrzeżeń wyrażonych przez te organy. 

Taka decyzja może zostać przyjęta na czas 

określony i oznacza, że nie ma już 

dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez dane krajowe organy ochrony 

konkurencji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zadbać o to, aby krajowe organy ochrony konkurencji dysponowały skutecznymi 

środkami pozwalającymi im zasięgać opinii pozostałych uczestników rynku co do tego, czy 

zaproponowane zobowiązania są adekwatne do problemów w zakresie konkurencji, przy czym 
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należy unikać zbytniej natarczywości, jeśli chodzi o formę, o której decydują państwa 

członkowskie. 

 

Poprawka  183 

Andreas Schwab 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 

postępowaniu wszczętym w celu wydania 

decyzji nakazującej zaprzestanie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE krajowe 

organy ochrony konkurencji mogły w 

drodze decyzji nadawać moc wiążącą 

zobowiązaniom, które przedsiębiorstwa 

zaproponują w celu uwzględnienia 

zastrzeżeń wyrażonych przez te organy. 

Taka decyzja może zostać przyjęta na czas 

określony i oznacza, że nie ma już 

dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez dane krajowe organy ochrony 

konkurencji. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 

postępowaniu wszczętym w celu wydania 

decyzji nakazującej zaprzestanie 

naruszenia art. 101 lub 102 TFUE krajowe 

organy ochrony konkurencji mogły, po 

zasięgnięciu opinii uczestników rynku, w 

drodze decyzji nadawać moc wiążącą 

zobowiązaniom, które przedsiębiorstwa 

zaproponują w celu uwzględnienia 

zastrzeżeń wyrażonych przez te organy. 

Taka decyzja może zostać przyjęta na czas 

określony i oznacza, że nie ma już 

dalszych podstaw do podejmowania 

działań przez dane krajowe organy ochrony 

konkurencji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 31 (projekt sprawozdania) dla większej jasności. 

 

Poprawka  184 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji 

dysponowały skutecznymi uprawnieniami 
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do monitorowania wdrażania decyzji w 

sprawie zobowiązań. 

Or. en 

 

Poprawka  185 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym w 

przypadku naruszenia przez 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw – umyślnie lub w wyniku 

zaniedbania – art. 101 lub 102 TFUE, 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 

te przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji w 

postępowaniu administracyjnym, 

skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających grzywien lub wystąpienia 

o nałożenia takich grzywien w 

postępowaniu sądowym innym niż karne. 

1. Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym w 

przypadku naruszenia przez 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw – umyślnie lub w wyniku 

zaniedbania – art. 101 lub 102 TFUE, 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 

te przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w postępowaniu 

administracyjnym, skutecznych, 

proporcjonalnych i odstraszających 

grzywien lub wystąpienia o nałożenia 

takich grzywien w postępowaniu sądowym 

innym niż karne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązek uzyskania decyzji wymagałby od niektórych krajowych organów ochrony 

konkurencji zaangażowania zarządu i jest postrzegany jako zbyt restrykcyjny. 

 

Poprawka  186 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 12 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym w 

przypadku naruszenia przez 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw – umyślnie lub w wyniku 

zaniedbania – art. 101 lub 102 TFUE, 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 

te przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji w 

postępowaniu administracyjnym, 

skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających grzywien lub wystąpienia 

o nałożenia takich grzywien w 

postępowaniu sądowym innym niż karne. 

(1) Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym w 

przypadku naruszenia przez 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw – umyślnie lub w wyniku 

zaniedbania – art. 101 lub 102 TFUE, 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 

te przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji w 

postępowaniu wewnętrznym, skutecznych, 

proporcjonalnych i odstraszających 

grzywien lub wystąpienia o nałożenia 

takich grzywien w postępowaniu sądowym 

innym niż karne. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Ponieważ państwa członkowskie przewidują nakładanie kar finansowych przez krajowe 

administracyjne organy ochrony konkurencji w ramach postępowania o charakterze karnym, 

niniejsza poprawka ma zapewniać, aby państwa członkowskie nie musiały wprowadzać 

nowych przepisów proceduralnych. 

 

Poprawka  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym, państwa 

członkowskie zapewniają, aby krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym, państwa 

członkowskie zapewniają, aby krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 
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przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji w 

postępowaniu administracyjnym, 

skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających grzywien, określanych 

proporcjonalnie do ich całkowitego obrotu, 

lub wystąpienia o nałożenie takich 

grzywien w postępowaniu sądowym innym 

niż karne, jeżeli umyślnie lub w wyniku 

zaniedbania: 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji w 

postępowaniu administracyjnym, 

skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających grzywien, określanych 

proporcjonalnie do ich całkowitego 

światowego obrotu, lub wystąpienia o 

nałożenie takich grzywien w postępowaniu 

sądowym innym niż karne, jeżeli umyślnie 

lub w wyniku zaniedbania: 

Or. en 

 

Poprawka  188 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym, państwa 

członkowskie zapewniają, aby krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji w 

postępowaniu administracyjnym, 

skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających grzywien, określanych 

proporcjonalnie do ich całkowitego obrotu, 

lub wystąpienia o nałożenie takich 

grzywien w postępowaniu sądowym innym 

niż karne, jeżeli umyślnie lub w wyniku 

zaniedbania: 

(2) Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym, państwa 

członkowskie zapewniają, aby krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji w 

postępowaniu wewnętrznym, skutecznych, 

proporcjonalnych i odstraszających 

grzywien, określanych proporcjonalnie do 

ich całkowitego obrotu, lub wystąpienia o 

nałożenie takich grzywien w postępowaniu 

sądowym innym niż karne, jeżeli umyślnie 

lub w wyniku zaniedbania: 

Or. de 

Uzasadnienie 

Ponieważ państwa członkowskie przewidują nakładanie kar finansowych przez krajowe 

administracyjne organy ochrony konkurencji w ramach postępowania o charakterze karnym, 
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niniejsza poprawka ma zapewniać, aby państwa członkowskie nie musiały wprowadzać 

nowych przepisów proceduralnych. 

 

Poprawka  189 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym, państwa 

członkowskie zapewniają, aby krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w drodze decyzji w 

postępowaniu administracyjnym, 

skutecznych, proporcjonalnych i 

odstraszających grzywien, określanych 

proporcjonalnie do ich całkowitego obrotu, 

lub wystąpienia o nałożenie takich 

grzywien w postępowaniu sądowym innym 

niż karne, jeżeli umyślnie lub w wyniku 

zaniedbania: 

2. Bez uszczerbku dla przepisów 

krajowych państw członkowskich, w 

których przewidziano nakładanie sankcji w 

postępowaniu karnym sądowym, państwa 

członkowskie zapewniają, aby krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji miały możliwość nałożenia na 

przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw, w postępowaniu 

administracyjnym, skutecznych, 

proporcjonalnych i odstraszających 

grzywien, określanych proporcjonalnie do 

ich całkowitego obrotu, lub wystąpienia o 

nałożenie takich grzywien w postępowaniu 

sądowym innym niż karne, jeżeli umyślnie 

lub w wyniku zaniedbania: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązek uzyskania decyzji wymagałby od niektórych krajowych organów ochrony 

konkurencji zaangażowania zarządu i jest postrzegany jako zbyt restrykcyjny. 

