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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza 
się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i 
usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.



PR\1002311PL.doc 3/51 PE516.968v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...........5

UZASADNIENIE ................................................................................................................48



PE516.968v01-00 4/51 PR\1002311PL.doc

PL



PR\1002311PL.doc 5/51 PE516.968v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte 
przepisami prawa krajowego
(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0404),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 103 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0170/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Skuteczne środki uzyskania 
odszkodowania dostępne konsumentom 
oraz przedsiębiorstwom będą zniechęcać 
przedsiębiorstwa do popełniania naruszeń 
oraz w większym stopniu zapewnią 
przestrzeganie unijnych reguł 
konkurencji. Zatem w interesie poprawy 
publicznego egzekwowania reguł 
konkurencji w Unii należy zachęcać do 
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punktualnej i skutecznej wypłaty ofiarom 
naruszeń tych reguł odszkodowań w 
racjonalnej wysokości. W tym celu w 
procesie określania wysokości kar organy 
ds. konkurencji powinny brać pod uwagę, 
jako okoliczność łagodzącą, wypłatę 
odszkodowania ofiarom po polubownym 
rozstrzygnięciu sporu. Zachęcanie do 
wypłaty odszkodowania ofiarom po 
polubownym rozstrzygnięciu sporu 
powinno odbywać się bez uszczerbku dla 
potrzeby harmonizacji obowiązujących w 
państwach członkowskich reguł 
dotyczących powództw o odszkodowanie 
za naruszenia krajowego lub unijnego 
prawa konkurencji.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b)Zgodnie z niedawnymi rezolucjami 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
rocznych sprawozdań Komisji dotyczących 
konkurencji kary przyjęte przez tę 
ostatnią, również w stosunku do 
przedsiębiorstw korzystających z 
programu łagodzenia kar, powinny 
uwzględniać wszelkie odszkodowania 
wypłacone już ofiarom, zaś przed 
podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie 
kary powinno się zachęcać strony do 
zawierania ugód pozasądowych.

Or. en



PR\1002311PL.doc 7/51 PE516.968v01-00

PL

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek za 
okres od dnia zaistnienia szkody do dnia 
zapłaty odszkodowania. Z prawa tego 
mogą korzystać zarówno osoby fizyczne 
jak i prawne – konsumenci, przedsiębiorcy 
oraz organy publiczne – bez względu na to, 
czy łączą je bezpośrednie stosunki umowne 
z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za 
naruszenie oraz niezależnie od tego, czy 
organ ds. ochrony konkurencji stwierdził 
wcześniej naruszenie prawa. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna wymagać od 
państw członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu.

(11) Niniejsza dyrektywa potwierdza 
reguły obowiązujące we wspólnotowym 
dorobku prawnym dotyczące unijnego 
prawa do odszkodowania za szkodę 
spowodowaną na skutek naruszenia 
unijnego prawa konkurencji, szczególnie w 
kwestii legitymacji procesowej i definicji 
pojęcia szkody, w formie potwierdzonej w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i nie przesądza ich 
dalszego rozwoju. Każdy poszkodowany z 
tytułu naruszenia może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych za faktyczną szkodę
(damnum emergens) i za zysk, którego 
został pozbawiony (utratę korzyści lub 
lucrum cessans), oraz wypłaty odsetek. Z 
prawa tego mogą korzystać zarówno osoby 
fizyczne jak i prawne – konsumenci, 
przedsiębiorcy oraz organy publiczne – bez 
względu na to, czy łączą je bezpośrednie 
stosunki umowne z przedsiębiorstwem 
odpowiedzialnym za naruszenie oraz 
niezależnie od tego, czy organ ds. ochrony 
konkurencji stwierdził wcześniej 
naruszenie prawa. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna wymagać od państw 
członkowskich wprowadzania 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia 
roszczeń w celu wykonania postanowień 
art. 101 i 102 Traktatu.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Powództwa odszkodowawcze z tytułu 
szkody wynikłej z naruszenia krajowego 
lub unijnego prawa konkurencji zwykle 
wymagają przeprowadzenia złożonych 
analiz ekonomicznych i stanu faktycznego. 
Materiał dowodowy konieczny dla 
udowodnienia zasadności roszczenia często 
pozostaje w posiadaniu wyłącznie strony 
przeciwnej lub osób trzecich i nie jest w 
wystarczającym stopniu znany ani 
dostępny powodowi. W takich 
okolicznościach surowe wymogi prawne 
nakazujące powodowi szczegółowe 
przedstawienie wszystkich okoliczności 
faktycznych związanych ze sprawą na 
początku postępowania oraz przedłożenie 
dokładnie określonych środków 
dowodowych mogą nadmiernie utrudnić 
skuteczne korzystanie z gwarantowanego 
Traktatem prawa do odszkodowania.

(12) Powództwa odszkodowawcze z tytułu 
szkody wynikłej z naruszenia krajowego 
lub unijnego prawa konkurencji zwykle 
wymagają przeprowadzenia złożonych 
analiz ekonomicznych i stanu faktycznego. 
Materiał dowodowy konieczny dla 
udowodnienia zasadności roszczenia często 
pozostaje w posiadaniu wyłącznie strony 
przeciwnej lub osób trzecich i nie jest w 
wystarczającym stopniu znany ani 
dostępny powodowi. W takich 
okolicznościach surowe wymogi prawne 
nakazujące powodowi szczegółowe 
przedstawienie wszystkich okoliczności 
faktycznych związanych ze sprawą na 
początku postępowania oraz przedłożenie 
dokładnie określonych środków 
dowodowych mogą nadmiernie utrudnić 
skuteczne korzystanie z gwarantowanego 
Traktatem prawa do odszkodowania. 
Jednakże sądy krajowe, dokonując oceny 
dopuszczalności roszczenia, powinny brać 
pod uwagę wszelkie naruszenia praw 
związane z ujawnieniem dowodów oraz 
uzyskane w związku z nim informacje.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Materiał dowodowy jest ważnym 
elementem dochodzenia odszkodowania za 
szkody wynikłe z naruszenia krajowego 
lub unijnego prawa konkurencji. Ponieważ 
jednak sprawy z zakresu prawa 
konkurencji charakteryzuje asymetria w 
dostępie do informacji, należy zapewnić 
poszkodowanym prawo skutecznego 

(13) Materiał dowodowy jest ważnym 
elementem dochodzenia odszkodowania za 
szkody wynikłe z naruszenia krajowego 
lub unijnego prawa konkurencji. Ponieważ 
jednak sprawy z zakresu prawa 
konkurencji charakteryzuje asymetria w 
dostępie do informacji, należy zapewnić 
poszkodowanym prawo skutecznego 
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żądania ujawnienia materiałów 
dowodowych dotyczących ich sprawy, bez 
konieczności wskazywania przez nich 
konkretnych dowodów. Aby zapewnić 
stronom równe szanse, środki te powinny 
być udostępnione również pozwanym w 
sprawach o odszkodowanie, tak aby mogli 
oni zwrócić się o ujawnienie dowodów 
przez poszkodowanych. Sądy krajowe 
mogą również nakazać ujawnienie 
dowodów przez osoby trzecie. Jeśli sąd 
krajowy zamierza nakazać Komisji 
ujawnienie dowodów, zastosowanie mają:
zasada lojalnej współpracy między Unią 
Europejską a państwami członkowskimi
(art. 4 ust. 3 TUE) oraz art. 15 ust. 1 
rozporządzenia nr 1/2003 w odniesieniu do 
wniosków o przekazanie informacji.

żądania ujawnienia materiałów 
dowodowych dotyczących ich sprawy. Aby 
zapewnić stronom równe szanse, środki te 
powinny być udostępnione również 
pozwanym w sprawach o odszkodowanie, 
tak aby mogli oni zwrócić się o ujawnienie 
dowodów przez poszkodowanych. Sądy 
krajowe mogą również nakazać ujawnienie 
dowodów przez osoby trzecie. Jeśli sąd 
krajowy zamierza nakazać Komisji 
ujawnienie dowodów, zastosowanie mają:
zasada lojalnej współpracy między Unią 
Europejską a państwami członkowskimi
(art. 4 ust. 3 TUE) oraz art. 15 ust. 1 
rozporządzenia nr 1/2003 w odniesieniu do 
wniosków o przekazanie informacji.
Jednakże sądy krajowe, dokonując oceny 
dopuszczalności roszczenia, powinny brać 
pod uwagę wszelkie naruszenia praw 
związane z ujawnieniem dowodów oraz 
uzyskane w związku z nim informacje.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Programy łagodzenia kar i 
postępowania ugodowe stanowią ważne 
narzędzia służące publicznoprawnemu 
egzekwowaniu unijnego prawa 
konkurencji, jako że przyczyniają się do 
wykrywania, skutecznego ścigania i 
karania za najpoważniejsze naruszenia 
prawa konkurencji. Jeśli ujawnienie 
dokumentów przedstawionych wyłącznie
w tym kontekście mogłoby wystawić 
przedsiębiorstwa na większe ryzyko z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej na 
mniej korzystnych warunkach niż 
współsprawców naruszenia, którzy nie 
współpracują z organami ds. konkurencji, 

(19) Programy łagodzenia kar i 
postępowania ugodowe stanowią ważne 
narzędzia służące publicznoprawnemu 
egzekwowaniu unijnego prawa 
konkurencji, jako że przyczyniają się do 
wykrywania, skutecznego ścigania i 
karania za najpoważniejsze naruszenia 
prawa konkurencji. Jeśli ujawnienie 
dokumentów przedstawionych wyłącznie 
w tym kontekście mogłoby wystawić 
przedsiębiorstwa na większe ryzyko z 
tytułu odpowiedzialności cywilnej na 
mniej korzystnych warunkach niż 
współsprawców naruszenia, którzy nie 
współpracują z organami ds. konkurencji, 
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mogłoby to zniechęcić przedsiębiorstwa do 
współpracy. Aby zapewnić gotowość 
przedsiębiorców do przedstawiania 
organom ds. konkurencji dobrowolnych 
oświadczeń zawierających przyznanie się 
do udziału w naruszeniu unijnych lub 
krajowych reguł konkurencji, składanych 
w ramach programu łagodzenia kar lub 
procedury ugodowej, oświadczenia takie 
powinny być wyłączone z zakresu 
stosowania przepisów dotyczących 
ujawniania dowodów.

