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CZĘŚĆ III – STOSOWANIE REGUŁ KONKURENCJI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 
 
Niniejszy rozdział zawiera informacje przedstawione przez organy ochrony konkurencji 
Państw Członkowskich. Bardziej szczegółowe dane na temat działalności tych organów 
znaleźć można w sporządzanych przez większość z nich sprawozdaniach krajowych.  

I – Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji w Państwach 
Członkowskich 
1. Rozwój wydarzeń w Państwach Członkowskich 

1.1.  Zmiany w krajowym prawie ochrony konkurencji 

Belgia 
Dnia 25 kwietnia 2004 r., zgodnie z uzgodnieniami z dnia 1 lipca 1999 r., przyjęto dekret 
królewski zmieniający ustawę o ochronie konkurencji gospodarczej (Moniteur belge z dnia 3 
maja 2004 r., str. 36537). Celem dekretu jest dostosowanie przepisów ustawy do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu WE1. Wyżej wymieniony 
dekret królewski2 pozwolił na dokonanie szeregu zmian legislacyjnych w przepisach 
krajowych. Wszedł on w życie, równocześnie z rozporządzeniem 1/2003, dnia 1 maja 2004 r. 
 
Podsumowanie modyfikacji wprowadzonych przez dekret królewski z dnia 25 kwietnia 2004 r. 
zmieniający ustawę o ochronie konkurencji gospodarczej zgodnie z ustaleniami z dnia 1 lipca 
1999 r. 
Przed zmianą art. 50 stanowił, że Służba Ochrony Konkurencji jest jedynym organem, który 
może przekazywać dokumenty i informacje Komisji Europejskiej i innym krajowym organom 
ochrony konkurencji. 
 
W celu uzyskania zgodności z wymogami określonymi w art. 11 (Współpraca między 
Komisją i organami ochrony konkurencji Państw Członkowskich) i art. 12 (Wymiana 
informacji, w tym informacji poufnych) rozporządzenia, dekret królewski rozszerza te 
uprawnienia na Zespół Sprawozdawców i Radę ds. Konkurencji. 
 
Podobnie, art. 18a pierwotnie stanowił, co następuje: „Członkowie Rady ds. Konkurencji 
podlegają tajemnicy zawodowej i nie mogą ujawniać poufnych informacji otrzymanych w 
związku z pełnioną przez siebie funkcją żadnej osobie lub organowi z wyjątkiem sytuacji, w 
której zostaną wezwani przez sąd w charakterze świadków”. Przepis ten był sprzeczny z art. 
11 rozporządzenia 1/2003, który zobowiązuje Radę ds. Konkurencji, jako organ ochrony 
konkurencji, do przekazywania poufnych informacji Komisji Europejskiej. Artykuł 18a 
zostałby również uchylony przez art. 12 rozporządzenia, który pozwala organom ochrony 
konkurencji na wzajemną wymianę poufnych informacji. 
 

                                                 
1  Zwane dalej „rozporządzeniem 1/2003”. 
2  Artykuł 1 ustawy z dnia 20 lipca 1987 r. wdrażającej przepisy rozporządzeń i dyrektyw przyjętych na mocy art. 87 Traktatu ustanawiającego Europejską 

Wspólnotę Gospodarczą (Moniteur belge z 24.9.1987) stanowi, iż „Król może, w drodze dekretu królewskiego poddanego pod rozpatrzenie Radzie Ministrów, podjąć środki 

niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z przepisów rozporządzeń i dyrektyw przyjętych na mocy art. 87 Traktatu WE (obecnie art. 83). […] Środki takie mogą 

obejmować zmianę lub uchylenie przepisów istniejących ustaw uchwalonych przez parlament”. 
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Przed zmianą wprowadzoną dekretem królewskim z dnia 25 kwietnia 2004 r. art. 31 ustawy 
stanowił, że Rada ds. Konkurencji może stwierdzić brak naruszenia w postaci porozumień 
ograniczających konkurencję. W ramach wspólnotowego prawa konkurencji wyłączne prawo 
po temu prawo posiada Komisja Europejska. W związku z powyższym należało zmienić ten 
przepis w celu ograniczenia jego stosowania do krajowego prawa konkurencji. Ostatni akapit 
art. 5 rozporządzenia stanowi, że: „Jeżeli na podstawie informacji, które posiadają organy 
ochrony konkurencji Państw Członkowskich warunki ustanowienia zakazu nie zostały 
spełnione, mogą [one] również zdecydować, że nie ma podstaw do działania z ich strony.” 
Artykuł 31 wymagał zatem także takiej zmiany, która pozwalałaby Radzie ds. Konkurencji – 
w odniesieniu do europejskiego prawa konkurencji – stwierdzić, że nie było podstaw do 
działania z jej strony.  
 
Wreszcie art. 23 ustawy stanowił, że pomieszczenia mogą zostać opieczętowane na czas nie 
dłuższy niż 48 godzin. Przepis ten jest niezgodny z uprawnieniami Komisji określonymi w 
art. 20 rozporządzenia, który stanowi, że pomieszczenia mogą być pieczętowane na czas 
konieczny do przeprowadzenia kontroli. 
 
Dekret królewski z dnia 25 kwietnia 2004 r. stwierdza także, że „Dla celów stosowania art. 35 
(Wyznaczanie organów ochrony konkurencji Państw Członkowskich) rozporządzenia nr 
1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 
Traktatu WE „organ ochrony konkurencji” oznacza następujące jednostki: Radę ds. 
Konkurencji, Zespół Sprawozdawców i Służbę Ochrony Konkurencji, z których każda działa 
zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na mocy niniejszej ustawy.” 
 
Wprowadzenie programu dotyczącego łagodzenia sankcji i wytycznych w sprawie grzywien 
nakładanych z tytułu naruszenia ustawy o ochronie konkurencji gospodarczej, zgodnie z 
uzgodnieniami z dnia 1 lipca 1999 r. 
Dnia 30 kwietnia 2004 r. opublikowano w Moniteur belge wspólne obwieszczenie Rady ds. 
Konkurencji i Zespołu Sprawozdawców w sprawie zwalniania z grzywien oraz zmniejszania 
grzywien w odniesieniu do karteli. 
 
Obwieszczenie pozwala przedsiębiorstwom pragnącym zakończyć udział w porozumieniu 
niezgodnym z prawem oraz aktywnie współpracować na rzecz jego rozwiązania otrzymać 
zwolnienie z grzywien lub zmniejszenie grzywien na określonych warunkach.  
 
W celu zakwalifikowania się do zwolnienia z grzywien przedsiębiorstwo musi spełnić 
następujące warunki: 
1) jako pierwsze przedstawić dowody, które pozwolą Radzie ds. Konkurencji stwierdzić 
naruszenie art. 81 TWE i/lub art. 2 ustawy o ochronie konkurencji gospodarczej dotyczące 
terytorium Belgii; 
2) w toku postępowania w pełni, systematycznie i sprawnie współpracować z belgijskimi 
organami ochrony konkurencji oraz przekazywać im wszelkie dowody, które dotyczą 
podejrzenia naruszenia reguł konkurencji a znajdą się w jego posiadaniu lub są mu dostępne. 
W szczególności przedsiębiorstwo winno pozostawać do ich dyspozycji w celu udzielania 
niezwłocznych odpowiedzi na wszelkie zapytania, które mogą przyczynić się do ustalenia 
stanu faktycznego; 
3) zakończyć swój udział w działaniach, co do których istnieje podejrzenie niezgodności z 
prawem, nie później niż z chwilą złożenia w Radzie ds. Konkurencji wniosku o zwolnienie z 
grzywien; 
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4) nie podejmowało działań w zakresie przymuszania innych przedsiębiorstw do udziału w 
naruszeniu. 
 
Ponadto w chwili dokonywania zgłoszenia belgijskie organy ochrony konkurencji nie muszą 
dysponować wystarczającymi informacjami i dowodami pozwalającymi im, w związku z 
domniemanym kartelem, stwierdzić naruszenie art. 81 TWE i/lub art. 2 ustawy. Wszystkie 
wyżej wymienione pięć warunków musi zostać spełnione. 
 
W celu zakwalifikowania się do zmniejszenia grzywien przedsiębiorstwo musi spełnić 
następujące warunki: 
1) przedłożyć dowody na istnienie podejrzewanego naruszenia reguł konkurencji, które 
stanowią istotną wartość dodaną w stosunku do dowodów znajdujących się już w posiadaniu 
belgijskich organów ochrony konkurencji;  
2) przerwać swój udział w działaniach, co do których istnieje podejrzenie niezgodności z 
prawem, nie później niż z chwilą złożenia w Radzie ds. Konkurencji wniosku o zmniejszenie 
grzywien; 
3) w toku postępowania w pełni, systematycznie i sprawnie współpracować z belgijskimi 
organami ochrony konkurencji oraz przekazywać im wszelkie dowody, które dotyczą 
domniemanego naruszenia reguł konkurencji a znajdą się w jego posiadaniu lub są mu 
dostępne. W szczególności przedsiębiorstwo winno pozostawać do ich dyspozycji w celu 
udzielania niezwłocznych odpowiedzi na wszelkie zapytania, które mogą przyczynić się do 
ustalenia stanu faktycznego. 
Wszystkie wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione. 
 
Zmniejszenie grzywien dla pierwszego przedsiębiorstwa, które spełni trzy wyżej wymienione 
warunki, wyniesie między 30 % a 50 %, dla drugiego przedsiębiorstwa – między 20 % a 
30 %, a dla kolejnych przedsiębiorstw – między 5 % a 20 %.  
 
Ponadto aby kwalifikować się do zwolnienia z grzywien oraz zmniejszenia grzywien 
przedsiębiorstwo, które ujawniło fakt istnienia kartelu, w którym brało udział oraz co do 
istnienia którego przedstawiło dowody, nie może kwestionować faktów opisanych przez nie 
w zgłoszeniu. 
 
Rada ds. Konkurencji sporządziła także wytyczne w sprawie grzywien, które mogą być 
nakładane z tytułu naruszenia ustawy o ochronie konkurencji gospodarczej, zgodnie z 
uzgodnieniami z dnia 1 lipca 1999 r. Wytyczne zostały również opublikowane w Moniteur 
belge z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
 

Republika Czeska 
Reguły konkurencji obowiązujące w Republice Czeskiej określa ustawa nr 143/2001 o 
ochronie konkurencji opublikowana w Sb. (czeski zbiór aktów prawnych). W roku 2004 
ustawa ta została zmieniona z dniem 2 czerwca 2004 r. ustawą nr 340/2004 Sb., której 
zadaniem było przede wszystkim zagwarantowanie wdrożenia reguł zreformowanego 
wspólnotowego prawa konkurencji po dniu 1 maja 2004 r. oraz umożliwienie Urzędowi 
Ochrony Konkurencji Republiki Czeskiej (zwanemu dalej „Urzędem”) udziału w 
zdecentralizowanym stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji w ramach Europejskiej 
Sieci Konkurencji. Ponadto celem zmiany było także poprawienie zgodności czeskiego prawa 
konkurencji z regułami konkurencji obowiązującymi we Wspólnocie oraz uwzględnienie 
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zmian w prawie wspólnotowym, które nastąpiły od czasu wejścia w życie ustawy o ochronie 
konkurencji w 2001 r. Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy opis nowych przepisów 
wprowadzonych do czeskiego ustawodawstwa dotyczącego konkurencji.  
 
W 2004 r. Urząd opracował także projekt innej zmiany ustawy o ochronie konkurencji, która 
została przyjęta przez rząd w styczniu 2005 r. Wspomniany projekt zmierza ku zapewnieniu 
dalszej harmonizacji czeskiego prawa konkurencji z prawem wspólnotowym, w szczególności 
w związku z przyjęciem rozporządzenia Rady nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw. Proponuje on także włączenie wspólnotowych wyłączeń grupowych 
bezpośrednio do czeskiego prawa konkurencji, aby miały one zastosowanie w Republice 
Czeskiej również w odniesieniu do porozumień niewywierających wpływu na wymianę 
handlową, lecz objętych zakazem na mocy krajowych reguł konkurencji. Propozycja zmiany 
ustawy o ochronie konkurencji zostanie rozpatrzona przez Parlament Republiki Czeskiej w 
2005 r. 
 
Ustawa nr 484/2004 Sb. przyjęta w wyniku inicjatywy członka Izby Deputowanych 
Parlamentu Republiki Czeskiej zmieniła ustawę o ochronie konkurencji w zakresie jej 
stosowania w odniesieniu do wytwarzania produktów rolnych i handlu tymi produktami. 
Drugi projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji opracowany przez Urząd w 2004 r. 
uchyla przepisy, które nie były stosowane ze względu na ich nieważność faktyczną i prawną. 
 
Podsumowanie nowych przepisów 
Zmiana ustawy o ochronie konkurencji wprowadzona ustawą nr 340/2004 Sb., przygotowana 
przez Urząd, weszła w życie z dniem 2 czerwca 2004 r. i obejmuje przede wszystkim 
następujące zmiany czeskiego prawa konkurencji: 
 
• Urzędowi nadano uprawnienia do stosowania art. 81 i 82 TWE zgodnie z 

rozporządzeniem Rady 1/2003, przewidziano także zasady proceduralne dla tego rodzaju 
postępowań przed Urzędem. 

