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POLITYKA KONKURENCJI

Artykuły 101–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określają reguły
konkurencji na rynku wewnętrznym. W myśl tych reguł zakazane jest zawieranie porozumień
między przedsiębiorstwami, które ograniczają konkurencję. Przedsiębiorstwa posiadające
pozycję dominującą obowiązuje zakaz nadużywania swojej pozycji i szkodzenia przez to
handlowi między państwami członkowskimi. Komisja Europejska (Komisja) kontroluje
przypadki koncentracji i przejęć o wymiarze wspólnotowym, a w określonych sytuacjach
może ich zakazać. Pomoc państwa na rzecz niektórych przedsiębiorstw lub produktów,
która prowadzi do zakłócenia konkurencji, jest niedozwolona, chociaż w niektórych
przypadkach może zostać dopuszczona. Przepisy dotyczące konkurencji obowiązują również
w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, usług publicznych i usług świadczonych
w interesie ogólnym. W przypadku zagrożenia realizacji celów tych szczególnych usług
można odstąpić od stosowania reguł konkurencji.

PODSTAWA PRAWNA

— art. 101–109 TFUE oraz Protokół nr 27 w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji
stanowiący, że niezakłócona konkurencja należy do celów rynku wewnętrznego, o czym
mowa w art. 3 ust. 3 TFUE;

— rozporządzenie (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw;

— art. 37, 106 i 345 TFUE w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych oraz art. 14, 59,
93, 106, 107, 108 i 114 TFUE w odniesieniu do usług publicznych, usług świadczonych
w interesie ogólnym i usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym; Protokół
(nr 26) w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, a także art. 36 Karty praw
podstawowych.

CELE

Zasadniczym celem wspólnotowych reguł konkurencji jest ochrona konkurencji przed
zakłóceniami. Nie jest to jednak cel sam w sobie, a raczej warunek realizacji wolnego i prężnego
rynku wewnętrznego i jedno z narzędzi wspierania powszechnego dobrobytu gospodarczego.
Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony w art. 3 TFUE nie wspomina się już bezpośrednio
o ochronie konkurencji przed zakłóceniami, lecz zgodnie z protokołem nr 27 jest ona elementem
pojęcia rynku wewnętrznego. Nie należy oczekiwać z tego tytułu zmian w praktyce, ponieważ
reguły konkurencji pozostały niezmienione. Warunki ich stosowania oraz skutki prawne tak
dalece utrwaliły się w wieloletniej praktyce administracyjnej KE i w orzecznictwie sądów
europejskich, że można je uznać za stabilne.
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OSIĄGNIĘCIA

A. Ogólny zakaz porozumień ograniczających konkurencję (art. 101 TFUE)
Wszelkie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, które ograniczają lub mogą ograniczyć
konkurencję i są w stanie negatywnie wpłynąć na handel między państwami członkowskimi
(ust. 1), są zakazane i nieważne (ust. 2). Porozumienia, które przyczyniają się do
usprawnienia produkcji lub dystrybucji produktów bądź do wspierania postępu technicznego
lub gospodarczego, mogą być wyłączone z tego zakazu, pod warunkiem że z odpowiedniej
części osiągniętego w ten sposób zysku skorzystają konsumenci oraz że porozumienie nie
nakłada niepotrzebnych ograniczeń ani nie powoduje wyeliminowania konkurencji w stosunku
do znacznej części danych produktów (ust. 3).
Od dnia 1 maja 2004 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 reguluje stosowanie reguł
konkurencji określonych w art. 101 i 102 TFUE. Dzięki temu krajowe organy ochrony
konkurencji oraz sądy państw członkowskich mogą samodzielnie stosować art. 101 i 102
TFUE. W 2017 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wzmocnienia
pozycji krajowych organów ochrony konkurencji, aby egzekwowały skuteczniej unijne reguły
konkurencji w celu zapewnienia, by – stosując tę samą podstawę prawną – krajowe organy
ochrony konkurencji współpracujące w ramach europejskiej sieci konkurencji dysponowały
odpowiednimi narzędziami do stworzenia prawdziwego wspólnego obszaru egzekwowania
przepisów prawa konkurencji. Ogólnie przy stosowaniu unijnych zasad konkurencji w praktyce
przydatne okazały się następujące instrumenty:
— Wyłączenia grupowe, czyli grupa zbliżonych pod względem treści pojedynczych

