Zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach publicznych dotyczących projektu założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (ZC6) wraz ze stanowiskiem projektodawcy

BCC Związek Pracodawców Business Centre Club
KL Konfederacja Lewiatan
KRRP Krajowa Rada Radców Prawnych
NRA Naczelna Rada Adwokacka
RPP Rzecznik Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
SPK Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Lp.

Przedmiot uwag

Autor

Treść uwagi

Stanowisko MS

IV. Definicje

1.

2.

Metoda implementacji

Nadmierne obciążenie

NRA

Postuluje się, by ingerencja w k.c. i k.p.c. oraz u.o.k.i.k., nawet jeśli
ograniczona do absolutnego minimum, w sposób jednoznaczny
Uwaga zostanie wzięta pod uwagę na etapie przyformułowała normy prawne, które pozwolą na rozstrzyganie zbiegagotowywania przepisów ustawy.
jących się regulacji prawnych oraz dopuszczenie lub wyłączenie
podstaw roszczeń odszkodowawczych z różnych tytułów.

KL

Odnosząc się do (…) definicji „nadmiernego obciążenia” należy
wskazać, iż pojęcie to stanowi po prostu rodzaj szkody powstałej Uwaga została wyjaśniona – uzgodniono, że taka
wskutek zawyżenia cen. W związku z tym poddajemy w wątpliwość definicja powinna się znaleźć w przyszłej ustawie
celowość wprowadzania w ustawie pojęcia „nadmiernego obciąże- dla zapewnienia właściwej transpozycji dyrektywy.
nia”.
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Stowarzyszenie proponuje doprecyzowanie definicji kartelu poprzez
dodanie do ostatniego zdania definicji następującego fragmentu:
„ zmierzające do koordynowania działań konkurencyjnych na rynku
lub wpływania na istotne czynniki konkurencji”.

3.

Kartel

SPK

Zmiana ma na celu dostosowanie do treści definicji kartelu ujętej w Uwaga została uwzględniona (por. ustalenie co do
Dyrektywie. Dotychczasowe brzmienie mogło prowadzić do wnio- uwagi nr 4 w zestawieniu uwag zgłoszonych w
sku, że kartelem wg Dyrektywy jest każde porozumienie horyzon- ramach uzgodnień międzyresortowych).
talne (z udziałem konkurentów), co mogłoby skutkować niezasadnym rozszerzeniem zakresu stosowania nowych przepisów w sposób wykraczający poza zakres wynikający z Dyrektywy. Kartele są
bowiem kwalifikowanym rodzajem porozumień horyzontalnych, i nie
powinny tej definicji podlegać np. porozumienia standaryzacyjne czy
kooperacyjne.

V. Materialnoprawne aspekty dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody

4.

Podstawa odpowiedzialności

BCC

Kwesta ta finalnie rozstrzygnięta ma zostać w toku prac nad projektem samej ustawy. Obecnie trudno odnieść się do omawianej pro- Po przeprowadzeniu pogłębionej dyskusji na konferencji uzgodniono, że zostanie przyjęta odpoblematyki w sposób jednoznaczny.
wiedzialność na zasadzie winy z jednoczesnym
przerzuceniem ciężaru dowodu w tym zakresie na
naruszyciela (domniemanie winy) - por. ustalenie
do uwagi nr 6 w zestawieniu uwag zgłoszonych w
ramach uzgodnień międzyresortowych.
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5.

Podstawa odpowiedzialności

SPK

Zdaniem SPK odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu naruszeń
Uwaga została omówiona na konferencji i
prawa konkurencji powinna opierać się na zasadzie winy. Szczegóuwzględniona: przyjęto zasadę winy z jednoczełowe tło tego postulatu jak i propozycje kierunkowe przyszłych przesnym przerzuceniem ciężaru dowodu na naruszypisów przedstawimy poniżej.
ciela.
(…)
Oparcie odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji na
zasadzie winy powinno być połączone z przerzuceniem ciężaru
dowodu na naruszyciela. Wymaga tego zasada skuteczności, ponieważ to przede wszystkim naruszający posiada ewentualne informacje o charakterze egzoneracyjnym.
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NRA

Bardzo precyzyjnego określenia wymaga kierunkowe rozstrzygnięUwaga została uwzględniona - por. stanowisko i
cie przez prawo krajowe w zakresie podstaw odpowiedzialności za
ustalenie co do uwag z pkt 4 i 5.
szkodę. Postuluje się przyjęcie odpowiedzialności opartej o winę
sprawcy

Zakres odpowiedzialności
sprawców naruszeń

NRA

Uwaga nie została uwzględniona. Propozycja
Za niezbędne należy uznać wprowadzenie do projektowanej ustawy
ograniczenia górnej wysokości odszkodowania jest
norm limitujących górny zakres odpowiedzialności sprawcy narusprzeczna z dyrektywą, w szczególności jej art. 3.
szenia prawa konkurencji, w związku z faktem możliwego zbiegu
odpowiedzialności publicznoprawnej i prywatnoprawnej, jak i wielości podmiotów uprawnionych do dochodzenia odszkodowania.

Podstawa odpowiedzialności /
pośrednio poszkodowani

RPP

6.

Podstawa odpowiedzialności

7.

8.

Szkoda pośrednia jest następstwem szkody bezpośredniej. Możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w polskim prawie
cywilnym w przypadku jej zaistnienia jest problematyczna. Niektórzy
przedstawiciele doktryny uważają, że poszkodowany pośrednio
podmiot może domagać się odszkodowania w każdej sytuacji, jeżeli
wykaże związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem sprawcy
szkody, a powstałą szkodą. Inni przedstawiciele doktryny uważają
natomiast, że powyższe stanowisko jest zbyt daleko idące, ponieważ może spowodować pojawienie się ogromnej ilości roszczeń
odszkodowawczych z tytułu tzw. szkód pośrednich, w związku z
czym możliwość żądania odszkodowania za taką szkodę powinna
być ograniczona (por. wyrok SN sygn.V CSK 282/11).
RPP wskazuje, że dla zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy,
zasadnym jest podkreślenie, że odszkodowanie przysługuje również
pośrednio poszkodowanemu. Konieczne jest precyzyjne określenie
przesłanek odpowiedzialności sprawcy, w szczególności pośrednio
poszkodowanego tak, aby uniknąć jakichkolwiek nadużyć z którejkolwiek strony.

Należy wyjaśnić, że w projekcie założeń zostało
jasno wyartykułowane, że odszkodowanie przysługuje także pośrednio poszkodowanemu.
W wyniku dyskusji na konferencji uzgodnieniowej
została też przesądzona zasada odpowiedzialności - por. stanowisko i ustalenie co do uwag z pkt
4 - 6.
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9.

Odsetki

10.

Odsetki

11.

