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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 

Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przypomina, że polityka konkurencji jest związana z polityką podatkową oraz że 

sprawiedliwe traktowanie przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania jest niezbędne do 

utrzymania integralności rynku wewnętrznego oraz równych szans; zachęca Komisję do 

wzmożenia wysiłków na rzecz zwalczania różnego rodzaju nielegalnych form pomocy 

państwa, które zakłócają konkurencję na rynku wewnętrznym; podkreśla znaczenie 

przestrzegania konkretnych i skutecznych zasad konkurencji; 

2. popiera dochodzenia Komisji w sprawie praktyk antykonkurencyjnych, takich jak 

pomoc fiskalna państwa niezgodna z zasadami konkurencji; podkreśla, że dla 

sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego należy zapewnić, że wszystkie 

podmioty na rynku są równo traktowane i że wszyscy uczestnicy rynku ponoszą 

odpowiedni ciężar opodatkowania; uważa, że niezbędne są solidne ramy prawne z 

przejrzystymi zasadami, które zagwarantują dostęp do rynku wszystkim 

przedsiębiorstwom, w tym MŚP; 

3. wzywa Komisję, aby wyjaśniła bardziej szczegółowo, jak można zaradzić nieuczciwym 

praktykom handlowym w ramach obecnej polityki konkurencji; 

4. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz zwalczania nieuczciwej 

konkurencji w głośnych sprawach przeciwko znanym przedsiębiorstwom; uważa, że 

MŚP mogłyby skorzystać na rygorystycznym stosowaniu zasad konkurencji, zwłaszcza 

w sferze cyfrowej; w tym kontekście wzywa Komisję do zbadania dominującej roli 

niektórych platform internetowych wobec MŚP i wszelkich nieuczciwych warunków 

narzucanych przez te platformy; podkreśla, że egzekwowanie zasad konkurencji ma 

kluczowe znaczenie dla wszelkich uczestników rynku w celu zapewniania uczciwej 

konkurencji oraz zwiększenia zatrudnienia i wzrostu w ważnych gałęziach gospodarki, 

w szczególności w sektorach energetycznym, telekomunikacyjnym, cyfrowym i 

transportowym; 

5. apeluje do Komisji o zapewnienie uczciwych warunków narzucanych przez pewne 

dominujące platformy internetowe dostawcom, zwłaszcza MŚP, na przykład w 

odniesieniu do klauzul dotyczących parytetu cenowego i parytetu warunkowego, które 

mogą szkodzić wolnej konkurencji, w szczególności na jednolitym rynku treści 

cyfrowych; zwraca się do Komisji o dalsze przeanalizowanie takich klauzuli oraz, w 

razie potrzeby, o zaproponowanie ograniczeń w ich stosowaniu; 

6. zachęca Komisję do zacieśnienia współpracy z organami krajowymi odpowiedzialnymi 

za wdrażanie prawa konkurencji, aby zagwarantować przedsiębiorstwom jednakowe i 

uczciwe warunki konkurencji oraz pewność prawną; wyraża zaniepokojenie faktem, że 

niekonsekwentne egzekwowanie unijnego prawa konkurencji przez organy krajowe 

może prowadzić do różnych rezultatów, zakłócając w ten sposób konkurencję na rynku 

wewnętrznym; podkreśla, że krajowe organy ochrony konkurencji powinny być 

niezależne i posiadać odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe konieczne do 

skutecznego wypełniania swoich zadań; przypomina ponadto, że Komisja powinna 
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posiadać skuteczny zestaw narzędzi pozwalający jej prowadzić niezależne dochodzenie 

w przypadku, gdy podejrzewa nieuczciwą konkurencję i naruszenie prawa konkurencji; 

7. w związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie 

europejskiej sieci konkurencji (ECN+), w którym wskazuje ona między innymi na 

istotne znaczenie odstraszających grzyw w polityce konkurencji; podkreśla co więcej, 

że organ, który odmawia wykonania decyzji o nałożeniu grzywny, powinien 

każdorazowo należycie uzasadnić odmowę oraz że należy stworzyć system 

rozwiązywania potencjalnych sporów między organami w takich przypadkach; 

8. odnotowuje sprawozdanie końcowe Komisji na temat badania sektora handlu 

elektronicznego, w którym potwierdzono, że szereg istniejących praktyk biznesowych 

w tym sektorze wpływa negatywnie na uczciwą konkurencję i ogranicza wybór 

konsumentów; uważa, że w kontekście jednolitego rynku treści cyfrowych badanie 

powinno być częścią wzmożonych działań służących egzekwowaniu, tak aby można 

było stosować politykę konkurencji w odniesieniu do detalistów internetowych; 

