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opini~ o z~odności z prawem Unii Europejskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 
ujętego w sprawozdaniu Komisji Gospodarki (druk nr 2124} wyrażona na podstawie art. 13 
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu 
Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym sprawozdaniem pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię: 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie C-536/11 Donau Chemie, który może mieć znacznie 
w kontekście projektowanego art. 47933 § 6 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 
W wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że prawo Unii Europejskiej nie reguluje 
bezpośrednio kwestii dostępu osób trzecich do dokumentów znajdujących się w aktach 
krajowego postępowania w sprawie zastosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (np. w toku postępowania przed sądem antymonopolowym), w związku z czym 
państwo członkowskie ma kompetencje do określania zasad takiego dostępu. Niemniej 
zasady te należy oceniać w świetle zasad ogólnych prawa unijnego, a w szczególności 
w świetle zasady skuteczności. 

W powołanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości zauważył, że przepisy krajowe, 
ograniczające dostęp osób trzecich niebędących stroną w tym postępowaniu 

i zamierzających wystąpić z powództwem odszkodowawczym przeciwko uczestnikom 
kartelu, do akt postępowania poprzez wprowadzenie wymogu zgody stron postępowania 
antymonopolowego na przyznanie takiego dostępu, mogą naruszać zasadę skuteczności, tj. 
zapewnienie skutecznego stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przez podmioty prywatne. Skutkiem takiego wymogu może być bowiem praktyczne 
uniemoiliwienie osobom trzecim skutecznego dochodzenia. odszkodowania. Z drugiej jednak 
strony Trybunał Sprawiedliwości wskazał na negat~ne konsekwencje przyznania 



bezwzględnego prawa dostępu do całej dokumentacji postępowania przed sądem 
antymonopolowym, jako że może to zniechęcać przedsiębiorców do zgłaszania się do tzw. 
programów leniency, które są często głównym źródłem dowodowym w postępowaniu 
o naruszenie prawa konkurencji. 

W tym kontekście Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że wprowadzenie w prawie krajowym 
wymogu zgody stron postępowania antymonopolowego na przyznanie osobom trzecim 
dostępu do dokumentów postępowania toczącego się przed sądem, bez pozostawienia 
sądom krajowym jakiejkolwiek możliwości dokonania wyważenia występujących interesów 
i przyznania takiego dostępu, w określonych sytuacjach, nawet w przypadku braku 
wspomnianej zgody, jest sprzeczne z zasadą skuteczności. W konsekwencji brzmienie 
projektowanego art. 47933 § 6 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego może budzić 
wątpliwości co do zgodności z tezami zawartymi w przywołanym wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości. 

Jednocześnie chciałbym wskazać, że obecna praktyka i orzecznictwo Komisji Europejskiej 
oraz organów antymonopolowych państw członkowskich wyraża się w stanowisku, że 
uczestnicy programów leniency mają prawo do absolutnej ochrony udostępnianych przez 
nich dowodów (tak m.in. uchwała European Competition Network z dnia 23 maja 2012 r. 
"Protection of leniency material in the context of civil damages actions"). Na uwagę zasługuje 
również projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów 
regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego. 
Projekt opracowany przez Komisję Europejską ma na celu ujednolicenie przepisów prawa 
materialnego i procesowego dotyczących powództw odszkodowawczych wynikających 

z naruszeń prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej. Również na gruncie 
tego projektu osoby trzecie nie mają bezwzględnego prawa do uzyskania dostępu do 
oświadczeń przedsiębiorców w ramach programu łagodzenia kar i ich wykorzystania w celu 
dochodzenia odszkodowania. 

Podsumowując pragnę wskazać, że problem poruszony przez Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawie C-536/11 Donau Chemie ma wymiar europejski i jak do tej pory nie został 
jednoznacznie rozstrzygnięty przez ustawodawcę unijnego. Toczą się wskazane powyżej 
prace legislacyjne, które mają w sposób kompleksowy uregulować kwestię dostępu osób 
trzecich do dokumentów znajdujących się w aktach krajowego postępowania w sprawie 
zastosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Mając zatem na uwadze 
nierozstrzygnięty charakter powyższego zagadnienia na gruncie unijnym, ocena zgodności 
z prawem Unii Europejskiej projektowanego art. 47933 § 6 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego nie jest jednoznaczna. Wpływ na tę ocenę niewątpliwie będzie miała praktyka jego 
stosowania przez sądy krajowe, a także wynik toczących się na szczeblu unijnym prac 
legislacyjnych. 

Do wiadomości: 
Pani Małgorzata Krasnodębska -Tomkiel 
p.o. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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