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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Krajowe organy ochrony konkurencji odgrywają wraz z Komisją Europejską decydującą rolę 

w egzekwowaniu unijnego prawa konkurencji (art.101 i 102 TFUE), przyczyniając się do 

zapewnienia należycie funkcjonującego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego 

zorientowanego na konsumenta. Sprawozdawczyni jest zdania, że aby utrzymać i wzmocnić te 

funkcje krajowych organów ochrony konkurencji, należy wesprzeć kompetencje egzekucyjne 

określone w rozporządzeniu 1/2003 za pomocą niezbędnych instrumentów, środków i procedur 

dla wszystkich krajowych organów ochrony konkurencji. Podobne narzędzia i zasady 

przewodnie dla wszystkich krajowych organów ochrony konkurencji zagwarantują bardziej 

jednolite, skuteczne i konsekwentne egzekwowanie reguł konkurencji w całej UE. W związku 

z powyższym sprawozdawczyni uznaje, że wniosek Komisji mógłby przynieść praktyczne 

korzyści w zakresie przeciwdziałania zakłóceniom konkurencji i stanowi ważny krok 

w kierunku rozwoju pełnego potencjału rynku wewnętrznego UE.  

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że brak wystarczających środków finansowych 

w niektórych krajowych organach ochrony konkurencji może negatywnie wpłynąć na ustalanie 

priorytetów w zakresie postępowań, a tym samym na zdolności w zakresie egzekwowania 

prawa przez te organy. Niemożliwe jest określenie wysokości środków, którą można by uznać 

za wystarczającą dla krajowych organów ochrony konkurencji wszystkich państw 

członkowskich, wniosek można jednak ulepszyć dzięki zapewnieniu tym organom większej 

autonomii w wykorzystywaniu przydzielonych im środków budżetowych. Taki przepis pozwoli 

krajowym organom ochrony konkurencji określić priorytety prac, umożliwi im 

przeprowadzanie wielu kontroli równocześnie, a także zwiększy stopień ich niezależności. 

W związku z tym poprawki zaproponowane przez sprawozdawczynię zapewniają krajowym 

organom ochrony konkurencji większą autonomię budżetową, przestrzegając zarazem 

wszystkich krajowych przepisów budżetowych.  

Sprawozdawczyni uważa, że kluczowym elementem powinna być niezależność krajowych 

organów ochrony konkurencji oraz ich ochrona przed naciskami ze strony świata polityki 

i biznesu, zwłaszcza w kontekście przyznania im dodatkowych instrumentów, środków i, 

w niektórych przypadkach, nowych obowiązków. Dlatego zabezpieczenia przed konfliktami 

interesów, a także zobowiązania dotyczące przejrzystej procedury wyborów i odwołań ze 

strony krajowych organów ochrony konkurencji oraz ich kierownictwa mogłyby wzmocnić 

przedstawiony wniosek. Takie przepisy mogą przyczynić się do podniesienia świadomości 

i zwiększenia publicznego zaufania do krajowych organów ochrony konkurencji.  

Jeżeli chodzi o wysokość grzywien stosowanych przez krajowe organy ochrony konkurencji, 

sprawozdawczyni stwierdza, że obecnie przedsiębiorcy spotykają się z różnymi karami za 

podobne naruszenia w zależności od państwa członkowskiego. Sytuacja ta stwarza zagrożenie 

dla jednolitego egzekwowania przepisów prawa konkurencji. Sprawozdawczyni 

z zadowoleniem przyjmuje zawarte we wniosku przepisy mające na celu rozwiązanie tego 

problemu i uważa, że wspólny maksymalny limit kar może stanowić właściwy bodziec do 

poprawy sytuacji.  

Ponadto sprawozdawczyni jest zdania, że należy zwiększyć uprawnienia krajowych organów 

ochrony konkurencji w zakresie gromadzenia dowodów poprzez ograniczenie do minimum 

niektórych procedur administracyjnych oraz lepsze dostosowanie uprawnień dochodzeniowych 

tych organów do obecnych realiów ery cyfrowej w odniesieniu do przedsiębiorstw. Dlatego 
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sprawozdawczyni proponuje uzupełnienie wniosku w tym zakresie.  

 

 

POPRAWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 

Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

Poprawka  1 

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 nie 

ma barier uniemożliwiających wejście na 

te rynki, co umożliwia przedsiębiorstwom 

konkurowanie w oparciu o swoje 

osiągnięcia, a także 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. 