9. wspiera zamiar egzekwowania przez Komisję unijnych przepisów dotyczących 

konkurencji w stosunku do przedsiębiorstw stosujących powszechne praktyki, które 

powstały lub rozwinęły się wskutek rozwoju handlu elektronicznego, a także podkreśla, 

że Komisja musi zwiększyć wysiłki na rzecz zapewnienia, aby unijne zasady 

konkurencji były konsekwentnie stosowane we wszystkich państwach członkowskich, 

również w dziedzinach związanych z handlem elektronicznym; podkreśla, że z powodu 

asymetrycznej relacji między dużymi detalistami internetowymi i ich dostawcami 

Komisja i krajowe organy ochrony konkurencji powinny aktywnie egzekwować zasady 

konkurencji, jako że dostawcy, zwłaszcza MŚP, nie zawsze mają dostęp do niedrogich 

środków dochodzenia roszczeń; 

10. wzywa do zapewnienia konsumentom większej swobody wyboru na jednolitym rynku 

treści cyfrowych; uważa, że prawo do przenoszenia danych zapisane w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych jest właściwym podejściem na rzecz umacniania 

praw konsumentów i konkurencji; 

11. wyraża opinię, że efektywna polityka konkurencji może dopełniać inicjatywy 

ustawodawcze w dziedzinie jednolitego rynku treści cyfrowych oraz uważa, że w 

przypadkach, gdzie głównym bodźcem do działania regulacyjnego jest zachowanie 

niektórych uczestników rynku, wyrządzoną przez nich szkodę można by naprawiać przy 

pomocy środków ochrony konkurencji służących zwalczaniu praktyk ograniczających 

konkurencję, bez wstrzymywania konkurujących podmiotów; 

12. jest zaniepokojony wzmożonym stosowaniem ograniczeń umownych przez 

producentów przy sprzedaży online, co zostało potwierdzone w badaniu handlu 

elektronicznego, i wzywa Komisję do dalszego przeglądu takich klauzul, aby zapewnić, 

że nie tworzą one nieuzasadnionych ograniczeń konkurencji; jednocześnie zwraca się 

do Komisji o przeprowadzenie w świetle tych zmian przeglądu wytycznych w sprawie 

ograniczeń wertykalnych i rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010; 

13. odnotowuje opinię rzecznika generalnego Nilsa Wahla z dnia 26 lipca 2017 r. w 

sprawie nr C-230/16 Coty Germany GmbH przeciwko Parfümerie Akzente GmbH, 

wedle której ograniczenia sprzedaży przez internetową platformę handlową zawartego 
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w umowie o dystrybucję nie należy traktować jako najpoważniejszego ograniczenia 

konkurencji na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010. 

14. podkreśla, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym możliwość zbiorowego 

dochodzenia roszczeń, jest niezbędny do osiągnięcia celów polityki konkurencji UE; 

zaznacza, że brak takich możliwości osłabia konkurencję, rynek wewnętrzny i prawa 

konsumentów; 

15. podkreśla, że starania na rzecz pobudzenia konkurencji dzięki rozwojowi jednolitego 

rynku treści cyfrowych muszą zawsze służyć interesom konsumentów i że należy 

zapewnić pełną ochronę praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii w 

środowisku cyfrowym; 

16. podkreśla, że wolna i uczciwa konkurencja działa w ostatecznym rozrachunku na 

korzyść konsumentów; 

17. przypomina, że aby skutecznie zwalczać praktyki antykonkurencyjne, państwa 

członkowskie muszą przyjąć politykę gospodarczą zgodną z zasadami otwartej 

gospodarki rynkowej opartej na uczciwej konkurencji, ponieważ stosowanie czysto 

protekcjonistycznych środków szkodzi funkcjonowaniu jednolitego rynku; przypomina, 

że należy wyeliminować wszelkie formy nieuczciwej konkurencji, w tym pracę 

nierejestrowaną i omijanie przepisów dotyczących delegowania pracowników, bez 

uszczerbku dla swobodnego przepływu pracowników jako jednej z podstawowych 

swobód na rynku wewnętrznym UE; 