• Zapewniono skuteczną współpracę Urzędu z Komisją Europejską i krajowymi organami 
ochrony konkurencji Państw Członkowskich UE w ramach Europejskiej Sieci 
Konkurencji, w tym także wsparcie ze strony Urzędu dla Komisji Europejskiej w trakcie 
dochodzeń prowadzonych przez nią na terytorium Republiki Czeskiej. 

• Określono zasady pozyskiwania zezwolenia sądu na prowadzenie dochodzeń w 
pomieszczeniach innych niż pomieszczenia przedsiębiorstwa.  

• Wcześniejszy system zgłaszania porozumień zakłócających konkurencję zastąpiono 
bezpośrednim stosowaniem przepisów dotyczących wyłączenia od zakazu zawierania 
takich porozumień. Podobnie do rozwiązań wspólnotowych, przedsiębiorstwa nie muszą 
już zwracać się do Urzędu z prośbą o wydanie decyzji o wyłączeniu w ramach 
postępowania administracyjnego, ponieważ zawierane przez nie porozumienia, o ile 
spełniają warunki wyłączenia określone w ustawie o ochronie konkurencji, automatycznie 
podlegają wyłączeniu. Kryteria określone w ustawie są identyczne z kryteriami 
stosowanymi przez Komisję Europejską.  

• Maksymalny udział w rynku dla tzw. porozumień de minimis podwyższono do poziomu 
10 % w przypadku porozumień horyzontalnych oraz 15 % w przypadku porozumień 
wertykalnych (pierwotne progi wynosiły odpowiednio 5 % i 10 %). 

• Zniesiono tak zwaną procedurę atestu negatywnego, polegającą na wydaniu przez 
Komisję stwierdzenia, że wobec znanych jej faktów i posiadanych informacji nie istnieją 
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przesłanki do wystąpienia przeciwko zawartym porozumieniom lub nadużywaniu pozycji 
dominującej. 

• Wprowadzono nowy instrument prawny, zgodny z rozporządzeniem Rady nr 1/2003, w 
postaci decyzji, na mocy których zobowiązania proponowane przez uczestników 
postępowania uzyskują moc wiążącą. Takie decyzje w sprawie zobowiązań umożliwiają 
zaprzestanie postępowania i pozbycie się obaw o konkurencję bez potrzeby wydawania 
decyzji w sprawie istnienia niedozwolonego porozumienia lub nadużywania pozycji 
dominującej. Możliwość taka nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy 
niedozwolone porozumienie już nastąpiło i doprowadziło lub mogło było doprowadzić do 
istotnego naruszenia przepisów dotyczących konkurencji. 

• Doprecyzowano definicję nadużywania pozycji dominującej w postaci odmowy dostępu 
do kluczowych urządzeń. Od niedawna obejmuje ona nie tylko przypadki, w których 
przedsiębiorstwo jest właścicielem sieci przesyłowych i infrastruktury, ale również te, w 
których są one w inny sposób kontrolowane przez przedsiębiorstwo dominujące. 

• Zmieniono progi dotyczące zgłaszania połączeń, wzmacniając lokalne powiązanie 
koncentracji podlegających obowiązkowi zgłoszenia z terytorium Republiki Czeskiej. 

• Wprowadzono terminy dla proponowania środków zaradczych w sprawach dotyczących 
połączeń, a także zaproponowano wydłużenie terminów wydawania decyzji w przypadku 
połączeń, w których proponuje się środki zaradcze. 

 

Dania 
Dnia 17 grudnia 2004 r. parlament duński przyjął zmianę duńskiej ustawy o konkurencji. 
Zmiana ta, która weszła w życie dnia 1 lutego 2005 r., służy dwóm celom. Dostosowuje ona 
duński system ochrony konkurencji do rozporządzenia 1/2003, a ocenę w zakresie kontroli 
połączeń do rozporządzenia 139/2004. Ponadto zmiana zwiększa możliwości duńskiej Rady 
ds. Ochrony Konkurencji w zakresie skutecznego egzekwowania przepisów ustawy.  
 
Podsumowanie nowych przepisów 
Publikacja decyzji 
Zmiana gwarantuje publikację decyzji w przypadku, gdy w związku z naruszeniem ustawy o 
konkurencji nałożono lub uzgodniono grzywnę. 
 
Zobowiązania 
Rada uprawniona jest do przyjmowania zobowiązań od przedsiębiorstw w celu 
przeciwdziałania obawom Rady dotyczącym porozumień antykonkurencyjnych lub 
nadużywania pozycji dominującej – zob. dział 6 pkt 1 lub 11 pkt 1 ustawy lub art. 81 i 82 
TWE. Zobowiązania mogą stać się dla przedsiębiorstw wiążące wskutek decyzji Rady. Jeśli 
zobowiązania są wiążące, Rada może wydawać zarządzenia w celu zapewnienia ich 
realizacji. 
 
Inne zagadnienia 
Uchyla się obowiązek zgłaszania Radzie porozumień antykonkurencyjnych. Od chwili 
obecnej w gestii przedsiębiorstw pozostaje ocena legalności zawieranych przez nie 
porozumień. Nadal możliwe jest zgłaszanie Radzie porozumień w celu uzyskania 
indywidualnego wyłączenia, Rada może jednak odstąpić od rozpatrywania takiego zgłoszenia 
jeśli stwierdzi, że porozumienie może mieć znaczący skutek dla wymiany handlowej między 
Państwami Członkowskimi.  
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Rada otrzymuje możliwość rozpatrywania spraw oraz wydawania decyzji w języku 
angielskim, o ile strony wystąpią z takim wnioskiem.  
 
W przypadku spełnienia szeregu warunków Rada ma prawo zażądać od dominującego 
przedsiębiorstwa dostarczenia organowi ochrony konkurencji ogólnych warunków 
handlowych. Konkurent musi złożyć uzasadnioną skargę, na właściwym rynku muszą 
panować określone warunki a z uwagi na te warunki ze strony organu ochrony konkurencji 
musi istnieć potrzeba pozyskania szerszej wiedzy na temat sposobu ustalania cen, rabatów itd. 
 
W przepisach dotyczących kontroli połączeń wprowadzono „kryterium znaczącego 
ograniczenia skutecznej konkurencji”, aby dostosować ustawę do nowego rozporządzenia 
WE. Tym samym połączeniu można zapobiec nawet wówczas, gdy nie tworzy ani nie 
umacnia pozycji dominującej. 
 
Liczbę członków Sądu Apelacyjnego ds. Konkurencji zwiększono z trzech do pięciu. 
 

Niemcy 
Dnia 26 maja 2004 r. rząd federalny postanowił zmienić ustawę przeciwko ograniczeniom 
zasad wolnej konkurencji (niem. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB). Celem 
zmiany była harmonizacja prawa niemieckiego z prawem europejskim, a w szczególności z 
rozporządzeniem 1/2003. Trzecie i ostatnie czytanie rządowego projektu ustawy w 
Bundestagu miało miejsce dnia 11 marca 2005 r. Jej przyjęcie planowane jest na połowę 2005 
roku. Procedura przyjmowania ustawy przez izbę wyższą (Bundesrat) jest w toku. 
 
Również w ustawie niemieckiej planuje się zastąpić obecny system zgłaszania i zatwierdzania 
porozumień antykonkurencyjnych systemem wyłączeń ustawowych. W celu osiągnięcia 
daleko idącej jednolitości prawa konkurencji do nowych regulacji włączono także 
porozumienia horyzontalne i wertykalne, które nie mają wpływu na wymianę handlową 
pomiędzy Państwami Członkowskimi. Harmonizacja obejmie przepis stanowiący, że 
maksymalna wysokość grzywien dla największych karteli może sięgać 10 % obrotów danego 
przedsiębiorstwa. Jedynie w nielicznych, wyjątkowych przypadkach zachowane zostaną 
szczególne rozwiązania przyjęte w niemieckim prawie konkurencji. W odniesieniu do 
kontroli nadużyć w postaci jednostronnych działań antykonkurencyjnych utrzymanych 
zostanie kilka wypróbowanych i sprawdzonych przepisów prawa niemieckiego, które nie 
posiadają odpowiednika w art. 82 TWE. Ponadto Federalne Biuro ds. Karteli oraz regionalne 
organy ds. karteli otrzymają szersze uprawnienia na wzór prawa europejskiego. W związku z 
wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Courage” usprawnieniu 
ulegną także sankcje cywilnoprawne z tytułu naruszeń prawa ochrony konkurencji. Ogólną 
kwestię dotyczącą dopuszczalności obrony przez powołanie się na przenoszenie obciążeń na 
klienta pozostawiono do decyzji wymiaru sprawiedliwości. Stwierdza się również jednak, że 
w przypadku dopuszczenia argumentów obrony pełen ciężar dowodu leży po stronie 
pozwanego (czyli członka kartelu). 
 
W zakresie kontroli połączeń planuje się zmiany podstawowych kryteriów tymczasowych 
środków zabezpieczających w przypadku skarg stron trzecich przeciwko zatwierdzonym 
połączeniom. Dodatkowo wprowadzone zostaną wyższe progi dla połączeń wydawców prasy, 
jak również, pod określonymi warunkami, poszerzony zostanie zakres współpracy i 
wspólnych przedsięwzięć pomiędzy nimi.  
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Estonia 
Zmiany ustawy o konkurencji, która weszła w życie dnia 1 sierpnia 2004 r., skupiają się 
głównie na wdrożeniu rozporządzenia 1/2003 oraz usprawnień dotyczących zasad 
proceduralnych.  
 
Estońska Rada ds. Konkurencji odpowiada za stosowanie art. 81 i 82 TWE, a w razie 
potrzeby służy Komisji pomocą zgodnie z rozporządzeniem 1/2003. Sąd Administracyjny w 
Tallinie jest organem właściwym do zatwierdzania kontroli Komisji, o których mowa w art. 
20 i 21 rozporządzenia 1/2003. Estońska Rada ds. Konkurencji została powołana jako organ 
ochrony konkurencji na mocy art. 35 rozporządzenia 1/2003. W odniesieniu do „amicus 
curiae” w postępowaniach dotyczących stosowania art. 81 i 82 sądy mogą występować do 
estońskiej Rady ds. Konkurencji o wydanie opinii.  
 
W odniesieniu do zasad proceduralnych zaangażowanie w działalność prowadzącą do 
nadużywania pozycji dominującej lub niewypełnienie zobowiązań związanych z 
koncentracjami badane jest w ramach procedury dotyczącej wykroczeń. O ile sprawca był już 
karany w przeszłości za takie samo wykroczenie, takie „powtarzające się sprawstwo” będzie 
przedmiotem postępowania karnego. Naruszenia przepisów prawa konkurencji związane z 
porozumieniami, decyzjami i praktykami antykonkurencyjnymi nadal podlegają dochodzeniu 
jako przestępstwa zgodnie z kodeksem karnym i kodeksem postępowania karnego. Wysokość 
grzywny za wykroczenia przeciwko prawu konkurencji została podwyższona do 500 000 
EEK.  
 
Kodeks postępowania karnego został również zmieniony w celu wprowadzenia zwolnienia z 
grzywien. Prokuratura może obecnie decydować o zakończeniu postępowania karnego w 
odniesieniu do podejrzanego lub oskarżonego za jego zgodą, jeśli podejrzany lub oskarżony 
w znaczący sposób ułatwił ustalenie faktów dotyczących przedmiotu dowodu przestępstwa, 
istotnego w ramach postępowania z punktu widzenia interesu publicznego, a wykrycie 
przestępstwa i zgromadzenie dowodów, bez tej pomocy, byłoby niemożliwe lub niezwykle 
trudne. 

 

Grecja 
W rozpatrywanym okresie nie wystąpiły żadne zmiany legislacyjne. Grecki organ ochrony 
konkurencji przesłał właściwemu ministerstwu, tj. Ministerstwu ds. Rozwoju, zalecenia 
dotyczące zmiany ustawy nr 703/77, aby uwzględnić wejście w życie rozporządzenia 1/2003. 
Zalecenia organu dotyczą przede wszystkim dostosowania procedur do przepisów 
rozporządzenia 1/2003. Istniejący projekt ustawy zawiera także przepisy mające na celu 
wzmocnienie uprawnień organu ochrony konkurencji. Był on przedmiotem konsultacji z 
partnerami społecznymi oraz został zgłoszony do Komisji Europejskiej. Projekt przedłożono 
parlamentowi greckiemu w maju 2005 r. 

Hiszpania 
W 2004 roku w obszarze polityki konkurencji skupiono się na niżej wymienionych 
działaniach legislacyjnych. 
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Dekret królewski 2295/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie stosowania wspólnotowych 
reguł konkurencji w Hiszpanii został opublikowany w Monitorze Urzędowym z dnia 23 
grudnia 2004 r. Akt ten dostosowuje poprzedni, uchylony dekret królewski 295/1998 z dnia 
27 lutego 1998 r. do nowych wspólnotowych ram legislacyjnych dotyczących ochrony 
konkurencji określonych w rozporządzeniu 1/2003 i rozporządzeniu 139/2004. 
 