mogłoby to zniechęcić przedsiębiorstwa do 
współpracy. Aby zapewnić gotowość 
przedsiębiorców do przedstawiania 
organom ds. konkurencji dobrowolnych 
oświadczeń zawierających przyznanie się 
do udziału w naruszeniu unijnych lub 
krajowych reguł konkurencji, składanych 
w ramach programu łagodzenia kar lub 
procedury ugodowej, oświadczenia
zawierające dowody winy, sporządzone do 
celów wniosków o złagodzenie kary i 
ujawnione przez ubiegającego się o 
złagodzenie kary, powinny w zasadzie być
chronione przed ujawnianiem dowodów.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wyjątek od zasady zezwalającej na 
ujawnianie dowodów powinien mieć 
również zastosowanie w przypadku 
każdego środka nakazującego ujawnienie, 
który stanowiłby nadmierną ingerencję w 
dochodzenie prowadzone przez organ ds. 
konkurencji w sprawie naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa 
konkurencji. Informacje przygotowane 
przez organ ds. konkurencji w toku 
postępowania dotyczącego egzekwowania 
krajowego lub unijnego prawa 
konkurencji (jak np. pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń) lub przez stronę takiego 
postępowania (jak np. odpowiedzi na 
wezwanie do udzielenia informacji 
wystosowane przez organ ds. konkurencji) 
powinny być zatem ujawniane w 
powództwach o odszkodowanie jedynie po 
stwierdzeniu przez organ ds. konkurencji 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
konkurencji lub zakończeniu przez niego 

skreślony
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postępowania.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Oprócz dowodów, o których mowa w 
motywie 19 i 20, w kontekście powództw o 
odszkodowanie sądy krajowe powinny 
mieć możliwość nakazać ujawnienie 
dowodów, które są dostępne niezależnie 
od postępowania prowadzonego przez 
organ ds. konkurencji („wcześniej 
dostępne informacje”).

skreślony

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Jednak wykorzystanie dowodów, o 
których mowa w poprzednim motywie, nie 
może nadmiernie szkodzić skuteczności 
egzekwowania prawa konkurencji przez 
organ ds. konkurencji. Ograniczenia w 
ujawnianiu dowodów, o których mowa w 
motywach 19 i 20, powinny mieć zatem 
zastosowanie również do wykorzystywania 
dowodów zdobytych wyłącznie w drodze 
uzyskania dostępu do akt znajdujących się 
w posiadaniu organu ds. konkurencji.
Dowody pozyskane od organu ds. 
konkurencji w kontekście wykonywania 
prawa do obrony nie powinny stać się 
przedmiotem wymiany handlowej. 

(23) Jednak wykorzystanie dowodów, o 
których mowa w poprzednim motywie, nie 
może nadmiernie szkodzić skuteczności 
egzekwowania prawa konkurencji przez 
organ ds. konkurencji. Dowody pozyskane 
od organu ds. konkurencji w kontekście 
wykonywania prawa do obrony nie 
powinny stać się przedmiotem wymiany 
handlowej. Możliwość wykorzystania 
dowodów zdobytych wyłącznie w drodze 
uzyskania dostępu do akt znajdujących się 
w posiadaniu organu ds. konkurencji 
należy zatem ograniczyć do osoby 
fizycznej lub prawnej, która wykonywała 
swoje prawo do obrony, oraz do jej 
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Możliwość wykorzystania dowodów 
zdobytych wyłącznie w drodze uzyskania 
dostępu do akt znajdujących się w 
posiadaniu organu ds. konkurencji należy 
zatem ograniczyć do osoby fizycznej lub 
prawnej, która wykonywała swoje prawo 
do obrony, oraz do jej następców 
prawnych, jak wspomniano w poprzednim 
motywie. Ograniczenie to nie 
uniemożliwia jednak sądowi krajowemu 
nakazania ujawnienia takich dowodów na 
warunkach zawartych w niniejszej 
dyrektywie.

następców prawnych, jak wspomniano w 
poprzednim motywie. Ograniczenie to nie 
uniemożliwia jednak sądowi krajowemu 
nakazania ujawnienia takich dowodów na 
warunkach zawartych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 stanowi, że sądy krajowe 
orzekające w sprawie porozumień, decyzji 
lub praktyk na mocy art. 101 lub 102 
Traktatu, które są już przedmiotem decyzji 
Komisji, nie mogą wydawać decyzji 
sprzecznych z decyzją wydaną przez 
Komisję. Aby zwiększyć pewność prawa, 
uniknąć niekonsekwencji w stosowaniu 
tych postanowień Traktatu, zwiększyć 
efektywność i skuteczność proceduralną 
powództw o odszkodowanie oraz wspierać 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego na 
rzecz przedsiębiorstw i konsumentów, w 
ramach powództw o odszkodowanie 
dotyczących tego samego naruszenia nie 
powinno być również możliwe 
kwestionowanie ostatecznych 
rozstrzygnięć krajowego organu ds. 
konkurencji lub sądu kontrolnego
stwierdzających naruszenie art. 101 lub 
102 Traktatu, bez względu na to, czy z 
powództwem wystąpiono w tym samym 

(25) Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 stanowi, że sądy krajowe 
orzekające w sprawie porozumień, decyzji 
lub praktyk na mocy art. 101 lub 102 
Traktatu, które są już przedmiotem decyzji 
Komisji, nie mogą wydawać decyzji 
sprzecznych z decyzją wydaną przez 
Komisję. Aby zwiększyć pewność prawa, 
uniknąć niekonsekwencji w stosowaniu 
tych postanowień Traktatu, zwiększyć 
efektywność i skuteczność proceduralną 
powództw o odszkodowanie oraz wspierać 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego na 
rzecz przedsiębiorstw i konsumentów, w 
ramach powództw o odszkodowanie 
dotyczących tego samego przypadku nie 
powinno być również możliwe 
kwestionowanie ostatecznych 
rozstrzygnięć krajowego organu ds. 
konkurencji lub sądu ds. konkurencji
stwierdzających naruszenie lub 
akceptujących stwierdzenie naruszenia 
lub stwierdzających brak naruszenia art. 
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państwie członkowskim, w którym 
siedzibę ma dany organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny. To samo powinno mieć 
zastosowanie do rozstrzygnięcia, w którym 
stwierdzono, że przepisy krajowego prawa 
konkurencji zostały naruszone w sprawach, 
w których krajowe i unijne prawo 
konkurencji jest stosowane w tej samej 
sprawie i równolegle. Ten skutek 
rozstrzygnięć krajowych organów 
konkurencji i sądów kontrolnych
stwierdzających naruszenie reguł 
konkurencji powinien mieć zastosowanie 
do części normatywnej rozstrzygnięcia i 
uzasadniających ją motywów. Pozostaje to 
bez uszczerbku dla praw i obowiązków 
sądów krajowych wynikających z art. 267 
Traktatu.

101 lub 102 Traktatu, bez względu na to, 
czy z powództwem wystąpiono w tym 
samym państwie członkowskim, w którym 
siedzibę ma krajowy organ ds. konkurencji 
lub sąd ds. konkurencji. To samo powinno 
mieć zastosowanie do rozstrzygnięcia, w 
którym stwierdzono, że przepisy 
krajowego prawa konkurencji zostały 
naruszone w sprawach, w których krajowe 
i unijne prawo konkurencji jest stosowane 
w tej samej sprawie i równolegle. Ten 
skutek rozstrzygnięć krajowych organów 
konkurencji i sądów ds. konkurencji
stwierdzających naruszenie reguł 
konkurencji powinien mieć zastosowanie 
do części normatywnej rozstrzygnięcia i 
uzasadniających ją motywów. Pozostaje to 
bez uszczerbku dla praw i obowiązków 
sądów krajowych wynikających z art. 267 
Traktatu, dla prawa do skutecznego 
skutecznego środka prawnego i dostępu 
do bbezstronnego sądu, a także prawa do 
obrony zgodnie z art. 47 i 48 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
dla prawa do rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z art. 6 Konwencji i 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności. A zatem rozstrzygnięcia 
krajowych organów ds. konkurencji oraz 
sądów ds. konkurencji są wiążące pod 
warunkiem braku oczywistych błędów w 
dochodzeniu oraz pod warunkiem 
poszanowania prawa do obrony.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Przepisy krajowe regulujące początek, 
długość, wstrzymanie lub przerwanie biegu 
terminu przedawnienia nie powinny 

(26) Przepisy krajowe regulujące początek, 
długość, wstrzymanie lub przerwanie biegu 
terminu przedawnienia nie powinny 
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nadmiernie utrudniać występowania z 
powództwem o odszkodowanie. Ma to 
szczególne znaczenie w odniesieniu do 
powództw opartych na stwierdzeniu 
naruszenia przez organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny. W tym celu po 
przeprowadzeniu przez organ ds. 
konkurencji postępowania poszkodowani 
powinni nadal móc wnieść roszczenie 
odszkodowawcze, w celu egzekwowania 
krajowego i unijnego prawa konkurencji.

nadmiernie utrudniać występowania z 
powództwem o odszkodowanie. Ma to 
szczególne znaczenie w odniesieniu do 
powództw opartych na stwierdzeniu 
naruszenia przez organ ds. konkurencji lub 
sąd ds. konkurencji. W tym celu po 
przeprowadzeniu przez organ ds. 
konkurencji postępowania poszkodowani 
powinni nadal móc wnieść roszczenie 
odszkodowawcze, w celu egzekwowania 
krajowego i unijnego prawa konkurencji.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Przedsiębiorstwa, które współpracują 
z organami ds. konkurencji w ramach 
programu łagodzenia kar, odgrywają 
kluczową rolę w wykrywaniu naruszeń 
popełnianych przez tajne kartele oraz w 
ich eliminowaniu, zmniejszając w ten 
sposób zakres szkody, jaka zostałaby 
spowodowana, gdyby naruszenie trwało.
Należy zatem zadbać o to, aby 
przedsiębiorstwa, którym organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, nie były 
nadmiernie narażone na roszczenia 
odszkodowawcze, mając na uwadze, że 
decyzja organu ds. konkurencji 
stwierdzająca naruszenie może stać się 
ostateczna dla podmiotu zwolnionego z 
kary finansowej wcześniej niż dla innych 
przedsiębiorstw, którym nie darowano 
kary. Podmiot zwolniony z kary 
finansowej powinien być zatem zasadniczo 
zwolniony z solidarnej odpowiedzialności 
za całą szkodę, a przypadająca na niego
część odszkodowania nie powinna 
przekraczać wartości szkody wyrządzonej 