Przedawnienie
roszczeń

RPP

SPK

BCC

RPP pozytywnie ocenia rozwiązanie przyjęte w projekcie założeń
dotyczące odsetek. Ze względu na art. 3 ust. 3 dyrektywy, w myśl
którego pełne odszkodowanie nie może być większe od rozmiaru
szkody (..) ustawa powinna jasno precyzować, od którego momentu
przysługują pokrzywdzonemu odsetki ustawowe za opóźnienie. W
ocenie RPP odsetki takie mogłyby być zasądzone dopiero od dnia
wymagalności do dnia zapłaty. W przeciwnym wypadku możliwe
byłoby zasadzenie na rzecz poszkodowanego de facto podwójnych
odsetek: o charakterze kompensacyjnym i odsetek za opóźnienie.
Byłoby to sprzeczne z art. 3 ust.3 dyrektywy.

Należy wyjaśnić, że projekt założeń zawiera już
precyzyjne wskazanie dot. wymagalności poszczególnych rodzajów odsetek. Okresy, za które
przysługiwać będą odsetki kompensacyjne i odsetki za opóźnienie, nie będą się nakładać.

W chwili obecnej po nowelizacji KC bardziej zasadne niż wskazanie
na stopę oprocentowania kredytu lombardowego wydaje się odniesienie do odsetek maksymalnych ustalonych zgodnie z art. 481 §
2(1) KC, tj. jako dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w
wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Wskazujemy również na
ryzyko nadmiernego wzbogacenia powoda z tytułu kumulacji odsetek o charakterze kompensacyjnym i odsetek za opóźnienie. Celem
odsetek na gruncie Dyrektywy ma być uwzględnienie upływu czasu.
Gdyby natomiast przesłanka upływu czasu uwzględniana była już
na etapie szacowania szkody, to dodatkowe naliczenie odsetek
mogłoby doprowadzić do nadwyżki odszkodowania, o której mowa
w pkt 13 preambuły Dyrektywy.

Uwaga została wyjaśniona - uzgodniono, że odsetki kompensacyjne muszą być określone w wysokości niższej niż ustawowe odsetki za opóźnienie, co znalazło odzwierciedlenie w projekcie założeń.

Zgodnie z projektem (…) przepisy Dyrektywy należałoby wprowa- Uwaga będzie wzięta pod uwagę przy formułowadzić do polskiego porządku prawnego dwutorowo (…). Mowa m.in. o niu przepisów dot. przedawnienia.
zawieszeniu biegu okresu przedawnienia na czas trwania procedury
pozasądowego rozwiązywania sporu czy tez powinności posiadania
wiedzy na temat szkody i osoby zobowiązanej do jej naprawienia.
Na etapie formułowania założeń (…) szczególnie niejasna wydaje
się nam druga ze wskazanych nowości, tj. wspomniana „powinność”
posiadania pewnej wiedzy. Kwestia ta powinna zostać uregulowana
w sposób bardzo ostrożny.
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12.

Przedawnienie
roszczeń

KL

13.

Przedawnienie
roszczeń

RPP

Zgodnie z zaproponowanym w projekcie rozwiązaniem, aby bieg
terminu przedawnienia mógł się rozpocząć (…), konieczne jest by
poszkodowany dowiedział się albo można było od niego rozsądnie
wymagać wiedzy o: danym działaniu (…), o tym, ze stanowi ono
naruszenie prawa konkurencji a także o fakcie wyrządzenia szkody i
tożsamości sprawcy naruszenia. Trudno jednak wyobrazić sobie, a
by sąd dokonywał skomplikowanej analizy stanu faktycznego w
relacji do prawa ochrony konkurencji tylko po to, aby ustalić czy bieg
terminu przedawnienia już się rozpoczął czy też nie.

Uwaga została wyjaśniona: wykazanie, że termin
przedawnienia upłynął (a tym samym, że rozpoczął bieg w określonym momencie) obciąża na
ogólnych zasadach tego, kto powołuje się na
przedawnienie, a zatem pozwanego naruszyciela.

Niezbędne jest bliższe zdefiniowanie pojęcia „wszczęcia procedury
pozasądowego rozwiązania sporu”. Mając na względzie wykładnię Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy formułosystemową, wydaje się, iż pojęcie to zasadniczo odnosi się do roz- waniu przepisów ustawy.
poczęcia pomiędzy stronami negocjacji w przedmiocie rozwiązania
sporu. Niedookreśloność wskazanego pojęcia może budzić wątpliwości interpretacyjne.

6

14.

Przedawnienie
roszczeń

SPK

1. Procedura „pozasądowego rozwiązania sporu" jest pojęciem niezdefiniowanym w KC, którego stosowanie w praktyce może rodzić
wiele problemów interpretacyjnych i prowadzić do prób nadużywania instytucji zawieszenia biegu przedawnienia. Jeżeli powyższa
kwestia byłaby uregulowana w ustawie szczególnej, istniałaby możliwość zdefiniowania tego pojęcia. Z drugiej strony Dyrektywa, choć
definiuje termin „polubownego rozstrzygania sporów”, używa przy
tym bardzo szerokiej definicji: „polubowne rozstrzyganie sporów”
oznacza wszelkie mechanizmy umożliwiające stronom pozasądowe
rozwiązanie sporu dotyczącego roszczenia odszkodowawczego".
Przepisy krajowe implementujące dyrektywę nie powinny zaś co do
zasady zawężać zbytnio tego pojęcia w stosunku do jego definicji
zawartej w dyrektywie.
2. Uwzględnianie właściwości osobistych poszkodowanego powinno
być dokonywane z dużą dozą ostrożności, gdyż może w wielu przypadkach okazać się problematyczne i nadmiernie relatywizować
kwestię upływu terminów przedawnienia, skutkując niepewnością
obrotu. Na potrzeby tego artykułu należałoby przyjąć, iż relewantny
powinien być pierwszy możliwy moment, w którym powód powinien
był powziąć informację niezbędne do dochodzenia roszczeń. Powinność powinno się przy tym oceniać szczególnie w przypadku
podmiotów składających zawiadomienie do UOKiK, lub w przypadkach spraw szczególnie obecnych w domenie publicznej lub na
forach branżowych.
3. Jak rozumiemy, poprzez to odniesienie do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa
konkurencji zastosowanie będzie bezwzględny termin przedawnienia (niezależny od wiedzy poszkodowanego i trwania stanu naruszenia), tj. 10 lat od dnia zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Uwagi nr 14 pkt 1 i 2 zostaną wzięte pod uwagę
przy formułowaniu przepisów.