Uzasadnienie 

Zamiarem sprawozdawczyni jest uczynienie tekstu bardziej zrozumiałym i zwięzłym. 
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Poprawka  2 

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 

(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 stosowanie 

art. 101 i 102 TFUE oraz równolegle 

przepisów krajowego prawa konkurencji. 

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 lub mają siedzibę: 

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 
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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. 

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. 

Uzasadnienie 

Zamiarem sprawozdawczyni jest uczynienie tekstu bardziej zrozumiałym i zwięzłym. 

Przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim 

UE, jednak inny wynik postępowania może zależeć również od ich siedziby, tj. właściwego 

krajowego organu ochrony konkurencji, który zajmuje się daną sprawą. 
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Poprawka  3 

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 

na wniosek 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. 

Uzasadnienie 

Zamiarem sprawozdawczyni jest zapewnienie spójności tekstu z definicjami pojęć „organ 

wnioskujący” i „organ współpracujący”. Krajowy organ ochrony konkurencji jednego 

państwa członkowskiego może ustalić fakty na wniosek krajowego organu ochrony 

konkurencji z innego państwa członkowskiego. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Wprowadzenie minimalnych 

gwarancji w celu zapewnienia skutecznego 

stosowania art. 101 i 102 TFUE przez 

krajowe organy ochrony konkurencji 

odbywa się bez uszczerbku dla zdolności 

państw członkowskich do zachowania lub 

wprowadzenia szerszych gwarancji 

niezależności krajowych organów ochrony 

konkurencji i ich zasobów, jak również 

bardziej szczegółowych przepisów 

dotyczących kompetencji egzekucyjnych 

tych organów oraz ich kompetencji w 

zakresie nakładania grzywien. W 

szczególności państwa członkowskie mogą 

powierzać krajowym organom ochrony 

konkurencji dodatkowe uprawnienia, 

wychodzące poza podstawowy zestaw 

uprawnień przewidzianych w niniejszej 

dyrektywie, aby dodatkowo zwiększać ich 

skuteczność. 

(9) Wprowadzenie minimalnych 

gwarancji w celu zapewnienia jednolitego i 

skutecznego stosowania art. 101 i 102 

TFUE przez krajowe organy ochrony 

konkurencji odbywa się bez uszczerbku dla 

zdolności państw członkowskich do 

zachowania lub wprowadzenia szerszych 

gwarancji niezależności krajowych 

organów ochrony konkurencji i ich 

zasobów, jak również bardziej 

szczegółowych przepisów dotyczących 

kompetencji egzekucyjnych tych organów 

oraz ich kompetencji w zakresie nakładania 

grzywien. W szczególności państwa 

członkowskie mogą powierzać krajowym 

organom ochrony konkurencji dodatkowe 

uprawnienia, wychodzące poza 

podstawowy zestaw uprawnień 

przewidzianych w niniejszej dyrektywie, 

aby dodatkowo zwiększać ich skuteczność. 

 

Poprawka  5 

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 

grzywien. Znaczące różnice między 

programami łagodzenia kar stosowanymi 

(10) Z kolei szczegółowe zasady są 

konieczne w zakresie warunków 

łagodzenia kar w przypadku ujawniania 

karteli. Przedsiębiorstwa będą ujawniać 

dane o 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 
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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. 

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 

karteli, ale również w przypadku innych 

naruszeń art. 101 i 102 TFUE oraz 

równoważnych przepisów krajowych. 

Uzasadnienie 

Złagodzenie kary przyznaje się w praktyce pierwszemu uczestnikowi kartelu, który ujawnia 

informacje o kartelu, a nie całemu kartelowi. Kartele są z definicji tajne, zatem 

sformułowanie „tajne kartele” stanowi redundantne połączenie wyrazowe w całym tekście. 

Skreślenie słowa „tajne” spowoduje, że tekst będzie spójny z terminologią stosowaną w 

dyrektywie 2014/104. Zob. również poprawkę 10.  

 

Poprawka  6 

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. 

(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. 
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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. 

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 jasne i przejrzyste zasady i 

procedury dotyczące powołania oraz 

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. 

Uzasadnienie 

Według sprawozdawczyni z uwagi na fakt, że wniosek zwiększy uprawnienia i kompetencje 

niektórych krajowych organów ochrony konkurencji, należy równolegle zwiększyć 

niezależność i wiedzę fachową ich pracowników. Przejrzyste powołania w oparciu o 

kwalifikacje oraz obiektywne kryteria odwoływania mogą wzmocnić niezależność decyzyjną i 

zwiększyć publiczne zaufanie do krajowych organów ochrony konkurencji. 