(28) Przedsiębiorstwa, które współpracują 
z organami ds. konkurencji w ramach 
programu łagodzenia kar, odgrywają 
kluczową rolę w wykrywaniu
antykonkurencyjnych porozumień, decyzji 
lub praktyk oraz w ich eliminowaniu, 
zmniejszając w ten sposób zakres szkody, 
jaka zostałaby spowodowana, gdyby 
naruszenie trwało. Należy zatem zadbać o 
to, aby przedsiębiorstwa, którym organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, nie były 
nadmiernie narażone na roszczenia 
odszkodowawcze, mając na uwadze, że 
decyzja organu ds. konkurencji 
stwierdzająca naruszenie może stać się 
ostateczna dla podmiotu zwolnionego z 
kary finansowej wcześniej niż dla innych 
przedsiębiorstw, którym nie darowano 
kary. Właściwym jest zatem, aby 
przypadająca na podmiot zwolniony z 
kary finansowej część odszkodowania nie
przekraczała wartości szkody wyrządzonej 
jego bezpośrednim i pośrednim nabywcom 
lub, w przypadku kartelu dotyczącego 
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jego bezpośrednim i pośrednim nabywcom 
lub, w przypadku kartelu dotyczącego 
zakupów – jego bezpośrednim i pośrednim 
dostawcom. W zakresie, w jakim kartel 
wyrządził szkodę podmiotom niebędącym 
klientami lub dostawcami przedsiębiorstw 
popełniających naruszenie, część 
odszkodowania wypłacona przez podmiot 
zwolniony z kary finansowej nie powinna 
przekraczać jego względnej 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez kartel. Udział ten należy określić 
zgodnie z tymi samymi zasadami, jakie 
stosuje się do określenia wysokości części 
szkody przypadającej na poszczególne 
przedsiębiorstwa popełniające naruszenie
(motyw 27 powyżej). Podmiot zwolniony z 
kary finansowej powinien w pełni 
odpowiadać wobec poszkodowanych 
niebędących jego bezpośrednimi lub 
pośrednimi nabywcami lub dostawcami 
jedynie wówczas, gdy nie są oni w stanie 
uzyskać pełnego odszkodowania od 
innych przedsiębiorstw popełniających 
naruszenie.

zakupów – jego bezpośrednim i pośrednim 
dostawcom. W zakresie, w jakim kartel 
wyrządził szkodę podmiotom niebędącym 
klientami lub dostawcami przedsiębiorstw 
popełniających naruszenie, część 
odszkodowania wypłacona przez podmiot 
zwolniony z kary finansowej nie powinna 
przekraczać jego względnej 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez kartel. Udział ten należy określić 
zgodnie z tymi samymi zasadami, jakie 
stosuje się do określenia wysokości części 
szkody przypadającej na poszczególne 
przedsiębiorstwa popełniające naruszenie
(motyw 27 powyżej).

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Jednak w sytuacji, gdy nadmierne 
obciążenie przerzucono na osoby, które ze 
względów prawnych nie są w stanie 
dochodzić roszczeń odszkodowawczych, 
przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
nie powinno mieć możliwości 
podniesienia zarzutu przerzucenia 
obciążeń, ponieważ zwolniłoby to je z 
odpowiedzialności za spowodowaną przez 
nie szkodę. Jeśli w danym przypadku 
podnoszony jest zarzut przerzucania 

skreślony
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obciążeń, sąd rozpatrujący daną sprawę 
powinien zatem ocenić, czy osoby, na 
które rzekomo przerzucono nadmierne 
obciążenie, są w stanie, pod względem 
prawnym, dochodzić swoich roszczeń 
odszkodowawczych. Mimo że nabywcy 
pośredni mają prawo dochodzić 
odszkodowania, krajowe zasady dotyczące 
związku przyczynowego (w tym zasady 
dotyczące przewidywalności i 
adekwatności związku przyczynowego), 
stosowane zgodnie z regułami prawa Unii, 
mogą oznaczać, że niektóre osoby (np. na 
takim poziomie łańcucha dostaw, który 
jest oddalony od naruszenia) mogą nie 
być w stanie, pod względem prawnym, 
dochodzić swoich roszczeń 
odszkodowawczych w danej sprawie. Sąd 
przystąpi do oceny zarzutu przerzucenia 
obciążeń dopiero po tym, jak stwierdzi, że 
osoby, na które rzekomo przerzucono 
nadmierne obciążenie, są w stanie, pod 
względem prawnym, dochodzić swoich
roszczeń odszkodowawczych.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na 
których przerzucono faktyczne obciążenia, 
ponoszą szkodę wynikającą z naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji.
Przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
powinno ją naprawić, jednak konsumentom 
lub przedsiębiorcom, którzy bezpośrednio 
niczego nie nabyli od przedsiębiorstwa 
popełniającego naruszenie, może być 
szczególnie trudno udowodnić zakres 
takiej szkody. Należy zatem zapewnić, aby 
– w przypadkach gdy istnienie roszczenia 

(31) Konsumenci lub przedsiębiorcy, na 
których przerzucono faktyczne obciążenia, 
ponoszą szkodę wynikającą z naruszenia 
krajowego lub unijnego prawa konkurencji.
Przedsiębiorstwo popełniające naruszenie 
powinno ją naprawić, jednak konsumentom 
lub przedsiębiorcom, którzy bezpośrednio 
niczego nie nabyli od przedsiębiorstwa 
popełniającego naruszenie, może być 
szczególnie trudno udowodnić zakres 
takiej szkody. Aby dowieść istnienia 
przerzucania obciążenia pośredni 
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odszkodowawczego lub jego wysokość 
zależy od tego, czy lub do jakiego stopnia
nadmierne obciążenie, którym obarczono 
bezpośredniego nabywcę podmiotu 
popełniającego naruszenie, zostało 
przerzucone na pośredniego nabywcę –
przyjmować, że pośredni nabywca
udowodnił fakt przerzucenia na niego 
nadmiernego obciążenia, którym 
obarczono bezpośredniego nabywcę, jeśli 
był w stanie przedstawić dowody prima 
facie, że takie pełne przerzucenie miało 
miejsce. Należy również określić, na 
jakich warunkach przyjmuje się, że 
pośredni nabywca przedstawił takie 
dowody prima facie. Jeśli chodzi o 
ustalanie wysokości przerzuconego 
obciążenia, sąd krajowy powinien być 
uprawniony do oszacowania, jaką część 
obciążenia przerzucono na poziom 
pośrednich nabywców w rozpatrywanej 
przez niego sprawie. Podmiotowi 
popełniającemu naruszenie należy 
umożliwić przedstawienie dowodów 
wykazujących, że faktyczne obciążenie nie 
zostało przerzucone, lub nie zostało 
przerzucone w całości.

nabywca powinien w związku z tym 
przynajmniej dowieść, że pozwany 
popełnił naruszenie prawa konkurencji, że 
naruszenie to spowodowało nadmierne 
obciążenie, którym obarczono 
bezpośredniego nabywcę pozwanego, że
nabywca pośredni dokonał zakupu 
towarów lub usług, które były 
przedmiotem naruszenia, lub dokonał 
zakupu towarów lub usług pochodzących 
z towarów lub usług będących 
przedmiotem naruszenia lub 
zawierających towary lub usługi będące 
przedmiotem naruszenia oraz że nabywca
pośredni zakupił te towary lub usługi od 
nabywcy bezpośredniego lub od innego 
nabywcy pośredniego, który ma 
bezpośrednie powiązania z pozwanym za 
pośrednictwem łańcucha dostaw. Jeśli 
chodzi o ustalanie wysokości 
przerzuconego obciążenia, sąd krajowy 
powinien być uprawniony do oszacowania, 
jaką część obciążenia przerzucono na 
poziom pośrednich nabywców w 
rozpatrywanej przez niego sprawie.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Aby rozwiązać kwestię asymetrii w 
dostępie do informacji i niektóre problemy 
związane z ustalaniem wysokości szkody
wynikającej z naruszenia prawa 
konkurencji oraz aby zapewnić 
skuteczność roszczeń odszkodowawczych, 
należy założyć, że w przypadku naruszenia 
popełnionego przez kartel doszło do 
powstania szkody, w szczególności na 

(35) Aby rozwiązać niektóre problemy 
związane z ustalaniem wysokości szkody 
wynikającej z naruszenia prawa 
konkurencji, sądy krajowe powinny 
otrzymać uprawnienia do ustalenia 
istnienia oraz oceny zakresu szkody, 
biorąc pod uwagę dowody przedstawione
przez strony.
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skutek wpływu na ceny. W zależności od 
okoliczności faktycznych sprawy oznacza 
to, że kartel doprowadził do podwyższenia 
cen lub uniemożliwił ich obniżenie, które 
nastąpiłoby, gdyby naruszenie nie miało 
miejsca. Przedsiębiorstwo popełniające 
naruszenie powinno móc wzruszyć to 
domniemanie. Takie wzruszalne 
domniemanie należy ograniczyć do karteli 
z uwagi na ich tajny charakter, który 
zwiększa wspomnianą asymetrię w 
dostępie do informacji i utrudnia 
poszkodowanemu uzyskanie dowodów 
koniecznych do dowiedzenia szkody.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Aby ugody stały się atrakcyjną opcją, 
podmiot dopuszczający się naruszenia, 
który wypłaca odszkodowanie w wyniku 
polubownego rozstrzygnięcia sporu, nie 
powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż 
ta, w której znalazłby się bez ugody w 
porównaniu z podmiotami, które wraz z 
nim dopuściły się naruszenia. Taka 
sytuacja może zajść w przypadku gdy 
sprawca naruszenia, który zawarł ugodę, 
nadal był w pełni solidarnie 
odpowiedzialny za szkodę wynikłą z 
naruszenia. Dlatego też sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę, zasadniczo 
nie powinien być zobowiązany do zwrotu 
przypadającej nań części odszkodowania 
na rzecz współsprawców naruszenia, 
którzy nie zawarli ugody, w przypadku gdy 
wypłacili oni odszkodowanie na rzecz 
poszkodowanego, z którym pierwszy 
sprawca naruszenia uprzednio zawarł 
ugodę. Ściśle związany z zasadą 

(40) Aby ugody stały się atrakcyjną opcją, 
podmiot dopuszczający się naruszenia,
który wypłaca odszkodowanie w wyniku 
polubownego rozstrzygnięcia sporu, nie 
powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż 
ta, w której znalazłby się bez ugody w 
porównaniu z podmiotami, które wraz z 
nim dopuściły się naruszenia. Taka 
sytuacja może zajść w przypadku gdy 
sprawca naruszenia, który zawarł ugodę, 
nadal był w pełni solidarnie 
odpowiedzialny za szkodę wynikłą z 
naruszenia. Dlatego też sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę, zasadniczo 
nie powinien być zobowiązany do zwrotu 
przypadającej nań części odszkodowania 
na rzecz współsprawców naruszenia, 
którzy nie zawarli ugody, w przypadku gdy 
wypłacili oni odszkodowanie na rzecz 
poszkodowanego, z którym pierwszy 
sprawca naruszenia uprzednio zawarł 
ugodę. Ściśle związany z zasadą 
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przewidującą zwolnienie z obowiązku 
zapłaty części odszkodowania 
przypadającej na dany podmiot jest fakt, że 
roszczenie poszkodowanego pomniejsza 
się o udział, jaki miał w szkodzie sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę. Udział ten 
należy określić zgodnie z tymi samymi 
zasadami, jakie stosuje się do określenia 
wysokości części szkody przypadającej na 
poszczególne przedsiębiorstwa 
popełniające naruszenie (motyw 27 
powyżej). Bez takiego pomniejszenia 
ugoda miałaby niekorzystny wpływ na 
sprawców naruszenia, którzy jej nie 
zawarli. Współsprawca naruszenia, który 
zawarł ugodę, będzie w dalszym ciągu 
zobowiązany do zapłaty odszkodowania, 
jeśli jest to jedyny sposób, aby 
poszkodowany otrzymał pełne 
odszkodowanie.

przewidującą zwolnienie z obowiązku 
zapłaty części odszkodowania 
przypadającej na dany podmiot jest fakt, że 
roszczenie poszkodowanego pomniejsza 
się o udział, jaki miał w szkodzie sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę. Udział ten 
należy określić zgodnie z tymi samymi 
zasadami, jakie stosuje się do określenia 
wysokości części szkody przypadającej na 
poszczególne przedsiębiorstwa 
popełniające naruszenie (motyw 27 
powyżej). Bez takiego pomniejszenia 
ugoda miałaby niekorzystny wpływ na 
sprawców naruszenia, którzy jej nie 
zawarli.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
ochrony konkurencji, może ubiegać się o 
pełne odszkodowanie za tę szkodę.

1. Każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z 
naruszenia krajowego lub unijnego prawa 
ochrony konkurencji, może ubiegać się o 
pełne odszkodowanie za tę szkodę, bez 
uszczerbku dla jakiegokolwiek wymogu 
na mocy prawa krajowego dotyczącego 
ustalenia odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Otrzymanie pełnego odszkodowania 
służy przywróceniu stanu, w jakim 
znajdowałby się każdy poszkodowany, 
gdyby nie doszło do naruszenia.
Odszkodowanie takie obejmuje zatem 
odszkodowanie z tytułu faktycznej szkody, 
utraconych korzyści oraz zapłatę odsetek
za okres od zaistnienia szkody do 
faktycznej wypłaty odszkodowania z tytułu 
poniesionej szkody.

2. Otrzymanie pełnego odszkodowania 
służy przywróceniu stanu, w jakim 
znajdowałby się każdy poszkodowany, 
gdyby nie doszło do naruszenia.
Odszkodowanie takie obejmuje zatem 
odszkodowanie z tytułu faktycznej szkody, 
utraconych korzyści oraz, w stosownych 
przypadkach, zapłatę odsetek z tytułu 
poniesionej szkody.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „sąd kontrolny” oznacza sąd krajowy 
uprawniony do rewizji rozstrzygnięć 
krajowego organu ds. konkurencji, w 
którym to kontekście może on również 
mieć uprawnienie do stwierdzenia 
naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu;

9) „sąd ds. konkurencji” oznacza sąd 
krajowy uprawniony do rewizji 
rozstrzygnięć krajowego organu ds. 
konkurencji lub do stwierdzenia naruszenia 
art. 101 lub 102 Traktatu;

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „rozstrzygnięcie stwierdzające 
naruszenie” oznacza rozstrzygnięcie 
organu ds. konkurencji lub sądu
kontrolnego, w którym stwierdza się 
naruszenie prawa konkurencji;

10) „rozstrzygnięcie stwierdzające 
naruszenie” oznacza rozstrzygnięcie 
organu ds. konkurencji lub sądu ds. 
konkurencji, w którym stwierdza się 
naruszenie prawa konkurencji;



PR\1002311PL.doc 21/51 PE516.968v01-00

PL

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „ostateczne” rozstrzygnięcie 
stwierdzające naruszenie oznacza 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie 
wydane przez organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny, od którego nie przysługuje 
dalsze odwołanie;

11) „ostateczne rozstrzygnięcie 
stwierdzające naruszenie” oznacza 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie 
wydane przez organ ds. konkurencji lub 
sąd ds. konkurencji, od którego nie 
przysługuje dalsze odwołanie;

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „program łagodzenia kar” oznacza 
program, w ramach którego uczestnik
tajnego kartelu, niezależnie od innych 
przedsiębiorstw biorących w nim udział, 
współpracuje podczas dochodzenia 
prowadzonego przez organ ds. 
konkurencji, dobrowolnie przedstawiając 
posiadane przez siebie informacje na temat
kartelu i swojej w nim roli, w zamian za co 
daruje mu się lub obniża grzywnę 
nakładaną na kartel;

13) „program łagodzenia kar” oznacza 
program, w ramach którego uczestnik
antykonkurencyjnego porozumienia,
decyzji lub praktyki, niezależnie od innych 
przedsiębiorstw biorących w udział w tym 
porozumieniu, tej decyzji lub praktyce,
współpracuje podczas dochodzenia 
prowadzonego przez organ ds. 
konkurencji, dobrowolnie przedstawiając 
posiadane przez siebie informacje na temat
porozumienia, decyzji lub praktyki i 
swojej w nim roli, w zamian za co daruje 
mu się lub obniża grzywnę nakładaną w 
związku z porozumieniem, decyzją lub 
praktyką;

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „oświadczenie przedsiębiorcy w 
ramach programu łagodzenia kar” oznacza 
ustne lub pisemne dobrowolne 
oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę 
lub w jego imieniu przed organem 
konkurencji, opisujące posiadaną przez 
przedsiębiorcę wiedzę na temat tajnego 
kartelu i jego w nim rolę, sporządzone 
specjalnie w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 
programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego. Nie dotyczy to dokumentów 
lub informacji, które są dostępne 
niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji
(„wcześniej dostępne informacje”);

14) „oświadczenie w ramach programu 
łagodzenia kar” oznacza ustne lub pisemne 
dobrowolne oświadczenie złożone przez 
przedsiębiorcę lub w jego imieniu przed 
organem ds. konkurencji, na dowolnym 
etapie procedury, opisujące posiadaną 
przez przedsiębiorcę wiedzę na temat
antykonkurencyjnego porozumienia, 
decyzji lub praktyki i jego w nich roli, 
sporządzone w celu przedłożenia temu 
organowi i uzyskania zwolnienia z 
grzywny lub jej zmniejszenia w ramach 
programu łagodzenia kar w zakresie 
stosowania art. 101 Traktatu lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, w tym wszelkie załączniki do 
takiego oświadczenia. Nie dotyczy to 
dokumentów lub informacji, które są 
dostępne niezależnie od postępowania 
prowadzonego przez organ ds. konkurencji
(„wcześniej dostępne informacje”);

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana definicja „oświadczenia przedsiębiorcy w ramach programu łagodzenia kar” 
nie obejmuje wszystkich dokumentów zawierających dowody obciążające przedstawianych 
przez podmiot wnioskujący o udział w programie łagodzenia kar. Dlatego też ograniczenie 
ochrony dokumentów przedstawionych przez podmiot wnioskujący o udział w programie 
łagodzenia kar wyłącznie do wspomnianego oświadczenia, a także propozycji ugodowej 
zdefiniowanej we wniosku ustawodawczym, nie prowadzi do osiągnięcia pożądanego celu 
utrzymania efektywności i skuteczności procedury łagodzenia kar i postępowania ugodowego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) „ugoda” oznacza porozumienie, na 
mocy którego w wyniku polubownego 
rozstrzygnięcia sporu następuje zapłata 
odszkodowania.

17) „ugoda” oznacza porozumienie, na 
mocy którego w wyniku polubownego 
rozstrzygnięcia sporu następuje zapłata 
odszkodowania, w tym porozumienie, 
zgodnie z którym przedsiębiorstwo 
zobowiązuje się do wypłaty 
odszkodowania ofiarom naruszeń reguł 
konkurencji z zabezpieczonego funduszu 
kompensacyjnego.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) „bezpośredni nabywca” oznacza 
bezpośredniego klienta przedsiębiorstwa, 
które popełniło naruszenie prawa 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17b) „bezpośredni nabywca” oznacza 
nabywcę towarów lub usług 
przedsiębiorstwa, które popełniło 
naruszenie prawa konkurencji, który to 
nabywca zakupił te produkty nie 
bezpośrednio od tego przedsiębiorstwa.

Or. en



PE516.968v01-00 24/51 PR\1002311PL.doc

PL

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Ujawnianie dowodów
1. Jeżeli powód przedstawił fakty i środki 
dowodowe, których znajomości można od 
niego zasadnie oczekiwać, 
uprawdopodobniające podejrzenie, że 
powód lub osoby przez niego 
reprezentowane ponieśli szkodę wskutek 
naruszenia przez pozwanego prawa 
konkurencji, państwa członkowskie 
zapewniają sądom krajowym możliwość 
nakazania pozwanemu lub osobom 
trzecim ujawnienia dowodów, bez względu 
na to, czy dowody te znajdują się również 
w aktach organu ds. konkurencji, zgodnie 
z warunkami określonymi w niniejszym 
rozdziale. Państwa członkowskie 
zapewniają sądom krajowym również 
możliwość nakazania ujawnienia 
dowodów przez powoda lub osoby trzecie 
na wniosek pozwanego.
Niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku 
dla praw i obowiązków sądów krajowych 
wynikających z rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1206/2001.
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe nakazały ujawnienie 
dowodów, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
strona występująca z wnioskiem o 
ujawnienie:
a) wykazała, że dowody, którymi 
dysponuje druga strona lub osoby trzecie, 
są istotne dla udowodnienia zasadności jej 
roszczenia lub potwierdzenia linii obrony; 
oraz
b) określiła poszczególne dowody lub 
kategorie dowodów na tyle wąsko i 
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dokładnie, na ile było to możliwe w 
oparciu o fakty, których znajomości 
można było od niej zasadnie oczekiwać.
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe ograniczały ujawnianie 
dowodów do przypadków, w których jest 
ono proporcjonalne. W kontekście 
ustalania, czy ujawnienie dowodów, o 
które wnioskuje strona, jest 
proporcjonalne, sądy krajowe kierują się 
słusznymi interesami wszystkich 
zainteresowanych stron i osób trzecich. W 
szczególności uwzględniają one:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia 
domniemanego naruszenia prawa 
konkurencji;
b) zakres i koszt ujawnienia dowodów, 
szczególnie dla zainteresowanych osób 
trzecich;
c) to, czy ujawniane materiały dowodowe 
zawierają informacje poufne, szczególnie 
dotyczące osób trzecich, oraz sposób 
ochrony takich poufnych informacji; oraz 
d) w przypadkach, gdy dochodzenie w 
sprawie naruszenia prowadzi organ ds. 
konkurencji – to, czy wniosek 
sformułowano konkretnie ze wskazaniem 
charakteru, przedmiotu lub treści takich 
dokumentów, a nie w sposób ogólny w 
odniesieniu do dokumentów 
przedłożonych organowi ds. konkurencji 
lub znajdujących się w aktach będących w 
posiadaniu organu ds. konkurencji. 
4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sądy krajowe miały do dyspozycji 
skuteczne środki umożliwiające jak 
najpełniejszą ochronę informacji 
poufnych przed nieprawidłowym 
wykorzystaniem, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dostępności dowodów 
zawierających takie informacje w 
sprawach o odszkodowanie.
5. Państwa członkowskie przyjmują 
konieczne środki w celu zapewnienia 
pełnej skuteczności przywilejów prawnych 
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i innych praw wyłączających obowiązek 
ujawniania dowodów.
6. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
– w zakresie, w jakim sądy krajowe mają 
prawo nakazać ujawnienie informacji bez 
konieczności wysłuchania osoby, której 
nakazuje się ich ujawnienie – karę za 
niezastosowanie się do takiego nakazu 
można było nałożyć dopiero po 
wysłuchaniu adresata nakazu przez sąd.
7. Materiały dowodowe obejmują wszelkie 
rodzaje środków dowodowych 
dopuszczalnych przed sądem krajowym 
rozpatrującym daną sprawę, w 
szczególności dokumenty i wszelkie inne 
przedmioty zawierające informacje, bez 
względu na rodzaj nośnika, na jakim są 
one przechowywane.
8. Bez uszczerbku dla obowiązku, o 
którym mowa w ust. 4, oraz ograniczeń o 
których mowa w art. 6, niniejszy artykuł 
nie stanowi przeszkody dla utrzymania w 
mocy lub wprowadzenia przez państwa 
członkowskie przepisów otwierających 
drogę do szerszego ujawniania dowodów.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia w zakresie ujawniania
dowodów znajdujących się w aktach 
organu ds. konkurencji