porozumień, które zwykle mają porównywalny wpływ na konkurencję. Jeżeli
w odniesieniu do takiej grupy porozumień można oczekiwać, że będzie regularnie spełniać
warunki wyłączenia określone w art. 101 ust. 3 TFUE, istnieje możliwość wyłączenia jej
jako grupy w drodze rozporządzenia z zakazu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 TFUE. Ten
sposób postępowania ma na celu odciążenie Komisji w jej działaniach administracyjnych;

— Porozumienia o mniejszym znaczeniu, czyli szczególne porozumienia, których wprawdzie
nie dotyczy wyłączenie określone w art. 101 ust. 3, nie są traktowane jako naruszenie, jeżeli
mają mniejsze znaczenie i właściwie nie są odczuwalne na rynku (zasada „de minimis”).
Takie porozumienia często postrzega się jako przydatne dla współpracy między małymi
i średnimi przedsiębiorstwami. Obwieszczenie „de minimis” (2014/C 291/01) zostało
w 2014 r. przeredagowane w wyniku zmian w niektórych rozporządzeniach w sprawie
wyłączeń grupowych oraz w wyniku nowego orzecznictwa. Najważniejszą zmianą
jest stwierdzenie, że porozumień, które „służą” ograniczeniu konkurencji, nie można
postrzegać jako problemu o mniejszym znaczeniu.