4. W naszej ocenie zawieszenie biegu przedawnienia będzie wystarczające, aby umożliwić powodowi dochodzenie roszczeń, z
uwagi na fakt, że zawieszenie ustaje nie wcześniej niż jeden rok po
nabraniu przez rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie charakteru
ostatecznego lub po zakończeniu postępowania w inny sposób.
Roczny termin powinien być wystarczający do przygotowania się do
procesu.
5. Jeżeli chodzi o wszczęcie postępowania skutek zawieszenia biegu terminu przedawnienia powinno wywoływać wszczęcie przez
Prezesa UOKiK postępowania antymonopolowego, tj. postępowania
właściwego prowadzącego do rozstrzygnięcia merytorycznego, któ-

W odniesieniu do uwagi nr 14 pkt 4 należy wyjaśnić, że w projekcie założeń proponuje się właśnie
zawieszenie biegu przedawnienia (lub wstrzymanie rozpoczęcia biegu przedawnienia, jeśli termin
nie rozpoczął biegu przed wszczęciem postępowania), a nie przerwanie biegu przedawnienia.

Uwaga nr 14 pkt 3 została wyjaśniona: potwierdzono, że 10-letni bezwzględny termin przedawnienia roszczeń będzie obowiązywał także w odniesieniu do roszczeń wynikających z naruszenia
prawa konkurencji. Projekt założeń nie przewiduje
zmian w Kodeksie cywilnym w tym zakresie.

Uwaga nr 14 pkt 5 została uwzględniona: w projekcie założeń doprecyzowano, że skutek zawieszenia (wstrzymania rozpoczęcia biegu) przedawnienia) powiązany będzie z wszczęciem postępo-
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re jest prowadzone w sprawie konkretnego naruszenia i przeciwko
konkretnemu przedsiębiorcy / konkretnym przedsiębiorcom. W tym
zakresie należy wprowadzić odpowiednią regulację w ustawie
szczególnej, w celu uniknięcia sytuacji w której występujące wcześniej wszczęcie postępowania wyjaśniającego (tj. postępowania „w
sprawie" pojawiających się na rynku praktyk czy też zjawisk, a nie
„przeciwko" jakiemukolwiek przedsiębiorcy), skutkowałoby zawieszeniem biegu przedawnienia. Przedmiotem takiego postępowania
jest zatem jedynie wstępna analiza, czy okoliczności rynkowe wskazują na możliwość naruszenia ustawy, nie jest ono natomiast skierowane przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Postępowanie wyjaśniające ma charakter szczególny, niejako wewnętrzny, gdyż
przedsiębiorcy nie posiadają w nim praw strony wynikających z
ustawy czy z kpa. Postulowane rozwiązanie byłoby zbieżne z regulacją dotyczącą, przedawnienia antymonopolowego uregulowanego
w art. 93 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z
którą upływ czasu uniemożliwia Prezesowi UOKiK wszczęcie właśnie postępowania antymonopolowego (właściwego).
6. Wątpliwości pojawiają się także w odniesieniu do „ustania zawieszenia biegu terminu co najmniej do 1 roku po uprawomocnieniu się
decyzji Prezesa UOKiK" w sytuacji, w której tylko część uczestników
postępowania (porozumienia) wniosła odwołanie do SOKiK. W doktrynie pojawiają się poglądy, że w postępowaniu sądowym po stronie uczestników porozumienia występuje współuczestnictwo materialne (S. Gronowski, Postępowania sądowe, Studia Prawa Prywatnego 2011, Nr 3, s. 60), zatem wniesienie odwołania przez jedną ze
stron postępowania administracyjnego może wywołać skutki w stosunku do pozostałych, tj. decyzja nie uprawomocnia się także w
stosunku do tych podmiotów (analogiczne zastosowanie art. 378 § 2
KPC). Nie jest to jednak pogląd jednolity, a problem ten nie został
rozstrzygnięty w orzecznictwie. Przy okazji implementacji Dyrektywy
należałoby rozstrzygnąć również kwestię prawomocności decyzji
Prezesa UOKiK w przypadku wniesienia odwołania przez część
uczestników porozumienia.

wania antymonopolowego przez Prezesa UOKiK.

W odniesieniu do uwagi nr 14 pkt 6 należy wskazać, że dyrektywa nie przesądza omawianej kwestii. Nie wymaga więc zmiany obecnego stanu
prawnego, dlatego projekt założeń nie przewiduje
wprowadzania bardziej szczegółowej regulacji w
tym względzie.
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15.

Przedawnienie
roszczeń

NRA

Proponowane rozwiązanie w zakresie zawieszenia biegu terminu
przedawnienia na czas trwania postepowania pozasądowego rozwiązania sporu wydaje się być rozwiązaniem pożądanym, jednakże
w kształcie, który zdaje się wynikać z założeń do projektu, czyli
swego rodzaju wycinkowego, określającego wyjątek od generalnej
reguły uregulowania, nie byłoby rozwiązaniem właściwym. Wskazać
nadto należy, że w tym zakresie propozycja założeń projektu odbiega nieco od treści dyrektywy, która zakłada konieczność określenia
wyłącznie skutków podjęcia działania przez organ ochrony konkurencji, nie przesądzając o tym, która z instytucji – zawieszenie, czy
przerwa biegu przedawnienia winna znaleźć zastosowanie, pozostawiając tę kwestię prawu krajowemu, to jest przydając pierwszeństwo instytucjom, które w danym porządku prawnym funkcjonują. W
konsekwencji należy albo zmienić ogólne założenia co do mającej
być stosowaną instytucji i uczynić to kompleksowo, albo pozostać
przy stosowanej dotychczas instytucji. Warto także rozważyć, czy
zawieszenie lub przerwa biegu terminu przedawnienia powinny być
nieograniczone czasowo z uwagi na okres postępowania przed
organami konkurencji.

Należy wyjaśnić, że projekt założeń przewiduje
kompleksowe, a nie wycinkowe uregulowania
kwestii przedawnienia. Zgodnie z projektem zmiany dot. przedawnienia zostaną wprowadzone zarówno w przepisach ogólnych Kodeksu cywilnego
dot. przedawnienia, jak i w przepisach dot. okresu
przedawnienia roszczeń deliktowych. Ponadto w
samej przyszłej ustawie uregulowane zostaną
zagadnienia szczególne dot. przedawnienia związane ze specyfiką roszczeń objętych zakresem
dyrektywy.
Należy również wskazać, że w odniesieniu do
skutków postępowania przed organem ochrony
konkurencji projekt założeń jasno przesądza o
zawieszeniu biegu przedawnienia roszczenia o
naprawienie szkody na czas trwania tego postępowania.
Należy nadto wyjaśnić, że zgodnie z dyrektywą i
projektem założeń zawieszenie z uwagi na toczące się postępowanie przed organem ochrony konkurencji ustaje nie wcześniej niż rok po uprawomocnieniu się decyzji stwierdzającej naruszenie.
Ponadto zachowany będzie bezwzględny okres
1
przedawnienia z art. 442 § 1 i 2 k.c. (termin dziesięcioletni liczony od dnia zdarzenia wyrządzającego szkodę).

16.