Ujawnianie dowodów

Or. en
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe nie 
mogły w żadnym momencie nakazać 
stronie lub osobie trzeciej ujawnienia
poniższych kategorii dowodów:

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
do celów dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych sądy krajowe nie 
mogły co do zasady nakazać stronie lub 
osobie trzeciej ujawnienia oświadczeń w 
ramach programu łagodzenia kar czy 
jakiegokolwiek innego dokumentu 
zawierającego obciążające ją dowody 
ujawnione przez podmiot wnioskujący o 
udział w programie łagodzenia kar. 
Jednakże jeżeli powód przedstawił fakty i 
środki dowodowe, których znajomości 
można od niego zasadnie oczekiwać, 
wystarczające do prawdopodobnego 
stwierdzenia, że powód lub osoby przez 
niego reprezentowane poniosły szkodę 
wskutek naruszenia przez pozwanego 
reguł konkurencji oraz że oświadczenie w 
ramach programu łagodzenia kar czy 
jakikolwiek inny dokument zawierający 
obciążające pozwanego dowody 
ujawnione przez podmiot wnioskujący o 
udział w programie łagodzenia kar są 
niezbędne do wsparcia roszczenia i 
zawierają dowody, których nie można 
zdobyć w inny sposób, sądy krajowe mogą 
nakazać pozwanemu lub osobie trzeciej 
ujawnienie dowodów, bez względu na to, 
czy dowody te znajdują się również w 
aktach organu ds. konkurencji, zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym 
rozdziale. Państwa członkowskie 
zapewniają także sądom krajowym 
możliwość nakazania powodowi lub 
osobie trzeciej ujawnienia dowodów na 
wniosek pozwanego.
Niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku 
dla praw i obowiązków sądów krajowych 
wynikających z rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1206/2001.
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Uzasadnienie

Ochrona jako taka niektórych dokumentów jest w świetle wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Pfleiderer i Donau Chemie) niezgodna z prawem 
pierwotnym, ponieważ naruszyłaby ona zasadę skuteczności w odniesieniu do prawa do 
odszkodowania. Wprowadzenie takiej ochrony stworzyłoby zatem zbyt dalekosiężną ochronę, 
której prawdopodobnie nie zapewniałoby się, w związku z czym poskutkowałoby to 
niepewnością prawa. Ponadto brzmienie art. 6 stwarza ryzyko argumentacji a contrario na 
rzecz ujawniania wszystkich dokumentów niewymienionych w art. 6 ust. 1 i 2.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oświadczeń przedsiębiorców w ramach 
programu łagodzenia kar; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) propozycji ugodowych. skreślona

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby
w kontekście powództw 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sądy krajowe nakazywały ujawnianie
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odszkodowawczych sądy krajowe mogły 
nakazać ujawnienie następujących 
kategorii dowodów dopiero po 
zakończeniu postępowania przez organ ds. 
konkurencji lub podjęciu przez niego 
decyzji, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003:

dowodów, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
strona występująca z wnioskiem o 
ujawnienie:

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacji, które osoba fizyczna lub 
prawna przygotowała specjalnie w 
kontekście postępowania prowadzonego 
przez organ ds. konkurencji;

a) wyszczególniła dowody, którymi 
dysponuje druga strona lub osoby trzecie i
które są istotne dla udowodnienia 
zasadności jej roszczenia lub 
potwierdzenia linii obrony;

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacji, które zostały zgromadzone 
przez organ ds. konkurencji w trakcie 
postępowania.

b) wykazała, że domaga się ujawnienia 
dowodów dotyczących konkretnego 
powództwa o odszkodowanie, które zostało 
złożone w sądzie krajowym w Unii; oraz

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykazała sądowi krajowemu, do 
którego kieruje wniosek, że uzyskane 
dowody nie zostaną wykorzystane przez 
stronę składającą wniosek lub 
jakąkolwiek inną powiązaną z nią stronę 
w jakichkolwiek innych postępowaniach i 
że nie zostaną udostępnione przez stronę 
składającą wniosek lub inną powiązaną z 
nią stronę jakiejkolwiek osobie trzeciej, 
chyba że sąd krajowy, który rozpatruje 
dane powództwo o odszkodowanie, wyda 
wyraźne zezwolenie;

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ujawnienie dowodów znajdujących się 
w aktach organu ds. konkurencji 
nienależących do żadnej z kategorii 
wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego 
artykułu można zarządzić w trakcie 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
w każdej chwili.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
sądy krajowe mogły nakazać ujawnienie 
konkretnych części tych dowodów lub ich 
kategorii określonych na tyle wąsko i 
dokładnie, na ile było to możliwe w 
oparciu o fakty, których znajomości 
można zasadnie oczekiwać.

Or. en

Uzasadnienie

Ponadto, jak wskazuje Komisja w uzasadnieniu wniosku ustawodawczego, ogólnie 
sformułowane wnioski o ujawnienie dokumentów należy uznać za nieproporcjonalne i 
sprzeczne ze spoczywającym na stronie składającej wniosek obowiązkiem określenia 
(kategorii) żądanych dowodów w sposób jak najbardziej precyzyjny i wąski. Aby zapobiegać 
praktykom poszukiwania informacji bez konkretnych podejrzeń (tzw. fishing expeditions), 
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powód musi określić poszczególne dowody lub ich kategorie tak precyzyjnie i wąsko, jak to 
możliwe.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by sądy krajowe ograniczały ujawnianie 
dowodów do tego, co jest proporcjonalne i 
co dotyczy powództwa o odszkodowanie w 
Unii. Określając, czy wnioskowane przez 
stronę ujawnienie jest proporcjonalne, 
sądy krajowe rozważają zaangażowane 
interesy publiczne i uzasadnione interesy 
wszystkich prywatnych zaangażowanych 
stron. W szczególności uwzględniają one:
a) potrzebę zabezpieczenia skuteczności 
publicznego egzekwowania prawa 
konkurencji, zwłaszcza w odniesieniu do 
ryzyka, jakie ujawnienie dokumentów 
może stworzyć dla:
(i) programów łagodzenia kar 
prowadzonych przez organy ds. 
konkurencji;
(ii) procedur ugodowych prowadzonych 
przez organy ds. konkurencji;
(iii) wewnętrznych procedur decyzyjnych 
organu ds. konkurencji i europejskiej 
sieci konkurencji;
b) prawdopodobieństwo wystąpienia 
domniemanego naruszenia prawa 
konkurencji;
c) zakres i koszt ujawnienia dowodów, 
szczególnie dla zainteresowanych osób 
trzecich;
d) to, czy ujawniane materiały dowodowe 
zawierają informacje poufne, szczególnie 
dotyczące osób trzecich, oraz sposób 
ochrony takich poufnych informacji;
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e) w przypadkach gdy naruszenie jest lub 
było przedmiotem dochodzenia 
prowadzonego przez organ ds. 
konkurencji – to, czy wniosek 
sformułowano konkretnie ze wskazaniem 
charakteru, przedmiotu lub treści takich 
dokumentów, a nie w sposób ogólny w 
odniesieniu do dokumentów 
przedłożonych organowi ds. konkurencji 
lub znajdujących się w aktach będących w 
posiadaniu organu ds. konkurencji; oraz
f) potrzebę unikania wszelkiego nadużycia 
praw dotyczących ujawniania dowodów 
przewidzianych w niniejszym rozdziale 
oraz niewłaściwego wykorzystania 
dowodów i informacji uzyskanych zgodnie 
z przepisami niniejszego rozdziału.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby sądy krajowe miały do dyspozycji 
skuteczne środki umożliwiające jak 
najpełniejszą ochronę informacji 
poufnych przed nieprawidłowym 
wykorzystaniem, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dostępności odnośnych 
dowodów zawierających takie informacje 
w sprawach o odszkodowanie w Unii. To 
że w interesie przedsiębiorstw leży 
unikanie powództw o odszkodowanie w 
następstwie naruszenia prawa nie może 
stanowić interesu handlowego 
uzasadniającego ochronę.

Or. en
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Uzasadnienie

W art. 5 nie przewidziano żadnych wytycznych dotyczących wniosków o ujawnienie dowodów 
spoza UE. Niemniej jednak dowody na unijne antykonkurencyjne porozumienie lub umowę 
nie mogą być wykorzystywane jako substytut powództwa (zbiorowego) poza jurysdykcją UE. 
Poprawki do art. 6 ust. 2 i 3 mają na celu odpowiednie uwzględnienie tej kwestii i uniknięcie 
takich skutków.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Państwa członkowskie przyjmują 
konieczne środki w celu zapewnienia 
pełnej skuteczności przywileju prawnego i 
innych praw chroniących niektóre 
dowody przed ujawnieniem.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by organy ds. konkurencji były 
wysłuchiwane, zanim sąd krajowy nakaże 
na mocy niniejszego artykułu ujawnienie 
informacji wynikających z akt organu ds. 
konkurencji, niezależnie od tego, czy 
informacje są w posiadaniu organu ds. 
konkurencji czy osoby trzeciej.

Or. en

Uzasadnienie

Często informacje są przekazywane z akt organu ds. konkurencji innym organom, np. 
prokuratorom. Również w takich przypadkach organ ds. konkurencji powinien móc 
wytłumaczyć przed sądem swoje argumenty przemawiające za nieujawnianiem.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
zainteresowane strony posiadające 
oświadczenie w ramach programu 
łagodzenia kar lub każdy inny dokument 
zawierający obciążające je dowody 
przedstawione przez podmiot wnioskujący 
o udział w programie łagodzenia kar były 
wysłuchiwane, zanim sąd krajowy nakaże 
na mocy niniejszego artykułu ujawnienie 
informacji wynikających z tych 
konkretnych dokumentów.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3f. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby – w zakresie, w jakim sądy krajowe 
mają prawo nakazać ujawnienie 
informacji bez konieczności wysłuchania 
osoby, której nakazuje się ich ujawnienie 
– karę za niezastosowanie się do takiego 
nakazu można było nałożyć dopiero po 
wysłuchaniu adresata nakazu przez sąd 
krajowy.

