
Tytuł 
Zwiększenie uprawnień krajowych organów ochrony konkurencji, aby skuteczniej egzekwowały prawo 

 
Obszar polityki 
Konkurencja: przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję i nadużywaniu pozycji dominującej 

 

Grupy docelowe 
Do udziału w konsultacjach zapraszamy ogół społeczeństwa, przedsiębiorstwa, organizacje oraz organy 
administracji publicznej.  
 
Szczególnie zależy nam na tym, by poznać opinię przedsiębiorstw (w tym MŚP), stowarzyszeń przedsiębiorców, 
władz publicznych, organizacji konsumenckich, jak również badaczy, pracowników ośrodków analitycznych i 
innych osób zajmujących się tematyką ochrony konkurencji. Przydatne będą też uwagi innych zainteresowanych 
stron, które mają doświadczenia związane z egzekwowaniem unijnych przepisów w dziedzinie konkurencji przez 
krajowe organy ochrony konkurencji lub wiedzę na ten temat. 

 
Czas trwania konsultacji 
Od 04.11.2015 r. do 12.02.2015 r. 

 
Cel konsultacji  
Komisja Europejska pragnie zasięgnąć opinii zainteresowanych stron na temat tego, jak można by zwiększyć 
uprawnienia krajowych organów ochrony konkurencji, tak aby skuteczniej egzekwowały przepisy w tej 
dziedzinie.   
 
Mimo że krajowe organy ochrony konkurencji odgrywają równolegle z Komisją pierwszorzędną rolę w 
egzekwowaniu przepisów unijnego prawa ochrony konkurencji, ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. 
Wprawdzie przepisy UE (a konkretnie rozporządzenie 1/2003) przyznały krajowym organom ochrony 
konkurencji uprawnienia do stosowania unijnych reguł konkurencji, jednak nie rozwiązały kwestii tego, za 
pomocą jakich środków i instrumentów mają stosować te reguły. W rezultacie organy te napotykają trudności w 
wykonywaniu swoich zadań i nie są w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. 
 
Komisja pragnie zebrać opinie na temat tego, jak można zagwarantować, że krajowe organy ochrony 
konkurencji: 
 
(1) będą mogły zachować niezależność podczas egzekwowania unijnych przepisów ochrony konkurencji oraz 
będą dysponować odpowiednimi zasobami i personelem  
(2) będą miały odpowiednie narzędzia do tego, by wykrywać i zwalczać naruszenia 
(3) będą mogły nakładać skuteczne kary finansowe na przedsiębiorstwa, które łamią przepisy   
(4) oraz będą stosowały programy łagodzenia kar, które będą stanowić dla przedsiębiorstw zachętę do 
zgłaszania się z dowodami na istnienie nielegalnych karteli i które będą skutecznie działać w całej Europie. 
 
Zainteresowane strony proszone są o przesłanie odpowiedzi na te części ankiety, które ich dotyczą, oraz o 
zamieszczenie wszelkich innych uwag lub informacji, które uznają za istotne.     

 
Jak przesłać odpowiedź 
 

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić ankietę online dostępną na stronie EUSurvey. 
  
Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na tej stronie internetowej, o ile ich publikacja nie zostanie 
częściowo lub w całości zastrzeżona w przedostatnim punkcie części A ankiety.  
Aby zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi, należy 
przeczytać oświadczenie o ochronie prywatności, które stanowi załącznik do ankiety. 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


Uwaga: nie możemy zagwarantować, że odpowiedzi udzielone po terminie zostaną wzięte pod uwagę. 
 
W trosce o sprawiedliwe traktowanie wszystkich respondentów i zachowanie zasady przejrzystości 
uwzględnimy wyłącznie odpowiedzi udzielone poprzez wypełnienie ankiety online. 

 
 

Zobacz kwestionariusz 
 EUSurvey: kwestionariusz konsultacji  

 Komunikaty prasowe: Ochrona konkurencji – zwiększenie uprawnień krajowych organów ochrony 
konkurencji, aby skuteczniej egzekwowały prawo 

 

Dokumenty źródłowe i inne konsultacje o podobnej tematyce 
 Komunikat Komisji – Dziesięć lat egzekwowania prawa ochrony konkurencji: na podstawie rozporządzenia 

1/2003 – osiągnięcia i perspektywy (COM(2014) 453 z 9.7.2014 r.) 

 Dokument roboczy służb Komisji: „Poprawa egzekwowania reguł konkurencji przez organy ochrony 
konkurencji w państwach członkowskich – aspekty instytucjonalne i proceduralne”, dołączony do 
komunikatu Komisji (SWD(2014) 231 wersja ostateczna) 

 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: sprawozdanie z funkcjonowania rozporządzenia 
1/2003 (COM(2009) 206 wersja ostateczna z 29.4.2009 r.) 

 Modelowy program łagodzenia kar Europejskiej Sieci Konkurencji  

 

Dane kontaktowe 
Odpowiedzialny dział Komisji: 
Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji – Dział A4 ds. Europejskiej Sieci Konkurencji i Egzekwowania na drodze 
Prywatnoprawnej 
W korespondencji proszę zawsze podawać numer referencyjny: HT. 4504. 
 
Adres e-mail:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Adres pocztowy: 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
Antitrust Registry 
1049 Bruxelles /Brussel 
Belgia 
Faks: (32-2) 295-01-28 

  
 

Ochrona danych osobowych  Oświadczenie o ochronie prywatności 
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