 

Poprawka  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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d) w odpowiedzi na wezwanie 

wystosowane w drodze decyzji, o którym 

mowa w art. 8, przedsiębiorstwa lub 

związki przedsiębiorstw dostarczą 

informacje nieprawdziwe, niepełne lub 

wprowadzające w błąd lub nie dostarczą 

informacji w wyznaczonym terminie; 

d) w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 8, przedsiębiorstwa 

lub związki przedsiębiorstw dostarczą 

informacje nieprawdziwe, niepełne lub 

wprowadzające w błąd lub nie dostarczą 

informacji w wyznaczonym terminie; 

Or. en 

 

Poprawka  191 

Andreas Schwab 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw nie zastosowały się do 

decyzji, o której mowa w art. 10 i 11. 

e) przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw nie zastosowały się do 

decyzji, o której mowa w art. 9, 10 i 11. 

Or. en 

 

Poprawka  192 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

stosowanie pojęcia przedsiębiorstwa do 

celów nakładania grzywien na spółki 

dominujące oraz następców prawnych i 

gospodarczych przedsiębiorstw. 

3. Aby zmniejszyć ryzyko uniknięcia 

grzywny w drodze restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa, państwa członkowskie 

zapewniają stosowanie pojęcia 

przedsiębiorstwa do celów nakładania 

grzywien na spółki dominujące oraz 

następców prawnych i gospodarczych 

przedsiębiorstw. 

Or. en 
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Poprawka  193 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji 

określały kwoty grzywny za naruszenie art. 

101 lub 102 TFUE z uwzględnieniem 

zarówno wagi naruszenia przepisów, jak i 

czasu jego trwania. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji 

określały kwoty grzywny za naruszenie art. 

101 lub 102 TFUE z uwzględnieniem 

zarówno wagi naruszenia przepisów, czasu 

jego trwania, jak i powtarzalności 

zakazanych praktyk. Państwa 

członkowskie dopilnowują, aby 

odszkodowanie wypłacone przez 

przedsiębiorstwo w wyniku ugody nie 

mogło zostać odliczone od kwoty grzywny. 

Or. en 

 

Poprawka  194 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji 

określały kwoty grzywny za naruszenie art. 

101 lub 102 TFUE z uwzględnieniem 

zarówno wagi naruszenia przepisów, jak i 

czasu jego trwania. 

(1) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji 

określały kwoty grzywny za naruszenie art. 

101 lub 102 TFUE z uwzględnieniem 

zarówno wagi naruszenia przepisów i 

czasu jego trwania, jak i rozmiaru i pozycji 

rynkowej zainteresowanego 

przedsiębiorstwa. 

Or. de 

 

Poprawka  195 

Joachim Starbatty 
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w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Określając kwotę grzywny za 

naruszenie, krajowe organy ochrony 

konkurencji mogą uwzględnić wszelkie 

odszkodowania wypłacone w wyniku 

ugody, zgodnie z art. 18 ust. 3 dyrektywy 

2014/104/UE. 

Or. en 

Poprawka  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby w sytuacji, gdy na związek 

przedsiębiorstw zostaje nałożona grzywna 

uwzględniająca obrót jego członków, a 

związek nie jest wypłacalny, związek był 

zobowiązany do wezwania swoich 

członków do wniesienia wkładów w celu 

pokrycia kwoty grzywny. 

skreśla się 

W stosownych przypadkach w celu 

zabezpieczenia pełnej zapłaty grzywny 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji były 

uprawnione do żądania zapłaty pozostałej 

kwoty grzywny od każdego 

przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele 

wchodzili w skład organów decyzyjnych 

związku. W takim zakresie, w jakim będzie 

to nadal konieczne, krajowe organy 

ochrony konkurencji mają również prawo 

do żądania zapłaty pozostałej kwoty 

grzywny od każdego członka związku, 

który aktywnie prowadził działalność na 

rynku, na którym miało miejsce 

naruszenie przepisów. Nie można jednak 
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żądać zapłaty od tych członków związku, 

którzy nie uczestniczyli w naruszeniu 

przepisów i nie byli jego świadomi lub 

aktywnie dystansowali się od niego przed 

wszczęciem dochodzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W stosownych przypadkach w celu 

zabezpieczenia pełnej zapłaty grzywny 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji były 

uprawnione do żądania zapłaty pozostałej 

kwoty grzywny od każdego 

przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele 

wchodzili w skład organów decyzyjnych 

związku. W takim zakresie, w jakim będzie 

to nadal konieczne, krajowe organy 

ochrony konkurencji mają również prawo 

do żądania zapłaty pozostałej kwoty 

grzywny od każdego członka związku, 

który aktywnie prowadził działalność na 

rynku, na którym miało miejsce naruszenie 

przepisów. Nie można jednak żądać 

zapłaty od tych członków związku, którzy 

nie uczestniczyli w naruszeniu przepisów i 

nie byli jego świadomi lub aktywnie 

dystansowali się od niego przed 

wszczęciem dochodzenia. 

W stosownych przypadkach w celu 

zabezpieczenia pełnej zapłaty grzywny 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji były 

uprawnione do żądania zapłaty pozostałej 

kwoty grzywny od każdego 

przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele 

wchodzili w skład organów decyzyjnych 

związku. W takim zakresie, w jakim będzie 

to nadal konieczne, krajowe organy 

ochrony konkurencji mają również prawo 

do żądania zapłaty pozostałej kwoty 

grzywny od każdego członka związku, 

który aktywnie prowadził działalność na 

rynku, na którym miało miejsce naruszenie 

przepisów. 

Or. en 

 

Poprawka  198 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W stosownych przypadkach w celu 

zabezpieczenia pełnej zapłaty grzywny 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji były 

uprawnione do żądania zapłaty pozostałej 

kwoty grzywny od każdego 

przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele 

wchodzili w skład organów decyzyjnych 

związku. W takim zakresie, w jakim będzie 

to nadal konieczne, krajowe organy 

ochrony konkurencji mają również prawo 

do żądania zapłaty pozostałej kwoty 

grzywny od każdego członka związku, 

który aktywnie prowadził działalność na 

rynku, na którym miało miejsce naruszenie 

przepisów. Nie można jednak żądać 

zapłaty od tych członków związku, którzy 

nie uczestniczyli w naruszeniu przepisów i 

nie byli jego świadomi lub aktywnie 

dystansowali się od niego przed 

wszczęciem dochodzenia. 

W stosownych przypadkach w celu 

zabezpieczenia pełnej zapłaty grzywny 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji były 

uprawnione do żądania zapłaty pozostałej 

kwoty grzywny od każdego 

przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele 

wchodzili w skład organów decyzyjnych 

związku. W takim zakresie, w jakim będzie 

to nadal konieczne, krajowe organy 

ochrony konkurencji mają również prawo 

do żądania zapłaty pozostałej kwoty 

grzywny od każdego członka związku, 

który aktywnie prowadził działalność na 

rynku, na którym miało miejsce naruszenie 

przepisów. Nie można jednak żądać 

zapłaty od tych członków związku, którzy 

nie uczestniczyli w naruszeniu przepisów i 

nie byli jego świadomi lub aktywnie 

dystansowali się od niego przed 

wszczęciem dochodzenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Krajowe organy ochrony konkurencji potrzebują marginesu uznania, aby określić, kto 

powinien zapłacić grzywnę w związku członków. 

