
KOMUNIKAT KOMISJI

Zmiany do obwieszczenia Komisji dotyczącego zasad dostępu do akt Komisji w sprawach na 
mocy art. 81 i 82 Traktatu WE, art. 53, 54 i 57 Porozumienia EOG oraz rozporządzenia Rady 

(WE) nr 139/2004

(2015/C 256/03)

1. W obwieszczeniu Komisji dotyczącym zasad dostępu do akt Komisji w sprawach na mocy art. 81 i 82 Traktatu WE, 
art. 53, 54 i 57 Porozumienia EOG oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) wprowadza się następujące 
zmiany.

2. W pkt 6 odniesienie do „decyzji Komisji z 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. prze
słuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (2)” otrzymuje brzmienie:

„Decyzja 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji 
i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu 
konkurencji (*).

(*) Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29.”.

3. Punkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W trakcie dochodzeń w zakresie konkurencji Komisja może uzyskać szereg dokumentów, których część może 
okazać się, po dokładniejszym zbadaniu, nie mieć związku z przedmiotem sprawy (*). Takie dokumenty mogą zostać 
zwrócone przedsiębiorstwu, które je dostarczyło. Po zwrocie dokumenty te nie będą już wchodziły w skład akt 
sprawy.

(*) Wyrok w sprawie  Aalborg  Portland  i  in.  przeciwko  Komisji  C-204/00  P,  C-205/00  P,  C-211/00  P,  C-213/00  P, 
C-217/00 P i C-219/00 P, UE:C:2004:6, pkt 126.”.

4. Przypis 4 w pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„4. Por. wyrok z dnia 30 września 2003 r. w sprawie Atlantic Container Line i in. przeciwko Komisji T-191/98 
i T-212/98 do T-214/98, Rec. UE:T:2003:245, pkt 349-359. Zob. również zawiadomienie Komisji w sprawie 
najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań w związku z art. 101 i 102 TFUE (Dz.U. C 308 
z 20.10.2011, s. 6), pkt 44.”.

5. Na końcu pkt 27 dodaje się przypis w brzmieniu:

„(*) Zob. również zawiadomienie Komisji w sprawie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań 
w związku z art. 101 i 102 TFUE (Dz.U. C 308 z 20.10.2011, s. 6), pkt 103.”.

6. Przypis 6 w pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„6. Por. art. 3 ust. 7 i art. 8 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 
2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektó
rych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29).”;

7. Przypis 5 w pkt 47 otrzymuje brzmienie:

„5. Por. art. 3 ust. 7 i art. 7 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 
2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektó
rych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29).”.

(1) Dz.U. C 325 z 22.12.2005, s. 7.
(2) Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21.
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8. Punkt 48 otrzymuje brzmienie:

„48. Zgodnie z niniejszym zawiadomieniem dostępu do akt sprawy udziela się pod warunkiem że uzyskane w ten 
sposób informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów postępowań sądowych lub administracyjnych 
odnośnie do stosowania unijnych zasad konkurencji (*). Wykorzystanie tych informacji z naruszeniem ograniczeń 
określonych w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 773/2004 podlega w niektórych przypadkach karom określonym 
w prawie krajowym (**). Jeżeli takie wykorzystanie do innych celów lub naruszenie wspomnianych ograniczeń nastą
piło przy udziale zewnętrznego adwokata, Komisja może zgłosić takie zajście do adwokatury, do której należy dany 
adwokat, celem uruchomienia działań dyscyplinarnych.

(*) Art.  16a  ust.  1  rozporządzenia  (WE)  nr  773/2004,  zmienionego  rozporządzeniem  Komisji  (UE)  2015/1348 
(Dz.U. L 208 z 5.8.2015, s. 3).

(**) W  odniesieniu  do  ograniczeń  w  wykorzystywaniu  niektórych  kategorii  dowodów  w  przypadku  powództw 
o odszkodowanie zob. art.  7 i  8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 
2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu narusze
nia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, Dz.U. L 349 
z 5.12.2014, s. 1.”;

9. Komisja stosuje niniejsze zmiany począwszy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2015/1348 zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 773/2004.
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