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Szanowna Pani Przewodnicząca!

W procedurze wskazanej w przedmiocie Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów zwróciła się o możliwość przedstawienia opinii w formie pisma na użytek 
komisji, której Pani przewodniczy.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów omówiła sprawę na posiedzeniu 
w dniu 23 stycznia 2020 r. Na tym posiedzeniu1 postanowiła zwrócić się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, aby ta uwzględniła 
w swoim sprawozdaniu poniższe uwagi.

Komisja IMCO chciałaby też wyrazić głębokie zaniepokojenie z powodu treści ust. 14 projektu 
sprawozdania komisji ECON, w którym proponuje się ustanowienie europejskiego organu 
ochrony konsumentów. W poprawce 199, złożonej w komisji ECON, wprowadzono dodatkowo 
zapis, że organ ten powinien „obejmować sieć współpracy w dziedzinie ochrony 

1 W głosowaniu końcowym wzięli udział: Petra De Sutter (przewodnicząca, sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej), Pierre Karleskind (wiceprzewodniczący), Maria Grapini (wiceprzewodnicząca), Róża Thun und 
Hohenstein (wiceprzewodnicząca), Maria Manuel Leitão Marques (wiceprzewodnicząca), Adam Bielan, Carlo 
Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, 
Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten 
Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, 
Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, 
Leszek Miller, Christel Schaldemose, Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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konsumentów”.

Komisja IMCO chciałaby zaznaczyć, że po pierwsze, w ujęciu ogólnym, ochrona konsumentów 
należy do wyłącznych kompetencji komisji IMCO, nie powinna zatem znaleźć się 
w sprawozdaniu komisji ECON, która powinna zajmować się sprawami podlegającymi jej 
wyłącznym kompetencjom. Chciałabym przypomnieć, że w procedurze dotyczącej 
rozporządzenia w sprawie współpracy w zakresie ochrony konsumentów (rozporządzenie (UE) 
2017/2394) właściwa była komisja IMCO, a komisja ECON nie odegrała żadnej roli. Po drugie, 
punkt ten nie należy też do zakresu rocznego sprawozdania w sprawie polityki konkurencji, na 
którym opiera się obecna procedura. W związku z tym wzywam do stwierdzenia 
niedopuszczalności ust. 14 projektu sprawozdania i wszystkich poprawek do niego, w tym 
poprawki 199.

Dziękuję za uwagę i liczę na zrozumienie i współpracę w tej istotnej sprawie.

Z wyrazami szacunku

dr medycyny Petra De Sutter

Przewodnicząca

Do wiadomości: Antonio TAJANI, Przewodniczący Konferencji Przewodniczących 
Komisji
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WSKAZÓWKI

I. Rynek wewnętrzny

1. przypomina, że polityka konkurencji odgrywa kluczową rolę na rynku wewnętrznym 
i że podstawowe cele prawa konkurencji pozostają nierozerwalnie związane 
z urzeczywistnieniem rynku wewnętrznego, a mianowicie z zapobieganiem 
zakłóceniom konkurencji, tworzeniem uczciwych i równych warunków działania dla 
wszystkich uczestników rynku, aby mogli konkurować na podstawie zasług, 
z promowaniem rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, osiąganiem wysokiego 
poziomu dobrobytu konsumentów i umożliwieniem konsumentom wyboru między 
różnymi dostawcami w celu uzyskania najlepszych ofert pod względem jakości 
i stosunku jakości do ceny; uważa, że MŚP mogą skorzystać na rygorystycznym 
stosowaniu reguł konkurencji, szczególnie w sferze cyfrowej;

2. z zadowoleniem przyjmuje oceny adekwatności prowadzone obecnie przez Komisję 
oraz przyszły całościowy przegląd wytycznych Komisji dotyczących prawa i polityki 
konkurencji, zapowiedziany przez nową komisarz podczas przesłuchania 
zatwierdzającego; w tym kontekście oczekuje wyników trwającego przeglądu 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych stosowanych do porozumień 
wertykalnych oraz wytycznych wertykalnych, który ma zakończyć się do 2022 r.; 
wzywa Komisję do udoskonalenia i przyspieszenia praktyk egzekwowania prawa 
konkurencji ze względu na szybkie zmiany na rynkach; podkreśla, że polityka 
konkurencji oraz podejmowane w związku z nią decyzje Komisji i państw 
członkowskich muszą być całkowicie niezależne od innych polityk i procesów 
decyzyjnych; zaznacza, że właśnie ta niezależność nadaje decyzjom w sprawie 
konkurencji wagę i wartość, i zapewnia, że są przestrzegane zarówno przez 
przedsiębiorstwa, jak i rządy; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja korzystała 
w przeszłości z art. 114 TFUE i art. 103 TFUE w procedurach ustawodawczych 
dotyczących polityki konkurencji, i wzywa do systemowego stosowania zwykłej 
procedury ustawodawczej do przyszłych wniosków ustawodawczych dotyczących 
konkurencji;