 

Poprawka  199 

Neena Gill 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W stosownych przypadkach w celu 

zabezpieczenia pełnej zapłaty grzywny 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji były 

uprawnione do żądania zapłaty pozostałej 

W stosownych przypadkach w celu 

zabezpieczenia pełnej zapłaty grzywny 

państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji były 

uprawnione do żądania zapłaty pozostałej 



 

AM\1138283PL.docx 105/142 PE613.265v01-00 

 PL 

kwoty grzywny od każdego 

przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele 

wchodzili w skład organów decyzyjnych 

związku. W takim zakresie, w jakim będzie 

to nadal konieczne, krajowe organy 

ochrony konkurencji mają również prawo 

do żądania zapłaty pozostałej kwoty 

grzywny od każdego członka związku, 

który aktywnie prowadził działalność na 

rynku, na którym miało miejsce naruszenie 

przepisów. Nie można jednak żądać 

zapłaty od tych członków związku, którzy 

nie uczestniczyli w naruszeniu przepisów i 

nie byli jego świadomi lub aktywnie 

dystansowali się od niego przed 

wszczęciem dochodzenia. 

kwoty grzywny od każdego 

przedsiębiorstwa, którego przedstawiciele 

wchodzili w skład organów decyzyjnych 

związku. W takim zakresie, w jakim będzie 

to nadal konieczne, krajowe organy 

ochrony konkurencji mają również prawo 

do żądania zapłaty pozostałej kwoty 

grzywny od każdego członka związku, 

który aktywnie prowadził działalność na 

rynku, na którym miało miejsce naruszenie 

przepisów. Nie można jednak żądać 

zapłaty od tych członków związku, którzy 

nie uczestniczyli w naruszeniu przepisów i 

aktywnie dystansowali się od niego przed 

wszczęciem dochodzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  200 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Określając kwotę grzywny za 

naruszenie, krajowe organy ochrony 

konkurencji nie uwzględniają żadnych 

odszkodowań wypłaconych w wyniku 

ugody zgodnie z art. 18 ust. 3 dyrektywy 

2014/104/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  201 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – nagłówek 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Maksymalna kwota grzywny Kwota grzywny 

Or. en 

 

Poprawka  202 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie była ustalana na poziomie 

niższym niż 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie była ustalana na poziomie 

niższym niż 12 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. Nie 

powinno to stanowić przeszkody dla 

utrzymania lub wprowadzenia przez 

państwa członkowskie wyższej 

maksymalnej kwoty grzywny. 

Or. en 

 

Poprawka  203 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

1. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby maksymalna kwota 

grzywny, którą krajowy organ ochrony 

konkurencji może nałożyć na każde 
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każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie była ustalana na poziomie 

niższym niż 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

przedsiębiorstwo lub każdy związek 

przedsiębiorstw uczestniczący w 

naruszeniu art. 101 lub 102 TFUE, była 

ustalona przynajmniej na poziomie 10 % 

jego całkowitego światowego obrotu w 

roku obrotowym poprzedzającym wydanie 

decyzji. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższego maksymalnego 

poziomu grzywny. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie kierują sprawy dotyczące konkurencji 

do Komisji, ponieważ jest ona jedyną instytucją, która może obliczać wysokość grzywien w 

oparciu o światowe obroty. W celu wzmocnienia uprawnień państw członkowskich konieczne 

jest, aby również i one mogły nakładać takie grzywny. 

 

Poprawka  204 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie była ustalana na poziomie 

niższym niż 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczący w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, była ustalona na poziomie 10 

% jego odnośnego obrotu w tym państwie 

członkowskim, w którym naruszenie miało 

miejsce, w oparciu o rok obrotowy 

poprzedzający wydanie decyzji. 

Or. en 

 

Poprawka  205 
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Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie była ustalana na poziomie 

niższym niż 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

(1) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, była ustalana na poziomie 10 

% jego całkowitego światowego obrotu w 

roku obrotowym poprzedzającym wydanie 

decyzji. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Aby stworzyć w całej UE przewidywalny i jednolity system, konieczne jest stosowanie 

maksymalnej kwoty na poziomie 10 % we wszystkich państwach członkowskich. 

 

Poprawka  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie była ustalana na poziomie 

niższym niż 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, była ustalona na poziomie nie 

wyższym niż 10 % jego całkowitego obrotu 

w roku obrotowym poprzedzającym 

wydanie decyzji. 

Or. en 
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Poprawka  207 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie była ustalana na poziomie 

niższym niż 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

1. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby kwota grzywny, którą 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczący w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, była przynajmniej ustalona na 

poziomie 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

Or. en 

 

Poprawka  208 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie była ustalana na poziomie 

niższym niż 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

(1) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, była ustalana na poziomie nie 

wyższym niż 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

Or. de 

 



 

PE613.265v01-00 110/142 AM\1138283PL.docx 

PL 

Poprawka  209 

Thierry Cornillet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie była ustalana na poziomie 

niższym niż 10 % jego całkowitego 

światowego obrotu w roku obrotowym 

poprzedzającym wydanie decyzji. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby maksymalna kwota grzywny, jaką 

krajowy organ ochrony konkurencji może 

nałożyć na każde przedsiębiorstwo lub 

każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczące w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE, nie przekraczała 10 % jego 

całkowitego światowego obrotu w roku 

obrotowym poprzedzającym wydanie 

decyzji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o grzywny nakładane przez Komisję Europejską, maksymalna kwota nie powinna 

przekroczyć 10 % światowego obrotu przedsiębiorstwa. 

 

Poprawka  210 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

niższym niż 10 % sumy całkowitych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

skreśla się 
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przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  211 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

niższym niż 10 % sumy całkowitych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się przynajmniej na 

poziomie 10 % sumy całkowitych 

światowych obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. Odpowiedzialność finansowa 

każdego przedsiębiorstwa za zapłatę 

grzywny nie może jednak przekraczać 

maksymalnej kwoty ustalonej zgodnie z 

ust. 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie kierują sprawy dotyczące konkurencji 

do Komisji, ponieważ jest ona jedyną instytucją, która może obliczać wysokość grzywien w 

oparciu o światowe obroty. W celu wzmocnienia uprawnień państw członkowskich konieczne 

jest, aby również i one mogły nakładać takie grzywny. 

 

Poprawka  212 

Tibor Szanyi 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

niższym niż 10 % sumy całkowitych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

niższym niż 10 % sumy całkowitych 

światowych obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Kluczowym czynnikiem przy nakładaniu grzywien jest obrót, który można uwzględnić przy 

obliczaniu wysokości grzywny. Kilka organów ochrony konkurencji może nakładać grzywny 

jedynie na podstawie obrotu krajowego, który często nie odzwierciedla rzeczywistej siły 

ekonomicznej danego przedsiębiorstwa, co dotyczy dużych grup przedsiębiorstw, które 

angażują się w zachowania antykonkurencyjne w państwie członkowskim, w którym mają 

ograniczone obroty. Konieczne jest zadbanie o to, by krajowe organy ochrony konkurencji 

mogły nakładać grzywny w oparciu o światowe obroty. 

 

Poprawka  213 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 
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niższym niż 10 % sumy całkowitych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

niższym niż 12 % sumy całkowitych 

światowych obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. Nie powinno to stanowić 

przeszkody dla utrzymania lub 

wprowadzenia przez państwa 

członkowskie wyższej maksymalnej kwoty 

grzywny. 

Or. en 

 

Poprawka  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

niższym niż 10 % sumy całkowitych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się przynajmniej na 

poziomie co najmniej 10 % sumy 

całkowitych światowych obrotów każdego 

z członków prowadzących działalność na 

rynku, którego dotyczyło naruszenie 

przepisów przez związek. 

Odpowiedzialność finansowa każdego 

przedsiębiorstwa za zapłatę grzywny nie 

może jednak przekraczać maksymalnej 

kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  215 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

niższym niż 10 % sumy całkowitych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

(2) Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

wyższym niż 10 % sumy całkowitych 

światowych obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

Or. de 

 

Poprawka  216 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

niższym niż 10 % sumy całkowitych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

(2) Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie 

10 % sumy całkowitych światowych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

Or. de 
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Uzasadnienie 

Aby stworzyć w całej UE przewidywalny i jednolity system, konieczne jest stosowanie 

maksymalnej kwoty na poziomie 10 % we wszystkich państwach członkowskich. 

 

Poprawka  217 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

niższym niż 10 % sumy całkowitych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, kwotę 

grzywny ustala się przynajmniej na 

poziomie 10 % sumy całkowitych 

światowych obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać kwoty ustalonej zgodnie z ust. 

