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Szanowni Państwo,
w najnowszym wydaniu Newslettera UCLP prezentujemy wybór orzecznictwa z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i
dziedzin pokrewnych. W tym numerze mogą Państwo zapoznać się z następującym judykatem dotyczącym wykładni prawa
europejskiego:
- wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 września 2017 r. w sprawie C-186/16 (dot. obowiązków
informacyjnych banku przy udzielaniu kredytów frankowych).
W "Aktualnościach" znajdą Państwo omówienie wytycznych Komisji Europejskiej z 26 września 2017 r. w sprawie stosowania prawa UE
w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów, a także informację o pierwszych skutkach obowiązywania polskiej
ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja:
Piotr R. Graczyk - Redaktor naczelny
Konrad Kowalski - Sekretarz Redakcji

AKTUALNOŚCI
Pierwsze miesiące obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
W ciągu trzech pierwszych miesięcy obowiązywania nowej ustawy Prezes UOKiK wszczął w sumie 12 postępowań w sprawach praktyk
nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Wspomniane sprawy dotyczą przede wszystkim wzrostu cen produktów
spożywczych. Wątpliwości Urzędu wzbudził m.in. gwałtowny wzrost cen masła, którego koszt w stosunku do 2016 r. wzrósł niemal
dwukrotnie [...]

Komisja Europejska podejmuje kroki mające na celu ujednolicenie standardów żywności w Unii Europejskiej
W dniu 26 września 2017 r. Komisja Europejska wydała wytyczne w sprawie stosowania prawa UE w zakresie żywności i ochrony
konsumenta w odniesieniu do kwestii związanych z podwójną jakością produktów. Działanie Komisji stanowi reakcję na naganną
praktykę części koncernów spożywczych, które różnicują jakość sprzedawanych przez siebie produktów w zależności od miejsca ich
dystrybucji. Opisana [...]

ORZECZNICTWO
Europejski Trybunał Sprawiedliwości o obowiązkach informacyjnych banków przy zawieraniu kredytów frankowych
wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20 września 2017 r. w sprawie C-186/16

Sąd Apelacyjny w Oradei (Rumunia) zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami prejudycjalnymi
zmierzającymi do wyjaśnienia, w jaki sposób w świetle dyrektywy 93/13/EWG powinna być dokonywana ocena nieuczciwego charakteru
warunków umów kredytowych, w tym jak należy rozumieć sfomułowany we wspomnianej dyrektywie wymóg formułowania postanowień
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umów zawieranych z konsumentami prostym i zrozumiałym językiem [...]

Zapraszamy również do śledzenia strony UCLP na Facebooku, gdzie znajdą Państwo dodatkowe aktualności z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce i w
Niemczech:
https://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/

Sehr geehrte Damen und Herren,
in dieser Ausgabe des UCLP-Newsletters haben wir für Sie Beispiele aus der Rechtsprechung aus dem Bereich des Lauterkeitsrechts und verwandter
Bereiche ausgewählt. Sie können sich mit dem folgenden Urteil zum Thema der Auslegung des europäischen Rechts vertraut machen:
- Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 20. September 2017 in der Sache C-186/16 (betr. die Aufklärungspflichten von Banken beim
Kreditvertragsabschluss).
In der Rubrik "Aktuelles" stellen wir die Besprechung der Bekanntmachung der Europäischen Kommission vom 26. September 2017 zur Anwendung
des EU-Rechts auf Fragen der Produkte von zweierlei Qualität und Informationen über die ersten Folgen der Gültigkeit des polnischen Gesetzes vom
15. Dezember 2016 zur Bekämpfung unlauterer Ausnutzung vertraglicher Vorteile im Handel mit Agrar- und Lebensmittelprodukten vor.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!
Redaktion:
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AKTUELLES
Die ersten Monate der Gültigkeit des Gesetzes zur Bekämpfung unlauterer Ausnutzung vertraglicher Vorteile im Handel
mit Agrar- und Lebensmittelprodukten
Binnen der ersten drei Monate der Gültigkeit des neuen Gesetzes hat der Präsident des Kartellamtes insgesamt bereits 12 Verfahren in
Sachen unlauterer Ausnutzung vertraglicher Vorteile eingeleitet. Die erwähnten Rechtssachen betreffen insbesondere den Anstieg von
Preisen auf dem Markt [...]

Europäische Kommission strebt die Vereinheitlichung der Lebensmittelstandards in der Europäischen Union an
Am 26. September 2017 wurde die Bekanntmachung der Europäischen Kommission zur Anwendung des EU-Lebensmittel- und
Verbraucherschutzrechts auf Fragen der Produkte von zweierlei Qualität veröffentlicht. Die erwähnte Bekanntmachung stellt eine
Reaktion der Kommission auf die Differenzierung der Qualität von Lebensmittelprodukten je nach dem Ort ihres Vertriebs dar. Die
beschriebene Verhaltensweise [...]