W ramach ustawy o konkurencji 16/1989 wspomniany nowy dekret królewski nadaje 
państwowym organom ochrony konkurencji uprawnienia i nakłada na nie zobowiązania 
wynikające z prawa wspólnotowego, w tym także zadania współpracy z Komisją, sądami 
krajowymi oraz krajowymi organami ochrony konkurencji innych Państw Członkowskich. 
Określa on także uprawnienia urzędników lub agentów odpowiedzialnych za 
przeprowadzanie kontroli w Hiszpanii, ustanawia system dotyczący obowiązku dochowania 
tajemnicy służbowej i informacji poufnych w odniesieniu do działań wynikających ze 
wspomnianego dekretu królewskiego, przewiduje współpracę z sądami i określa zasady 
rządzące stosowaniem reguł wspólnotowych przez organy krajowe. Projekt dekretu 
królewskiego poddano procedurze konsultacji publicznych, zamieszczając go na stronie 
internetowej Służb Ochrony Konkurencji. 

 
Biała Księga w sprawie reformy hiszpańskiego systemu ochrony konkurencji została 
opracowana w 2004 roku i oficjalnie przedstawiona przez drugiego wicepremiera i ministra 
gospodarki i finansów dnia 20 stycznia 2005 r. Stanowi ona dokument do dyskusji, który 
przyczynić się ma do przeglądu legislacyjnych i instytucjonalnych ram w zakresie ochrony 
konkurencji w Hiszpanii w celu zapewnienia najlepszych instrumentów i struktur służących 
ochronie skutecznej konkurencji na rynkach z punktu widzenia dobrobytu społecznego i 
efektywnego rozdziału zasobów. Biała księga proponuje szereg działań reformatorskich 
mających wpływ na ramy instytucjonalne hiszpańskiego organu ochrony konkurencji. Celem 
tych działań jest większa niezależność organu, przyspieszenie sądowych procedur 
odwoławczych, koordynacja działań z organami regulacyjnymi dla przemysłu oraz, 
ewentualnie, bezpośrednie stosowanie krajowych reguł konkurencji przez sądy. Po 
przeprowadzeniu konsultacji publicznych rozpoczną się prace nad opracowaniem nowej 
ustawy o ochronie konkurencji, która wprowadzi niezbędne zmiany legislacyjne w 
hiszpańskim systemie regulacyjnym i sądowniczym. 
 

Francja 
Główne prace nad zreformowaniem prawa wdrożone w ubiegłym roku doprowadziły, po 
uprzednim uchwaleniu odpowiednich przepisów przez parlament, do przyjęcia przez rząd 
dwóch rozporządzeń na początku i pod koniec 2004 roku. Zmieniając szereg przepisów 
Księgi IV kodeksu handlowego, rozporządzenia te stanowią nowy, decydujący etap w 
rozpoczętym już w 1992 roku procesie poprawy harmonizacji oraz umożliwiają francuskim 
organom ochrony konkurencji bezpośrednią realizację procedur służących stosowaniu art. 81 
i 82. Od wejścia w życie rozporządzenia (WE) 1/2003 możliwość ta stała się obowiązkiem, a 
procedury krajowe zostały dostosowane w taki sposób, aby umożliwić pełne stosowanie 
prawa wspólnotowego. 
 
Pierwsza zmiana, przewidziana w rozporządzeniu 204-274 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 
uproszczenia ustawodawstwa (opublikowana w Journal Officiel de la République Française 
(JO) z dnia 27 marca) wprowadziła w Radzie ds. Konkurencji przyspieszoną procedurę dla 
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rozpatrywania spraw poniżej określonego progu. Uzgodnienia te są podobne do uzgodnień 
zawartych w obwieszczeniu Komisji w sprawie porozumień o niewielkim znaczeniu.  
 
Druga zmiana legislacyjna, która weszła w życie wraz z rozporządzeniem 2004-1173 z dnia 4 
listopada 2004 r. (opublikowanym w JO z dnia 5 listopada 2004 r.) umożliwiła przyjęcie 
wszystkich przepisów kodeksu handlowego dotkniętych reformą wspólnotowych zasad 
dotyczących przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję i nadużywaniu pozycji 
dominującej. Prawo francuskie, w zakresie praktyk ograniczających konkurencję już 
niezwykle podobne do bezpośrednio stosowanego systemu wyłączeń wprowadzonego 
rozporządzeniem 1/2003, zostało zmienione wcześniej, w 2001 roku, aby uwzględnić 
przewidywane zmiany na poziomie Wspólnoty. Wprowadzono wówczas szereg istotnych 
innowacji, takich jak ustanowienie systemu łagodzenia kar dla uczestników karteli podobnego 
do systemu stosowanego przez Komisję, czy zrównanie poziomu maksymalnych kar z tytułu 
praktyk ograniczających konkurencję ze standardami Wspólnoty. Druga reforma 
doprowadziła więc do osiągnięcia pełnej zgodności zasad proceduralnych z nowymi zasadami 
wspólnotowymi. Ponadto rozporządzenie zawiera nowe uprawnienia przekazane 
bezpośrednio organom krajowym w celu zapewnienia jednolitości instrumentów i pewności 
prawnej co do ich stosowania. Zostanie ono uzupełnione na początku 2005 r. poprzez 
rozporządzenia wyjaśniające zasady proceduralne, zwłaszcza w odniesieniu do 
przekazywania orzeczeń wydanych zgodnie z art. 81 i 82. 
 
Zasada de minimis 
Zasada ta wyrażona jest w nowym artykule (art. L. 464-6-1) Kodeksu handlowego. Próg de 
minimis oparty jest bezpośrednio na systemie obowiązującym we Wspólnocie. Automatycznie 
zatem rezygnuje się z prowadzenia postępowań w przypadku ograniczeń horyzontalnych 
pomiędzy firmami, których udział w rynku nie przekracza 10 %, oraz ograniczeń 
wertykalnych pomiędzy firmami, których udział w rynkach stanowiących poprzednie lub 
następne ogniwo rynku, nie przekracza 15 %. Decyzja o oddaleniu sprawy opiera się na braku 
znaczącego skutku, musi więc być poparta odpowiednimi dowodami i może być 
unieważniona lub ponownie rozpatrzona na wniosek Sądu Apelacyjnego w Paryżu. Podstawą 
takiej decyzji musi być analiza faktów, a oddalenie wymaga podania powodów. Zasada 
pozwala na uproszczenie badania licznych „małych” spraw i pomoże ograniczyć zaległości w 
rozpatrywaniu spraw przed Radą ds. Konkurencji. 
 
Reforma dostosowująca kodeks handlowy do rozporządzenia 1/2003 
Rozporządzenie przyjęte zgodnie z aktem wykonawczym z dnia 18 marca 2004 r. uzupełnia 
uprawnienia decyzyjne Rady ds. Konkurencji umożliwiając jej przyjmowanie zobowiązań od 
firm i nakładanie kar pieniężnych. Wyjaśnia ono procedury współpracy międzynarodowej 
pomiędzy organami ochrony konkurencji oraz zwiększa ochronę tajemnicy handlowej. 
Ujednolica także reguły ograniczające oraz rozszerza na sferę Wspólnoty procedury, w 
ramach których sądy mogą zasięgać opinii Rady ds. Konkurencji, pozwala także na 
specjalizację sądów rozpatrujących sprawy dotyczące ochrony konkurencji. Wreszcie określa 
procedury interwencyjne obowiązujące urzędników śledczych, gdyż zawiera nowe 
uprawnienia dochodzeniowe przyznane na mocy rozporządzenia nr 1/2003. 
 
Kontrole 
W odniesieniu do uprawnień dochodzeniowych rozporządzenie z dnia 4 listopada 2004 r. w 
dwojaki sposób zmieniło ustawodawstwo. Po pierwsze, minister gospodarki może 
upoważniać urzędników innych organów Unii zwracających się o pomoc na mocy art. 22 ust. 
1 rozporządzenia nr 1/2003 do towarzyszenia francuskim urzędnikom śledczym, jeśli mogą 
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pomóc w ukierunkowaniu poszukiwań. Po drugie, przepisy dotyczące procedur kontrolnych, 
obejmujące zarówno operacje zarządzone przez organy francuskie, jak i pomoc w kontrolach 
prowadzonych przez Komisję w przypadku występowania zastrzeżeń, przyjęto w świetle 
nowych ustaleń dotyczących obowiązku udzielania pomocy. Wprowadzono następujące trzy 
zmiany: Pierwsza przewiduje nakładanie tymczasowych pieczęci w celu uniknięcia utraty 
dowodów w czasie kontroli. Druga stanowi, że oficer policji pomagający w przeprowadzeniu 
operacji może w niej aktywnie uczestniczyć. Ostatnia rozszerza na urzędników Komisji 
prawo wglądu do dokumentów przejętych przez krajowych urzędników śledczych.  
 
Amicus curiae  
W zakresie współpracy z sądami, bezpośrednie stosowanie przepisów rozporządzenia w 
stosunku do procedury amicus curiae oznacza, że nie istnieje potrzeba gruntownej zmiany 
aktualnego ustawodawstwa francuskiego. Nowy instrument uzupełnia jednak istniejące 
przepisy kodeksu handlowego w sprawie zasięgania przez sądy opinii Rady ds. Konkurencji, 
aby uwzględnić sprawy, w których równocześnie stosuje się przepisy krajowe i wspólnotowe. 
Niezależnie od procedur przewidzianych w art. 15 rozporządzenia, sądy posiadają obecnie 
prawo zasięgania opinii Rady nie tylko w wypadku stosowania krajowego prawa konkurencji, 
lecz również w przypadkach, w których postępowanie wszczęto na mocy art. 81 i 82 TWE.  
 
Wymiana informacji 
W odniesieniu do wymiany informacji kodeks handlowy już wcześniej uznawał możliwość 
przekazywania przez Radę ds. Konkurencji informacji innym organom ochrony konkurencji, 
nie przewidywał jednak w tym względzie wyraźnego obowiązku wobec Komisji, co zostało 
uzupełnione w zaleceniu. Wyraźnie rozróżnia ono wymianę informacji wchodzącą w zakres 
rozporządzenia 1/2003  oraz inne zasady dotyczące współpracy, zwłaszcza z organami 
państw trzecich, wobec których może występować warunek wzajemności, niemający 
zastosowania w sieci europejskiej.  
 
Dostęp do akt 
W odniesieniu do porozumień dotyczących dostępu do akt rozporządzenie z dnia 4 listopada 
dokonuje harmonizacji francuskiego systemu ochrony tajemnicy handlowej z regułami 
wspólnotowymi, respektując równocześnie wymogi procedury kontradyktoryjności. Kodeks 
handlowy, traktujący dotychczas – wzorem procedur sądowych – wszystkie strony 
postępowania równo, umożliwia obecnie rozróżnienie skarżących i pozwanych firm: te 
ostatnie korzystają z szerokich gwarancji połączonych z respektowaniem prawa do obrony, 
podczas gdy skarżącym można odmówić dostępu do informacji zawierających tajemnice 
handlowe w celu uniknięcia ich ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania na rynku.  
 
Wyznaczone organy ochrony konkurencji 
Reforma określa także zasady pozwalające właściwym organom stosować wspólnotowe 
prawo konkurencji w celach, o których mowa w art. 35 rozporządzenia nr 1/2003. Podczas 
gdy rozporządzenie bezpośrednio przyznaje krajowym organom ochrony konkurencji i ich 
urzędnikom uprawnienia szczególne dla  Wspólnoty, zwłaszcza w zakresie prowadzenia 
dochodzeń, w gestii Państw Członkowskich pozostawia ono zadanie wyznaczenia tych 
organów i urzędników, którym pragną przydzielić uprawnienia. We Francji ogólną 
odpowiedzialność za stosowanie art. 81 i 82 powierzono już na mocy kodeksu handlowego 
Radzie ds. Konkurencji oraz Ministrowi Gospodarki i wyznaczonym przez niego urzędnikom 
(Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Ochrony Konsumentów i Zapobiegania Nadużyciom 
Finansowym, DGCCRF). Wyznaczanie kolejnych w drodze ustawy było zatem zbędne. 
Wcześniejsze przepisy odnosiły się jednak jedynie do uprawnień przyznanych na mocy 
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Księgi IV kodeksu handlowego. Zostały one uzupełnione poprzez odniesienie do 
rozporządzenia nr 1/2003, aby stworzyć jasne podstawy prawne dla równoczesnego 
stosowania nowych uprawnień przewidzianych prawem wspólnotowym. 
 
Sankcje 
Zmiana kodeksu handlowego uzupełnia uprawnienia Rady ds. Konkurencji w zakresie 
podejmowania decyzji i nakładania sankcji, przyznając jej dwa nowe uprawnienia 
przewidziane w rozporządzeniu 1/2003. Rada może obecnie zatwierdzać zobowiązania i 
nakładać grzywny za ich niewypełnienie. Może także nakładać kary pieniężne w wysokości, 
o której mówi rozporządzenie. Prawo nakładania kar pieniężnych może być wykonywane 
jednak wyłącznie w celu zmuszenia firmy do zaprzestania naruszenia lub wypełnienia 
nakazu. Transpozycja do prawa krajowego przepisów dotyczących uprawnienia Komisji do 
nakładania kar pieniężnych w celu nakłonienia firm do poddania się kontroli nie była 
konieczne, gdyż kodeks handlowy zawiera już przepisy karnoprawne, które można 
wykorzystać w przypadku utrudniania dochodzenia.  
 