 

Poprawka  7 

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 

również, że w okresie zatrudnienia i 

kadencji nie powinni posiadać żadnych 

udziałów w jakichkolwiek 

(15) Dla zapewnienia niezależności 

krajowych organów ochrony konkurencji 

ich pracownicy, członkowie organu 

decyzyjnego i członkowie kadry 

kierowniczej powinni działać z 

zachowaniem integralności i odstępować 

od wszelkich czynności niezgodnych z 

wykonywaniem ich obowiązków. 

Konieczność zapobieżenia sytuacjom, w 

których niezależna ocena pracowników, 

członków organu decyzyjnego i kadry 

kierowniczej krajowych organów ochrony 

konkurencji 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 mogącego skutkować 

konfliktem interesów lub związanego w 
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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. 

inny sposób 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, członkowie 

organu decyzyjnego i członkowie kadry 

kierowniczej krajowych organów ochrony 

konkurencji powinni zgłaszać wszelkie 

udziały i aktywa, które mogłyby być 

źródłem konfliktu interesów przy 

wykonywaniu ich obowiązków. W tym 

celu pracownicy, członkowie organu 

decyzyjnego oraz członkowie kadry 

kierowniczej krajowych organów ochrony 

konkurencji powinni składać coroczną 

deklarację zobowiązań i deklarację 

interesów, wskazujące bezpośrednie lub 

pośrednie interesy, które mogłyby zostać 

uznane za szkodzące ich niezależności i 

mogą wpływać na ich działania. 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. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Niezależność krajowych organów 

ochrony konkurencji zwiększy się, jeżeli 

będą mogły niezależnie administrować 

przyznanymi im środkami. Taka swoboda 

zarządzania przyznanymi środkami 

powinna być realizowana w ramach 
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krajowych przepisów i procedur 

budżetowych. 

 

Poprawka  9 

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 

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. 

(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 

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. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9) „tajny kartel” oznacza 

porozumienie lub uzgodnioną praktykę co 

najmniej dwóch konkurentów zmierzające 

do koordynowania ich działań 

konkurencyjnych na rynku lub do 

wpływania na określone czynniki 

konkurencji przez stosowanie takich 

praktyk, jak: ustalanie cen zakupu lub 

sprzedaży lub innych warunków 

handlowych, przydział kwot produkcji lub 

sprzedaży, podział rynków wraz z 

9) „kartel” oznacza porozumienie lub 

uzgodnione praktyki co najmniej dwóch 

konkurentów zmierzające do 

koordynowania działań konkurencyjnych 

na rynku lub do wpływania na określone 

czynniki konkurencji przez stosowanie 

takich praktyk, jak — choć niewyłącznie 

— ustalanie lub koordynowanie cen 

zakupu lub sprzedaży lub innych 

warunków handlowych, w tym odnośnie 

do praw własności intelektualnej, 
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ustalaniem ofert przetargowych, 

ograniczanie przywozu lub wywozu lub 

działania antykonkurencyjne przeciw 

innym konkurentom, które nie są w części 

lub w pełni znane nikomu poza ich 

uczestnikami; 

przydział kwot produkcji lub sprzedaży, 

podział rynków i klientów (wraz ze zmową 

przetargową), ograniczanie przywozu lub 

wywozu lub działania antykonkurencyjne 

podejmowane przeciwko innym 

konkurentom; 

(Zmiany dokonane w definicji należałoby wprowadzić w całym tekście.) 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 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, prawa do 

dobrej administracji, prawa do rzetelnego 

procesu sądowego i prawa do skutecznego 

środka prawnego przed sądem, zgodnie z 

zasadami ogólnymi prawa Unii i Kartą 

praw podstawowych Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  12 

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) 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; 
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Poprawka  13 

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; 

 

Poprawka  14 

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 oraz 

członkowie organu decyzyjnego i kadry 

zarządzającej 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; oznacza 

to w szczególności, że w okresie 

zatrudnienia i w czasie ich kadencji nie 

mogą oni posiadać żadnych udziałów w 

jakichkolwiek przedsiębiorstwach lub 

organizacjach, które mają kontakty z 

krajowym organem ochrony konkurencji, 

w zakresie, w jakim udziały te mogą 

zagrozić ich niezależności; 