Przedawnienie
roszczeń

KRRP

KRRP popierając przyjęty w projekcie założeń kierunek rozwiązań
dot. przedawnienia roszczeń wskazuje na motyw 36 dyrektywy,
który pozwala państwom członkowskim na zachowanie bezwzględnych terminów przedawnienia. W ocenie KRRP bezwzględny kodeksowy termin 10-letni może w tym przypadku być terminem zbyt
krótkim. Za niezgodną z treścią dyrektywy uznać należy również
kodeksową regulację początku biegu przedawnienia.

Uwaga nie została uwzględniona. Wynikający z
k.c. 10-letni bezwzględny termin przedawnienia nie
jest sprzeczny z dyrektywą: nie stoi na przeszkodzie skutecznemu dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zwłaszcza, że zgodnie z orzecznictwem SN „Jeżeli źródłem szkody jest czyn o charakterze ciągłym, to przedawnienie rozpoczyna się
dopiero od dnia ustania tego czynu; dotyczy to
jednak tylko początku biegu dziesięcioletniego
terminu przedawnienia...” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2014 r., V CSK/370/13).
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17.

Przedawnienie
roszczeń

KL

Zgodnie z projektem, termin przedawnienia ma ulegać zawieszeniu
(…) przez czas od wszczęcia do zakończenia postępowania prowadzonego przez organ ochrony konkurencji lub sąd ochrony konkurencji i konsumentów co do czynu, który wyrządził szkodę. (…) powstaje wątpliwość, o jakim etapie mowa w niniejszej propozycji.
Wskazać należy bowiem, iż postępowania wyjaśniające prowadzone są w sprawie. Jeżeli nie zostanie stwierdzona praktyka, urząd
antymonopolowy nie wszczyna postępowania ”właściwego”. Zatem
można byłoby przyjąć, ze moment wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest momentem zawieszenia biegu przedawnienia. Wymaga jednak podkreślenia, iż polski organ antymonopolowy nie ma
obowiązku informować, ze takie postępowanie w ogóle się toczy. Co
więcej, postępowanie to nie musi zakończyć się wszczęciem postępowania antymonopolowego, co nie powinno wpływać na możliwość
wytoczenia powództwa cywilnego. Mając powyższe na względzie
zdaniem Konfederacji lewiatan, ustalenie momentu zawieszenia
postępowania ustalenie momentu zawieszenia postępowania będzie
niezwykle trudne.

Uwaga została uwzględniona: w projekcie założeń
doprecyzowano, że skutek zawieszenia (wstrzymania rozpoczęcia) biegu przedawnienia powiązany będzie z wszczęciem postępowania antymonopolowego przez Prezesa UOKiK (por. stanowisko do uwagi nr 14 pkt 5).
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18.

Odpowiedzialność
solidarna

SPK

SPK zgadza się z założeniami w tej części. W odniesieniu do soli- Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy przygotodarnej odpowiedzialności określonej w art. 11 dyrektywy zastoso- wywaniu przepisów ustawy dotyczącej odpowiewanie znaleźć powinny przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególno- dzialności solidarnej naruszycieli.
ści przywołany art. 366 KC, ale także w szczególności art. 441 § 1
KC ustanawiający solidarną odpowiedzialność współsprawców czynu niedozwolonego za szkodę wyrządzoną tym czynem niedozwolonym, art. 376 § 2 regulujący kwestię regresu w przypadku niewypłacalności dłużnika solidarnego, art. 371-375 KC regulujący relacje
między współsprawcami szkody, a także art. 422 KC regulujący
odpowiedzialność podżegacza, pomocnika oraz osoby korzystającej
ze szkody.
Odnośnie regulacji lex specialis w zakresie MŚP – polski ustawodawca powinien odwołać się do definicji MŚP określonej z zaleceniu
Komisji 2003/361/WE (zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 dyrektywy).
Pewien problem legislacyjny może się pojawić w przypadku ewentualnej przyszłej zmiany definicji MŚP przez europejskiego ustawodawcę – w takim wypadku (w przyszłości) polski ustawodawca powinien dostosować regulację odnoszącą się do odpowiedzialności
MŚP za naruszenie konkurencji do ew. nowej regulacji europejskiej
w tym zakresie.
Jak się wydaje art. 11 ust. 2 lit. a) oraz lit. b) oraz ust. 3 nadają się,
by być przedmiotem transpozycji bezpośredniej.
W zakresie definicji pojęcia „rynek właściwy” zasadne wydaje się
sięgnięcie do definicji zawartej w przepisach u.o.k.i.k.
Zarówno w zakresie szczególnej regulacji dotyczącej odpowiedzialności MŚP oraz odpowiedzialności uczestników programu leniency
warto rozważyć kwestię odpowiedzialności przedsiębiorców, którzy
nie posiadali własnych nabywców lub dostawców bezpośrednich lub
pośrednich. Wydaje się, że istnieje ryzyko stworzenia swoistej luki
obejmującej m.in. przedsiębiorców, których sprawstwo ograniczało
się jedynie do nakłaniania innych przedsiębiorców do udziału w
kartelu lub do kierowania kartelem (np. firmy doradcze nakłaniające
do udziału w kartelu lub nim kierujące).
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19.

Regres

SPK

20.

Wysokość szkody

BCC

Uwaga została uwzględniona: tekst projektu założeń w zakresie, w jakim mógł być błędnie odczytany, że na tle art. 441 § 2 KC dłużnikowi solidarnemu, który zaspokoił poszkodowanego, przysługuje
regres od każdego z pozostałych współsprawców
deliktu co do zasady w częściach równych, został
W zakresie roszczeń regresowych między współsprawcami dostrzec odpowiednio skorygowany.
można potencjalny problem w ustaleniu wysokości udziałów poszczególnych sprawców w szkodzie wynikającej z naruszenia prawa
konkurencji. Polskie regulacje w tym zakresie przewidują zwrot w
częściach zależnych od okoliczności, a zwłaszcza od winy i stopnia
przyczynienia (art. 441 § 2 KC) oraz roszczenie zwrotne sprawy,
który jest odpowiedzialny mimo braku swojej winy, do sprawcy, jeśli
szkoda powstała z winy sprawcy (art. 441 § 3 KC). Wydaje się, że
regulację KC w tym zakresie będzie można uznać za wystarczającą,
tym niemniej być może warto rozważyć zawarcie w lex specialis
dodatkowej regulacji wprowadzającej zależność między stopniem
odpowiedzialności poszczególnych uczestników kartelu (udziałem w
szkodzie wynikającej z naruszenia prawa konkurencji), a wartością
obrotu towarami i usługami „objętego” naruszeniem prawa konkurencji, osiąganego przez tych poszczególnych uczestników. Wskazane byłoby również odwołanie do okoliczności uwzględnianych
przykładowo przy kwalifikacji do programu leniency i tak np. uczestnik kartelu, który nakłaniał innych do udziału w porozumieniu mógłby
ponosić większą odpowiedzialność względem pozostałych uczestników kartelu, a przedsiębiorca działający pod przymusem mniejszą
Zdaniem SPK art. 441 § 2 KC nie pozwala na przyjęcie zasady równego udziału współsprawców deliktu. Taka zasada występuje przy
odpowiedzialności solidarnej, która wynika z innej podstawy niż
delikt (art. 376 KC) - tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z
dnia 2 października 2014 r., I ACa 723/14.