Inne zagadnienia 
Zmianie uległo wiele innych zasad proceduralnych, służących zakończeniu procesu 
dostosowywania prawa do rozporządzenia 1/2003. Reforma dokonuje więc harmonizacji 
reguł krajowych i wspólnotowych w zakresie okresu przedawnienia przestępstw, aby 
pozwolić na pełne stosowanie mechanizmów współpracy pomiędzy Komisją a Radą ds. 
Konkurencji.  Okres przedawnienia dla naruszenia reguł konkurencji, zarówno wspólnotowy, 
jak i krajowy, wydłużono z trzech do pięciu lat, a powody zawieszenia krajowego okresu 
przedawnienia obejmują dochodzenie prowadzone przez Komisję lub właściwe organy 
krajowe w tej samej sprawie. Wspomniana harmonizacja likwiduje wszelkie przeszkody 
dotyczące pożądanych przesunięć w zakresie przydzielania spraw Radzie ds. Konkurencji i 
Komisji tam, gdzie stosowane są zasady dotyczące zawieszenia lub zamknięcia postępowania 
określone w rozporządzeniu. Z tego samego powodu w prawie krajowym zwiększono 
uprawnienia Rady ds. Konkurencji w zakresie zawieszania lub zamykania postępowań, aby 
uwzględnić sprawy rozpatrywane równolegle przez inny organ krajowy lub przejęte przez 
Komisję.  
 
Wreszcie, w ramach reformy rozszerzono na art. 81 i 82 możliwość przekazywania sporów 
sądowych dotyczących stosowania krajowych reguł konkurencji już istniejącym, wybranym i 
wyspecjalizowanym sądom. Zasada specjalistycznej jurysdykcji nie jest bezpośrednio 
powiązana ze ścisłym dostosowaniem prawa francuskiego, lecz odzwierciedla zasadę 
jednolitości i zbieżności ustanowioną w art. 3 rozporządzenia 1/2003. Uzgodnienia w sprawie 
jej wdrożenia będą przedmiotem dekretu Rady Państwa, który ma zostać przyjęty w 2005 
roku. 
  

Irlandia 
W Irlandii nie nastąpiły istotne zmiany krajowego prawa konkurencji. Jednak aby nadać moc 
prawną przepisom rozporządzenia 1/2003 wdrożono rozporządzenie 2004 (Instrument 
ustawowy 195 z 2004 r., zwany dalej „instrumentem ustawowym”). 

 
Instrument ustawowy – wyznaczone organy ochrony konkurencji 
Instrument ustawowy wyznacza wszystkie sądy, z wyjątkiem trybunału karnego dla celów art. 
5 rozporządzenia, wyznacza organ ochrony konkurencji do realizacji zadań określonych w 
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rozdziale IV, V, VII, VIII i IX rozporządzenia, wyznacza także organ ochrony konkurencji, 
prokuratora generalnego oraz sądy lub jednostki sądów, którym powierza się realizację zadań 
określonych w art. 11 ust. 1, art. 11 ust. 5, art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 2 rozporządzenia. 

 
Instrument ustawowy utrzymuje status quo w zakresie egzekwowania prawa konkurencji, 
który istniał przed wejściem w życie rozporządzenia:  
• organ ochrony konkurencji odpowiada za prowadzenie dochodzeń w sprawach 

dotyczących konkurencji; 
• organ ochrony konkurencji może wszczynać postępowania cywilne, a organ ochrony 

konkurencji i/lub prokurator generalny mogą prowadzić sprawy prawnokarne z dziedziny 
konkurencji; oraz 

• jedynie sądy mogą podejmować decyzje stwierdzające złamanie prawa krajowego i/lub 
naruszenie Traktatu WE. 

 

Włochy 
W roku 2004 nie nastąpiły żadne zmiany legislacyjne reguł konkurencji obowiązujących we 
Włoszech. 
 

Cypr 
Komisja ds. Ochrony Konkurencji (ang. Commission for the Protection of Competition, 
zwana dalej „CPC”) jest niezależnym organem administracyjnym ustanowionym w 1990 r. 
mającym za zadanie wprowadzać w życie przepisy ustawy o ochronie konkurencji 207/89 
(zwanej dalej „ustawą”). Od tego czasu pełni ona również rolę organu dochodzeniowego i 
decyzyjnego odpowiedzialnego za ochronę konkurencji. Ponadto od czasu wejścia w życie 
ustawy o kontroli koncentracji pomiędzy przedsiębiorstwami 22(I)/99 CPC uprawniona jest 
również do badania koncentracji przedsiębiorstw oraz decyduje o zatwierdzeniu, odrzuceniu 
względnie warunkowej akceptacji koncentracji. 
 
W świetle rozporządzenia 1/2003 prawo krajowe poddano w 2004 roku reformie w celu 
uwzględnienia przepisów rozporządzenia, nadając tym samym CPC status organu ochrony 
konkurencji odpowiedzialnego za stosowanie art. 81 i 82 TWE w sposób pozwalający na 
skuteczne stosowanie przepisów rozporządzenia.  W nowym akcie prawnym znajdują się 
przepisy zwiększające obecne uprawnienia CPC, takie jak rozszerzone uprawnienia w 
zakresie dochodzeń prowadzonych w pomieszczeniach przedsiębiorstwa i pomieszczeniach 
innych niż pomieszczenia przedsiębiorstwa. 
 
Główne zmiany polegają na likwidacji krajowego systemu zgłoszeń dla przedsiębiorstw 
służącego uzyskaniu atestu negatywnego lub indywidualnego wyłączenia. Zatem 
porozumienia spełniające warunki określone w dziale 5 pkt 1 istniejącej ustawy 207/89 
(odpowiednik art. 81 ust. 3) są prawomocne i wykonalne bez wydania decyzji 
administracyjnej. Również program dotyczący zwalniania karteli z grzywien i zmniejszania 
ich wymiaru, który wszedł w życie dnia 1 lutego 2003 r. i stanowi podstawę polityki 
łagodzenia sankcji w sytuacjach, w których przedsiębiorstwo biorące udział w nielegalnym 
kartelu może zgodnie z działem 4 ustawy 207/89 otrzymać pełne zwolnienie z grzywien bądź 
ich obniżenie, na mocy nowego ustawodawstwa zostanie włączony do prawa krajowego.  
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Ponadto w świetle art. 15 rozporządzenia 1/2003 Sąd Najwyższy wyda nakaz administracyjny 
w celu uwzględnienia przepisów art. 15 ust. 3, umożliwiając tym samym CPC przedkładanie 
sądom krajowym pisemnych lub ustnych uwag w sprawach dotyczących stosowania art. 81 i 
82 TWE.  
 

Łotwa 
W celu zapewnienia zdecentralizowanego stosowania wspólnotowego prawa konkurencji 
oraz wspierania Komisji Europejskiej i innych organów ochrony konkurencji Państw 
Członkowskich w dochodzeniach w ramach art. 81 i 82 TWE, w prawie konkurencji 
dokonano w 2004 r. następujących kluczowych zmian: 
 

- przyznanie Radzie ds. Konkurencji Republiki Łotewskiej uprawnień do stosowania 
wspólnotowego prawa konkurencji; 

- rozszerzenie uprawnień dochodzeniowych Rady ds. Konkurencji Republiki 
Łotewskiej; 

- wprowadzenie regulacji prawnych w odniesieniu do dochodzenia, badania i 
sankcjonowania naruszeń wspólnotowego prawa konkurencji; 

- wprowadzenie porozumień tymczasowych, które można stosować w przypadku 
dowodów świadczących o potencjalnym naruszeniu wspólnotowego prawa 
konkurencji, jeśli niepowstrzymanie takiego naruszenia mogłoby spowodować istotne 
i nieodwracalne szkody dla konkurencji; 

- wprowadzenie procedury udzielania wsparcia, która zostanie zapewniona przez Radę 
ds. Konkurencji Republiki Łotewskiej dla działań dochodzeniowych podejmowanych 
przez Komisję Europejską lub inny organ ochrony konkurencji Państw 
Członkowskich UE;  

- doprecyzowanie procedury zgłaszania/badania połączeń pomiędzy uczestnikami 
rynku. 

 
Ustawa „Zmiany w prawie konkurencji” została przyjęta przez parlament łotewski (Saeima) 
dnia 22 kwietnia 2004 r. i weszła w życie dnia 1 maja 2004 r. W 2004 r. Rada Ministrów 
przyjęła szereg rozporządzeń, które sprzyjają skutecznemu wykonywaniu zadań przez Radę 
ds. Konkurencji.  
 
Program łagodzenia sankcji 
W 2004 r. przyjęto rozporządzenie Rady Ministrów nr 862 „Procedury ustalania wysokości 
grzywien z tytułu naruszeń określonych w części pierwszej działu 11 i w dziale 13 prawa 
konkurencji” (tj. dotyczących niedozwolonych porozumień pomiędzy uczestnikami rynku i 
zapobiegania nadużywaniu pozycji dominującej). Rozporządzenie to obejmuje również 
„program łagodzenia sankcji”, czyli odstąpienie od wymierzenia grzywien lub obniżenie 
grzywien dla uczestnika horyzontalnych porozumień kartelowych z uwagi na różny poziom 
jego współpracy z Radą ds. Konkurencji.  

 
Pełne (100 %) zwolnienie z grzywny dostępne jest dla uczestnika rynku, który – jako 
pierwszy – przedstawi Radzie ds. Konkurencji dowody, o ile wspomniany uczestnik rynku 
nie był inicjatorem rozpatrywanego niedozwolonego porozumienia, nie odgrywał roli 
decyzyjnej w ramach wspomnianej niedozwolonej działalności ani nie zmuszał innych 
uczestników rynku do uczestniczenia w tej niedozwolonej działalności. Grzywny mogą ulec 
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zmniejszeniu o 49 %, jeśli inicjator naruszenia, który odgrywał wiodącą rolę w 
niedozwolonej działalności, przedstawi decydujące dowody w sprawie naruszenia.  
 
Kontrole 
Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez ustawę „Zmiana prawa konkurencji” jest 
rozszerzenie uprawnień dochodzeniowych biura Rady ds. Konkurencji. W uzupełnieniu do 
istniejących uprawnień dochodzeniowych biuro otrzymało nowe prawa, umożliwiające mu w 
oparciu o decyzję sądu i w obecności policji bez wcześniejszego powiadomienia wejście do 
pomieszczeń, pojazdów, mieszkań, pomieszczeń niemieszkalnych, budynków i innych 
nieruchomości należących do uczestników rynku, ich pracowników lub innych osób, otwarcie 
ich, a także istniejących w nich magazynów w celu przeprowadzenia kontroli towarów i 
dokumentów, które się w nich znajdują i należą do uczestników rynku i ich pracowników. 
 
Amicus curiae  
Sąd, który otrzymał skargę i wszczął sprawę w zakresie potencjalnego naruszenia 
wspólnotowego prawa konkurencji, zobowiązany jest do przekazania kopii skargi do 
łotewskiej Rady ds. Konkurencji, a następnie do przesłania duplikatu lub kopii orzeczenia do 
Rady ds. Konkurencji oraz Komisji Europejskiej. Obowiązek ten włączono do prawa 
konkurencji w celu promowania przez Radę ds. Konkurencji zasady „amicus curiae” oraz 
ułatwienia nadzoru nad wdrażaniem wspólnotowego prawa konkurencji w Państwach 
Członkowskich przez Komisję Europejską.  
 
Dostęp do akt 
Przedsiębiorstwa podejrzane o naruszenie reguł konkurencji mają prawo dostępu do akt po 
otrzymaniu od Rady ds. Konkurencji Republiki Łotewskiej zawiadomienia stwierdzającego, 
że informacje zgromadzone w trakcie dochodzenia są wystarczające dla przyjęcia decyzji 
przez Radę ds. Konkurencji Republiki Łotewskiej. Jeśli dowody zawierają tajemnice 
handlowe, akta nie są udostępniane osobom trzecim. 
 
Wyznaczone organy ochrony konkurencji 
Organem ochrony konkurencji odpowiedzialnym za stosowanie art. 81 i 82 TWE jest Rada 
ds. Konkurencji Republiki Łotewskiej. 
 
Sankcje 
Prawo konkurencji przewiduje możliwość zmniejszenia grzywien lub całkowitego zwolnienia 
z grzywien w przypadku określonych naruszeń art. 81 TWE, o ile przedsiębiorstwo 
współpracuje z Radą ds. Konkurencji.  
 

Litwa 
Przystąpienie Litwy do Unii Europejskiej oraz reforma wspólnotowych reguł konkurencji, w 
szczególności przyjęcie rozporządzenia 1/2003 i rozporządzenia 139/2004, wymagały 
stosownych zmian litewskiego prawa konkurencji. Aby ułatwić stosowanie nowych 
wspólnotowych reguł konkurencji po przystąpieniu Litwy do UE, konieczne było stworzenie 
odpowiednich, niezbędnych warunków wstępnych, głównie poprzez zmianę ustawy o 
konkurencji z 1999 r. oraz kodeksu postępowania cywilnego. W tym celu dnia 15 kwietnia 
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2004 r. parlament uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o konkurencji3, która weszła w życie 
dnia 1 maja 2004 r. 
 