1. 

Or. en 

 

Poprawka  218 

Thierry Cornillet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalną 

kwotę grzywny ustala się na poziomie nie 

niższym niż 10 % sumy całkowitych 

obrotów każdego z członków 

prowadzących działalność na rynku, 

2. Jeżeli naruszenie przepisów przez 

związek przedsiębiorstw ma związek z 

działalnością jego członków, maksymalna 

kwota grzywny nie może przekroczyć 10 % 

sumy całkowitych światowych obrotów 

każdego z członków prowadzących 

działalność na rynku, którego dotyczyło 
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którego dotyczyło naruszenie przepisów 

przez związek. Odpowiedzialność 

finansowa każdego przedsiębiorstwa za 

zapłatę grzywny nie może jednak 

przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej 

zgodnie z ust. 1. 

naruszenie przepisów przez związek. 

Odpowiedzialność finansowa każdego 

przedsiębiorstwa za zapłatę grzywny nie 

może jednak przekraczać maksymalnej 

kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o grzywny nakładane przez Komisję Europejską, maksymalna kwota nie powinna 

przekroczyć 10 % światowego obrotu przedsiębiorstwa. 

 

Poprawka  219 

Paloma López Bermejo 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie dbają o to, by 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji dysponowały możliwościami i 

przepisami w zakresie ściągania grzywien 

nałożonych na przedsiębiorstwo lub 

związek przedsiębiorstw. 

Or. en 

 

Poprawka  220 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby zwolnienie było możliwe wyłącznie 

wtedy, gdy przedsiębiorstwo: 

2. Państwa członkowskie dążą do 

zadbania o to, aby zwolnienie było 

możliwe wyłącznie wtedy, gdy 

przedsiębiorstwo: 
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Or. en 

 

Poprawka  221 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby zwolnienie było możliwe wyłącznie 

wtedy, gdy przedsiębiorstwo: 

(2) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby zwolnienie było możliwe, gdy 

przedsiębiorstwo: 

Or. de 

Uzasadnienie 

Zgodnie z motywem 10 państwa członkowskie powinny mieć swobodę stosowania programów 

łagodzenia kar nie tylko w odniesieniu do tajnych karteli, ale również w przypadku innych 

naruszeń art. 101 i 102 TFUE oraz równoważnych przepisów krajowych. 

 

Poprawka  222 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby zwolnienie było możliwe wyłącznie 

wtedy, gdy przedsiębiorstwo: 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby zwolnienie było możliwe, gdy 

przedsiębiorstwo: 

Or. en 

 

Poprawka  223 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) w chwili, kiedy krajowy organ 

ochrony konkurencji otrzymuje wniosek, 

umożliwiają mu przeprowadzenie 

ukierunkowanej kontroli w związku z 

tajnym kartelem, pod warunkiem że 

krajowy organ ochrony konkurencji nie 

posiadał jeszcze dowodów, które 

umożliwiałyby przeprowadzenie kontroli w 

związku z tajnym kartelem, lub jeszcze nie 

przeprowadził takiej kontroli; lub 

(i) w chwili, kiedy krajowy organ 

ochrony konkurencji otrzymuje wniosek, 

umożliwiają mu przeprowadzenie 

ukierunkowanej kontroli w związku z 

tajnym kartelem, pod warunkiem że 

krajowy organ ochrony konkurencji nie 

posiadał jeszcze dowodów, które 

umożliwiałyby przeprowadzenie kontroli w 

związku z tajnym kartelem; lub 

Or. de 

Uzasadnienie 

Sformułowanie „lub jeszcze nie przeprowadził takiej kontroli” uzależnia zwolnienie z kary 

finansowej od przeprowadzenia kontroli, co zniechęcałoby do składania wniosków o 

zwolnienie z kary. 

 

Poprawka  224 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) w chwili, kiedy krajowy organ 

ochrony konkurencji otrzymuje wniosek, 

umożliwiają mu przeprowadzenie 

ukierunkowanej kontroli w związku z 

tajnym kartelem, pod warunkiem że 

krajowy organ ochrony konkurencji nie 

posiadał jeszcze dowodów, które 

umożliwiałyby przeprowadzenie kontroli w 

związku z tajnym kartelem, lub jeszcze nie 

przeprowadził takiej kontroli; lub 

(i) w chwili, kiedy krajowy organ 

ochrony konkurencji otrzymuje wniosek, 

umożliwiają mu przeprowadzenie 

ukierunkowanej kontroli w związku z 

tajnym kartelem, pod warunkiem że 

krajowy organ ochrony konkurencji nie 

posiadał jeszcze dowodów, które 

umożliwiałyby przeprowadzenie kontroli w 

związku z tajnym kartelem; lub 

Or. en 

 

Poprawka  225 

Michel Reimon 
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w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) zdaniem krajowego organu ochrony 

konkurencji umożliwiają stwierdzenie 

naruszenia prawa konkurencji, pod 

warunkiem że krajowy organ ochrony 

konkurencji nie posiadał jeszcze dowodów, 

które umożliwiałyby stwierdzenie takiego 

naruszenia, oraz że żadne inne 

przedsiębiorstwo nie zakwalifikowało się 

wcześniej do zwolnienia z grzywien na 

podstawie ust. 2 lit. c) ppkt (i) w 

odniesieniu do tego samego kartelu. 

(ii) zdaniem krajowego organu ochrony 

konkurencji umożliwiają stwierdzenie 

naruszenia prawa konkurencji, pod 

warunkiem że krajowy organ ochrony 

konkurencji nie posiadał jeszcze dowodów, 

które umożliwiałyby stwierdzenie takiego 

naruszenia, oraz że żadne inne 

przedsiębiorstwo nie zakwalifikowało się 

wcześniej do zwolnienia z grzywien na  

europejskim lub krajowym na podstawie 

ust. 2 lit. c) ppkt (i) w odniesieniu do tego 

samego kartelu. 

Or. en 

 

Poprawka  226 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby obniżenie grzywien stosowano tylko 

wówczas, gdy spełnione są warunki 

określone w art. 18, a wnioskodawca 

ujawni swój udział w tajnym kartelu i 

przekaże krajowemu organowi ochrony 

konkurencji dowody na potwierdzenie 

istnienia domniemanego tajnego kartelu, 

które przedstawiają znaczą wartość dodaną 

na użytek udowodnienia naruszenia art. 

101 TFUE lub analogicznych przepisów 

prawa krajowego, i mają związek z 

dowodami, które już znajdują się w 

posiadaniu krajowego organu ochrony 

konkurencji w chwili składania wniosku. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby obniżenie grzywien stosowano wtedy, 

gdy spełnione są warunki określone w art. 