Przepisy Dyrektywy nakazują p.cz. dopuszczenie oszacowania
rozmiaru szkody, którego udowodnienie jest nadmiernie utrudnione.
Ponadto wymuszają wprowadzenie domniemania, iż naruszenia
kartelowe wyrządzają szkodę”. W ocenie ZP BCC szczególnie ważne jest właściwe doprecyzowanie domniemania i możliwości jego
wzruszenia.

Uwaga została uwzględniona: domniemanie zostało skonkretyzowane w projekcie założeń (będzie
też przedmiotem szczególnej uwagi przy formułowaniu przepisów). Natomiast wzruszalność domniemania prawnego, o ile ustawa tego wyraźnie
nie wyłącza, wynika już z ogólnej zasady przewidzianej w art. 234 k.p.c.
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21.

Wysokość szkody

BCC

22.

Wysokość szkody

RPP

23.

Wysokość szkody

SPK

Zwracamy uwagę na wątpliwości związane ze sposobem i dowodami, na podstawie których zostanie wyliczona przez sąd wielkość
szkody. W przypadku braku wszczęcia postępowania przez urząd
ochrony konkurencji – będzie to praktycznie niemożliwe. Ponadto,
trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób organ antymonopolowy miałby wspomagać sąd przy ustalaniu wysokości szkody, bez przeprowadzenia gruntownej oceny wielkości odszkodowania, bez przeprowadzenia badania i stwierdzenia naruszenia.

Należy wyjaśnić, że trudności, o których mowa w
uwadze, mogą występować w różnych rodzajach
spraw i nie dadzą się całkowicie wyeliminować.
Jednocześnie warto przypomnieć, że dyrektywa, a
za nią projekt założeń, przewidują szereg ułatwień
przy ustalaniu wysokości szkody wyrządzonej
naruszeniem prawa konkurencji: domniemanie, o
którym mowa w art. 17 ust. 2 dyrektywy, możliwość miarkowania odszkodowania w przypadku
braku możliwości dokładnego ustalenia wysokości
szkody, możliwość posiłkowania się wytycznymi
KE czy możliwość wystąpienia o pomoc do organu
ochrony konkurencji i konsumentów.

Zawężenie domniemania z art. 17 ust. 2 dyrektywy winno być głę- Uwaga została uwzględniona: w projekcie założeń
boko rozważone. Dookreślenie podmiotowego zakresu stosowania zrezygnowano z ograniczenia zakresu podmiotodyrektywy poprzez uruchomienie domniemania względem podmio- wego domniemania.
tów, występujących w jednym łańcuchu transakcji z członkami kartelu wydaje się być sprzeczne z jednym z głównych założeń dyrektywy, zgodnie z którym uprawnionym do odszkodowania jest każdy, a
zatem i pośrednio poszkodowany. RPP nie znajduje uzasadnienia
dla niewynikającego z dyrektywy zróżnicowania statusu osób poszkodowanych.

Gdyby zgodzić się z powyższym rozważaniem ograniczającym krąg
podmiotów mogących skorzystać z domniemania, to nie objęłoby
ono roszczeń przedsiębiorców-konkurentów poszkodowanych działalnością kartelu, którego nie byli członkiem. W takich sytuacjach
między konkurentami nie zachodzi zwykle relacja dostawcaodbiorca. Porozumienia tego typu to np. zmowy dyskryminacyjne
oraz inne „działania antykonkurencyjne podejmowane przeciwko
innym konkurentom”, które mieszczą się w definicji kartelu przyjętej
w Dyrektywie. W związku z tym Grupa robocza postuluje uwzględnienie w projektowanej ustawie ogólnego domniemania, że kartele
wyrządzają szkodę (tj. w pierwszym z proponowanych wyżej ujęć), z
ewentualnym dodaniem, że w szczególności oznacza to domniemane istnienia szkody i związku przyczynowego pomiędzy nią
a naruszeniem prawa konkurencji mającym postać zawiązania kartelu u podmiotów występujących w jednym łańcuchu transakcji z
członkami tego kartelu.

Uwaga została wyjaśniona i co do zasady
uwzględniona: uzgodniono, że przewidziane w
projekcie założeń domniemanie odnosić się będzie
do zaistnienia szkody i będzie mieć charakter
ogólny i jednolity (nie będzie ograniczać się do
poszkodowanych z jednego łańcucha transakcji).
Por. ustalenia co do uwagi nr 22.
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24.

Skutki ugody

BCC

(…) zasady, o których mowa Dyrektywa [dot. skutków ugody zawar- Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy formułotej przez poszkodowanego z jednym z dłużników] powinny być bar- waniu przepisów ustawy dot. skutków zawarcia
dzo ostrożnie wprowadzane do ustawy, w szczególności z uwagi na ugody z jednym z naruszycieli.
fakt – który słusznie zauważyli Projektodawcy – dotyczący rozbieżności przedmiotowych rozwiązań w stosunku do obecnych regulacji
Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności solidarnej.

VI. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym

25.

Legitymacja procesowa

26.

Legitymacja procesowa

BCC

RPP

ZP BCC w pełni popiera inicjatywę Projektodawców, którzy (…)
proponują, aby w sprawach objętych zakresem działania przedmiotowej ustawy powództwa na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych naruszeniem prawa konkurencji mogły wytaczać również organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Wydaje się jednak, że ta
możliwość nie powinna być ograniczona wyłącznie do organizacji
przedsiębiorców, które w swoich statutach posiadają ochronę rynku
przed praktykami stanowiącymi naruszenie prawa konkurencji.

Uwaga nie została uwzględniona. Okoliczność, że
dana organizacja zrzesza przedsiębiorców, sama
w sobie nie wydaje się wystarczającym uzasadnieniem dla przyznania jej uprawnienia do występowania za przedsiębiorcę w sprawach o należne
mu odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa
konkurencji. Jednocześnie nie ma przeszkód, aby
organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które
chcą aktywnie włączać się w egzekwowanie przestrzegania prawa konkurencji przy pomocy instrumentów cywilnoprawnych, ukształtowały swoje
statuty w taki sposób, który umożliwi im udział w
dochodzeniu przed sądem roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia praw konkurencji.

RPP pozytywnie odnosi się do propozycji umożliwienia wytaczania Uwaga nie została uwzględniona – por. stanowipowództw na rzecz przedsiębiorców przez organizacje zrzeszające sko do uwagi nr 25.
przedsiębiorców. Wskazuje jednak na potrzebę poszerzenia kompetencji organizacji zrzeszających przedsiębiorców, również o te których statutowym zadaniem jest ochrona praw przedsiębiorców.
Wymóg tak szczegółowego zapisu statutowego jak proponowany
przez projektodawcę może w praktyce zmarginalizować udział organizacji w postępowaniach wytaczanych na podstawie projektowanej ustawy.
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27.