Niektóre rodzaje porozumień uważa się stale za ograniczające konkurencję i w związku z tym
są one zakazane bez żadnych wyjątków. Chodzi tu przede wszystkim o ustalanie cen i o klauzule
ochrony terytorialnej.
Postępowanie ugodowe w sprawach kartelowych: na podstawie rozporządzenia (WE)
nr 622/2008 istnieje możliwość szybszego zakończenia postępowania wraz z obniżeniem
grzywny o 10 %, jeżeli dane przedsiębiorstwa pomogą Komisji w jej działaniach i już
na wczesnym etapie postępowania przyznają się do udziału w porozumieniu naruszającym
konkurencję.
Powództwo o odszkodowanie: W celu wzmocnienia odstraszającego oddziaływania
zabronionych porozumień oraz w celu poprawy ochrony konsumentów w 2014 r.
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przyjęto dyrektywę w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii
Europejskiej (2014/104/UE) objętych przepisami prawa krajowego; Stosowanie procedury
obejmującej kartele pociąga za sobą przede wszystkim następujące konsekwencje:
odszkodowanie na drodze cywilnoprawnej przyznaje się wraz z grzywną i zapewnia się
skuteczność programu łagodzenia kar.
B. Nadużywanie pozycji dominującej (art. 102 TFUE)
„Na istnienie pozycji dominującej wskazuje fakt, iż dane przedsiębiorstwo dysponuje siłą
gospodarczą, która pozwala mu stawać na przeszkodzie w utrzymaniu skutecznej konkurencji
na rynku właściwym poprzez umożliwienie zachowywania się w sposób w znacznej mierze
niezależny od swoich konkurentów, swoich klientów i wreszcie konsumentów” (Rs. 27/76,
United Brands). Pozycję dominującą ocenia się w odniesieniu do całego rynku wewnętrznego
lub znacznej jego części. Rozmiary rynku właściwego badanego w określonym przypadku
zależą od cech produktu, istnienia produktu alternatywnego oraz postrzegania produktu przez
konsumentów i ich gotowości do dokonania wyboru na korzyść produktu alternatywnego.
Art. 102 TFUE zawiera otwarty wykaz przykładów działań stanowiących nadużywanie pozycji
dominującej.
Od września 2016 r. Komisja stosuje podejście pojednawcze w formie procedury współpracy,
w tym w sprawach dotyczących naruszenia art. 102 TFUE.
C. Procedura dotycząca kontroli połączeń
W rozporządzeniu (WE) nr 139/2004 stwierdza się, że koncentrację, która może w znacznym
stopniu zakłócać skuteczną konkurencję na wspólnym rynku lub jego znacznej części,
w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, należy uznać za
niezgodną z zasadami rynku wewnętrznego (art. 2 ust. 3). Zamiar koncentracji należy zgłosić
Komisji. Weryfikacja ta jest związana z przejęciem kontroli w drugim przedsiębiorstwie (art. 3
ust. 1). Koncentracji nie można przeprowadzić przed udzieleniem zgody przez Komisję (art. 7).
Nie przeprowadza się systematycznej kontroli następczej i operacji rozdzielania połączonych
przedsiębiorstw.
Procedura może obejmować dwa etapy. Najczęściej procedura może się zakończyć już po
pierwszym etapie (25 dni roboczych). Skomplikowane przypadki sprawdza się bardziej
szczegółowo w trakcie drugiej fazy (90 dni roboczych). Do decyzji uznającej koncentrację za
zgodną z rynkiem wewnętrznym mogą być załączone warunki i obowiązki (art. 8).
W 2014 r. Komisja wydała białą księgę pt. „W kierunku skuteczniejszej unijnej kontroli łączenia
przedsiębiorstw”, w której przedstawiono potrzebę efektywniejszego współdziałania reguł na
szczeblu unijnym i krajowym. W październiku 2016 r. Komisja zainicjowała konsultacje
społeczne w ramach prowadzonej obecnie oceny wybranych aspektów proceduralnych
i jurysdykcyjnych w zakresie unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw.
D. Zakaz przyznawania pomocy przez państwo zawarty w art. 107 TFUE
Pomoc państwa oznacza pomoc udzielaną bezpośrednio przez państwa członkowskie,
finansowaną z zasobów państwowych. Obejmuje ona – oprócz bezzwrotnych dotacji – pożyczki
udzielane na korzystnych warunkach, zwolnienia z podatków i opłat, gwarancje pożyczkowe,
a nawet udział kapitału państwowego w spółce, jeżeli określone przedsiębiorstwa lub gałęzie
produkcji odnoszą przez to korzyści, które zakłócają konkurencję lub mogą ją zakłócić i szkodzą
handlowi między państwami członkowskimi.
W ust. 2 zawarto zamkniętą listę odstępstw od stosowania zakazu przyznawania pomocy
przez państwo. Taka pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i automatycznie dozwolona.
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W przypadkach wymienionych w ust. 3 Komisja musi dokonać indywidualnej weryfikacji.
Również w przypadku kontroli pomocy państwa stosuje się zasadę „de minimis” a od 2008 r.
ogólne wykluczenie grupowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2008), którego zakres został
rozszerzony w 2014 r. i 2017 r.
W konsekwencji kryzysu gospodarczego i finansowego od dnia 1 sierpnia 2013 r. w przypadku
decyzji, których podstawę prawną stanowi art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, obowiązuje