Or. en
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3g. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by osoba fizyczna lub prawna bądź organ, 
których dotyczy nakaz sądu krajowego 
wydany na mocy niniejszego artykułu, 
miały możliwość odwołania się od decyzji, 
w tym od nakazu tymczasowego. Organy 
ds. konkurencji powinny mieć to samo 
prawo w następstwie wysłuchania 
określonego w art. 6 ust. 3e.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3h. Materiały dowodowe obejmują 
wszelkie rodzaje środków dowodowych 
dopuszczalnych przed właściwym sądem 
krajowym, w szczególności dokumenty i 
wszelkie inne przedmioty zawierające 
informacje, bez względu na rodzaj 
nośnika, na jakim są one przechowywane.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 

skreślony
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wymienionych w art. 6 ust. 1, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa do obrony na mocy art. 27 
rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, nie były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wynikające ze skreślenia art. 6.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody należące do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 6 ust. 2, zdobyte 
przez osobę fizyczną lub prawną wyłącznie 
w drodze uzyskania dostępu do akt 
znajdujących się w posiadaniu organu ds. 
konkurencji, w kontekście wykonywania 
jej prawa do obrony na mocy art. 27 
rozporządzenia nr 1/2003 lub 
odpowiadających mu przepisów prawa 
krajowego, były dopuszczalne w 
powództwach o odszkodowanie dopiero po 
zakończeniu postępowania przez organ ds. 
konkurencji lub podjęciu przez niego 
decyzji, o której mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 1/2003 lub w rozdziale 
III rozporządzenia nr 1/2003.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wynikające ze skreślenia art. 6.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody zdobyte przez osobę fizyczną lub 
prawną wyłącznie w drodze uzyskania 
dostępu do akt znajdujących się w 
posiadaniu organu ds. konkurencji, w 
kontekście wykonywania jej prawa do 
obrony na mocy art. 27 rozporządzenia nr 
1/2003 lub odpowiadających mu przepisów 
prawa krajowego, które nie są 
dopuszczalne na mocy ust. 1 lub 2 
niniejszego artykułu, mogły być 
wykorzystane w powództwie o 
odszkodowanie wyłącznie przez tę osobę 
lub przez osobę fizyczną lub prawną, która 
wstąpiła w jej prawa, w tym osobę, która 
nabyła jej roszczenie.

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dowody zdobyte przez osobę fizyczną lub 
prawną wyłącznie w drodze uzyskania 
dostępu do akt znajdujących się w 
posiadaniu organu ds. konkurencji, w 
kontekście wykonywania jej prawa do 
obrony na mocy art. 27 rozporządzenia nr 
1/2003 lub odpowiadających mu przepisów 
prawa krajowego mogły być wykorzystane 
w powództwie o odszkodowanie wyłącznie 
przez tę osobę lub przez osobę fizyczną lub 
prawną, która wstąpiła w jej prawa, w tym 
osobę, która nabyła jej roszczenie.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) strona niszcząca wiedziała, lub też 
można zasadnie oczekiwać, że wiedziała o 
wytoczeniu powództwa przed sądem 
krajowym oraz o tym, że dowody były 
istotne dla wykazania zasadności 
roszczenia odszkodowawczego lub dla linii 
obrony; lub

(ii) strona niszcząca wiedziała o 
wytoczeniu powództwa przed sądem 
krajowym oraz o tym, że dowody były 
istotne dla wykazania zasadności 
roszczenia odszkodowawczego lub dla linii 
obrony; lub

Or. en
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Uzasadnienie

Nie powinno się stosować sankcji w przypadku niedopatrzenia.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nadużycia praw dotyczących ujawniania 
dowodów przewidzianych w niniejszym 
rozdziale oraz niewłaściwego 
wykorzystania dowodów i informacji 
otrzymanych zgodnie z przepisami 
niniejszego rozdziału.

d) nadużycia praw dotyczących ujawniania 
dowodów przewidzianych w niniejszym 
rozdziale oraz niewłaściwego 
wykorzystania dowodów i informacji 
otrzymanych zgodnie z przepisami 
niniejszego rozdziału, zwłaszcza jeśli 
informacje uzyskane dzięki ujawnieniu 
przekazywane są osobom trzecim lub 
wykorzystywane w innych postępowaniach 
z naruszeniem art. 5 ust. 2 lit. b).

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sąd krajowy orzeka w ramach 
powództwa o odszkodowanie wynikające z 
porozumień, w sprawie decyzji lub praktyk 
objętych art. 101 lub 102 Traktatu, co do 
których krajowy organ ds. konkurencji lub 
sąd kontrolny wydały już ostateczne 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie, 
państwa członkowskie zapewniają, aby sąd 
ten nie mógł wydawać orzeczeń 
sprzecznych z takim stwierdzeniem 
naruszenia. Obowiązek ten pozostaje bez 
uszczerbku dla praw i obowiązków 
wynikających z art. 267 Traktatu.

Jeżeli sąd krajowy orzeka w ramach 
powództwa o odszkodowanie wynikające z 
porozumień, w sprawie decyzji lub praktyk 
objętych art. 101 lub 102 Traktatu, co do 
których krajowy organ ds. konkurencji lub 
sąd ds. konkurencji wydały już ostateczne 
rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie, 
państwa członkowskie zapewniają, aby sąd 
ten nie mógł wydawać orzeczeń 
sprzecznych z takim stwierdzeniem 
naruszenia. Obowiązek ten pozostaje bez 
uszczerbku dla praw i obowiązków 
wynikających z art. 267 Traktatu, dla 
prawa do skutecznego środka prawnego i 
dostępu do bezstronnego sądu oraz prawa 
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do obrony zapisanych w art. 47 i 48 Karty, 
a także dla prawa do rzetelnego procesu 
sądowego zgodnie z art. 6 EKPC. A zatem 
rozstrzygnięcia krajowych organów ds. 
konkurencji oraz sądów ds. konkurencji 
są wiążące pod warunkiem braku 
oczywistych błędów w dochodzeniu oraz 
pod warunkiem poszanowania praw do 
obrony.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą praworządności skutki wiążące nie powinny mieć zastosowania w 
przypadkach, gdy wystąpiły ewidentne błędy podczas dochodzenia lub gdy nie uszanowano 
należycie praw pozwanego podczas postępowania przed krajowym organem ds. konkurencji 
lub krajowym sądem ds. konkurencji.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) uznaniu takiego zachowania za 
naruszenie unijnego lub krajowego prawa 
konkurencji;

(ii) faktach pozwalających na uznanie
takiego zachowania za naruszenie unijnego 
lub krajowego prawa konkurencji;

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej pięć 
lat.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia dotyczący 
wystąpienia z powództwem o 
odszkodowanie wynosił przynajmniej trzy 
lata.
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Or. en

Uzasadnienie

Wynoszący trzy lata termin przedawnienia wydaje się wystarczający. Przede wszystkim 
powodzi tak czy inaczej będą chcieli dochodzić odszkodowania jak najszybciej po wydaniu 
przez organ ds. konkurencji prawnie wiążącej decyzji, a poza tym trzy lata to wystarczająco 
długo, aby powodzi mogli przygotować się do sprawy.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 
w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z 
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje nie wcześniej 
niż jeden rok od chwili uprawomocnienia 
się decyzji lub innego zakończenia 
postępowania.

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
termin przedawnienia ulegał zawieszeniu 
w przypadku podjęcia przez organ ds. 
konkurencji działań związanych z 
dochodzeniem lub postępowaniem w 
odniesieniu do naruszenia, którego dotyczy 
powództwo o odszkodowanie. Zawieszenie 
terminu przedawnienia ustaje sześć 
miesięcy po dniu uprawomocnienia się 
decyzji lub innego zakończenia 
postępowania.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niezależnie od przepisów ust 1-5 
niniejszego artykułu postępowania 
dotyczące powództwa o odszkodowanie 
wszczyna się w przeciągu 10 lat od 
wydarzeń, które do niego doprowadziły.

Or. en
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przedsiębiorstwo, któremu organ ds. 
konkurencji darował karę w ramach 
programu łagodzenia kar, odpowiadało 
wobec poszkodowanych niebędących jego 
bezpośrednimi lub pośrednimi nabywcami 
lub dostawcami jedynie wówczas, gdy tacy 
poszkodowani wykażą, że nie są w stanie 
uzyskać pełnego odszkodowania od 
innych przedsiębiorstw, które brały udział 
w tym samym naruszeniu prawa 
konkurencji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Na ofiary i współsprawców naruszenia negatywnie wpływa przywilej przyznany podmiotowi 
starającemu się o zwolnienie z kary w ramach proponowanego systemu, w związku z czym 
należy im przyznać prawa uczestnictwa – może to obejmować nawet dostęp do rejestrów i/lub 
prawo do odwołania się od decyzji o zwolnieniu z kary. Takie uczestnictwo wydaje się jednak 
niewykonalne – tożsamość ofiar jest często nieznana, zaś ich liczba może być bardzo duża. 
Niemniej jednak podmiotowi starającemu się o zwolnienie z kary należy przyznać przywileje 
względem współsprawców naruszenia.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
pozwanemu w sprawach o odszkodowanie 
możliwość podniesienia przeciwko 
roszczeniu odszkodowawczemu zarzutu 
przerzucenia przez powoda całości lub 
części nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody. Ciężar dowiedzenia faktu 
przerzucenia nadmiernych obciążeń 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
pozwanemu w sprawach o odszkodowanie 
możliwość podniesienia przeciwko 
roszczeniu odszkodowawczemu zarzutu 
przerzucenia przez powoda całości lub 
części nadmiernych obciążeń wynikłych ze 
szkody, jeśli przerzucenie wynikło z 
naruszenia i nie zostało 
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spoczywa na pozwanym. zrekompensowane utratą korzyści przez 
powoda. Ciężar dowiedzenia faktu 
przerzucenia nadmiernych obciążeń 
spoczywa na pozwanym.