28.

Legitymacja procesowa

SPK

Związanie sądu
decyzją organu
ochrony konkurencji

SPK

Propozycja wytoczenia powództwa przez organizację pozarządową
działającą na rzecz przedsiębiorcy lub konsumentów może przyczynić się do wzrostu liczby powództw wytaczanych na rzecz zarówno
przedsiębiorców jak i konsumentów w związku z naruszeniami prawa konkurencji. Niemniej jednak regulacja ustawowa dotycząca
możliwości występowania przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców czy konsumentów powinna być skonstruowana w taki sposób, aby nie dopuścić do sytuacji „zarobkowego” trudnienia się tego
typu powództwami przez organizacje jak miało to miejsce np. w
obowiązującym jeszcze przez kilka dni modelu postępowania w
sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
W szczególności organizacje dochodzące odszkodowania na rzecz
przedsiębiorców lub konsumentów nie powinny być w żadnym wypadku zwalniane z kosztów procesowych, a obostrzenia związane z
wyjawianiem dokumentów powinny być w tym przypadku stosowane
z odpowiednią surowością w celu uniknięcia ryzyka wyłudzania dokumentów.

Uwaga nie została uwzględniona. Należy wyjaśnić,
że natura i stopień skomplikowania spraw, których
dotyczy projekt założeń, różni się zasadniczo od
spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za
niedozwolone w poprzednio obowiązującym modelu postępowania w tych sprawach. Obawa, że
także w tym przypadku grupa nieuczciwych podmiotów uczyni sobie z wnoszenia powództw łatwe
źródło dochodu, nie wydaje się więc uzasadniona.

Związanie sądu decyzją Prezesa UOKiK lub wyrokiem sądu powinUwaga została uwzględniona – tytuł pkt VI.6 prono, po pierwsze, dotyczyć tylko rozstrzygnięć ostatecznych i prajektu założeń został odpowiednio doprecyzowany.
womocnych. Po drugie, związanie sądu powinno odnosić się wyłącznie do decyzji Prezesa UOKiK i wyroków sądu stwierdzających
naruszenie prawa konkurencji przez wskazane w decyzji / wyroku
strony postępowania (takiej mocy nie będą mieć więc decyzje o
umorzeniu postępowania lub decyzje zobowiązujące). Po trzecie,
sąd powinien być związany wyłącznie rozstrzygnięciem, tj. decyzją
Prezesa UOKiK i wyrokiem sądu w zakresie ustalenia co do naruszenia prawa konkurencji, a nie treścią uzasadnienia ww. rozstrzygnięcia.
Jednocześnie należy zapewnić, aby sądy cywilne nie były zobligowane do zawieszenia postępowania w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania publicznoprawnego. Zawieszenie postępowania mogłoby mieć charakter jedynie
fakultatywny.

Należy wyjaśnić, że w projekcie założeń nie przewiduje się wprowadzania szczególnych podstaw
zawieszenia postępowania ze względu na toczące
się postępowanie antymonopolowe. Obowiązywać
więc będą ogólne podstawy zawieszenia z k.p.c.
Tym samym zawieszenie postępowania o odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji ze
względu na toczące się postępowanie prowadzone
przez Prezesa UOKiK będzie co najwyżej fakultatywne (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.).
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29.

Wyjawienie środków dowodowych

SPK

Kwestia różnic w definicjach programów leniency
w dyrektywie i u.o.k.i.k. została uwzględniona w
projekcie założeń - por. definicje programów łagodzenia kar oraz oświadczenia w ramach projektu
łagodzenia kar omówione w projekcie.
Bardziej szczegółowe wskazania zawarte w uwaChcielibyśmy zwrócić również uwagę na trudności związane z (i) dze zostaną rozważone na etapie przygotowywarozbieżnością definicji oświadczenia w ramach programu łagodzenia nia przepisów ustawy.
kar przyjętą w Dyrektywie, a definicją wniosku leniency przyjętą pod
polskim prawem (obejmującą również wnioski dotyczące porozumień niebędących kartelami, np. porozumień wertykalnych) i (ii)
różnicami pomiędzy przyjętą w Dyrektywie definicją propozycji ugodowej, a obowiązującym w Polsce oświadczeniem składanym w
procedurze dobrowolnego poddaniem się karze.
Odnośnie dokumentów, do których dostęp można byłoby uzyskać
po zakończeniu postępowania postulujemy wskazanie w nowej
ustawie wprost, że możliwość udostępnienia tych informacji po zakończeniu postępowania przez organ jest niezależna od ewentualnego odwołania od decyzji złożonego przez stronę(-y) decyzji

Dla osiągnięcia przewidzianego w art. 6 ust. 6 Dyrektywy celu
ochrony informacji przekazywanych w oświadczeniach leniency (tj.
zapewnienia skuteczności publicznoprawnego egzekwowania reguł
konkurencji przy pomocy programów leniency), wskazane byłoby
rozszerzenie ochrony informacji objętych wnioskami leniency również na wnioski o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej
obniżenie w rozumieniu u.o.k.i.k. Takie rozwiązanie zapewni jednakową ochronę informacji przekazywanych organowi przez wszystkich wnioskodawców leniency. Jednocześnie rozwiązanie to wydaje
się być dopuszczalne wobec wniosków leniency dotyczących wyłącznie naruszeń prawa krajowego.
Podobna argumentacja mogłaby przemawiać za objęciem ochroną
również oświadczenia składanego w ramach procedury dobrowolnego poddania się karze przewidzianego w art. 89a u.o.k.i.k. w zakresie w jakim dotyczy naruszenia jedynie polskich przepisów.
Oświadczenia przedsiębiorcy o dobrowolnym poddaniu się karze nie
odpowiadają definicji propozycji ugodowej. W związku z tym – w
braku uregulowania ochrony oświadczeń składanych w ramach
procedury dobrowolnego poddania się karze w nowej ustawie – na
gruncie Dyrektywy oświadczenia te powinny być co do zasady traktowane jako pisma składane przez przedsiębiorcę w toku postępowania, które mogą zostać udostępnione po zakończeniu postępowania.
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Ograniczenia związane z dostępem do informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w postępowaniach dotyczących odwołań od decyzji Prezesa UOKiK mogą służyć za podstawę wypracowania procedur dostępu do informacji poufnych w postępowaniach
private enforcement. Wymagają one jednak dopracowania dla
osiągnięcia celu przewidzianego w Dyrektywnie, tj. łatwiejszego
dostępu do środków dowodowych. Przykładowo do dokumentów
zawierających tajemnice przedsiębiorstwa oprócz sądu dostęp mogliby mieć również biegli i kwalifikowani zewnętrzni pełnomocnicy
stron po uprzednim podpisaniu umów o zachowanie poufności. W
ten sposób powstałby tzw. confidentiality ring, którego członkowie
nie mogliby ujawniać poufnych informacji poza swoim kręgiem. Podobne struktury funkcjonują np. w Wielkiej Brytanii. Dokumenty
pozbawione tajemnic przedsiębiorstwa powinny być dostępne dla
wszystkich stron.