tzw. komunikat bankowy w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do
środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (Dz.U. C 216
z 30.7.2013, s. 1). Dalsze komunikaty dotyczą m.in. dokapitalizowania instytucji finansowych,
postępowania z aktywami o obniżonej wartości czy przywrócenia rentowności i oceny środków
restrukturyzacyjnych.
Celem działań pomocowych dostępnych dla banków jest wsparcie akcji kredytowej i inwestycji
w trwały wzrost gospodarczy. W wyniku aktualizacji przepisów w zakresie pomocy państwa
w 2012 r. oraz z uwagi na większą koncentrację na sprawach dotyczących pomocy państwa
o bardzo szkodliwym wpływie na wspólny rynek i na usprawnienie procedury szereg przepisów
poddano przeglądowi.
W decyzjach dotyczących pierwszych spraw Komisja uznała preferencyjne stawki podatkowe
dla określonych pojedynczych przedsiębiorstw w niektórych państwach członkowskich za
niedopuszczalną pomoc państwa, której zwrotu należy zażądać (decyzja w sprawie Fiat Finance
and Trade oraz sprawy Starbucks Manufacturing z października 2015 r.). W przypadku
przedsiębiorstwa Apple w sierpniu 2016 r. Komisja nakazała Irlandii zrekompensowanie
podatku w wysokości 13 mld EUR. Zarówno Apple, jak i Irlandia zakwestionowały tę decyzję.
Sprawa sądowa jest w toku. Komisja prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie dalszych
przypadków.
E. Usługi publiczne, usługi świadczone w interesie ogólnym i usługi świadczone w ogólnym
interesie gospodarczym
Artykuł 14 zdanie drugie TFUE daje Unii Europejskiej po raz pierwszy dzielone kompetencje
ustawodawcze. Zwykła procedura ustawodawcza przyznaje Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie w art. 52 i 114 TFUE rolę równoprawnych organów ustawodawczych. Artykuł
14 TFUE zostaje uzupełniony protokołem 26, w którym w odniesieniu do art. 14 TFUE
podkreśla się ponownie znaczenie usług, ich różnorodność, szeroką swobodę działania organów
krajowych, regionalnych i lokalnych oraz powszechną dostępność. Artykuł 14 TFUE nabiera
szczególnego znaczenia w kontekście art. 36 Karty praw podstawowych. Również tutaj uznaje
się dostęp obywateli Unii do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w celu
wspierania społecznej i terytorialnej spójności Unii.
Na obowiązujące obecnie ramy prawne w zakresie pomocy państwa i usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym składa się decyzja Komisji (Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3),
dwa komunikaty (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 14 i Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 15) oraz dyrektywa
2006/111/WE.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski jest najczęściej zaangażowany w tworzenie prawa konkurencji jedynie
poprzez procedurę konsultacji. Z tego względu jego wpływ jest ograniczony w porównaniu do
wpływu Komisji i Rady. Parlament kilkakrotnie apelował już – m.in. w corocznych rezolucjach
w sprawie sprawozdania Komisji Europejskiej na temat polityki konkurencji – o rozszerzenie
stosowania zwykłej procedury ustawodawczej również na prawo konkurencji.
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Główną rolą Parlamentu jest zatem kontrola organów wykonawczych. Członek Komisji
odpowiedzialny za politykę konkurencji staje kilka razy w roku przed Komisją Gospodarczą
i Monetarną (ECON), aby wyjaśnić swoją politykę i omówić decyzje.
Do wyżej wspomnianej dyrektywy w sprawie dochodzenia roszczeń ma zastosowanie zwykła
procedura ustawodawcza. W tym należącym do rzadkości przypadku, w którym Parlament
działał jako współustawodawca (a właściwą komisją była komisja ECON), dla posłów ważne
było, aby zapewnić konsumentom pełne zadośćuczynienie za powstałe szkody a jednocześnie
dopilnować, by nie doszło do przyznania nadmiernych odszkodowań. W interesie konsumentów
posłowie doprowadzili do tego, że decyzje krajowych organów ds. konkurencji są postrzegane
jako dowód prima facie naruszenia prawa konkurencji.
Latem 2016 r. Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków
o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 1, TAXE 2) zakończyła prace nad tym,
jak w państwach członkowskich ocenia się w praktyce zgodność interpretacji indywidualnej
prawa podatkowego z zasadami pomocy państwa, oraz nad kwestią doprecyzowania przepisów
regulujących wzajemną wymianę informacji.
Wniosek Komisji w sprawie wzmocnienia pozycji krajowych organów ochrony konkurencji
w celu skuteczniejszego egzekwowania unijnego prawa konkurencji (ECN + wniosek) jest
obecnie rozpatrywany przez Parlament w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, a komisją
właściwą jest komisja ECON. Stanowisko Parlamentu, które ma zostać wynegocjowane z Radą
ds. Konkurencyjności, jest spodziewane na początku 2018 r.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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