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1. W obwieszczeniu Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych (1) 
wprowadza się następujące zmiany.

2. Punkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34. Zgodnie z obwieszczeniem Komisji dotyczącym zasad dostępu do akt Komisji (*), dostęp do akt umożliwia się 
jedynie adresatom pisemnych zastrzeżeń pod warunkiem, że informacje uzyskane w ten sposób zostaną wykorzys
tane jedynie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym mającym na celu zastosowanie unijnych zasad konku
rencji. Wszelkie niezastosowanie się w toku postępowania do przepisów rozporządzenia (WE) nr 773/2004 (**) doty
czących wykorzystania informacji zdobytych w drodze uzyskania dostępu do akt można uznać za brak współpracy 
w rozumieniu pkt 12 i 27 tego obwieszczenia. W pewnych okolicznościach podlega to karom, które zostaną okreś
lone w prawie krajowym (***). Ponadto, jeżeli takie wykorzystanie informacji nastąpi już po przyjęciu przez Komisję, 
w danym postępowaniu, decyzji o zakazie, Komisja może, w uzupełnieniu do kar stosowanych na mocy prawa kra
jowego, w ramach postępowania prawnego przed sądami Unii zwrócić się do nich o zwiększenie grzywny w odnie
sieniu do odpowiedzialnego za to przedsiębiorstwa. Jeżeli w którymkolwiek momencie zdarzy się, że którekolwiek 
z wyżej opisanych ograniczeń dotyczących wykorzystania informacji zostanie naruszone przy udziale zewnętrznego 
adwokata, Komisja może zgłosić takie zajście do adwokatury, do której należy dany adwokat, celem uruchomienia 
działań dyscyplinarnych.

(*) Dz.U. C 325 z 22.12.2005, s. 7.
(**) Art. 16a rozporządzenia (WE) nr 773/2004, zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1348 (Dz.U. L 208 

z 5.8.2015, s. 3).
(***) Art. 7 i 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektó

rych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji 
państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz.U. L 349 z 5.12.2014, s. 1).”.

3. Po pkt 35 dodaje się punkt 35a w brzmieniu:

„35a. Zgodnie z pkt 26a zawiadomienia Komisji w sprawie współpracy pomiędzy Komisją i sądami państw człon
kowskich UE odnośnie do stosowania art. 101 i 102 TFUE Komisja w żadnym wypadku nie będzie przekazywać 
oświadczeń przedsiębiorców w ramach programu łagodzenia kar sądom krajowym w celu ich wykorzystania 
w powództwach o odszkodowanie z tytułu naruszenia tych postanowień Traktatu (*). Niniejszy punkt pozostaje bez 
uszczerbku dla przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 7 dyrektywy 2014/104/UE.

(*) Zawiadomienie Komisji w sprawie współpracy pomiędzy Komisją i sądami państw członkowskich UE odnośnie do 
stosowania art. 101 i 102 TFUE (Dz.U. C 101 z 27.4.2004, s. 54), zmienione komunikatem Komisji dotyczącym 
zmian do zawiadomienia Komisji w sprawie współpracy pomiędzy Komisją i sądami w państwach członkowskich UE 
odnośnie do stosowania art. 81 i 82 Traktatu WE (Dz.U. C 256 z 5.8.2015, s. 5).”.

(1) Dz.U. C 298 z 8.12.2006, s. 17.
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