Uzasadnienie 

Celem sprawozdawczyni jest zwiększenie bezstronności pracowników i członków krajowych 

organów ochrony konkurencji. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) pracownicy, członkowie organu 

decyzyjnego i członkowie kadry 

kierowniczej krajowych organów ochrony 

konkurencji zgłaszali wszelkie udziały i 

aktywa, które mogłyby być źródłem 

konfliktu interesów przy wykonywaniu ich 

obowiązków; w tym celu pracownicy, 

członkowie organu decyzyjnego oraz 

członkowie kadry kierowniczej krajowych 

organów ochrony konkurencji składają 

coroczną deklarację zobowiązań i 

deklarację interesów, wskazujące 

bezpośrednie lub pośrednie interesy, które 

mogłyby zostać uznane za szkodzące ich 

niezależności i mogą wpływać na ich 

działania; 

Uzasadnienie 

Zamiarem sprawozdawczyni jest zwiększenie niezależności krajowych organów ochrony 

konkurencji od wpływów politycznych lub biznesowych. Podobne przepisy istnieją już w 

rozporządzeniach sektorowych, np. w odniesieniu do organów regulacyjnych w sektorze 

kolejowym (art. 55 dyrektywy 2012/34).  

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d 

 

 

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 

d) dyrektor i członkowie organu 

decyzyjnego krajowych administracyjnych 

organów ochrony konkurencji mogli zostać 

odwołani wyłącznie wówczas, gdy 

przestaną spełniać warunki wymagane do 

wykonywania ich obowiązków lub zostaną 

uznani za winnych poważnego uchybienia 

w świetle prawa krajowego. Podstawy do 

zwolnienia powinny być uprzednio 
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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; 

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 niniejszej 

dyrektywy; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) członkowie organu decyzyjnego 

krajowych administracyjnych organów 

ochrony konkurencji administracyjne byli 

wybierani i powoływani zgodnie z jasnymi 

i przejrzystymi zasadami i procedurami 

ustanowionymi z wyprzedzeniem; 

Uzasadnienie 

Zamiarem sprawozdawczyni jest zwiększenie niezależności krajowych organów ochrony 

konkurencji od wpływów politycznych lub biznesowych. Podobne przepisy istnieją już w 

rozporządzeniach sektorowych, np. w odniesieniu do organów regulacyjnych w sektorze 

kolejowym (art. 55 dyrektywy 2012/34).  

 

Poprawka  18 

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 i niezależnego 

wykonywania ich obowiązków i uprawnień 

podczas stosowania art. 101 i 102 TFUE, 

jak określono w ust. 2. 

 

Poprawka  19 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie 

dopilnowują, by krajowe organy ochrony 

konkurencji dysponowały oddzielnymi 

środkami budżetowymi i mogły nimi 

niezależnie zarządzać w celu 

priorytetowego traktowania postępowań w 

konkretnych sprawach, przy 

jednoczesnym poszanowaniu krajowych 

przepisów budżetowych. 

Uzasadnienie 

Przyznanie krajowym organom ochrony konkurencji prawa do autonomicznego rozdzielania 

środków finansowych między różne sprawy pozwoli na elastyczność i niezależność w wyborze 

spraw, które zasługują na większą uwagę. Dla niektórych krajowych organów ochrony 

konkurencji mogłoby to oznaczać istotne zwiększenie niezależności. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) sprawdzania ksiąg i innych 

rejestrów dotyczących spraw 

prowadzonych przez przedsiębiorstwo, bez 

względu na sposób ich przechowywania, w 

tym do wglądu do informacji, które są 

dostępne dla podmiotu podlegającego 

kontroli; 

b) sprawdzania ksiąg i innych 

rejestrów dotyczących spraw 

prowadzonych przez przedsiębiorstwo, bez 

względu na sposób ich przechowywania 

(laptopy, urządzenia przenośne i chmura), 

w tym do wglądu do informacji, które są 

dostępne dla podmiotu podlegającego 

kontroli; 

Uzasadnienie 

Zamiarem sprawozdawczyni jest dostosowanie wniosku do ery cyfrowej oraz zapewnienie 

krajowym organom ochrony konkurencji lepszego dostępu do odpowiednich mediów. 

Informacje na temat karteli są rzadko dokumentowane w formie pisemnej, lecz znajdują się 

raczej w korespondencji elektronicznej. 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – akapit 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. 

Uzasadnienie 

Zamiarem sprawozdawczyni jest ułatwienie krajowym organom ochrony konkurencji 

odpowiedzi na wezwanie do udzielenia informacji, zapewnienie im większej elastyczności 

oraz przyspieszenie postępowania.  