18, a wnioskodawca ujawni swój udział w 

tajnym kartelu i przekaże krajowemu 

organowi ochrony konkurencji dowody na 

potwierdzenie istnienia domniemanego 

tajnego kartelu, które przedstawiają znaczą 

wartość dodaną na użytek udowodnienia 

naruszenia art. 101 TFUE lub 

analogicznych przepisów prawa 

krajowego, i mają związek z dowodami, 

które już znajdują się w posiadaniu 

krajowego organu ochrony konkurencji w 

chwili składania wniosku. 
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Or. en 

 

Poprawka  227 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zaprzestanie uczestnictwa w 

domniemanym tajnym kartelu natychmiast 

po złożeniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy w opinii krajowego organu ochrony 

konkurencji, kontynuacja tego 

uczestnictwa byłaby z uzasadnionych 

względów konieczna dla zapewnienia 

skuteczności dochodzenia; 

a) zaprzestanie uczestnictwa w 

domniemanym tajnym kartelu natychmiast 

po złożeniu wniosku, lub jednoznaczne 

planowanie zaprzestania takiego 

uczestnictwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy w 

opinii krajowego organu ochrony 

konkurencji, kontynuacja tego 

uczestnictwa byłaby z uzasadnionych 

względów konieczna dla zapewnienia 

skuteczności dochodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  228 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) bezzwłoczne przekazywanie 

krajowemu organowi ochrony konkurencji 

wszelkich istotnych informacji i dowodów 

związanych z domniemanym tajnym 

kartelem, które znajdują się w posiadaniu 

wnioskodawcy lub są mu dostępne; 

(i) bezzwłoczne przekazywanie 

krajowemu organowi ochrony konkurencji 

wszelkich istotnych informacji i dowodów 

związanych z domniemanym tajnym 

kartelem, które znajdują się w posiadaniu 

wnioskodawcy lub są mu dostępne, co 

obejmuje: 

 -  nazwę i adres osoby prawnej 

składającej wniosek o zwolnienie z 

grzywien; 

 -  nazwy wszystkich pozostałych 

przedsiębiorstw, które uczestniczą lub 
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uczestniczyły w domniemanym tajnym 

kartelu; 

 -  szczegółowy opis domniemanego 

kartelu, w tym informacje o produktach i 

terytoriach, których sprawa dotyczy, 

czasie trwania i charakterze 

domniemanego kartelu; 

 -  dostępne wnioskodawcy dowody 

potwierdzające istnienie domniemanego 

kartelu; 

 -  informacje na temat 

dotychczasowych i ewentualnych 

przyszłych wniosków o złagodzenie kar 

złożonych do jakiegokolwiek innego 

krajowego organu ochrony konkurencji 

lub Komisji w związku z domniemanym 

kartelem. 

Or. en 

 

Poprawka  229 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

wnioskodawcy mogli ubiegać się o 

złagodzenie kar na piśmie i aby krajowe 

organy ochrony konkurencji dysponowały 

systemem, który umożliwi im 

przyjmowanie oświadczeń w ramach 

programu łagodzenia kar w formie ustnej 

lub w inny sposób, który nie prowadzi do 

przekazania dokumentów, informacji lub 

innych materiałów, które znajdują się w 

posiadaniu wnioskodawcy lub nad którymi 

sprawuje on pieczę lub kontrolę. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

wnioskodawcy mogli ubiegać się o 

złagodzenie kar na piśmie i aby krajowe 

organy ochrony konkurencji dysponowały 

systemem, który umożliwi im 

przyjmowanie oświadczeń w ramach 

programu łagodzenia kar w formie ustnej 

lub w inny sposób, który nie prowadzi do 

przekazania dokumentów, informacji lub 

innych materiałów, które znajdują się w 

posiadaniu wnioskodawcy lub nad którymi 

sprawuje on pieczę lub kontrolę. Jednakże 

każdy wniosek o złagodzenie kar musi 

skutkować wydaniem potwierdzenia 
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odbioru, w którym zaznacza się datę i 

godzinę wpłynięcia wniosku. 

Or. en 

 

Poprawka  230 

Alfred Sant 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku gdy w takich sytuacjach 

potrzebna jest pomoc w tłumaczeniu 

dokumentów i korespondencji, należy 

ustanowić system współpracy między 

krajowymi organami ochrony 

konkurencji, europejską siecią 

konkurencji i Działem Tłumaczeń 

Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka  231 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie zapewniają 

możliwość składania wniosków o 

złagodzenie kar w którymkolwiek z 

języków urzędowych Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  232 

Alfred Sant 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W przypadku gdy w takich 

sytuacjach potrzebna jest pomoc w 

tłumaczeniu dokumentów i 

korespondencji, należy ustanowić system 

współpracy między krajowymi organami 

ochrony konkurencji, europejską siecią 

konkurencji i Działem Tłumaczeń 

Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka  233 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji 

dysponowały swobodą uznania w zakresie 

ewentualnego wydania poświadczenia 

kolejności złożenia wniosku. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji 

dysponowały swobodą uznania w zakresie 

ewentualnego wydania poświadczenia 

kolejności złożenia wniosku. 

Poświadczenie kolejności złożenia 

wniosku może zostać wydane tylko 

wówczas, gdy przedsiębiorstwo przedstawi 

krajowemu organowi ochrony 

konkurencji wymienione poniżej łącznie 

informacje: 

 (i)  imię i nazwisko lub nazwa oraz 

adres wnioskodawcy; 

 (ii)  powody, które doprowadziły do 

przedstawienia wniosku o złagodzenie 

kar; 

 (iii)  nazwy wszystkich pozostałych 

przedsiębiorstw, które uczestniczą lub 
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uczestniczyły w domniemanym tajnym 

kartelu; 

 (iv)  informacje o produktach i 

terytoriach, których sprawa dotyczy; 

 (v)  czas trwania i charakter 

domniemanego kartelu; 

 (vi)  informacje o wszystkich już 

złożonych wnioskach o złagodzenie kar 

związanych z domniemanym tajnym 

kartelem lub wnioskach, które 

wnioskodawca może złożyć w przyszłości. 

Or. en 

 

Poprawka  234 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji, 

zanim zwrócą się o złożenie pełnego 

wniosku na podstawie art. 6, 

powstrzymywały się od żądania od 

wnioskodawcy jakichkolwiek informacji 

związanych z domniemanym 

naruszeniem, którego dotyczy wniosek w 

formie uproszczonej, poza informacjami, 

o których mowa w ust. 2. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  235 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 



 

AM\1138283PL.docx 125/142 PE613.265v01-00 

 PL 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy ochrony konkurencji, 

zanim zwrócą się o złożenie pełnego 
wniosku na podstawie art. 6, 

powstrzymywały się od żądania od 

wnioskodawcy jakichkolwiek informacji 

związanych z domniemanym 

naruszeniem, którego dotyczy wniosek w 

formie uproszczonej, poza informacjami, o 

których mowa w ust. 2. 

3. Państwa członkowskie dbają o to, 

by krajowy organ ochrony konkurencji, 

pragnący zbadać sprawę wymienioną we 
wniosku w formie uproszczonej, 

informował o tym Komisję na piśmie w 

terminie 30 dni roboczych od otrzymania 

wniosku w formie uproszczonej. Komisja i 

krajowy organ ochrony konkurencji 

uzgadniają, kto przejmuje prowadzenie 

dochodzenia zgodnie z art. 22c. 

Or. en 

 

Poprawka  236 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby po tym, jak Komisja poinformuje te 

organy, że nie zamierza podejmować 

żadnych działań w danej sprawie lub nie 

podejmować ich w jakiejś jej części, 

wnioskodawcy mieli możliwość złożenia 

pełnego wniosku o złagodzenie kar do 

właściwych krajowych organów ochrony 

konkurencji w drodze uzupełnienia 

wniosku w formie uproszczonej, o którym 

mowa w ust. 1. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji posiadały uprawnienia do 

określenia rozsądnego terminu, w którym 

wnioskodawca ma obowiązek złożyć pełny 

wniosek wraz z odpowiednimi dowodami i 

informacjami. 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby po tym, jak Komisja poinformuje te 

organy, że nie zamierza podejmować 

żadnych działań w danej sprawie lub nie 

podejmować ich w jakiejś jej części, 

wnioskodawcy mieli możliwość złożenia 

pełnego wniosku o złagodzenie kar do 

właściwych krajowych organów ochrony 

konkurencji w drodze uzupełnienia 

wniosku w formie uproszczonej, o którym 

mowa w ust. 1. Komisja będzie regularnie 

informować właściwe krajowe organy 

ochrony konkurencji o aktualnej sytuacji i 

bez zbędnej zwłoki podejmie wyżej 

wymienioną decyzję. Państwa 

członkowskie zapewniają, aby krajowe 

organy ochrony konkurencji posiadały 

uprawnienia do określenia rozsądnego 

terminu, w którym wnioskodawca ma 

obowiązek złożyć pełny wniosek wraz z 

odpowiednimi dowodami i informacjami. 

