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WSKAZÓWKI

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

A mając na uwadze, że konsumenci i przedsiębiorstwa, które poniosły szkody w wyniku 
naruszenia prawa konkurencji mają prawo do odszkodowania,

B mając na uwadze, że w państwach członkowskich Unii egzekwowanie stosowania prawa 
konkurencji przebiega w głównej mierze za sprawą organów prawa publicznego,

C mając na uwadze, że zgodnie z art. 81 i 82 Traktatu do Komisji należy egzekwowanie 
prawa konkurencji na rynku wewnętrznym, nie ma ona jednak uprawnień, by ingerować 
w prawo procesowe państw członkowskich,

D mając na uwadze, że każdy z wniosków Komisji powinien spełnić wymogi pomocniczości 
i proporcjonalności,

E mając na uwadze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Courage przeciwko 
Créhan1, że art. 81 Traktatu WE zakłada konieczność umożliwienia dochodzenia 
odszkodowania od naruszającego za straty poniesione w wyniku zawartych umów 
kartelowych,

1. jest zdania, że obywatele lub przedsiębiorstwa, które ucierpiały w wyniku naruszenia 
prawa konkurencji muszą dysponować możliwością dochodzenia odszkodowania za 
poniesione straty pod warunkiem, że krajowy urząd antymonopolowy oficjalnie stwierdzi 
powstanie naruszenia, a naruszenie to bezpośrednio godzi we własny interes 
poszkodowanego;

2. uważa w związku z tym, że dorobek wspólnotowy państw członkowskich należy 
uzupełnić o procedury cywilno-prawne, umożliwiające dochodzenia odszkodowania z 
tytułu strat poniesionych w wyniku stwierdzonego naruszenia prawa antymonopolowego;

3. stwierdza jednak, że Unia Europejska nie posiada podstawy prawnej, pozwalającej na 
ingerowanie w prawo procesowe państw członkowskich za pomocą aktów prawnych; 

4. apeluje zatem do Komisji, by poprzez wydanie zalecenia skierowanego do państw 
członkowskich, których obywatele ani przedsiębiorstwa nie dysponują jeszcze takimi 
możliwościami dochodzenia odszkodowania, wezwała je do odpowiedniego dostosowania 
swego cywilnego prawa procesowego;

5. postuluje, by zalecenie to przewidziało zawieszenie okresu przedawnienia dla 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa antymonopolowego 
w momencie, gdy Komisja lub urząd antymonopolowy w jednym lub w więcej krajów 
członkowskich rozpocznie dochodzenie w sprawie tego naruszenia;

6. ponadto jest zdania, że dochodzenie odszkodowania za poniesione straty z tytułu 
  

1 Wyrok z dnia 20 września 2001 w sprawie C-453/99, Jur. 2001, str. I-6297.
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naruszenia prawa konkurencji nie wymaga ustanowienia specjalnych sądów, o ile prawo 
procesowe państw członkowskich ich nie przewidziało, skoro urząd antymonopolowy 
stwierdzi powstanie naruszenia, a sąd właściwy dla uznania prawa do odszkodowania 
rozstrzyga jedynie kwestię, czy poniesione przez poszkodowanego straty godzą 
bezpośrednio w jego interes;

7. uznaje zatem, że nie istnieje potrzeba dostosowania krajowych przepisów proceduralnych 
odnoszących się do postępowania dowodowego;

8. zauważa, że do ustalenia prawa właściwego dla szkód o zasięgu ponadgranicznym z tytułu 
naruszenia prawa konkurencji stosuje się ogólne przepisy międzynarodowego prawa 
prywatnego.