Uwaga nie została uwzględniona. W obowiązującym stanie prawnym istnieją już w procedurze
cywilnej środki mające na celu ochronę tajemnicy
przedsiębiorstwa, które mogą być wykorzystane
także w kontekście implementacji dyrektywy.
Ewentualne zmiany w tym zakresie musiałyby
mieć charakter systemowy – wymagałaby pogłębionych analiz i nie powinny być dokonywane
„przy okazji” implementacji niniejszej dyrektywy.

Zażalenie w przedmiocie wyjawienia dowodów powinno przysługi- Należy wyjaśnić, że projekt założeń już uwzględnia
wać zarówno na postanowienia oddalające wniosek o wyjawienie proponowane rozwiązanie, albowiem użyte w projekcie sformułowanie „w przedmiocie” obejmuje
jak również na postanowienie nakazujące wyjawienie dowodów.
swoim zakresem zarówno postanowienia oddalające wniosek, jak i nakazujące wyjawienie dowodów.
W celu uporządkowania wniosków o wyjawienie środków dowodo- Uwaga nie została uwzględniona. Obecne rozwiąwych Grupa robocza postuluje wprowadzenie obowiązkowego po- zania przewidziane w k.p.c. są wystarczające:
przewodniczący lub sąd mogą zawsze wyznaczyć
siedzenia przygotowawczego na wzór art. 207 § 4 KPC.
posiedzenie, o którym mowa w art. 207 § 4 k.p.c.,
jeśli uznają to za stosowne.

Jednocześnie Grupa robocza poddaje pod rozwagę powrót do zakładanej w grudniowej wersji Projektu założeń możliwości przedprocesowego wyjawiania dowodów. Na zasadzie wyjątku dopuścić
należałoby wyjawienie środków dowodowych na uzasadniony wniosek złożony jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Zasadność
wniosku mogłaby być w tym przypadku poddana szczególnie wnikliwej ocenie przez sąd, a w celu ograniczenia takich wniosków
przedprocesowych można rozważyć ewentualne sankcje na podmioty, które składałyby takie wnioski jedynie na zasadzie tzw. fishing expeditions.

Uwaga nie została uwzględniona. Wprowadzenie
proponowanego rozwiązania niesie za sobą zbyt
duże ryzyko nadużywania takiej instytucji dla zdobywania informacji o konkurentach.
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Konfederacja Lewiatan wskazuje na niezwykle istotną kwestię odpowiedniej transpozycji dyrektywy w zakresie wyjawienia środków
dowodowych, zwłaszcza w kontekście ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych (w tym m.in. tajemnicy bankowej). Decyzja w przedmiocie wyjawienia powinna być
zaskarżalna. Istotne jest ponadto zwrócenie uwagi na możliwość
ograniczenia zakresu udostępnianych informacji oraz określenia
szczegółowych zasad technicznych zapoznawania się z nimi przez
wnioskodawcę. W opinii KL uzasadnione jest również wprowadzenie
sankcji za zgłaszanie wniosków o wyjawienie środków dowodowych
w złej wierze.

Kwestie podniesione w uwadze zostaną wzięte
pod uwagę przy przygotowywaniu przepisów
ustawy.
Jednocześnie należy wyjaśnić, że projekt założeń
przewiduje już zaskarżalność orzeczeń w przedmiocie wyjawienia dowodów oraz wprowadzenie
sankcji za złożenie wniosku o wyjawienie środków
dowodowych w złej wierze.

Wprowadzenie takich regulacji spowoduje w polskim systemie
prawnym konieczność wprowadzenia zmian w ogólnych zasadach
żądania przedstawienia dowodów, ponieważ obecnie powód może
wnosić o polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin jak też o zarządzenie dostarczenia na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Należy wyjaśnić, że proponowane w projekcie
założeń rozwiązania w zakresie wyjawiania dowodów będą ograniczone do postępowań objętych
projektowaną ustawą: nie jest planowane ich przeniesienie do ogólnych zasad dot. żądania przedstawienia dowodów przewidzianych w k.p.c. – nie
ma takiej potrzeby.
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W związku z implementacją art. 6 ust. 6 Dyrektywy konieczna będzie również nowelizacja art. 70 u.o.k.i.k., który obecnie przewiduje
zbyt szeroką ochronę wniosków o odstąpienie od wymierzenia kary
pieniężnej lub jej obniżenie w zestawieniu z ochroną wymaganą
Dyrektywą. Przykładowo wcześniej istniejące informacje, czyli dowody istniejące niezależnie od postępowania prowadzonego przez
organ ochrony konkurencji, bez względu na to, czy taka informacja
znajduje się w aktach organu ochrony konkurencji, powinny być
zawsze dostępne w trybie dostępu do akt organu ochrony konkurencji nawet jeżeli stanowią załącznik do wniosku leniency. Art. 70
u.o.k.i.k w obecnym kształcie chroni przed udostępnieniem również
takiego rodzaju informacje. Podobnie informacje przekazane organowi w oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się karze są na
gruncie art. 70 u.o.k.i.k bezwzględnie chronione, a w myśl Dyrektywy powinny być kwalifikowane do kategorii informacji, które mogą
zostać udostępnione po zakończeniu postępowania przez organ
antymonopolowy (jako, że oświadczenia te nie odpowiadają definicji
propozycji ugodowej). Ewentualnie można rozważyć dodanie w art.
70 u.o.k.i.k odesłania do nowej ustawy jako ustawy szczególnej
regulującej dostęp do informacji w postępowaniach leniency i jako
takiej wyłączającej zastosowanie art. 70 u.o.k.i.k w postępowaniach
private enforcement

Uwaga nie została uwzględniona. Nowelizacja art.
70 u.o.k.i.k. nie jest konieczna. Wystarczające
będzie znowelizowanie tylko art. 73 ust. 2 u.o.k.i.k.
poprzez dodanie pkt 6, tak jak to zaproponowano
w projekcie założeń. W art. 73 ust. 2 u.o.k.i.k. w
projektowanym pkt 6 zostanie wskazane, że przekazywanie informacji sądowi w sprawach o odszkodowanie objętych zakresem stosowania ustawy implementującej dyrektywę będzie się odbywało na zasadach wskazanych w tej ustawie Oznacza to, że rozstrzygnięcie relacji między art. 70 a
73 u.o.k.i.k. w kontekście implementacji jest bezprzedmiotowe, gdyż nowa ustawa będzie wyczerpująco określała, które dowody będą przekazywane sądowi rozpoznającemu sprawę o odszkodowanie, a które nie (m.in. wykluczy z przekazywania
oświadczenia w ramach programu łagodzenia kar
oraz propozycje ugodowe w rozumieniu dyrektywy).
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Jak wskazujemy powyżej, w braku uregulowania ochrony oświad- Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy formułoczeń składanych w ramach procedury dobrowolnego poddania się waniu przepisów ustawy.
karze w nowej ustawie, na gruncie Dyrektywy oświadczenia te powinny być co do zasady traktowane jako pisma składane przez
przedsiębiorcę w toku postępowania, które mogą zostać udostępnione po zakończeniu postępowania bez względu na to czy przedsiębiorca odstąpił od procedury, czy nie. W art. 89a u.o.k.i.k należałoby zatem zastrzec taką możliwość lub odesłać do przepisów
szczególnych nowej ustawy jeżeli oświadczenia miałyby jednak być
chronione podobnie do propozycji ugodowych.