RECHTSPRECHUNG
Der Europäische Gerichtshof bestimmt die Aufklärungspflichten von Banken beim Kreditvertragsabschluss
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 20. September 2017 in der Rechtssache C-186/16

Der Berufungsgerichtshof Oradea in Rumänien hat sich mit Vorabenstscheidungsfragen an den EuGH gewandt, die auf eine Klarstellung
abzielten, wie im Lichte der Richtlinie 93/13/EWG die Missbräuchlichkeit von Kreditvertragsklauseln zu beurteilen sei, darunter wie das
in der erwähnten Richtlinie enthaltene Gebot verständlicher und klarer Abfassung von Vertragsklauseln auszulegen sei [...]

Verfolgen Sie auch UCLP-Seite auf Facebook. Sie finden dort zusätzliche Informationen über das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Polen und in Deutschland:
https://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/

Dear Sir or Madam,
in the latest edition of the UCLP Newsletter we present a selection of case law on combating unfair competition and related fields. In
this issue you may acquaint yourselves with the following judgment concerning European law:
- judgment of the Court of Justice of the European Union of 20 September 2017 in case C-186/16 (concerning information obligations
of banks when giving loan in Swiss francs).
In the News Section you may find a discussion of the European Commission’s guidelines of 26 September 2017 on application of EU
to the issue of dual quality of products as well as information on first effects of the Polish Act of 15 December 2016 on counterfeiting
the unfair use of contractual advantage.
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We wish you a pleasant reading!
Magazine staff:
Piotr R. Graczyk – Editor in chief
Konrad Kowalski - Secretary

NEWS
First months of the Act on counterfeiting the unfair use of contractual advantage
Within first three months of the new Act being in force, the President of the OCCP initiated in total twelve proceedings on
the practices that unfairly use the contractual advantage. Those cases concern primarily the rise in prices of food products.
The Office’s doubts were raised by, among others, sharp increase in the prices of butter, whose costs almost doubled in
relation to 2016 [...]

The European Commission is taking steps to harmonise the food standards in the European Union
On 26 September 2017 the European Commission issued guidelines on the application of EU food and consumer
protection law in relation to the issue of dual quality of products. The Commission’s action is a response to reprehensible
practices of some food companies that differentiate the quality of sold products depending on where they are distributed.
The described problem was noticed primarily in Central [...]

JURISPRUDENCE
The Court of Justice of the European Union clarified the information obligations of banks while concluding
Swiss Franc Loan Agreements
Judgment of the Court of Justice of the European Union of 20 September 2017 in case C-186/16

The Court of Appeal in Oradea referred to the Court of Justice of the European Union for a preliminary ruling seeking to
clarify how the unfair nature of the contractual loan terms should be assessed in the light of Directive 93/13/EEC including how the requirement of
defining the terms of the contracts concluded with the consumers in plain intelligible language should be understood [...]

Follow us on Facebook where you can find additional information about Polish and German law on combating unfair competition:
https://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/
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Niniejszy Newsletter został przesłany na adres e-mail, wskazany przez Państwa w procesie subskrypcji Newslettera Portalu UCLP (www.uclp.com.pl). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do
podanych danych oraz możliwość ich korekty. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie usunięciem Państwa adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera UCLP. Żadna z
informacji znajdujących się w Newsletterze nie stanowi porady prawnej. W celu rezygnacji z subskrypcji Newslettera Portalu UCLP, należy kliknąć tutaj.
Dieser Newsletter wurde an die von Ihnen bei der Anmeldung auf der UCLP Seite (www.uclp,com.pl) angegebene E-Mail Adresse gesendet. Wir informieren Sie darüber, dass sie jederzeit Zugang zu den
angegebenen Daten mit der Möglichkeit der Korrektur haben. Der Widerruf zur Datenverarbeitung wird die Löschung Ihrer E-Mail Adresse aus der Liste der Abonnenten des Newsletters UCLP nach sich ziehen. Keine
der Information auf dem Newsletter stellt eine Rechtsberatung dar. Wenn Sie von der Anmeldung zum Newsletter des UCLP zurücktreten möchten, dann klicken Sie hier.
This Newsletter was sent on an e-mail address, which was given by you during UCLP Newsletter subscription process (www.uclp.com.pl). We would like to inform you that you have a right of access to personal data
held about you and you are entitled to ask for the correction of the data. Withdrawal of consent to process your personal data will result in removal of your e-mail address from the base of UCLP Newsletter
subscribers. No information found in the Newsletter constitutes legal aid. In order to resign from UCLP Newsletter subscription please follow the link.
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