3. zauważa, że w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce trzeba dostrzegać 
możliwość zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym przez przedsiębiorstwa 
z państw trzecich korzystające z finansowania przez państwo, czy to w formie 
pomocy państwa, czy dotacji; w związku z tym wzywa Komisję do podjęcia 
odpowiednich działań w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do rynku;

4. podkreśla jednak, że decyzje dotyczące polityki konkurencji nie powinny być formą 
protekcjonizmu ani pozataryfową barierą w handlu, a powinny między innymi 
zapewniać proporcjonalność oraz gwarantować należyty proces i analizę konkurencji 
na jednolitym rynku indywidualnie w każdym przypadku, a jednocześnie pozwalać 
poszukiwać środków zaradczych na niedoskonałości rynku;

5. podkreśla, że sektor usług stanowi największą część gospodarki UE, ale dalszy 
rozwój usług na rynku wewnętrznym utrudniają nowe i dotychczasowe przepisy 
krajowe, ograniczające konkurencję między przedsiębiorstwami i wybór oferowany 
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konsumentom; ubolewa, że niektóre lokalne standardy regulacyjne nadal koncentrują 
się na ochronie własnego rynku przed uczciwą konkurencją;

6. przypomina, że aby skutecznie zwalczać praktyki antykonkurencyjne, należy wziąć 
pod uwagę wszystkie aspekty nieuczciwej konkurencji;

II. Jednolity rynek cyfrowy

7. podkreśla, że Komisja i organy ochrony konkurencji państw członkowskich muszą 
dotrzymywać kroku nowym wyzwaniom ery cyfrowej pod względem priorytetów 
w dziedzinie egzekwowania prawa, zdolności egzekwowania prawa i oceny szkód 
ponoszonych przez konsumentów;

8. z zadowoleniem przyjmuje dochodzenia Komisji w sprawie niektórych praktyk 
antykonkurencyjnych stosowanych przez firmy działające na rynkach cyfrowych; 
zachęca Komisję, by jak najszybciej zamknęła trwające procedury oraz by prowadziła 
politykę aktywnego i skutecznego egzekwowania reguł konkurencji w celu 
zwalczania nadużywania pozycji dominującej, a tym samym stymulowania innowacji 
i innowacyjnych modeli biznesowych, jak też umożliwienia konsumentom 
wykorzystania wszystkich możliwości, jakie daje w pełni funkcjonujący jednolity 
rynek cyfrowy;

9. zauważa, że w odniesieniu do jednolitego rynku cyfrowego i wpływu cyfryzacji na 
konkurencję istnieje ścisła komplementarność regulacji rynku i polityki konkurencji, 
jak podkreślono w sprawozdaniu specjalnych doradców Komisji zatytułowanym 
„Polityka konkurencji w erze cyfrowej”, co oznacza w szczególności, że prawo 
pierwotne Unii (art. 101–109 TFUE) może funkcjonować jako skuteczny „system 
podstawowy”, pozwalający wprowadzać ukierunkowane przepisy służące zwalczaniu 
praktyk zakłócających konkurencję na rynkach cyfrowych, w oparciu o szczegółową 
analizę poszczególnych przypadków na stosownych rynkach, a także niedoskonałości 
rynku;

10. przypomina, że podczas ósmej kadencji PE regulacja rynków cyfrowych była 
głównym przedmiotem prac komisji IMCO; w tym kontekście podkreśla znaczenie 
starannego przeglądu dyrektywy o handlu elektronicznym, szczególnie w świetle 
zobowiązania Komisji do przedstawienia projektu aktu prawnego o usługach 
cyfrowych;

Dane

11. przypomina o kluczowej roli danych w światowej gospodarce cyfrowej; zwraca 
uwagę na pojawienie się na rynku cyfrowym podmiotów, które kontrolują coraz 
więcej danych; podkreśla, że dane można porównać z ważnym narzędziem 
produkcyjnym w gospodarce realnej, gdyż są źródłem znacznej potęgi i dźwigni 
gospodarczej; wzywa Komisję do zwalczania nieuzasadnionych praktyk rynkowych 
i krajowych barier regulacyjnych powodujących monopolizację gromadzenia danych 
oraz ograniczanie przepływu danych i dostępu do nich; wzywa Komisję do 
wspierania otwartych danych i uczciwego dostępu do danych dla wszystkich 
przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, z myślą 
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o stymulowaniu konkurencyjnego środowiska cyfrowego, które przynosi większą 
innowacyjność, lepszą jakość produktów i lepsze usługi dla konsumentów;

Platformy

12. zwraca uwagę, że platformy internetowe pozwalają milionom przedsiębiorstw, w tym 
licznym europejskim MŚP, czerpać korzyści z handlu elektronicznego; uważa, że 
stworzenie uczciwych warunków konkurencji wymaga polityki regulacyjnej, która 
obejmuje propozycje ukierunkowanych przepisów sektorowych, by usunąć 
zakłócenia równowagi pozwalające uczestnikom rynku na nadużywanie ich pozycji, 
a jednocześnie chronić wartości europejskie; w związku z tym podkreśla, że wszelkie 
nowe obowiązki regulacyjne dotyczące platform muszą być zgodne z zasadą 
proporcjonalności i nie mogą nakładać na przedsiębiorstwa nieuzasadnionych 
obciążeń regulacyjnych, które mogą tłumić innowacje i konkurencję;