36.

Wyjawianie środków dowodowych

SPK

Zasadne byłoby doprecyzowanie środków, jakie strona musiałaby
podjąć przed zawnioskowaniem do sądu o wystąpienie do organu
ochrony konkurencji o ujawnienie wskazanych dowodów. Co do
zasady wystarczające powinno być podjęcie bezskutecznej próby
pozyskania konkretnych dowodów bezpośrednio od strony lub osób
trzecich (uchylanie się stron lub osób trzecich od ujawnienia dowodów). Ponadto zasadnym byłoby aby dokumenty sporządzone przez
organ ochrony konkurencji pozyskiwać w pierwszej kolejności od
organu jako ich autora.
Kryteria oceny w zakresie wystarczającego sprecyzowania żądanych dokumentów powinny być co do zasady spójne z kryteriami
przyjętymi dla oceny wniosku o wyjawienie dowodów (tj. jak autorzy
Projektu Założeń wskazują powyżej, wnioskodawca powinien zostać
zobowiązany do możliwie precyzyjnego określenia środków dowodowych, których dotyczy wniosek, przez podanie - w przypadku
dokumentów - ich przedmiotu, przedziału czasowego, w jakim zostały sporządzone, względnie innych cech).

37.

NRA

Należy wskazać, że kierunki rozwiązań proponowane w omawianym zakresie w projekcie założeń
są zbieżne ze wskazanymi w uwadze. Kwestie
szczegółowe będą rozstrzygane na etapie przygotowywania przepisów.

Uwaga nie została uwzględniona. Przyjęcie kilku
Konieczność doprecyzowania reguł kolizyjnych związanych z wypodstaw właściwości przemiennej w sprawach o
znaczeniem właściwego sądu dla rozstrzygnięcia o odszkodowaniu
odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkuz tytułu naruszenia prawa konkurencji. Brak jest również zasad
rencji nie rodzi potrzeby określania szczególnych
„przejmowania” postępowań i łączenia z innymi postępowaniami.
reguł kolizyjnych. Natomiast zasady „przejmowania i łączenia” postępowań zostały przedstawione
w projekcie założeń (por. pkt VI.7 lit. b). – zgodnie
z naturą założeń – w sposób kierunkowy. Bardziej
szczegółowo zostaną zaprojektowane na etapie
przygotowania projektu ustawy.
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38.

NRA

39.

NRA

40.

NRA

41.

NRA

42.

NRA

Należy wyjaśnić, że projekt założeń nie przewiduje
Brak w projekcie odniesienia do reguł prekluzji dowodowej. Postulużadnych szczególnych reguł odnośnie do ogranije się odstąpienie, przynajmniej w początkowym okresie, od reguły
czeń czasowych („prekluzji”) w zakresie zgłaszania
prekluzji dowodowej.
wniosków dowodowych. Zastosowanie znajdą
zatem ogólne zasady k.p.c.

Projekt założeń nie przewiduje wyłączenia stosoZaniechanie wykorzystania w projekcie roszczeń grupowych nie
wania przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń
wydaje się być trafne.
w postępowaniu grupowym w stosunku do roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia prawa
konkurencji. Dochodząc tego typu roszczeń będzie
można wystąpić z pozwem grupowym.
Uwaga nie została uwzględniona. Dyrektywa nie
Warto rozważyć możliwość wprowadzenia mediacji na etapie postęreguluje, a w konsekwencji także implementująca
powania przed organem administracji, w tym wypadku UOKIK.
ją przyszła ustawa nie będzie regulować problematyki publicznoprawnego egzekwowania prawa
konkurencji.

Nie jest jasne założenie projektu w aspekcie czasowym przekazania
sprawy między sądami. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy trudno jest
antycypować jego treść. Nie jest zatem wiadomo, kiedy warunek
miałby być spełniony. Projekt nie przesądza, który sąd mógłby żądać przekazania sprawy. Mógłby powstać przy tym problem, w
oparciu o jakie kryterium ustalane miałoby być, czy ocena sprawy
przez sąd żądający przekazania jest bardziej właściwa.

Należy wyjaśnić, że z projektu jasno wynika, iż
przekazanie może mieć miejsce tak długo, jak oba
postępowania toczą się przed sądami I instancji, a
z wnioskiem o przekazanie mu sprawy mógłby
wystąpić każdy, sąd, który uzna, że łączne rozpoznanie spraw jest niezbędne, aby uniknąć wydania
sprzecznych orzeczeń.

Uwaga nie została uwzględniona. Nie ma uzasadNiezbędne wydaje się uzupełnienie projektu o przepisy dotyczące
nienia dla obligatoryjnego publikowania rozstrzyobligatoryjnego publikowania rozstrzygnięć sądów oraz ujawniania
gnięć sądowych o prywatnoprawnym charakterze.
treści zawartych ugód.
Jednocześnie orzeczenia takie mogą być publikowane w bazie orzeczeń sadow powszechnych.
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43.

SPK

Uwaga została odnotowana. Jednocześnie należy
Dyrektywa przyjęła jako naczelną zasadę zakaz retroaktywności
wskazać, że mimo błędu w polskiej wersji dyrektyśrodków implementujących "istotne" przepisy dyrektywy:
wy projekt założeń w kontekście wskazanego w
„Art. 22. 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby środki krajowe uwadze przepisu dyrektywy prawidłowo formułuje
przyjęte na mocy art. 21 w celu zapewnienia zgodności z istotnymi propozycje rozwiązań intertemporalnych w odnieprzepisami niniejszej dyrektywy nie były stosowane z mocą wstecz- sieniu do „przepisów prawnomaterialnych”, a nie
„istotnych”.
ną."
Zwracamy uwagę, że prawdopodobnie wystąpiło błędne tłumaczenie, gdyż w innych wersjach językowych jasne jest, że chodzi o
przepisy "materialne" (substantive provisions, dispositions substantielles).
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