Or. en 



 

PE613.265v01-00 126/142 AM\1138283PL.docx 

PL 

 

Poprawka  237 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby po tym, jak Komisja poinformuje te 

organy, że nie zamierza podejmować 

żadnych działań w danej sprawie lub nie 

podejmować ich w jakiejś jej części, 

wnioskodawcy mieli możliwość złożenia 

pełnego wniosku o złagodzenie kar do 

właściwych krajowych organów ochrony 

konkurencji w drodze uzupełnienia 

wniosku w formie uproszczonej, o którym 

mowa w ust. 1. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby krajowe organy ochrony 

konkurencji posiadały uprawnienia do 

określenia rozsądnego terminu, w którym 

wnioskodawca ma obowiązek złożyć pełny 

wniosek wraz z odpowiednimi dowodami i 

informacjami. 

6. W przypadkach innych niż 

sytuacje omówione w ust. 3, państwa 
członkowskie zapewniają, aby po tym, jak 

Komisja poinformuje te organy, że nie 

zamierza podejmować żadnych działań w 

danej sprawie lub nie podejmować ich w 

jakiejś jej części, wnioskodawcy mieli 

możliwość złożenia pełnego wniosku o 

złagodzenie kar do właściwych krajowych 

organów ochrony konkurencji w drodze 

uzupełnienia wniosku w formie 

uproszczonej, o którym mowa w ust. 1. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

krajowe organy ochrony konkurencji 

posiadały uprawnienia do określenia 

rozsądnego terminu, w którym 

wnioskodawca ma obowiązek złożyć pełny 

wniosek wraz z odpowiednimi dowodami i 

informacjami. 

Or. en 

 

Poprawka  238 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby w sytuacji gdy wnioskodawca złoży 

pełny wniosek zgodnie z ust. 6 w terminie 

określonym przez krajowy organ ochrony 

konkurencji, zawarte w nim informacje 

(7) Państwa członkowskie zapewniają, 

aby w sytuacji gdy wnioskodawca złoży 

pełny wniosek zgodnie z ust. 6 w terminie 

określonym przez krajowy organ ochrony 

konkurencji, zawarte w nim informacje 
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zostały uznane za przekazane w dniu 

złożenia wniosku w formie uproszczonej. 

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w 

formie uproszczonej nie później niż 5 dni 

roboczych po złożeniu wniosku o 

złagodzenie kar do Komisji, wniosek w 

formie uproszczonej zostanie uznany za 

złożony w dniu i o godzinie złożenia do 

Komisji wniosku o złagodzenie kar. 

zostały uznane za przekazane w dniu 

złożenia wniosku w formie uproszczonej. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Ustanowienie zasady pięciu dni oznacza nałożenie na krajowe organy ochrony konkurencji 

nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego, które powoduje trudną do rozwiązania 

sytuację w związku z wnioskiem złożonym przez wnioskodawcę. 

 

Poprawka  239 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby w sytuacji gdy wnioskodawca złoży 

pełny wniosek zgodnie z ust. 6 w terminie 

określonym przez krajowy organ ochrony 

konkurencji, zawarte w nim informacje 

zostały uznane za przekazane w dniu 

złożenia wniosku w formie uproszczonej. 

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w 

formie uproszczonej nie później niż 5 dni 

roboczych po złożeniu wniosku o 

złagodzenie kar do Komisji, wniosek w 

formie uproszczonej zostanie uznany za 

złożony w dniu i o godzinie złożenia do 

Komisji wniosku o złagodzenie kar. 

7. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby w sytuacji gdy wnioskodawca złoży 

pełny wniosek zgodnie z ust. 6 w terminie 

określonym przez krajowy organ ochrony 

konkurencji, zawarte w nim informacje 

zostały uznane za przekazane w dniu 

złożenia wniosku w formie uproszczonej. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zasada 5 dni roboczych będzie trudna do wdrożenia w praktyce. 

 

Poprawka  240 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby w sytuacji gdy wnioskodawca złoży 

pełny wniosek zgodnie z ust. 6 w terminie 

określonym przez krajowy organ ochrony 

konkurencji, zawarte w nim informacje 

zostały uznane za przekazane w dniu 

złożenia wniosku w formie uproszczonej. 

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w 

formie uproszczonej nie później niż 5 dni 

roboczych po złożeniu wniosku o 

złagodzenie kar do Komisji, wniosek w 

formie uproszczonej zostanie uznany za 

złożony w dniu i o godzinie złożenia do 

Komisji wniosku o złagodzenie kar. 

7. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby w sytuacji gdy wnioskodawca złoży 

pełny wniosek zgodnie z ust. 6 w terminie 

określonym przez krajowy organ ochrony 

konkurencji, zawarte w nim informacje 

zostały uznane za przekazane w dniu 

złożenia wniosku w formie uproszczonej. 

Or. en 

 

Poprawka  241 

Joachim Starbatty 

w imieniu grupy ECR 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

zatrudnieni aktualnie i byli pracownicy i 

dyrektorzy podmiotów, które zwracają się 

do organów ochrony konkurencji o 

zwolnienie z grzywien, byli chronieni 

przed wszelkimi sankcjami karnymi i 

administracyjnymi nakładanymi w 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

zatrudnieni aktualnie i byli pracownicy i 

dyrektorzy podmiotów, które zwracają się 

do organów ochrony konkurencji o 

zwolnienie z grzywien, byli chronieni 

przed wszelkimi sankcjami karnymi i 

administracyjnymi nakładanymi w 
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postępowaniu sądowym innym niż karne 

za udział w tajnym kartelu, którego 

dotyczy wniosek, jeżeli ci pracownicy i 

dyrektorzy aktywnie współpracują z 

właściwymi organami ochrony 

konkurencji, a wniosek o zwolnienie z 

grzywny poprzedza wszczęcie 

postępowania karnego. 

postępowaniu sądowym innym niż karne 

za udział w tajnym kartelu, którego 

dotyczy wniosek, jeżeli ci pracownicy i 

dyrektorzy aktywnie współpracują z 

właściwymi organami ochrony 

konkurencji, a wniosek o zwolnienie z 

grzywny poprzedza moment, w którym 

właściwe organy państw członkowskich 

powiadomiły pracowników i dyrektorów o 

postępowaniu karnym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Grupa ECR jest zaniepokojona tym, że jeśli określone w dyrektywie przepisy dotyczące 

łagodzenia kar będą zbyt szerokie, może to wyeliminować odstraszający skutek kar. 

 

Poprawka  242 

Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

zatrudnieni aktualnie i byli pracownicy i 

dyrektorzy podmiotów, które zwracają się 

do organów ochrony konkurencji o 

zwolnienie z grzywien, byli chronieni 

przed wszelkimi sankcjami karnymi i 

administracyjnymi nakładanymi w 

postępowaniu sądowym innym niż karne 

za udział w tajnym kartelu, którego 

dotyczy wniosek, jeżeli ci pracownicy i 

dyrektorzy aktywnie współpracują z 

właściwymi organami ochrony 

konkurencji, a wniosek o zwolnienie z 

grzywny poprzedza wszczęcie 

postępowania karnego. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

zatrudnieni aktualnie i byli pracownicy i 

dyrektorzy podmiotów, które zwracają się 

do organów ochrony konkurencji o 

zwolnienie z grzywien, byli chronieni 

przed wszelkimi sankcjami karnymi i 

administracyjnymi nakładanymi w 

postępowaniu sądowym innym niż karne 

za udział w tajnym kartelu, którego 

dotyczy wniosek, w tym również w 

sprawach transgranicznych, jeżeli ci 

pracownicy i dyrektorzy aktywnie 

współpracują z właściwymi organami 

ochrony konkurencji, a wniosek o 

zwolnienie z grzywny poprzedza 

wszczęcie postępowania karnego. 