Zmiana ustawy o konkurencji, obowiązująca od dnia 1 maja 2004 r., miała na celu przede 
wszystkim dostosowanie ustawodawstwa litewskiego do przepisów dorobku prawnego UE. 
Cel ten został wyraźnie zapisany w art. 1 ust. 3 ustawy o konkurencji, który stanowi, że 
ustawa ta służy harmonizacji obowiązującego na Litwie i w Unii Europejskiej prawa 
regulującego kwestie konkurencji. Ten sam art. 1 uzupełniono o ust. 4, w którym 
zamieszczono odniesienie do Załącznika zawierającego rozporządzenie 1/2003, którego 
wdrażanie następuje poprzez ustawę o konkurencji.  
 
Ponadto, ustawę o konkurencji uzupełniono o nowy rozdział VII - „Stosowanie reguł 
konkurencji Unii Europejskiej”, którego art. 47 ust. 1 stanowi, że „Rada ds. Konkurencji jest 
instytucją uprawnioną do stosowania reguł konkurencji UE, których przestrzeganie zgodnie z 
prawem konkurencji Unii Europejskiej podlega nadzorowi krajowego organu konkurencji”. 
Przepis ten zwiększa uprawnienia Rady ds. Konkurencji zapewniając równoczesne 
stosowanie  art. 81 i 82 TWE oraz ustawy o konkurencji.  

 
Porozumienia ograniczające konkurencję (art. 81) 
Zlikwidowano system wcześniejszego zgłaszania i indywidualnych wyłączeń w odniesieniu 
do porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami. Porozumienia spełniające warunki 
ustanowione dla wyłączeń grupowych winny obowiązywać od chwili ich zawarcia (ab initio) 
bez potrzeby podjęcia uprzedniej decyzji przez Radę ds. Konkurencji. W przypadku sporów 
dotyczących zgodności porozumienia z warunkami ustanowionymi dla wyłączeń grupowych, 
ciężar dowodu co do zgodności porozumienia leży po tej stronie porozumienia, która korzysta 
z wyłączenia. Analogicznie, Rada ds. Konkurencji uzasadnia zarzuty, gdy pragnie wykazać, 
że porozumienie stanowi naruszenie. Tym samym z ustawy usunięto możliwość ubiegania się 
przez przedsiębiorstwa w Radzie ds. Konkurencji o przyznanie indywidualnego wyłączenia, 
jak również obowiązek przedłożenia informacji dotyczących porozumienia zawartego na 
warunkach kwalifikujących je do wyłączenia grupowego.   
 
Kontrola połączeń 
W rozdziale poświęconym koncentracjom wprowadzono szereg ważnych nowych przepisów. 
Po pierwsze, złagodzono warunki składania zgłoszeń. Usunięto wymóg przedstawienia przez 
przedsiębiorstwa uczestniczące w koncentracji zgłoszenia w ciągu siedmiu dni od pierwszego 
działania dotyczącego koncentracji, jak również wymóg zawieszenia koncentracji po 
pierwszym działaniu do czasu podjęcia przez Radę ds. Konkurencji decyzji pozwalającej na 
kontynuowanie działań związanych z przedmiotową koncentracją. W świetle obowiązującego 
prawa oraz przed dokonaniem koncentracji przedsiębiorstwa uczestniczące w koncentracji 
mają prawo określić, kiedy dokonają zgłoszenia w Radzie ds. Konkurencji. W związku z 
powyższym zlikwidowano również sankcje za niedotrzymanie terminu przekazania 
zgłoszenia w sprawie koncentracji.  
 
Ponadto zliberalizowano także termin czteromiesięczny, jakim dysponuje Rada ds. 
Konkurencji, aby podjąć ostateczną decyzję, co oznacza, że na prawidłowo uzasadniony 
wniosek osoby zgłaszającej koncentrację może on zostać wydłużony o jeden miesiąc. Może 
to mieć szczególne znaczenie w niektórych bardziej złożonych sprawach, w których Rada ds. 

                                                 
3  Ustawa nr IX-2126 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany ustawy o konkurencji Republiki Litewskiej, uchylenia ustawy o monitorowaniu pomocy 

państwa dla przedsiębiorstw oraz zmiany art. 1 kodeksu postepowania cywilnego Republiki Litewskiej. 
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Konkurencji zamierza, pod określonymi warunkami i przy spełnieniu odpowiednich 
zobowiązań, zatwierdzić koncentrację.  
 
Po drugie, ustawa stanowi, że rozpatrywane przedsiębiorstwa zobowiązane są do uiszczenia 
opłaty w wysokości ustalonej przez rząd za złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia w sprawie 
koncentracji. 
 
Po trzecie, dla celów oceny koncentracji badanie oparte na kryterium pozycji dominującej 
uzupełniono o kryterium znaczącego ograniczenia konkurencji.  Dla uznania koncentracji za 
niedozwoloną wystarczy spełnienie jednego z wymienionych kryteriów – ustanowienia lub 
wzmocnienia pozycji dominującej lub znaczącego ograniczenia konkurencji. 
 
Po czwarte, nowe brzmienie ustawy przewiduje dodatkowe uprawnienia dla Rady ds. 
Konkurencji polegające na zobowiązywaniu przedsiębiorstw do dostarczenia zgłoszenia w 
przypadku, gdy istnieje zagrożenie, że koncentracja stworzy lub wzmocni pozycję 
dominującą bądź też znacząco ograniczy konkurencję, nawet jeśli progi obrotu określone w 
ustawie nie zostaną przekroczone. Opisana wyżej nowa procedura została wprowadzona w 
świetle doświadczeń z przeszłości, które pokazały, że na określonych rynkach (zwłaszcza 
rynkach usług) istniała możliwość dokonywania koncentracji bez zgłaszania jej Radzie ds. 
Konkurencji, ponieważ nie przekraczano minimalnego progu obrotu, nawet jeśli tworzono lub 
wzmacniano pozycję dominującą. Nowa procedura będzie miała jednak zastosowanie jedynie 
w przypadkach, w których od realizacji koncentracji upłynęło mniej niż 12 miesięcy.  
 
Sankcje 
System sankcji zreformowano zgodnie z zasadami nakładania sankcji stosowanymi przez 
Komisję Europejską. Grzywny nakładane na przedsiębiorstwa przez Radę ds. Konkurencji z 
tytułu niedozwolonych porozumień, nadużywania pozycji dominującej, dokonywania 
koncentracji podlegającej obowiązkowi zgłoszenia bez zgody Rady ds. Konkurencji, 
kontynuowanie koncentracji w czasie jej zawieszenia, niedotrzymanie warunków koncentracji 
lub zobowiązań nałożonych przez Radę ds. Konkurencji podwyższono do 10 % dochodu 
rocznego brutto w poprzednim roku obrotowym. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o 
konkurencji procedurę ustalania wysokości grzywny przyjęto uchwałą rządu nr 1591 z dnia 6 
grudnia 2004 r. 
 
Dochodzenie 
W ramach nowych przepisów wprowadzonych ustawą o konkurencji Rada ds. Konkurencji 
zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek dotyczący praktyk ograniczających konkurencję nie jak 
dotąd w ciągu 14 dni, ale w ciągu 30 dni od jego złożenia, a także podjąć decyzję o wszczęciu 
bądź odmowie wszczęcia dochodzenia. Termin zakończenia dochodzenia uległ wydłużeniu 
do pięciu miesięcy, przy czym równocześnie przewidziano możliwość przedłużania tego 
terminu każdorazowo o dalsze trzy miesiące. W przypadku braku dowodów uzasadniających 
podejrzenie naruszenia ustawy przewidziano możliwość odmowy wszczęcia dochodzenia. 
 
Inna znacząca zmiana dotyczy możliwości zakończenia dochodzenia. Zgodnie z nowymi 
przepisami ustawy o konkurencji dochodzenie można zakończyć nie tylko w przypadku, gdy 
nie nastąpiło naruszenie ustawy, ale również wówczas, gdy działania nie skutkowały 
znaczącym ograniczeniem interesów chronionych prawem, a przedsiębiorstwo podejrzewane 
o naruszenie ustawy dobrowolnie zaprzestanie działań i przedstawi Radzie ds. Konkurencji 
pisemne zobowiązanie o ich niepodejmowaniu. Dla rozpatrywanego przedsiębiorstwa 
zobowiązania takie są wiążące. W przypadku niedotrzymania zobowiązań można nałożyć 
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grzywnę w wysokości do 5 % średnich dziennych obrotów brutto w poprzednim roku 
obrotowym za każdy dzień kontynuowania naruszenia.  
 
Mając na uwadze rozporządzenie 1/2003 wprowadzono nowy przepis przewidujący 
wykorzystanie środków przymusu. Przepis stanowi, ze wykorzystanie środków przymusu w 
trakcie kontroli przeprowadzanych przez Komisję Europejską wymaga uprzedniej zgody 
Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie.  
 
Jako że zgodnie z rozporządzeniem 1/2003 prawa i obowiązki w zakresie bezpośredniego 
stosowania art. 81 i 82 TWE zostały nałożone także na sądy krajowe, ustawa o konkurencji 
reguluje specyfikę postępowań sądowych w sprawach dotyczących konkurencji. Z tego 
powodu kodeks postępowania cywilnego uzupełniono o przepis stanowiący, że sprawy 
dotyczące konkurencji, z wyjątkiem spraw określonych w ustawie o konkurencji, 
rozpatrywane są zgodnie z zasadami kodeksu. Po otrzymaniu skargi dotyczącej stosowania 
art. 81 i 82 TWE sąd winien o tym fakcie powiadomić Komisję Europejską i Radę ds. 
Konkurencji. Komisja Europejska i Rada ds. Konkurencji mogą, z własnej inicjatywy, 
przedstawiać uwagi dotyczące stosowania art. 81 i 82 TWE, składać wyjaśnienia, dowody i 
uczestniczyć w ich rozpatrywaniu, a także zgłaszać wnioski.  
 
Nowy art. 50 ustawy o konkurencji określa, że przedsiębiorstwa, których uzasadnione 
interesy naruszono wskutek działań sprzecznych z art. 81 i 82 TWE lub innych działań 
ograniczających konkurencję, mają prawo odwołać się do Sądu Okręgowego w Wilnie, 
składając skargę dotyczącą zaprzestania nielegalnych działań oraz przyznania rekompensaty 
za powstałe szkody. Zatem Sąd Okręgowy w Wilnie posiada wyłączne uprawnienia do 
rozpatrywania spraw dotyczących zadośćuczynienia za szkody powstałe wskutek wyżej 
wymienionych praktyk ograniczających konkurencję. 
 

Luksemburg 
Ustawą o konkurencji z dnia 17 maja 2004 r. Luksemburg zmienił swoje ustawodawstwo w 
zakresie dwóch zagadnień: 

• ustawa wprowadziła do prawa luksemburskiego zakaz niedozwolonych porozumień i 
nadużywania pozycji dominującej na zasadach identycznych jak w art. 81 i 82 TWE (z 
wyjątkiem odniesienia do skutków takich praktyk dla wymiany handlowej wewnątrz 
Wspólnoty); 

• ustawa dostosowała struktury instytucjonalne Luksemburga  w taki sposób, aby 
spełniały wymagania rozporządzenia 1/2003, ustanawiając niezależny organ ochrony 
konkurencji w postaci niezależnej jednostki administracyjnej – Rady ds. Konkurencji; 
zadaniem Rady ds. Konkurencji jest monitorowanie stosowania prawa konkurencji, 
zarówno krajowego, jak i wspólnotowego, poprzez orzekanie o naruszeniu jego reguł i 
nakładanie na sprawców naruszeń zobowiązań mających na celu zaprzestanie 
naruszeń oraz grzywien.  