18. uważa, że przeprowadzone przez Komisję konsultacje w sprawie możliwości ulepszenia 

unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw są bardzo ważne; jest zdania, że szczególnie w 

sektorze cyfrowym trzeba dopilnować, aby łączenie przedsiębiorstw nie zakłócało 

konkurencji na rynku wewnętrznym UE; w związku z tym ponownie wzywa Komisję, 

aby dokładnie sprawdziła, czy obecne procedury oceny wystarczająco uwzględniają 

sytuację na rynkach cyfrowych oraz umiędzynarodowienie rynków; wzywa ponadto 

Komisję do uwzględnienia roli dostępu do danych i informacji przy ocenie pozycji 

rynkowej, do rozważenia tego, czy łączenie danych i informacji o klientach podczas 

fuzji nie zakłóca konkurencji, oraz tego, w jakim zakresie dostęp przedsiębiorstwa do 

wyłącznych metod analitycznych i patentów wyklucza konkurentów; przypomina o 

swoim apelu, aby Komisja wyjaśniła, jak definiuje minimalną liczbę podmiotów na 

rynku niezbędną do zaistnienia uczciwej konkurencji oraz jak zamierza uchronić 

możliwość wejścia na wysoce skoncentrowane rynki przez nowe przedsiębiorstwa, w 

szczególności start-upy; 

19. wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły właściwe egzekwowanie przepisów UE 

dotyczących zamówień publicznych w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji, 

między innymi, w stosownych przypadkach, dzięki kryteriom ochrony społecznej, 

środowiskowej i ochrony konsumentów, oraz aby propagowały dobre praktyki w 

postępowaniach administracji publicznej; uważa, że rozwój komputeryzacji zamówień 

publicznych ułatwi MŚP dostęp do zamówień publicznych, zwiększy przejrzystość i 

zapewni bardziej wydajną kontrolę naruszeń zasad konkurencji w tej dziedzinie; wzywa 

ponadto Komisję do promowania możliwości dostępu do rynku dla MŚP za 

pośrednictwem mniejszych zamówień, gdy jest to zgodne z kluczowymi celami 

zamówień, a także wzywa Komisję do uważnego monitorowania egzekwowania 
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przepisów dotyczących centralizacji zakupów na rynkach zamówień publicznych; 

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w strategii jednolitego rynku cyfrowego przyjęto 

przepisy dotyczące możliwości przenoszenia usług świadczonych w systemie przedpłat, 

co poprawi konkurencję na rynku wewnętrznym i zwiększy prawa konsumentów; 

21. z zadowoleniem przyjmuje stopniową liberalizację sektorów takich jak 

telekomunikacja, usługi pocztowe i transport publiczny, zmierzającą do stworzenia 

konkurencyjnego środowiska, co przyniesie korzyści również konsumentom; 

22. uważa, że kryteria przystąpienia do systemu dystrybucji selektywnej lub sieci 

franchisingowej powinny być przejrzyste, tak aby zapewnić, że nie naruszają one 

polityki konkurencji i swobodnego funkcjonowania jednolitego rynku; podkreśla, że 

takie kryteria muszą być obiektywne, jakościowe i niedyskryminujące oraz nie mogą 

wykraczać poza to, co jest ściśle niezbędne; wzywa Komisję, by podjęła działania dla 

zapewnienia tej przejrzystości; 

23. zwraca uwagę na zwiększone ryzyko zmowy między konkurentami z uwagi na m.in. 

oprogramowanie do monitorowania cen; uważa, że uzgodnione praktyki mogą wystąpić 

mimo słabszych kontaktów między konkurentami, aniżeli wymagają tego obowiązujące 

normy, a nawet mogą być zautomatyzowane, ponieważ algorytmy współdziałają ze 

sobą niezależnie od kierunku obranego przez jednego lub większą liczbę uczestników 

rynku; zwraca się do Komisji, aby wykazywała czujność na takie nowe wyzwania dla 

wolnej konkurencji; 

24. podkreśla związek między rynkiem wewnętrznym a polityką konkurencji; zachęca do 

ścisłej współpracy między Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Parlamentu a Komisją w celu zadbania o to, aby w ramach wszelkich starań na rzecz 

konkurencyjnej UE chronić i propagować interesy konsumentów; 

25. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz nawiązania kontaktów z 

partnerami międzynarodowymi i forami wielostronnymi w dziedzinie polityki 

konkurencji; uważa, że współpraca międzynarodowa ma coraz większe znaczenie, gdy 

przedsiębiorstwa objęte działaniami prowadzą działalność w wielu jurysdykcjach; 

26. uważa, że rozszerzenie sieci umów o wolnym handlu z Unią Europejską przyczyni się 

do egzekwowania prawa konkurencji na świecie; zachęca w związku z tym Komisję do 

poszukiwania dalszych możliwości zawierania umów o wolnym handlu i do 

uwzględniania we wszelkich przyszłych umowach solidnych przepisów 

antymonopolowych i dotyczących pomocy państwa; 
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