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby sąd krajowy był uprawniony do 
oszacowania, jaka część nadmiernego 
obciążenia została przerzucona.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli nadmierne obciążenia zostały 
przerzucone na osoby znajdujące się na 
kolejnym poziomie łańcucha dostaw, które 
ze względów prawnych nie są w stanie 
dochodzić roszczeń odszkodowawczych, 
pozwany nie może podnieść zarzutu, o 
którym mowa w poprzednim ustępie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Trudno ocenić, jaka byłaby definicja „niemożności prawnej” – termin ten jest zbyt obszerny 
w kontekście przerzucania obciążenia. Ponadto prawne przeszkody uniemożliwiające ze 
względów prawnych pośrednim klientom dochodzenie odszkodowania za poniesione szkody 
stanowiłyby naruszenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(zob. 
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sprawa Courage i Crehan; Manfredi) i nie powinny wcale występować. Zaproponowane 
sformułowanie może doprowadzić do przyznania odszkodowania powodom, którzy nie 
ponieśli żadnych szkód, i/lub do przyznania nadmiernego odszkodowania.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sytuacji, o której mowa w ust. 1
niniejszego artykułu, uznaje się, że 
nabywca pośredni udowodnił przerzucenie 
na niego nadmiernego obciążenia, jeśli 
wykazał, że:

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, aby 
udowodnić istnienie przerzucenia
nadmiernego obciążenia, nabywca 
pośredni wykazuje przynajmniej:

Or. en

Uzasadnienie

Dowody, które musi przedstawić pośredni nabywca, aby udowodnić przerzucenie 
nadmiernego obciążenia, są niewystarczające. Fakt a) że doszło do naruszenia, b) że w 
wyniku naruszenia doszło do nadmiernego obciążenia bezpośredniego nabywcy oraz c) że 
zakupiono towary i usługi będące przedmiotem naruszenia lub z niego wynikające nie 
wystarcza do udowodnienia przerzucenia nadmiernego obciążenia na pośredniego nabywcę.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nabył on produkty lub usługi, które były 
przedmiotem naruszenia, bądź też takie, 
które były pochodnymi produktów lub 
usług będących przedmiotem naruszenia 
lub je zawierały.

c) nabył on towary lub usługi, które były 
przedmiotem naruszenia, bądź też takie, 
które były pochodnymi produktów lub 
usług będących przedmiotem naruszenia 
lub je zawierały; oraz

Or. en
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) nabył on te towary lub usługi od 
bezpośredniego nabywcy lub innego 
pośredniego nabywcy, który ma 
bezpośrednie powiązania z pozwanym za 
pośrednictwem łańcucha dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Dowody, które musi przedstawić pośredni nabywca, aby udowodnić przerzucenie 
nadmiernego obciążenia, są niewystarczające. Fakt a) że doszło do naruszenia, b) że w 
wyniku naruszenia doszło do nadmiernego obciążenia bezpośredniego nabywcy oraz c) że 
zakupiono towary i usługi będące przedmiotem naruszenia lub z niego wynikające nie 
wystarcza do udowodnienia przerzucenia nadmiernego obciążenia na pośredniego nabywcę.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w przypadku naruszenia popełnionego
przez kartel stosowane było domniemanie, 
że takie naruszenie doprowadziło do 
powstania szkody. Przedsiębiorstwo 
popełniające naruszenie ma prawo 
wzruszyć to domniemanie.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
sądy krajowe miały uprawnienia do 
ustalenia istnienia oraz oceny zakresu 
szkody, biorąc pod uwagę dowody 
przedstawione przez strony.

Or. en

Uzasadnienie

Wzruszalne domniemanie, że naruszenie wynikające z powstania kartelu spowodowało 
szkodę, to generalizowanie rzeczywistości, które nie jest całkiem dokładne. Nie istnieją 
ekonomiczne dowody na to, że wszystkie kartele powodują szkody. Ponadto Komisja 
Europejska może nakładać grzywny na różne porozumienia i ustalenia antykonkurencyjne: 
największe kartele cenowe i luźniejsze formy kontaktów między konkurentami (dzielenie się 
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informacjami o parametrach innych niż cena). Nie wszystkie z nich mają koniecznie skutki 
gospodarcze. Poza tym nie ma wskazówek dotyczących tego, jak pozwany może obalić to 
domniemanie.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
realizacja przysługującego 
poszkodowanemu prawa do 
odszkodowania nie stała się praktycznie 
niemożliwa lub nadmiernie utrudniona ze 
względu na spoczywający na nim ciężar 
dowodu, poziom szczegółowości dowodu 
oraz obowiązek wykazania stanu 
faktycznego wymagane do ustalenia 
wysokości szkody. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby sąd był uprawniony do 
oszacowania wysokości szkody.

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
realizacja przysługującego 
poszkodowanemu prawa do 
odszkodowania nie stała się praktycznie 
niemożliwa lub nadmiernie utrudniona ze 
względu na spoczywający na nim ciężar 
dowodu, poziom szczegółowości dowodu 
oraz obowiązek wykazania stanu 
faktycznego wymagane do ustalenia 
wysokości szkody.

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by organy ds. konkurencji będące częścią 
sieci organów publicznych stosujących 
unijne zasady konkurencji mogły zawiesić 
postępowanie, jeśli jego strony biorą 
udział w polubownym rozstrzygnięciu 
sporu dotyczącym roszczenia 
odszkodowawczego. Odszkodowanie 
wypłacone lub mające zostać wypłacone 
ofiarom na podstawie takiego 
postępowania jest uważane za okoliczność 
łagodzącą przy określaniu wysokości kary 
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pieniężnej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić szybkie i opłacalne rozwiązanie, wprowadza się mechanizm dobrowolnego 
odszkodowania w ramach procedury organów ds. konkurencji. Po zgłoszeniu zastrzeżeń 
(przed podjęciem decyzji o karze pieniężnej za naruszenie) organ ds. konkurencji może 
określić termin, w którym sprawcy naruszenia mogą dobrowolnie starać się zawrzeć ugodę z 
ofiarami. Jeśli organ ds. konkurencji uzna wypłacone odszkodowanie za właściwe i zgodne z 
prawem, powinien uwzględnić je następnie przy określaniu kary pieniężnej.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w następstwie zawarcia ugody roszczenie 
poszkodowanego zawierającego ugodę 
zostało zmniejszone o kwotę 
odpowiadającą części szkody, jaką 
naruszenie wyrządziło poszkodowanemu, 
przypadającej na sprawcę naruszenia 
będącego stroną ugody. Współsprawcy
naruszenia, którzy nie zawarli ugody, nie 
mogą odzyskać części zapłaconego 
odszkodowania przypadającej na 
współsprawcę naruszenia, który zawarł 
ugodę, w odniesieniu do pozostałej części 
roszczenia. Jedynie w przypadku gdy 
współsprawcy naruszenia, którzy nie 
zawarli ugody, nie są w stanie wypłacić 
odszkodowania odpowiadającego 
pozostałej części roszczenia, sprawca 
naruszenia, który zawarł ugodę, może 
zostać zobowiązany do wypłaty 
odszkodowania na rzecz poszkodowanego, 
który zawarł ugodę.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w następstwie zawarcia ugody roszczenie 
poszkodowanego zawierającego ugodę 
zostało zmniejszone o kwotę 
odpowiadającą części szkody, jaką 
naruszenie wyrządziło poszkodowanemu, 
przypadającej na sprawcę naruszenia 
będącego stroną ugody. Współsprawcy 
naruszenia, którzy nie zawarli ugody, nie 
mogą odzyskać części zapłaconego 
odszkodowania przypadającej na 
współsprawcę naruszenia, który zawarł 
ugodę, w odniesieniu do pozostałej części 
roszczenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy skreślić postanowienie, według którego w przypadku gdy współsprawcy naruszenia, 
którzy nie zawarli ugody, nie są w stanie wypłacić odszkodowania odpowiadającego 
pozostałej części roszczenia, współsprawca naruszenia, który zawarł ugodę, może – choć już 
sam zapłacił – zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego, 
który zawarł ugodę, ponieważ zniechęci ono do zawierania ugody, co z kolei jest sprzeczne z 
pierwotnym celem Komisji Europejskiej. Nie daje to stronie chcącej zawrzeć ugodę poczucia 
bezpieczeństwa, jeśli ostatecznie będzie ona jednak (również) odpowiedzialna za część swoich 
współsprawców; zniechęci ją to do zawarcia ugody.
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UZASADNIENIE

1. Informacje ogólne

Inicjatywa Komisji jest kontynuacją prac przygotowawczych, takich jak zielona księga z 
2005 r., biała księga z 2008 r. oraz projekt wskazówek w sprawie ustalania wysokości szkody 
z 2011 r. Jak wynika z wymienionych dokumentów oraz szeregu analiz wiele osób, które 
ucierpiały z powodu zbyt wysokich cen wynikających z umowy lub porozumienia 
antykonkurencyjnego, nie otrzymało odszkodowania. W ostatnich latach zaobserwowano 
wzrost liczby spraw z powództwa cywilnego. Aktualne ramy prawne wymagają zmiany, aby 
umożliwić a) bardziej kompleksowe podejście do odszkodowań oraz b) lepszą interakcję 
pomiędzy egzekwowaniem roszczeń na drodze publicznoprawnej i prywatnoprawnej. Zmiana 
ram oznaczać będzie z jednej strony ogólne ich wzmocnienie, a z drugiej skuteczne 
zapewnienie odszkodowania ofiarom naruszeń reguł konkurencji.

Proponowana dyrektywa ma na celu harmonizację obowiązujących w państwach 
członkowskich reguł dotyczących powództw o odszkodowania prowadzonych przed sądami 
krajowymi. We wniosku utrzymano podstawową rolę, jaką odgrywa Komisja i krajowe 
organy ds. konkurencji w wykrywaniu i dochodzeniu naruszania reguł konkurencji oraz 
nakładaniu kar na przedsiębiorstwa – sprawy z powództwa cywilnego nie przejmują zadania 
zniechęcania i karania za takie przewinienia. Program łagodzenia kar, będący głównym 
narzędziem wykrywania naruszeń, ma także być pod ochroną.

2. Procedura w Parlamencie Europejskim

Komisję ECON wyznaczono jako komisję przedmiotowo właściwą dla tego wniosku. 
Komisja IMCO postanowiła wydać w jego sprawie opinię, natomiast komisja JURI będzie 
komisją zaangażowaną w ramach procedury wzmocnionej współpracy.