 
Rada ds. Konkurencji otrzymuje wsparcie ze strony Inspektoratu ds. Konkurencji, który nie 
jest bezpośrednio zależny od Rady ds. Konkurencji, ale jest służbą podległą ministrowi 
odpowiedzialnemu za sprawy gospodarcze (obecnie: Minister ds. Gospodarczych i Handlu 
Zewnętrznego), która prowadzi dochodzenia i postępowania wyjaśniające zarówno w 
sprawach objętych prawem luksemburskim, jak i w sprawach objętych prawem 
wspólnotowym.  
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Uprawnienia obu wspomnianych organów i stosowane przez nie procedury w dużym stopniu 
opierają się na rozporządzeniu 1/2003: 

• Inspektorat ds. Konkurencji posiada szerokie uprawnienia dochodzeniowe: wnioski o 
informacje, przyjmowanie uwag, kontrole i przeszukania pomieszczeń 
przedsiębiorstwa oraz pomieszczeń niebędących pomieszczeniami przedsiębiorstwa i 
zajmowanie dokumentów (przeszukanie i zajmowanie dokumentów wymaga zgody 
sądu), powoływanie ekspertów; 

• przewodniczący Rady ds. Konkurencji może zarządzić środki tymczasowe; 
• istnieje możliwość nałożenia różnych sankcji: środków przymusu proporcjonalnych 

do podejrzewanego naruszenia  i niezbędnych do jego skutecznego zakończenia, 
grzywien, okresowych kar pieniężnych; 

• Rada ds. Konkurencji może stosować programy łagodzenia sankcji; 
• Rada ds. Konkurencji może nadać moc wiążącą zobowiązaniom proponowanym przez 

przedsiębiorstwa; 
• ochrona tajemnicy handlowej i informacji poufnych: w tej sprawie istnieje możliwość 

złożenia wniosku do przewodniczącego Rady ds. Konkurencji; 
• członkowie Rady ds. Konkurencji i Inspektoratu ds. Konkurencji oraz eksperci 

powołani przez Inspektorat ds. Konkurencji związani są tajemnicą zawodową; 
• zagwarantowane są prawa stron do obrony: pisemne zgłoszenie zastrzeżeń przez 

Inspektorat ds. Konkurencji, dostęp do akt, wysłuchanie przez Radę ds. Konkurencji 
przed przyjęciem decyzji, odwołanie od wszelkich decyzji do sądu administracyjnego; 

• Rada ds. Konkurencji i Inspektorat ds. Konkurencji muszą współpracować z Komisją 
Europejską oraz organami ochrony konkurencji Państw Członkowskich w zakresie 
wymiany informacji czy dokumentów; 

• Rada ds. Konkurencji i Inspektorat ds. Konkurencji wspierają Komisję Europejską w 
stosowaniu rozporządzenia 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł 
konkurencji i rozporządzenia 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw; 

• Inspektorat ds. Konkurencji współpracuje z sądami krajowymi. 
 
Obydwa wyżej wymienione organy ochrony konkurencji zostały ustanowione ostatecznie 
dopiero pod koniec października 2004 r., z chwilą powołania ich członków.  
 

Węgry 
Prezes węgierskiego organu ochrony konkurencji – Gazdasági Versenyhivatal (zwanego dalej 
„GVH”) oraz przewodniczący Rady ds. Konkurencji GVH w grudniu 2003 r. wydali dwa 
obwieszczenia, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2004 r. Obwieszczenia te to: 
 
Obwieszczenie 2/2003 w sprawie sposobu ustalania grzywien w sprawach dotyczących 
ochrony konkurencji 
Obwieszczenie to sprawia, że sposób ustalania wysokości grzywien przez GVH staje się 
publiczny i przejrzysty. Metoda pod kilkoma względami różni się od tej opisanej w 
Wytycznych wspólnotowych w sprawie metody ustalania grzywien. W przeciwieństwie do 
wytycznych wspólnotowych nie definiuje ona kwot grzywien dla określonych poziomów lub 
rodzajów naruszenia, opiera się natomiast na dwuetapowym procesie. W pierwszym etapie 
punkty przypisywane są do określonych cech wykroczenia, w wyniku czego określa się 
podstawową kwotę grzywny. Czynniki, takie jak ciężar naruszenia (w tym zagrożenie dla 
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konkurencji i wpływ naruszenia na rynek), a ponadto postawa wobec naruszenia (aktywna lub 
pasywna), możliwość przypisania naruszenia itd. ocenia się w skali stupunktowej. W drugim 
etapie wyliczeń rozpatruje się określone czynniki korygujące, jak np. czas trwania i 
powtarzalność naruszenia. Jeżeli istnieje możliwość określenia zysków wynikających z 
naruszenia, ich wysokość ulega potrojeniu i służy jako dalsza podstawa wyliczeń. Wynik 
obliczeń nie może przekroczyć dopuszczonej prawem górnej granicy 10 % obrotów 
przedsiębiorstwa netto za poprzedni rok obrotowy, a grzywna może także zostać złagodzona 
w przypadku, gdy sprawa objęta jest programem dotyczącym łagodzenia sankcji.  

 
Obwieszczenie 3/2003 w sprawie stosowania polityki łagodzenia sankcji 
GVH opracował system łagodzenia sankcji w pełni zgodny ze wspólnotowym programem 
łagodzenia sankcji. Najważniejsze cechy węgierskiej polityki łagodzenia sankcji odpowiadają 
cechom opisanym w obwieszczeniu WE. 
 
Z uwagi na zawarty w Układzie Europejskim obowiązek zbliżenia przepisów na Węgrzech 
znowelizowano dwa rozporządzenia dotyczące wyłączeń grupowych, jako że rozporządzenia 
WE w sprawie wyłączeń grupowych, które służyły za podstawę pierwotnych węgierskich 
rozporządzeń o wyłączeniach grupowych uległy wcześniej zmianie. Wspomniane dwa 
rozporządzenia to: 
− rozporządzenie rządu nr 18/2004 (II.13.) w sprawie wyłączenia od zakazu ograniczania 

konkurencji określonych grup umów ubezpieczeniowych, 
− rozporządzenie rządu nr 19/2004 (II.13.) w sprawie wyłączenia od zakazu ograniczania 

konkurencji określonych grup porozumień wertykalnych w sektorze motoryzacyjnym, 
 
Dwa nowe węgierskie rozporządzenia dotyczące wyłączeń grupowych zasadniczo powielają 
odpowiednie regulacje wspólnotowe. 
 
Wskutek przystąpienia Węgier do UE, ustawa X z 2002 r. „w sprawie wydania decyzji Rady 
Stowarzyszenia nr 1/2002 zastępującej decyzję Rady Stowarzyszenia nr 2/96 w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji przyjętych na mocy art. 62 ust. 3 Układu 
Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Republiką Węgierską z jednej strony a 
Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony” straciło znaczenie 
oraz utraciło moc z dniem 1 maja 2004 r. 
 
Ustawa XXXI z 2003 r. zmieniająca węgierskie prawo konkurencji w związku z 
przystąpieniem weszła w życie dnia 1 maja 2004 r. Przepisy tej ustawy miały na celu 
wyłącznie wprowadzić zasady kluczowe dla węgierskich organów ochrony konkurencji i 
sądów krajowych stosujących wspólnotowe prawo konkurencji, aby mogły one skutecznie 
realizować zadania wynikające z reguł wspólnotowych. 
 

Malta 
Po przystąpieniu Malty do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. dokonano szeregu zmian 
ustawy o konkurencji (rozdział 379, zbiór maltańskich aktów prawnych). Zmiany, przede 
wszystkim, nadają Urzędowi ds. Uczciwej Konkurencji uprawnienia do badania 
podejrzewanych naruszeń art. 81 i 82 TWE oraz umożliwiają Komisji ds. Uczciwego Handlu 
stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji w powiązaniu z krajowym prawem konkurencji 
w odniesieniu do antykonkurencyjnych praktyk mających wpływ na wymianę handlową 
między Państwami Członkowskimi. Ustawa III z 2004 r., która weszła w życie dnia 1 maja 
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2004 r., dostosowała tym samym ustawę o konkurencji do przepisów rozporządzenia 1/2003. 
Główne zmiany są następujące: 
 
Wykładnia 
Artykuł 2 ustawy o konkurencji definiuje wybrane pojęcia i sformułowania używane w 
ustawie. Niektóre z tych definicji zmieniono, aby uwzględnić zdecentralizowane badanie i 
stosowanie art. 81 i 82 TWE odpowiednio przez Urząd ds. Uczciwej Konkurencji oraz 
Komisję ds. Uczciwego Handlu. Kilka najważniejszych zmian przedstawiono poniżej, 
wyróżniając je podkreśleniem i kursywą: 
 
• „właściwy rynek” oznacza rynek produktów w obrębie terytorium Malty lub ograniczony 

do określonego regionu lub miejscowości w obrębie terytorium Malty, lub poza jej 
terytorium, ograniczony lub nieograniczony do wybranego okresu czasu lub pory roku; 

 
• „praktyka ograniczająca konkurencję” oznacza porozumienie pomiędzy 

przedsiębiorstwami, decyzję związku przedsiębiorstw lub uzgodnioną praktykę, zakazane 
na mocy art. 5 niniejszej ustawy lub art. 81 Traktatu WE lub nadużycie przez jedno lub 
więcej przedsiębiorstw pozycji dominującej, zakazanej na mocy art. 9 niniejszej ustawy 
lub art. 82 Traktatu WE. 

 
Ponadto art. 2 ustawy uzupełniono o nowe definicje dotyczące: „Traktatu WE”, „Komisji 
Europejskiej”, „Państw Członkowskich” i „krajowego organu ochrony konkurencji”. 
 
Zmiana kluczowych przepisów (art. 5 i 9) 
Artykuł 5 ust. 1 ustawy zakazuje 

„wszelkich porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, decyzji związków 
przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami 
mającymi za cel lub skutek zapobieganie, ograniczanie lub zakłócanie 
konkurencji na całym terytorium Malty lub jego części...” 
 

Zawiera on obecnie dwa nowe ustępy 5 i 6, które wdrażają art. 3 rozporządzenia 1/2003, o 
następującym brzmieniu: 

5. Artykuł 81 Traktatu WE stosuje się także, gdy porozumienia pomiędzy 
przedsiębiorstwami, decyzje związków przedsiębiorstw lub uzgodnione 
praktyki mogą znacznie wpływać na wymianę handlową pomiędzy Maltą a 
jednym lub więcej Państwami Członkowskimi. 
 
6. Ustępów 1, 2 i 3 nie stosuje się w odniesieniu do zakazu zawierania 
porozumień, decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk, 
które mogą wpłynąć na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi, 
ale które nie ograniczają konkurencji w rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu WE 
lub które spełniają warunki określone w art. 81 ust. 3 Traktatu WE lub które 
wchodzą w zakres rozporządzenia dotyczącego stosowania art. 81 ust. 3 
Traktatu WE.” 

 
Artykuł 9, który poprzednio zabraniał jedynie nadużywania pozycji dominującej na całym 
terytorium Malty lub jego części, zawiera obecnie również nowy ust. 5, który stanowi, co 
następuje: 
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„Artykuł 82 Traktatu WE stosuje się również, gdy jakiekolwiek nadużycie 
popełnione przez przedsiębiorstwo może wpłynąć na wymianę handlową 
między Maltą a jednym Państwem Członkowskim lub ich większą liczbą.” 
 

Zmiana przepisów proceduralnych 
Skreślono art. 7 (w sprawie wyłączeń indywidualnych) i art. 10 (w sprawie atestów 
negatywnych), w wyniku czego przedsiębiorstwa muszą samodzielnie ocenić, czy spełniają 
warunki uzyskania wyłączenia określone w art. 5 ust. 3, czy też nie. 

 
Przedsiębiorstwo lub związek przedsiębiorstw pragnące skorzystać z art. 5 ust. 3 zobowiązane 
są dowieść spełnienia warunków określonych w niniejszym ustępie (art. 5 ust. 4). 
 
Rozszerzenie uprawnień dochodzeniowych (art. 12) 
Zmiany wprowadzone w art. 12 ust. 1 poszerzyły uprawnienia dyrektora Urzędu ds. Uczciwej 
Konkurencji w zakresie wszczynania dochodzeń. Dochodzenia prowadzi się zatem na 
następujących zasadach: 

 z jego własnej inicjatywy, lub 
 na wniosek właściwego ministra do spraw handlu, lub 
 na podstawie uzasadnionej, pisemnej skargi złożonej przez  skarżącego dotyczącej 

złamania przepisów ustawy, lub na wniosek wyznaczonego krajowego organu ochrony 
konkurencji, Państwa Członkowskiego lub Komisji Europejskiej. 

 
Artykuł 12a ust. 1 określa uprawnienia dyrektora w zakresie wydawania, po zakończeniu 
dochodzenia, uzasadnionej decyzji stwierdzającej naruszenie zgodnie z art. 5 i/lub 9 (jeśli 
ogranicza się do zasięgu lokalnego). Jednak w przypadku poważnego naruszenia art. 5 ust. 1 
i/lub art. 9 ust. 1, art. 12a ust. 2 zobowiązuje dyrektora do sporządzenia sprawozdania z ustaleń 
postępowania na ręce Komisji ds. Uczciwego Handlu. Artykuł 12a ust. 3 dodano ustawą II z 
2004 r., aby rozszerzyć obowiązki dyrektora w tym zakresie na domniemane naruszenie art. 81 
i/lub 82. W obu przypadkach Komisja ds. Uczciwego Handlu odpowiada zatem za 
stwierdzenie naruszenia bądź jego brak. 
 
Zmieniono także art. 33 ust. 2 określający uprawnienia ministra do spraw handlu w zakresie 
wydawania rozporządzeń dotyczących określonych zagadnień w ramach ustawy o konkurencji 
w taki sposób, że przewiduje obecnie uprawnienia w zakresie wydawania regulacji 
pozwalających na stosowanie rozporządzenia 1/2003. Regulacje takie mogą obejmować 
zwłaszcza: 

i) uprawnienia na rzecz Urzędu ds. Uczciwej Konkurencji w zakresie prowadzenia 
dochodzeń, współpracy i wymiany informacji z krajowymi organami ochrony 
konkurencji;  
ii) procedurę współpracy pomiędzy Komisją ds. Uczciwego Handlu, Komisją 
Europejską, sądami krajowymi i organami ochrony konkurencji; 
iii) uprawnienia do uchylenia lub zmniejszenia grzywny stosowanej w dochodzeniach 
dotyczących karteli. 

