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Private antitrust enforcement	–	czy	tutaj	zaszła	zmiana?
(od redaktora numeru)

Kilka lat już minęło od transpozycji tzw. dyrektywy odszkodowawczej1 do systemów praw-
nych państw członkowskich Unii Europejskiej. Sięgając w pewnym, choć przyznać należy raczej 
ograniczonym zakresie, do wzorców zaczerpniętych z amerykańskiego private antitrust enfor-
cement, instytucje unijne kierowały się potrzebą wzmocnienia egzekwowania reguł konkurencji 
w UE, poprzez wzmocnienie nieco zaniedbywanego do tej pory obszaru egzekwowania na drodze 
prywatnoprawnej. Miało to w głównej mierze nastąpić za pomocą roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, w ramach którego wydawany 
jest iKAR, od samego początku ma w obszarze zainteresowań przywołany powyżej obszar. 
Wyrazem tego był szereg wydarzeń, konferencji i publikacji, które dotyczyły private antitrust 
enforcement, a które zrealizowane zostały w ramach CARS. W ten nurt wpisuje się także 
obecnie prowadzony projekt, którego krótki opis znajduje się na stronie Centrum2. Już w tym 
miejscu polecam czytelnikom kolejne działania, w tym wydarzenia, jakie realizowane będą  
w ramach tego projektu. 

Krótko zarysowany powyżej temat, obejmujący prywatnoprawne egzekwowanie reguł kon-
kurencji w UE, nie jest z pewnością wyczerpany. Przeciwnie, jest bardzo rozwojowy, gdyż w isto-
cie znajdujemy się dopiero na początku drogi. Szereg czekających na rozwiązanie problemów 
pojawiających w orzecznictwie, a następnie omawianych w literaturze prawniczej, jest tego naj-
lepszym potwierdzeniem. Dlatego też, jako osoba odpowiadająca za obszar prywatnoprawnego 
egzekwowania reguł konkurencji w CARS, czuję się w obowiązku, aby cyklicznie, co najmniej 
raz w roku, aktualizować stan wiedzy o etapie rozwoju prywatnoprawnego egzekwowania reguł 
konkurencji, na którym się znajdujemy, oraz stan dyskusji na ten temat. Celem tej aktualizacji 
jest także wskazanie, na ile stan prywatnego egzekwowania reguł konkurencji uległ zmianie na 
skutek transpozycji dyrektywy odszkodowawczej. Właśnie tym zagadnieniom niemal w całości 
poświęcony został niniejszy numer iKAR-a. 

Bieżący numer zawiera artykuły, w których dyskutowane są wybrane problemy pojawiające 
się na tle prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, takie jak ujawnienie nielegalnego poro-
zumienia przez uczestnika kartelu, zawieszenie postępowania sądowego o naprawienie szkody 
wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji, wpływ decyzji organu antymonopolowego na po-
stępowanie w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem 
prawa konkurencji oraz przedawnienie roszczeń. Wymieniony cykl artykułów zamyka omówienie 
sprawozdania Komisji Europejskiej, dotyczącego stanu wdrożenia dyrektywy odszkodowawczej. 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie 
roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego.
2 Krótki opis projektu pozyskano z: https://cars.wz.uw.edu.pl/pl/badania-i-ekspertyzy/projekty-badawcze/1160-11-status-prywatnoprawnego-egzekwo-
wania-roszczen-wynikajacych-z-naruszenia-prawa-konkurencji-w-krajach-cee.html (26.11.2021).
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W dalszej części bieżącego numeru iKAR-a znajdziemy glosę do interesującego orzeczenia 
w sprawie Volkswagen (C-343/19), a następnie recenzje oraz sprawozdania z interesujących 
wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim czasie.

Zapraszam czytelników do lektury, komentowania, publikowania na łamach iKAR-a oraz 
 aktywnego udziału w wydarzeniach i projektach realizowanych przez CARS z obszaru prywatnego 
egzekwowania reguł konkurencji!
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