3. Projekt sprawozdania

Sprawozdawca popiera ogólne cele proponowanej dyrektywy, a mianowicie a) optymalizację 
interakcji pomiędzy egzekwowaniem prawa konkurencji UE na drodze publicznoprawnej i 
prywatnoprawnej oraz b) dbanie o to, by ofiary naruszeń unijnych reguł konkurencji mogły 
otrzymać pełne odszkodowanie za poniesione szkody. Jest on zdania, że egzekwowanie reguł 
konkurencji na drodze publicznoprawnej to podstawowy element społecznej gospodarki 
rynkowej, jako że umowy i porozumienia antykonkurencyjne sprawiają, że jedna z podstaw 
tej gospodarki, a mianowicie uczciwa konkurencja, staje się niemożliwa. Dlatego też należy 
wprowadzić przepisy uniemożliwiające zawieranie umów i porozumień 
antykonkurencyjnych. Sprawozdawca uważa, że jest to przede wszystkim obowiązek 
publiczny. Jeżeli jednak nie da się zapobiegać zwieraniu takich umów i porozumień, należy 
znaleźć skuteczne sposoby karania oraz szybkie i skuteczne sposoby rekompensowania szkód 
wynikających z takich umów i porozumień. Posiadając prawo do odszkodowania1, osoby 
prywatne będą mogły skutecznie dochodzić odszkodowania za szkody w postępowaniu 
cywilnym przed sądami krajowymi. Sprawozdawca uważa jednak, że narzędzia 

                                               
1 Zob. wyrok z 2001 r. w sprawie C-453/99 Courage i Crehan, Rec. s. I-6297; sprawy połączone C-295/04 –
298/04, Manfredi, [2006] Zb.Orz. s. I-6619;
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egzekwowania na drodze publicznoprawnej muszą odgrywać podstawową rolę w 
egzekwowaniu, dlatego też dodatkowo sugeruje on włączenie do tych procedur szybkiej 
wypłaty racjonalnego pod względem wysokości odszkodowania. W ten sposób dojdzie do 
wzmocnienia zachęt do szybkiej wypłaty odszkodowań ofiarom.

Sprawozdawca jest zdania, że aby osiągnąć określone cele, należy zwrócić szczególną uwagę 
na to, aby struktura programów łagodzenia kar Komisji i krajowych organów ds. konkurencji 
była rozsądna. Programy te leżą w samym sercu zagadnień, których dotyczy niniejsza 
dyrektywa. Brak wniosków o łagodzenie kar będzie wiązał się z niewielkim stopniem 
wykrywania zachowań antykonkurencyjnych. W przypadku braku wykrywania takich 
zachowań, nie będzie ofiar, którym trzeba będzie wypłacić odszkodowanie.

Sprawozdawca pozytywnie odnosi się również do zalecenia Komisji dotyczącego 
mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń skierowanego do państw członkowskich. 
Zgadza się z decyzją Komisji – podjętą w konsekwencji konsultacji publicznych w sprawie 
spójnego europejskiego podejścia do roszczeń zbiorowych, jakie przeprowadzono w 2011 r. –
aby wybrać podejście przekrojowe w tej sprawie, zamiast włączać do niniejszego wniosku 
przepisy o roszczeniach zbiorowych w przypadkach związanych z konkurencją.

W związku z powyższym sprawozdawca pozytywnie odnosi się do wyważonego wniosku i 
sugeruje wzmocnienie niektórych elementów proponowanej dyrektywy o podstawowe 
zmiany przedstawione poniżej.

3.1. Ujawnianie dowodów

Środowiska akademickie są zgodne co do tego, że programy łagdzenia kar to 
najskuteczniejsze narzędzie wykrywania karteli oraz umów i porozumień 
antykonkurencyjnych. Dlatego też dowody dostarczane przez podmioty zgłaszające się do 
udziału w programie łagodzenia kar (jako że Komisja i organy ds. konkurencji polegają na 
tych informacjach) należy chronić w celu utrzymania zachęt do udziału w programie.

Zgodnie z niedawnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej1 ochrona 
jako taka dokumentów byłaby jednak niezgodna z prawem pierwotnym, ponieważ mogłaby 
naruszyć zasadę skuteczności w odniesieniu do prawa do odszkodowania. Wprowadzenie 
takiej ochrony stworzyłoby zatem zbyt dalekosiężną ochronę, której prawdopodobnie nie 
zapewniałoby się, w związku z czym poskutkowałoby to niepewnością prawa. Jednak w 
każdym przypadku należy utrzymać zachęty programu łagodzenia kar. Sprawozdawca 
sugeruje zatem zasadniczą ochronę dokumentów przedstawianych przez podmioty, które 
zgłosiły się do udziału w programie łagodzenia kar, którą uchylać mogą sędziowie krajowi 
pod pewnymi warunkami. Tym samym sprawozdawca pragnie również uniknąć argumentacji 
a contrario za ujawnianiem wszystkich dokumentów niewymienionych w art. 6 ust. 1 i 2, 
które jednakże mają ogromne znaczenie dla podmiotu, który zgłosił się do udziału w 
programie łagodzenia kar.

Ponadto należy dodać wytyczne dotyczące wniosków o ujawnienie dowodów spoza Unii 
Europejskiej. Sprawozdawca uważa, że oświadczeń w ramach programu łagodzenia kar lub 
                                               
1 Sprawa C-536/11, DonauChemie [2013], ust. 31; Sprawa C-360/09 Pfleiderer AG przeciwko 
Bundeskartellamt [2011], Zb.Orz. s. I-5161.
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wszelkich innych dokumentów zawierających obciążające dowody przedstawione przez 
podmiot, który zgłosił się do udziału w programie łagodzenia kar, nie można wykorzystywać 
jako substytutu powództwa (grupowego) poza jurysdykcją UE.

3.2. Skutek rozstrzygnięć krajowych

Sprawozdawca w pełni popiera skutek dowodowy decyzji krajowych organów ds. 
konkurencji lub krajowych sądów orzekających w sprawach konkurencji dla kolejnych 
powództw o odszkodowanie. Zgodnie z zasadą praworządności sugeruje dodanie klauzuli 
umożliwiającej odwołanie wiążącego skutku w sprawach, w których nie poszanowano 
podstawowych praw procesowych zaangażowanych stron.

3.3. Terminy przedawnienia

Wynoszący trzy lata termin przedawnienia to w opinii sprawozdawcy odpowiedni termin, aby 
umożliwić poszkodowanym w wyniku naruszenia prawa konkurencji wytoczenie powództwa 
o odszkodowanie, a jednocześnie zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom odpowiedni 
poziom pewności prawa. W kilku państwach członkowskich trzyletni termin przedawnienia 
okazał się słuszny. Wprowadzono dodatkowe zmiany, aby zapewnić zainteresowanym 
stronom jeszcze większą pewność prawa.

3.4. Odpowiedzialność solidarna

We wniosku w sprawie dyrektywy przedstawia się koncepcję uprzywilejowanego traktowania 
podmiotu, który uczestniczy w programie łagodzenia kar, względem odpowiedzialności 
cywilnej, aby zachować atrakcyjność programu łagodzenia kar. Sprawozdawca sugeruje, by 
przedsiębiorstwo, któremu darowano karę lub ją obniżono, było ostatecznie odpowiedzialne 
jedynie względem swoich bezpośrednich i pośrednich nabywców lub dostawców. Zmiana ta 
wynika z obaw dotyczących wykonalności procesowej proponowanego systemu 
odpowiedzialności zbiorowej. Jak pokazują dane, liczba wniosków o udział w programie 
łagodzenia kar znów rośnie, w związku z czym dodatkowe zachęty do udziału w tym 
programie nie wydają się konieczne.

3.5. Przerzucanie nadmiernych obciążeń

Pozwany w sprawach o odszkodowanie może wskazać, że powód przerzucił całość lub część 
nadmiernych obciążeń wynikających z naruszenia przepisów na swoich nabywców w ramach 
obrony przed roszczeniem odszkodowawczym. Sprawozdawca proponuje, by sądy krajowe 
miały uprawnienia do szacowania przerzuconej części nadmiernego obciążenia. Niemniej 
jednak „niemożność prawna” osoby na następnym poziomie łańcucha dostaw w zakresie 
dochodzenia odszkodowania za szkody nie może uzasadniać niemożności wskazania 
przerzucenia. Przede wszystkim w związku z istniejącym orzecznictwem1 takie przeszkody 
prawne nie powinny się pojawić, a jeśli się pojawią – można je zakwestionować. Poza tym to 
nieprecyzyjne sformułowanie może doprowadzić do przyznania odszkodowania powodom, 
którzy nie ponieśli żadnych szkód lub do przyznania nadmiernego odszkodowania. Wreszcie 
sprawozdawca proponuje wzmocnienie dowodów, które musi przedstawić pośredni nabywca, 

                                               
1 Zob. sprawa C-453/99 Courage i Crehan, [2001] Rec. s. I-6297; sprawy połączone C-295/04 – 298/04, 
Manfredi, [2006] Zb.Orz. s. I-6619; sprawa C-360/09.
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aby udowodnić przerzucenie w celu uniknięcia nieprawidłowego odszkodowania.

3.6. Domniemanie szkody

We wniosku w sprawie dyrektywy wprowadza się wzruszalne domniemanie dotyczące 
wystąpienia szkody wynikającej z istnienia kartelu. Jednak wzruszalne domniemanie szkody 
to generalizowanie rzeczywistości, które nie jest całkiem dokładne. Komisja Europejska 
nakłada grzywny na różne porozumienia i umowy antykonkurencyjne: największe kartele 
cenowe, ale również luźniejsze formy kontaktów między konkurentami, nawet jeśli nie mają 
one skutków gospodarczych (np. sprawa T-Mobile Netherlands BV i in.). Sprawozdawca 
uważa zatem, że sądy powinny być uprawnione do ustalania wystąpienia szkody.

3.7. Polubowne rozstrzyganie sporów

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przewidziane we wniosku w sprawie dyrektywy 
zachęty dla stron do polubownego rozstrzygania sporów. W celu zachowania tych zachęt 
proponuje niewłączanie klauzuli, zgodnie z którą w przypadku niemożności spłaty przez 
współsprawców naruszenia, którzy nie zawarli ugody, współsprawca naruszenia, który zawarł 
ugodę, może zostać zobowiązany do wypłacenia odszkodowania poszkodowanemu, który 
zawarł ugodę, nawet jeśli już sam zapłacił.

3.8. System dobrowolnego odszkodowania

Jednym z głównych celów proponowanej dyrektywy jest umożliwienie ofiarom naruszenia 
prawa konkurencji uzyskanie pełnego odszkodowania za poniesioną szkodę. Aby zapewnić 
szybkie i opłacalne rozwiązanie, sprawozdawca uwzględnił – zgodnie z tym, o co już wnosili 
posłowie do Parlamentu Europejskiego – mechanizm dobrowolnego odszkodowania w 
ramach procedur organów ds. konkurencji. Po zgłoszeniu zastrzeżeń (a zatem przed 
podjęciem decyzji o karze pieniężnej za naruszenie prawa konkurencji) organ ds. konkurencji 
może określić termin, w którym sprawcy naruszenia mogą dobrowolnie starać się zawrzeć 
ugodę z ofiarami. Jeśli organ ds. konkurencji uzna wypłacone odszkodowanie za właściwe i 
zgodne z prawem, powinien uwzględnić je następnie przy określaniu kary pieniężnej. 
Rozwiązanie to zdaje się zapewniać ofiarom naruszenia prawa konkurencji najszybszy i 
najbardziej opłacalny sposób uzyskania odszkodowania, oferując jednocześnie organowi ds. 
konkurencji elastyczność przy ocenie odszkodowania wypłaconego ofiarom.