Or. en 
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Poprawka  243 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadkach, w których wniosek o 

zwolnienie z grzywny jest wypełniany 

przez przedsiębiorstwo po wszczęciu 

dochodzenia przez krajowe organy 

ochrony konkurencji, ale przedstawia 

nowe fakty i znaczącą wartość dodaną w 

celu wykazania naruszenia art. 101 TFUE 

lub odpowiadającego mu przepisu prawa 

krajowego, państwa członkowskie mogą 

przyjąć przepisy umożliwiające ochronę 

byłych pracowników wnioskodawców 

ubiegających się o zwolnienie z grzywny 

przed wszelkimi sankcjami karnymi i 

administracyjnymi, jeżeli pracownicy ci 

aktywnie współpracują z danymi 

organami ochrony konkurencji.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Niektóre krajowe organy ochrony konkurencji mają możliwość przyznania, pod pewnymi 

warunkami, programu zwolnień po rozpoczęciu dochodzenia. Dotyczy to tylko pracowników, 

nie dyrektorów. 

 

Poprawka  244 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 22 a 

 Współdziałanie programów łagodzenia 

kar w różnych państwach członkowskich 
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 Aby zapobiec przypadkom podwójnego 

zwolnienia z grzywny państwa 

członkowskie dbają o to, by w przypadku 

gdy kilka przedsiębiorstw uczestniczących 

w tym samym tajnym kartelu złoży różne 

wnioski o złagodzenie kar do różnych 

krajowych organów ochrony konkurencji 

lub do Komisji, dopuszczalny był jedynie 

pierwszy wniosek o złagodzenie kar.  

Or. en 

 

Poprawka  245 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 22 b 

 Motywacja do zgłaszania tajnych karteli i 

innych praktyk antykonkurencyjnych 

 Zdecydowanie zachęca się państwa 

członkowskie do zadbania o to, by ich 

krajowe organy ochrony konkurencji 

wprowadziły narzędzie internetowe 

ułatwiające osobom fizycznym ostrzeganie 

o tajnych kartelach i innych 

antykonkurencyjnych praktykach przy 

jednoczesnym zachowaniu anonimowości. 

Or. en 

 

Poprawka  246 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł -23 (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł -23 

 Współpraca pomiędzy krajowymi 

organami ochrony konkurencji a Komisją 

 1.  Państwa członkowskie dbają o to, 

by w przypadkach tajnych karteli 

obejmujących co najmniej trzy państwa 

członkowskie służby Komisji były 

automatycznie organami właściwymi do 

wszczęcia dochodzenia, a krajowe organy 

ds. konkurencji przekazywały im takie 

przypadki. 

 2.  W przypadkach, o których mowa w 

art. 21 ust. 3, i nie naruszając powyższego 

ustępu, krajowe organy ochrony 

konkurencji i Komisja podejmują dialog 

na temat tego, która instytucja jest 

najbardziej kompetentna do wszczęcia 

dochodzenia. Uznaje się, że krajowe 

organy ochrony konkurencji mają 

pierwszeństwo w otwarciu sprawy, chyba 

że zostanie wykazana potrzeba 

przeprowadzenia ogólnoeuropejskiego 

dochodzenia lub jeżeli w ciągu 30 dni 

roboczych nie osiągnięto porozumienia w 

sprawie. Jeżeli Komisja odgrywa wiodącą 

rolę w otwarciu dochodzenia, krajowe 

organy ochrony konkurencji, zanim 

zwrócą się o złożenie pełnego wniosku na 

podstawie art. 21 ust. 6, powstrzymują się 

od żądania od wnioskodawcy 

jakichkolwiek informacji związanych z 

domniemanym naruszeniem, którego 

dotyczy wniosek w formie uproszczonej, 

poza informacjami, o których mowa w art. 

21 ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka  247 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie zapewniają, aby 

przy przeprowadzaniu przez krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji kontroli w imieniu innych 

krajowych organów ochrony konkurencji 

na podstawie art. 22 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1/2003, urzędnicy oraz inne osoby 

towarzyszące upoważnione przez 

wnioskujący krajowy organ ochrony 

konkurencji mogły uczestniczyć i aktywnie 

wspierać współpracujący krajowy organ 

ochrony konkurencji w kontroli przez 

wykonywanie uprawnień, o których mowa 

w art. 6 i 7. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

przy przeprowadzaniu przez krajowe 

administracyjne organy ochrony 

konkurencji kontroli w imieniu innych 

krajowych organów ochrony konkurencji 

na podstawie art. 22 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1/2003 urzędnicy oraz inne osoby 

towarzyszące upoważnione przez 

wnioskujący krajowy organ ochrony 

konkurencji mogły uczestniczyć w kontroli 

prowadzonej przez współpracujący 

krajowy organ ochrony konkurencji przez 

wykonywanie uprawnień, o których mowa 

w art. 6 i 7. 

Or. fr 

 

Poprawka  248 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a.  W przypadku pozytywnej kolizji 

jurysdykcji w celu przeprowadzenia 

dochodzenia między co najmniej dwoma 

krajowymi organami ochrony konkurencji 

oraz w przypadku braku porozumienia co 

do tego, kto odgrywa wiodącą rolę w 

otwarciu dochodzenia, zadaniem Komisji 

jest wyznaczenie krajowych organów 

ochrony konkurencji uznanych za 

najwłaściwsze do wszczęcia postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Organ współpracujący nie jest 

zobowiązany do egzekwowana decyzji na 

podstawie ust. 1, jeżeli byłoby to w sposób 

oczywisty sprzeczne z porządkiem 

publicznym w państwie członkowskim, w 

którym ma to nastąpić. 

5. Organ współpracujący egzekwuje 

decyzje na podstawie ust. 1, chyba że jest w 

stanie przedstawić organowi 

wnioskującemu uzasadnione powody, dla 

których byłoby to w sposób oczywisty 

sprzeczne z porządkiem publicznym w 

państwie członkowskim, w którym ma to 

nastąpić. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pierwotny wyjątek, o którym mowa w ust. 5, nie wymaga uzasadnienia odmowy i nie pozwala 

na systemowe rozwiązanie jakiegokolwiek potencjalnego sporu między organami. 

 

Poprawka  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. W przypadku gdy organ 

wnioskujący nie zgadza się z odmową 

organu współpracującego dotyczącą 

wyegzekwowania decyzji zgodnie z ust. 5, 

Komisja może, na wniosek państwa 

członkowskiego organu wnioskującego, 

wydać wiążącą decyzję w terminie trzech 

miesięcy od daty odmowy, w której określa 

się, czy odmowa jest uzasadniona 

względami porządku publicznego. Jeżeli 

Komisja uzna odmowę organu 

współpracującego za nieuzasadnioną, 

organ współpracujący wykonuje decyzję 

zgodnie z ust. 1. 

Or. en 
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Poprawka  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 26 a 

 Podział kosztów między krajowymi 

organami ochrony konkurencji 

 Państwa członkowskie zapewniają, że 

krajowe administracyjne organy ochrony 

konkurencji zwracające się o pomoc na 

wniosek organu współpracującego: 

 a) w odniesieniu do działań podjętych 

zgodnie z art. 23 i 24 – pokrywają wszelkie 

uzasadnione koszty dodatkowe, w tym 

koszty tłumaczeń i koszty administracyjne; 

 b) w odniesieniu do działań podjętych 

zgodnie z art. 25 – umożliwiają organowi 

współpracującemu odzyskanie wszelkich 

rozsądnych kosztów administracyjnych z 

pobranej grzywny lub kary pieniężnej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepisy art. 23, 24 i 25 wymagają dodatkowych kosztów w stosunku do organów państwa 

członkowskiego udzielającego pomocy. Chociaż w większości przypadków państwa 

członkowskie nie będą wnioskować o zwrot kosztów między sobą, powinno być jasne, kto 

ponosi odpowiedzialność za takie koszty w przypadku sporu lub gdy ściągnięcie kary jest 

czasochłonne lub zasobochłonne. 