 
Środki zaradcze w przypadku naruszenia 
Artykuł 13 całkowicie zastąpiono ustawą III z 2004 r. przyznającą dyrektorowi Urzędu ds. 
Uczciwej Konkurencji w przypadku decyzji stwierdzającej naruszenie art. 5 ust. 1 i/lub 9 ust. 
1 ustawy o konkurencji uprawnienia do wydawania, według własnego uznania, zarządzeń w 
sprawie zaprzestania działania i/lub zarządzeń w sprawie zgodności. W wypadku poważnych 
naruszeń art. 5 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy oraz naruszeń art. 81 i 82 TWE wyłącznie Komisja 
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ds. Uczciwego Handlu posiada uprawnienia do wydawania zarządzeń w sprawie zaprzestania 
działania i/lub zarządzeń w sprawie zgodności. 

• Zarządzenie w sprawie zaprzestania działania oznacza zarządzenie nakazujące 
niezwłoczne zaprzestanie udziału w przedmiotowym porozumieniu, decyzji, praktyce 
lub postępowaniu; 

• Zarządzenie w sprawie zgodności określa środki zaradcze mające wpłynąć na 
postępowanie przedsiębiorstwa lub środki zaradcze o charakterze strukturalnym 
(proporcjonalne do popełnionego naruszenia) skierowane do przedsiębiorstwa lub 
przedsiębiorstw rozpatrywanych w związku z zamiarem natychmiastowego i 
skutecznego zakończenia naruszenia. 

- środki zaradcze o charakterze strukturalnym można nałożyć jedynie wówczas, 
gdy nie ma równie skutecznego środka zaradczego mającego wpłynąć na 
postępowanie przedsiębiorstwa lub też gdy równie skuteczny środek zaradczy 
mający wpłynąć na postępowanie przedsiębiorstwa stanowiłby dla 
rozpatrywanego przedsiębiorstwa większe obciążenie niż środek zaradczy o 
charakterze strukturalnym. 

 
Zmiany uwzględniające „bezpośrednie stosowanie” art. 81 TWE 
Przed wprowadzeniem ustawy III z 2004 r. poprzedni art. 16 ust. 1 ustawy o konkurencji 
przewidywał, że w przypadku gdy Komisja ds. Uczciwego Handlu uznała jakiekolwiek 
porozumienie, decyzję lub praktykę za naruszenie przepisów art. 5, osoba, która po 
opublikowaniu takiej decyzji podjęła działanie oparte na takim porozumieniu, decyzji lub 
praktyce była winna wykroczenia przeciwko przytoczonemu artykułowi. Nowy art. 16 ust. 1 
stanowi, iż: 
 

„Osoba podejmująca działania sprzeczne z art. 5 i/lub 9 niniejszej ustawy i/lub 
art. 81 i/lub 82 Traktatu WE popełnia wykroczenie przeciwko przepisom 
niniejszej ustawy.” 
 

Zgodnie z powyższym sankcje karne (zob. poniżej) można obecnie nakładać za naruszenia 
popełnione nawet przed podjęciem przez Urząd ds. Uczciwej Konkurencji lub Komisję ds. 
Uczciwego Handlu stosownych decyzji stwierdzających naruszenie i niezależnie od tego, czy 
naruszeń wskutek takiej decyzji zaprzestano. 
 
Wymiana informacji 
Artykuł 33 ust. 2, który przewiduje dla właściwego ministra do spraw handlu uprawnienie do 
wydawania rozporządzeń związanych z określonymi sprawami w ramach ustawy o 
konkurencji, zmieniono między innymi, aby wprowadzić „uprawnienia dla Urzędu ds. 
Uczciwej Konkurencji w zakresie prowadzenia wspólnych dochodzeń, współpracy i wymiany 
informacji z innymi krajowymi organami ochrony konkurencji”, jak również „procedurę 
współpracy pomiędzy Komisją ds. Uczciwego Handlu, Komisją Europejską, krajowymi 
sądami i organami ochrony konkurencji”. 

 
Sankcje 
Ustawa o konkurencji przewidywała sankcje karne z tytułu naruszenia przepisów ustawy od 
czasu jej wejścia w życie w 1995 r. Kary takie mają charakter pieniężny, a w przypadku 
naruszeń art. 5 i/lub 9 ustawy, polegają na grzywnie sięgającej od 1 do 10 % obrotów 
przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za naruszenie, przy czym grzywna taka nie może być 
niższa niż 3 000 lirów maltańskich. 
 



 

 24

Regulamin wewnętrzny Komisji ds. Uczciwego Handlu 
Ustawą III z 2004 r. zmieniono również harmonogram do ustawy o konkurencji określający 
wybrane zasady proceduralne w odniesieniu do Komisji ds. Uczciwego Handlu, aby dać 
wyraz przystąpieniu Malty do UE. 
 
Zasada 8 lit. c) harmonogramu dotyczy posiadanych przez Komisję Europejską, we 
wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem art. 81 i/lub 82 TWE,  możliwości 
składania wniosków do Komisji ds. Uczciwego Handlu w jakiejkolwiek sprawie, jak również 
przedstawiania dokumentów lub innych dowodów związanych ze sprawą. Ponadto zmieniono 
brzmienie zasady 13 celem doprecyzowania, że dokonując wykładni ustawy Komisja ds. 
Uczciwego Handlu odwołuje się do orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, jak również odnośnych decyzji i oświadczeń 
Komisji Europejskiej, w tym do wykładni i prawodawstwa wtórnego dotyczącego 
konkurencji. 
 

Niderlandy 
Stosowanie reguł konkurencji Wspólnoty Europejskiej (rozdział 10 ustawy o konkurencji, 
dział 88) 
Dyrektor generalny wyznaczony został jako niderlandzki organ ochrony konkurencji, zgodnie 
z rozporządzeniem 1/2003, oraz jako właściwy organ, zgodnie z rozporządzeniem 139/2004. 
Winien on wykonywać istniejące uprawnienia zgodnie z rozporządzeniami opartymi na art. 
83 TWE w celu stosowania art. 81 i 82 TWE, jak również istniejące uprawnienia wynikające 
z art. 84 TWE w celu określenia dopuszczalności porozumień, których celem lub skutkiem 
jest zapobieganie, ograniczanie lub zakłócanie konkurencji, oraz nadużywania pozycji 
dominującej na wspólnym rynku. 

 
Sankcje / podwyższenie maksymalnej grzywny nakładanej na stronę naruszającą obowiązek 
współpracy (art. 69 ustawy o konkurencji) 
Dyrektor generalny może nałożyć na stronę, która swoim postępowaniem narusza dział 
5:20(1) ustawy o ogólnych przepisach administracyjnych w odniesieniu do urzędników 
zgodnie z działem 50(1), działem 52(1) lub działem 89g(1) grzywnę nieprzekraczającą 
450 000 EUR lub, jeśli dotyczy to przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw i kwota ta 
jest większa, grzywnę nieprzekraczającą 1 % obrotów przedsiębiorstwa lub, odpowiednio, 
połączonych obrotów przedsiębiorstwa składającego się na związek przedsiębiorstw w roku 
obrotowym poprzedzającym decyzję. 

 
Inne zagadnienia 
Likwidacja systemu zgłaszania porozumień (art. 17 ustawy o konkurencji) i wprowadzenie 
systemu wyłączeń ustawowych (art. 6 ust. 3 ustawy o konkurencji). 
 

Austria 
W 2004 r. opracowano projekty ustaw w celu zmiany ustawy o konkurencji i przyjęcia nowej 
ustawy kartelowej. Wdrożenie procedury oceny (konsultacje publiczne) zaplanowano na zimę 
2005 r. 
 
Po ostatniej reformie, która miała przede wszystkim charakter instytucjonalny, istnieje 
konieczność ściślejszego merytorycznego dostosowania austriackiej ustawy o konkurencji do 
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prawa wspólnotowego. Kluczowy element reformy stanowi wprowadzenie systemu wyłączeń 
ustawowych oraz przepisów ściśle opartych na art. 81 i 82 TWE. Wyraźne zapisanie w 
ustawie możliwości przyznania statusu świadka koronnego winno dalej poprawiać 
skuteczność egzekwowania przepisów.  
 

Polska 
W Polsce reguły konkurencji określa Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (zwana dalej „ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów”, 
„polską ustawą o konkurencji”), która weszła w życie dnia 1 kwietnia 2001 r. Ustawa ta jest 
zgodna z prawodawstwem UE, a w szczególności z art. 81 i 82 TWE. Artykuł 5 ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów4 zakazuje porozumień, których celem lub skutkiem jest 
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób reguł konkurencji, a art. 8 
zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku. 
 
Zakaz zapisany w art. 5 nie ma zastosowania do porozumień zawieranych między stronami, 
których łączny udział w rynku nie przekracza 5 % dla porozumień horyzontalnych i 10 % dla 
porozumień wertykalnych, o ile naruszenie nie obejmuje ustalania cen, ograniczania lub 
kontrolowania produkcji, podziału rynków lub uzgadniania warunków składanych ofert przez 
przedsiębiorców przystępujących do przetargu publicznego. 
 
Rada Ministrów może wydać na mocy art. 7 rozporządzenie w wyłączeniu grupowym. 
Obecnie obowiązuje 5 takich rozporządzeń. System zgłaszania indywidualnych wyłączeń 
nigdy w Polsce nie istniał. 
 
Na mocy polskiej ustawy o konkurencji obowiązki organu antymonopolowego powierzono 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).  Postępowania 
wyjaśniające lub antymonopolowe mogą zostać wszczęte przez Prezesa Urzędu w wyniku 
zawiadomienia lub z urzędu. Prezes Urzędu posiada również uprawnienia do zarządzania 
kontroli przeprowadzonych postępowań. 
 
Uprawnienia dochodzeniowe polskiego organu ochrony konkurencji 
Prezes Urzędu może zwracać się do przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw o 
przedstawienie wszelkich niezbędnych informacji. Uprawniony urzędnik UOKiK lub 
Inspekcji Handlowej („inspektor”) ma prawo: 
• wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków 

transportu kontrolowanego przedsiębiorcy oraz żądania udostępnienia dokumentów 
związanych z przedmiotem kontroli, a także sporządzania z nich notatek; 

• żądania od kontrolowanego przedsiębiorcy ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu 
kontroli; 

• dokonania przeszukania pomieszczeń za zgodą sądu antymonopolowego, udzieloną na 
wniosek Prezesa Urzędu. Przy przeszukaniu inspektor może (na polecenie Prezesa 
Urzędu) korzystać z pomocy funkcjonariuszy policji; 

• zajęcia dokumentów mogących stanowić dowód w sprawie. 
 
Prezes Urzędu ma również prawo wzywać i przesłuchiwać świadków oraz prowadzić 
przesłuchania, na które może wezwać strony i świadków, a także zażądać opinii biegłych. 

                                                 
4  Jeśli nie podano inaczej, wszystkie artykuły przytoczone w rozdziale poświęconym Polsce pochodzą z  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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W przypadku, gdy informacje przedłożone przez przedsiębiorstwo w toku postępowania są 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd lub gdy przedsiębiorstwo odmówi przedłożenia 
informacji żądanych przez organ w toku postępowania lub odmówi współdziałania  z 
organem w toku kontroli Prezes Urzędu ma prawo nałożyć na rozpatrywane przedsiębiorstwo 
karę pieniężną w maksymalnej wysokości 50 000 000 EUR. 
 
Informacje zgromadzone przez Prezesa Urzędu w toku postępowania mogą być wykorzystane 
jedynie w innych postępowaniach prowadzonych przez organ ochrony konkurencji lub w 
postępowaniach karnych. 
 
W przypadku potwierdzenia w toku postępowania antymonopolowego istnienia praktyk 
ograniczających konkurencję Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu porozumienia lub 
praktyki za ograniczającą konkurencję, nakazującą zaniechanie jej stosowania oraz 
nakładającą kary na przedsiębiorców uczestniczących w naruszeniu (możliwość nałożenia kar 
pieniężnych w wysokości do 10 % obrotu osiągniętego w roku rozliczeniowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary). Na mocy polskiej ustawy o konkurencji od decyzji 
Prezesa Urzędu przysługuje odwołanie do sądu antymonopolowego. 
 
Przepisy dotyczące koncentracji przedsiębiorców zawarte w ustawie z 2000 r. są bardzo ściśle 
oparte na przepisach rozporządzenia WE w sprawie połączeń. Zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji przekracza 
50 000 000 EUR (art. 12). Artykuł 13 zawiera wykaz przypadków, w których zamiar 
koncentracji nie podlega zgłoszeniu.  W ramach obowiązujących w Polsce zasad w sprawie 
kontroli koncentracji stosuje się ocenę „istotnych przeszkód na drodze skutecznej 
konkurencji”.  Ponadto, o ile zajdzie taka potrzeba, polska ustawa o konkurencji określa 
powody wydania przez Prezesa Urzędu warunkowej zgody. 
 
Streszczenie najważniejszych zmian legislacyjnych 
Dnia 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o ochronie konkurencji i 
konsumentów. Celem opisanych wyżej zmian była harmonizacja zasad polskiej polityki 
konkurencji z przepisami wspólnotowymi, zwłaszcza z przyjętymi ostatnio rozporządzeniem 
1/2003 i rozporządzeniem 139/2004. W wyniku przedmiotowych zmian Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczono jako organ ochrony konkurencji 
odpowiedzialny za stosowania art. 81 i 82 TWE. Do polskiego prawa wprowadzono nowe 
środki, które istniały w prawodawstwie UE, takie jak środki tymczasowe, zobowiązania, 
programy łagodzenia sankcji. 
 