13. podkreśla, że należy kontynuować debatę regulacyjną na temat odpowiednich 
mechanizmów utrzymania integralności rynku europejskiego w sytuacji, gdy 
zaledwie kilka platform internetowych zdobyło pozycję dominującą, wykorzystując 
efekty sieciowe i zjawisko „zwycięzca bierze wszystko”; wyraża zaniepokojenie 
rosnącą tendencją do mimowolnego przyznawania takim platformom uprawnień do 
narzucania reguł wobec istniejących luk regulacyjnych; wzywa Komisję, by 
wykorzystała wszystkie dostępne jej narzędzia do zwalczania nowych praktyk 
antykonkurencyjnych przyjmowanych przez dominujące platformy, 
np. stanowiącego nadużycie faworyzowania własnych produktów lub usług, oraz by 
zapewniła, aby wszyscy uczestnicy rynku przestrzegali przepisów rozporządzenia 
w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników 
biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego ((UE) 2019/1150); 
sprzeciwia się wynikającemu z tych antykonkurencyjnych praktyk negatywnemu 
wpływowi uzależnienia od jednego dostawcy na wybór oferowany konsumentom 
i dostęp do rynku; 

Środki zaradcze

14. z zadowoleniem przyjmuje niedawne zastosowanie przez Komisję środków 
tymczasowych w sektorze mikroelektroniki; wyraża jednak ubolewanie, że Komisja 
niechętnie podeszła do stosowania środków tymczasowych w sektorze cyfrowym, 
i zwraca się do Komisji, by oceniając, czy dane podmioty mogą zablokować wejście 
na rynek, ograniczyć wybór oferowany konsumentom i przepływ informacji oraz 
manipulować zachowaniami użytkowników, przeprowadziła ocenę stosowania 
środków tymczasowych oraz innych środków strukturalnych i behawioralnych, 
oprócz kar, w zapobieganiu zakłóceniom konkurencji mogącym zaszkodzić 
europejskim przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, i działać na niekorzyść 
konsumentów;

Blokowanie geograficzne

15. w związku z przyjęciem rozporządzenia (UE) 2018/302 w sprawie blokowania 
geograficznego wzywa Komisję do dalszego aktywnego monitorowania wszystkich 
potencjalnych problemów w obszarze konkurencji związanych z nieuzasadnionym 
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blokowaniem geograficznym i innymi ograniczeniami sprzedaży przez internet; 
zachęca Komisję, by w oparciu o zharmonizowane przepisy ochrony konsumentów 
realizowała ambitną wizję walki z dyskryminowaniem konsumentów w internecie; 
apeluje do Komisji, by w przeglądzie rozporządzenia w sprawie blokowania 
geograficznego, przewidzianym na marzec 2020 r., przyjęła podejście 
przyszłościowe i prokonsumenckie;

III. Dobrobyt konsumentów

16. z zadowoleniem podkreśla zasadniczy aspekt polityki konkurencji, jakim jest dążenie 
Komisji do analizowania skutków w praktykach egzekwowania prawa, co oznacza 
skoncentrowanie się na dobrobycie konsumentów i zapobieganiu szkodom dla 
konsumentów; z zadowoleniem przyjmuje rozszerzoną interpretację koncepcji 
korzyści i szkód dla konsumentów, zwłaszcza na rynkach cyfrowych, w tym 
nowatorskie podejście polegające na uznaniu ochrony danych za kryterium jakości 
przy ocenie wpływu łączenia przedsiębiorstw na dobrobyt konsumentów; zauważa, 
że łączenie przedsiębiorstw nie jest z natury negatywne dla konsumentów i może 
skutkować innowacjami i lepszą jakością produktów, niemniej dobro konsumentów 
powinno być kluczowe;

17. podkreśla, że w związku z tym ochrona konsumentów musi pozostać głównym celem 
polityki zarówno w bieżących praktykach egzekwowania prawa, jak i we wszystkich 
przyszłych przepisach sektorowych, zwłaszcza w sektorze cyfrowym; 
z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie zawarte w sprawozdaniu specjalnych 
doradców, że standard dobrobytu konsumentów musi być dostosowany do epoki 
cyfrowej pod względem wymaganych standardów dowodu przy ocenie agresywnych 
strategii stosowanych przez dominujące platformy, mających na celu zmniejszenie 
presji konkurencyjnej bez jakichkolwiek wyraźnie współmiernych zysków 
w wymiarze dobrobytu konsumentów; przypomina, że uczciwa konkurencja musi 
ostatecznie zapewnić konsumentom wysoki poziom ochrony i szeroki wybór.