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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; 

Uzasadnienie 

Zamiarem sprawozdawczyni jest ułatwienie krajowym organom ochrony konkurencji 

odpowiedzi na wezwanie do udzielenia informacji, zapewnienie im większej elastyczności 

oraz przyspieszenie postępowania. 
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Poprawka  23 

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 krajowy organ ochrony konkurencji 

mógł nałożyć na każde przedsiębiorstwo 

lub każdy związek przedsiębiorstw 

uczestniczący w naruszeniu art. 101 lub 

102 TFUE karę w wymiarze 

maksymalnym nie mniejszym niż 10 % 

jego całkowitego światowego obrotu w 

roku obrotowym poprzedzającym wydanie 

decyzji. 

Uzasadnienie 

Środki określające maksymalne kary minimalne pojawiają się często w przepisach UE w 

obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Brzmienie powyższego ustępu stanowi 

odzwierciedlenie art. 5 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 

zwalczania terroryzmu. 

Poprawka  24 

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, maksymalna 

kwota grzywny wynosi nie mniej 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. 
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Uzasadnienie 

Środki określające maksymalne kary minimalne pojawiają się często w przepisach UE w 

obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Brzmienie powyższego ustępu stanowi 

odzwierciedlenie art. 5 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 

zwalczania terroryzmu. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – akapit 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. Państwa 

członkowskie umożliwiają krajowym 

organom ochrony konkurencji przyjęcie 

pełnych wniosków o złagodzenie kary i 

wniosków skróconych w innym języku 

urzędowym w Unii, nie tylko w języku 

urzędowym lub językach urzędowych 

państwa członkowskiego danego 

krajowego organu ochrony konkurencji. 

Uzasadnienie 

Zamiarem sprawozdawczyni jest zapewnienie dodatkowej zachęty dla przedsiębiorstw do 

ubiegania się o złagodzenie kary w postaci ograniczenia kosztów tłumaczenia wniosków o 

złagodzenie kary tam, gdzie jest to możliwe. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby wnioskodawcy, którzy zwrócili się o 

złagodzenie kar, występując do Komisji o 

poświadczenie kolejności złożenia wniosku 

lub składając pełny wniosek w odniesieniu 

do domniemanego tajnego kartelu, mogli 

złożyć wniosek w formie uproszczonej w 

odniesieniu do tego samego kartelu do 

krajowych organów ochrony konkurencji, 

które wnioskodawcy uznają za 

odpowiednie do rozpatrzenia danej sprawy. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby wnioskodawcy, którzy zwrócili się o 

złagodzenie kar, występując do Komisji o 

poświadczenie kolejności złożenia wniosku 

lub składając pełny wniosek w odniesieniu 

do domniemanego kartelu, mogli złożyć 

wniosek w formie uproszczonej w 

odniesieniu do tego samego kartelu do 

krajowych organów ochrony konkurencji, 

które wnioskodawcy uznają za 

odpowiednie do rozpatrzenia danej sprawy. 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – akapit 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, jeżeli ci pracownicy i 

dyrektorzy aktywnie współpracują z 

właściwymi organami ochrony 

konkurencji, a wniosek o zwolnienie z 

grzywny poprzedza moment, kiedy 

właściwe organy państw członkowskich 

powiadomiły pracowników i dyrektorów o 

postępowaniu karnym. 

Uzasadnienie 

Jeśli określone w dyrektywie przepisy dotyczące łagodzenia kar będą zbyt szerokie, może to 

wyeliminować odstraszający skutek kar. 
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Poprawka  28 

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. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 26a  

 Podział kosztów między krajowymi 

organami ochrony konkurencji 

 Państwa członkowskie dopilnowują, by na 

wniosek organu współpracującego organ 

wnioskujący: 

 a) w odniesieniu do działań podjętych 

zgodnie z art. 23 i 24 – pokrywał wszelkie 

uzasadnione koszty dodatkowe, w tym 

koszty tłumaczeń i koszty administracyjne; 

 b) w odniesieniu do działań podjętych 

zgodnie z art. 25 – umożliwiał organowi 

współpracującemu odzyskanie wszelkich 

rozsądnych kosztów administracyjnych z 

pobranej grzywny lub kary pieniężnej. 
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Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja dopilnowuje, by 

powiadomienie o wszczęciu pierwszych 

formalnych działań dochodzeniowych, 

otrzymane od krajowego organu ochrony 

konkurencji na podstawie art. 11 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 1/2003, było 

udostępniane krajowym organom ochrony 

konkurencji innych państw członkowskich 

w ramach systemu europejskiej sieci 

konkurencji. 

 

Poprawka  31 

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. 

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. W 

przypadkach związanych z 

odpowiedzialnością karną osób fizycznych 

organy ochrony konkurencji mogą 

przekazać dane dotyczące danej sprawy do 

sądu lub prokuratury. 
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