 

Poprawka  252 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 1a. Państwa członkowskie zapewniają, 

że krajowe organy ochrony konkurencji 

mogą wszcząć postępowanie w sprawie 

naruszeń art. 101 i 102 TFUE tylko przez 

cztery lata od zakończenia naruszenia. 

Or. fr 

 

Poprawka  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja dopilnowuje, by 

powiadomienie o rozpoczęciu formalnych 

działań dochodzeniowych, otrzymane od 

krajowego organu ochrony konkurencji 

na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia 

nr 1/2003, było udostępniane krajowym 

organom ochrony konkurencji innych 

państw członkowskich w ramach systemu 

europejskiej sieci konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka  254 

Thierry Cornillet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 27 a 

 Terminy przedawnienia dochodzeń 

 Państwa członkowskie zapewniają, że 

krajowe organy ochrony konkurencji 

mogą wszcząć dochodzenie w sprawie 

naruszeń art. 101 i 102 TFUE tylko przez 

...* lat(a) od zakończenia naruszenia. 
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 ______________ 

 * Należy określić w postaci uśrednienia 

praktyk krajowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Bardzo przydatne dla przedsiębiorstw byłoby ujednolicenie terminów przedawnienia 

dochodzeń w całej UE. 

 

Poprawka  255 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Informacje zgromadzone na 

podstawie przepisów, o których mowa w 

niniejszej dyrektywie, należy 

wykorzystywać jedynie do celów, w 

których je pozyskano. Nie należy ich 

wykorzystywać jako dowodów przy 

nakładaniu sankcji na osoby fizyczne. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepis ten mógłby poważnie zagrozić prowadzeniu dochodzeń w sprawach karnych 

(dotyczących osób fizycznych). 

 

Poprawka  256 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. Informacje zgromadzone na 

podstawie przepisów, o których mowa w 

niniejszej dyrektywie, należy 

wykorzystywać jedynie do celów, w 

których je pozyskano. Nie należy ich 

wykorzystywać jako dowodów przy 

nakładaniu sankcji na osoby fizyczne. 

1. Bez uszczerbku dla obowiązków 

informowania prokuratora o 

przestępstwach zdefiniowanych w prawie 

krajowym, informacje zgromadzone na 

podstawie przepisów, o których mowa w 

niniejszej dyrektywie, należy 

wykorzystywać jedynie do celów, w 

których je pozyskano. 

Or. en 

 

Poprawka  257 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Z zastrzeżeniem obowiązku 

powiadomienia prokuratura o 

przestępstwie zgodnie z prawem krajowym 

informacje zgromadzone na podstawie 

przepisów, o których mowa w niniejszej 

dyrektywie, należy wykorzystywać jedynie 

do celów, w których je pozyskano. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jasno stwierdza, że wymiana informacji w celu powiadomienia 

prokuratora o przestępstwie zgodnie z prawem krajowym nie jest zabroniona. 

 

Poprawka  258 

Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają 

odpowiednią ochronę tajemnic 

przedsiębiorstwa przez cały czas trwania 
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procedury. Wszyscy przedstawiciele 

krajowych organów ochrony konkurencji 

powinni stosować się do tego wymogu. 

Or. fr 

Poprawka  259 

Thierry Cornillet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają 

odpowiednią ochronę tajemnic 

przedsiębiorstwa przez cały czas trwania 

postępowania. Wszyscy przedstawiciele 

krajowych organów ochrony konkurencji 

powinni stosować się do tego wymogu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dla przedsiębiorstw, jak również dla wiarygodności krajowych organów ochrony 

konkurencji, niezwykle ważne jest, aby tajemnice handlowe były chronione w trakcie 

postępowania. 

 

Poprawka  260 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają 

wystarczającą ochronę tajemnic 

przedsiębiorstwa w każdym momencie 

trwania procedury. 

Or. de 
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Poprawka  261 

Markus Ferber 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 29 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Kiedy organ ds. konkurencji 

przekazuje informacje przekazane 

dobrowolnie przez wnioskodawcę na 

podstawie art. 12 rozporządzenia (WE) nr 

1/2003 bez zgody wnioskodawcy, państwa 

członkowskie zapewniają, aby otrzymujące 

krajowe organy ochrony konkurencji były 

w stanie dostarczyć zobowiązanie, o 

którym mowa w ust. 4 lit. c). 

(5) Kiedy organ ochrony konkurencji 

przekazuje informacje przekazane 

dobrowolnie przez wnioskodawcę na 

podstawie art. 12 rozporządzenia (WE) nr 

1/2003 bez zgody wnioskodawcy, państwa 

członkowskie zapewniają, aby otrzymujące 

krajowe organy ochrony konkurencji 

spełniały kryteria, o których mowa w ust. 

4 lit. c). 

Or. de 

 

Poprawka  262 

Thierry Cornillet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 29 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Kiedy organ ds. konkurencji 

przekazuje informacje przekazane 

dobrowolnie przez wnioskodawcę na 

podstawie art. 12 rozporządzenia (WE) nr 

1/2003 bez zgody wnioskodawcy, państwa 

członkowskie zapewniają, aby otrzymujące 

krajowe organy ochrony konkurencji były 

w stanie dostarczyć zobowiązanie, o 

którym mowa w ust. 4 lit. c). 

5. Kiedy organ ds. konkurencji 

przekazuje informacje przekazane 

dobrowolnie przez wnioskodawcę na 

podstawie art. 12 rozporządzenia (WE) nr 

1/2003 bez zgody wnioskodawcy, państwa 

członkowskie zapewniają, aby otrzymujące 

krajowe organy ochrony konkurencji 

dostarczały zobowiązanie, o którym mowa 

w ust. 4 lit. c). 

Or. en 

 

Poprawka  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 29 – ustęp 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Ustęp 1 nie narusza wymogów 

krajowego prawa karnego. 

Or. en 

 

Poprawka  264 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 31 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Koszty systemu Europejskiej Sieci 

Konkurencji 

System Europejskiej Sieci Konkurencji 

Or. en 

 

Poprawka  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 31 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Koszty ponoszone przez Komisję w 

związku z utrzymaniem i rozwojem 

systemu europejskiej sieci konkurencji 

oraz współpracą w ramach tej sieci są 

pokrywane z budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej w granicach dostępnych 

środków. 

Koszty ponoszone przez Komisję w 

związku z utrzymaniem i rozwojem 

systemu europejskiej sieci konkurencji 

oraz współpracą w ramach tej sieci są 

pokrywane z budżetu ogólnego Unii 

Europejskiej. 

Or. en 

 

Poprawka  266 
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Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Europejska Sieć Konkurencji publikuje – 

tak często, jak to konieczne i przydatne – 

zalecenia i najlepsze praktyki różnych 

krajowych organów ochrony konkurencji 

dotyczące niezależności, zasobów, 

uprawnień, grzywien i grzywien oraz 

programów pomocowych. 

Or. en 

Poprawka  267 

Othmar Karas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 32 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 32 a 

 Przegląd 

 Do dnia ... [pięć lat po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy] Komisja przedstawi 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie z transpozycji i wykonania 

niniejszej dyrektywy, w razie potrzeby 

wraz z odnośnymi wnioskami 

ustawodawczymi. 

Or. de 

 