W celu pełnego dostosowania polskich reguł konkurencji do rozporządzenia 1/2003 
zreformowano zasady proceduralne dotyczące roszczeń z tytułu odmowy wszczęcia, 
zawieszenia lub zamknięcia postępowania. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 
objęła także nowe przepisy w zakresie wymiany informacji, kontroli i przeszukań. 
 
Badanie oparte na kryterium pozycji dominującej zastąpiono oceną istotnych przeszkód na 
drodze skutecznej konkurencji – zgodnie z art. 17 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której nie powstanie lub 
nie umocni się pozycja dominująca na rynku i wskutek czego konkurencja na rynku nie 
zostanie istotnie ograniczona. W wyniku zaleceń i uwag instytucji UE i OECD uchylono art. 
13 ust. 2. Stanowił on, że nie podlegał zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli łączny udział 
stron w rynku nie przekraczał 20 %. Uchylono także art. 94 ust. 4, w wyniku czego od dnia 1 
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maja 2004 r. polskie prawo nie dopuszcza możliwości dokonania ex post zgłoszenia zamiaru 
koncentracji. 
 
W odniesieniu do postępowań sądowych w sprawach dotyczących konkurencji: 
• w sprawach dotyczących konkurencji wprowadzono dodatkową instancję sądową – 

możliwość składania odwołań od orzeczeń sądu antymonopolowego do Sądu 
Apelacyjnego (uprzednio strony mogły wnosić o kasację orzeczenia sądu 
antymonopolowego do Sądu Najwyższego), z uwagi na wejście w życie dnia 18 sierpnia 
2004 r. zmian do kodeksu postępowania cywilnego; 

• w wyniku zmiany kodeksu postępowania cywilnego obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. 
polskie ustawodawstwo przewiduje procedurę amicus curiae w sprawach dotyczących 
konkurencji. 

 
Wyznaczone organy ochrony konkurencji 
Z dniem 1 maja 2004 r. stosowanie art. 81 i 82 TWE powierzono Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Art. 24 ust. 1 lit. a) polskiej ustawy o konkurencji określa 
powody takiego mianowania. 
 
Program łagodzenia sankcji 
Zmiany polskiej ustawy o konkurencji objęły dodanie nowych przepisów w zakresie 
programów łagodzenia sankcji w stosunku do przedsiębiorstw, które dostarczą informację o 
istnieniu kartelu (art. 103a i 103b). Przedsiębiorstwo biorące udział w kartelu, które jako 
pierwsze z uczestników dostarczy organowi ochrony konkurencji informację wystarczającą 
do wszczęcia postępowania antymonopolowego lub dowód umożliwiający wydanie decyzji w 
sprawie istnienia kartelu może zostać całkowicie zwolnione z kary pieniężnej, pod 
warunkiem spełnienia określonych warunków (współpracy w toku postępowania, 
niezwłocznego zaprzestania uczestnictwa w kartelu, nie bycia inicjatorem zawarcia kartelu i 
nie nakłaniania innych przedsiębiorców do uczestnictwa w kartelu, przy czym informacje lub 
dowody dostarczone przez wnioskodawcę nie mogą znajdować się w posiadaniu organu). W 
ramach polskiego programu łagodzenia sankcji możliwe jest obniżenie kary pieniężnej dla 
przedsiębiorstw uczestniczących w kartelu, które dostarczą Prezesowi UOKiK dowodów na 
istnienie kartelu, lecz nie spełniają warunków wymaganych dla odstąpienia od nałożenia kary 
pieniężnej. Zasady rozpatrywania wniosków o złagodzenie sankcji określono w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r., które weszło w życie dnia 22 
czerwca 2004 r. 
 
Kontrole 
Zgodnie z art. 22 rozporządzenia 1/2003 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może wyrazić zgodę na udział pracownika krajowego organu ochrony 
konkurencji w kontroli. 
 
Począwszy od dnia 1 maja 2004 r. na mocy art. 61a ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów polski organ ochrony konkurencji może bez wszczynania odrębnego 
postępowania przeprowadzić kontrolę, w tym dokonać przeszukania, jeżeli przedsiębiorstwo 
sprzeciwia się przeprowadzeniu przez Komisję lub krajowy organ ochrony konkurencji 
kontroli w toku postępowania prowadzonego na podstawie rozporządzenia 1/2003 lub 
rozporządzenia 139/2004. Może on również przeprowadzić kontrolę bez wszczynania 
odrębnego postępowania w przypadku określonym w art. 22 rozporządzenia 1/2003 lub art. 
12 rozporządzenia 139/2004. 
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Nowo przyjęty art. 58 ust. 1a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że w 
przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie poważnego 
naruszenia, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli może wystąpić polski organ ochrony 
konkurencji przed wszczęciem postępowania antymonopolowego. 
 
Głównym powodem przyjęcia nowych przepisów w zakresie kontroli i przeszukań było 
wyposażenie polskich organów ochrony konkurencji w bardziej skuteczne narzędzia służące 
ustalaniu stanu faktycznego – z tego względu poszerzono katalog dokumentów i pomieszczeń 
niebędących pomieszczeniami przedsiębiorstwa, które stanowią przedmiot przeszukań. 
 
Amicus curiae  
Zmiana polskiej ustawy o konkurencji z 2004 r. wprowadziła do polskiego systemu prawnego 
procedurę amicus curiae. Artykuł 479.6a kodeksu postępowania cywilnego przyznaje 
właściwym organom ochrony konkurencji uprawnienie do przedstawiania ustnie lub pisemnie 
poglądów dotyczących stosowania art. 81 i 82 TWE. 
 
Wymiana informacji 
W celu harmonizacji polskiego prawa z przepisami dotyczącymi wymiany informacji 
zawartymi w rozporządzeniu 1/2003 zmieniono art. 65, dodając do niego ust. 3 pozwalający 
na wykorzystanie (na podstawie rozporządzenia 1/2003) informacji uzyskanych przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w toku postępowania. Informacje otrzymane 
przez UOKiK na mocy art. 12 rozporządzenia 1/2003 mogą być wykorzystane jedynie w toku 
tego postępowania na warunkach, na jakich zostały przekazane, włączając w to 
niewykorzystanie informacji do nałożenia sankcji na określone osoby. 
 
Dostęp do akt 
Od dnia 1 maja 2004 r. ograniczenie prawa dostępu do akt usprawiedliwione być może, jak 
wynika ze zmiany art. 62 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie tylko z uwagi na 
ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innej tajemnicy chronionej prawem, ale 
także z uwagi na potrzebę ochrony interesu publicznego. Ograniczenie to stosować można do 
każdego, a nie tylko do stron biorących udział w postępowaniu. 
 
Nowe zasady proceduralne 
Postępowanie w sprawie dotyczącej konkurencji należy zakończyć w ciągu pięciu miesięcy 
(poprzednio: czterech miesięcy) od dnia jego wszczęcia. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów kończy postępowanie lub oddala skargę, jeżeli sprawą zajmuje się Komisja 
Europejska. Jeśli sprawą zajmuje się organ ochrony konkurencji innego Państwa 
Członkowskiego, Prezes Urzędu może zakończyć lub zawiesić postępowanie bądź oddalić 
skargę. 
 
Sankcje 
W drodze wcześniej przytoczonej zmiany usunięto przepis stanowiący, że kara pieniężna 
nałożona na przedsiębiorstwo, które dopuszcza się w Polsce naruszenia reguł konkurencji, nie 
może przekraczać 5 000 000 EUR. Począwszy od dnia 1 maja 2004 r. wysokość sankcji za 
łamanie istotnych reguł konkurencji odnosi się wyłącznie do obrotów przedsiębiorstwa w 
poprzednim roku obrachunkowym (kary pieniężne nie mogą przekraczać 10 % obrotów). 
Oznacza to, że kara pieniężna nałożona na przedsiębiorcę może być dużo wyższa niż 
5 000 000 EUR, o których mowa w poprzedniej wersji polskiej ustawy o konkurencji. 
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Portugalia 
W roku 2004 nie nastąpiły żadne zmiany legislacyjne reguł konkurencji obowiązujących w 
Portugalii. 
 

Słowenia 
Nowy system stosowania art. 81 i 82 TWE na obszarze Unii Europejskiej wymagał od 
Słowenii dokonania pewnych adaptacji na poziomie krajowym, przede wszystkim w zakresie 
proceduralnym. W roku 2004 w związku z rozporządzeniem 1/2003 konieczna była zmiana 
ustawy o zapobieganiu ograniczeniom konkurencji5. Zlikwidowano system zgłaszania 
porozumień, a wprowadzono system wyłączeń ustawowych. Zgodnie z ostatnimi zmianami 
jako organ właściwy do stosowania art. 81 i 82 TWE wyznaczono Urząd Ochrony 
Konkurencji. Ponadto wprowadzono kilka nowych rodzajów decyzji, włączając w to decyzje 
w sprawie zobowiązań.  

 

Słowacja 
Urząd Antymonopolowy Republiki Słowackiej przygotował zmianę ustawy nr 136/2001 Z.z. 
(słowacki zbiór aktów prawnych). w sprawie ochrony konkurencji w postaci ustawy nr 
204/2004, która weszła w życie dnia 1 maja 2004 r., wprowadzając niżej opisane zmiany. 
 
Program łagodzenia sankcji 
Zmiana ustawy poszerzyła możliwość korzystania z programów łagodzenia sankcji, 
wyróżniając dwie różne sytuacje w dwóch różnych przepisach ustawy: odstąpienie od 
nałożenia grzywny i nałożenie grzywny pomniejszonej o 50 %. Określono także warunki 
stosowania przedmiotowych przepisów. Zmniejszenie grzywny nałożonej na 
przedsiębiorstwo uczestniczące w porozumieniu horyzontalnym ograniczającym konkurencję  
o 50 % wymaga jedynie spełnienia dwóch warunków: 

a) przedsiębiorstwo dostarczy, z własnej inicjatywy, istotne dowody, które – w powiązaniu 
z informacjami i dokumentami posiadanymi już przez Urząd – pozwolą Urzędowi dowieść 
naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 4 lub przepisach szczególnych; 
b) przedsiębiorstwo zaprzestanie udziału w porozumieniu ograniczającym konkurencję 
najpóźniej z chwilą dostarczenia dowodów, o których mowa w lit. a).  
 

Urząd oczekuje, że wprowadzone zmiany uproszczą stosowanie programów łagodzenia 
sankcji w praktyce.  
 
Kontrole 
W oparciu o rozporządzenie 1/2003 zmiany wprowadziły możliwość przeprowadzania przez 
Urząd bądź przez Komisję, po otrzymaniu przez nie zgody sądu, kontroli w prywatnych 
pomieszczeniach przedsiębiorstw. Urząd nabył uprawnienia do przedkładania sądowi 
wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie kontroli. Uprawnienia pracowników Urzędu 
w zakresie przeprowadzania kontroli rozszerzono o następujące działania: 

a) pieczętowanie informacji i dokumentów lub pieczętowanie na określony czas 
budynków i pomieszczeń, w których przeprowadza się kontrolę w stopniu niezbędnym do 
przeprowadzenia kontroli przez Urząd; 

                                                 
5  Dziennik Ustaw Republiki Słowenii nr 56/1999 i 37/2004. 
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b) wynoszenie informacji i dokumentów na czas potrzebny do wykonania kopii lub 
uzyskania dostępu do informacji, jeśli Urząd nie może, przede wszystkim z powodów 
technicznych, otrzymać dostępu do informacji lub wykonać kopii dokumentów w toku 
kontroli. Z powyższego Urząd zobowiązany jest sporządzić dokumentację w postaci 
protokołu. 

 
W przypadku nieskutecznego wniosku o uzyskanie dostępu do wszystkich budynków, 
pomieszczeń i środków transportu, pracownicy Urzędu uprawnieni są do wymuszenia 
wejścia. W trakcie kontroli pracownicy Urzędu uprawnieni są, w przypadku nieskutecznego 
wniosku o przedłożenie informacji i dokumentów, do przeprowadzenia kontroli budynków, 
pomieszczeń lub środków transportu oraz wymuszenia dostępu do informacji i dokumentów, 
likwidując opór lub stworzone przeszkody. Urząd posiada uprawnienia do wezwania innych 
osób zdolnych zapewnić pokonanie przeszkód. Z powyższego Urząd zobowiązany jest 
sporządzić dokumentację w postaci protokołu. 
 
Amicus curiae  
Ustawą nr 204/2004 Z.z. zmieniono również zasadę dotyczącą sądów cywilnych, zgodnie z 
którą Komisja oraz Urząd mogą przedkładać pisemne oświadczenia w sprawie faktów 
prawnych bezpośrednio związanych z przedmiotem postępowania w wypadku, gdy sąd 
egzekwuje przepisy szczególnego rozporządzenia. Sąd może wyrazić zgodę na wniosek 
Komisji lub Urzędu w sprawie złożenia oświadczeń ustnych. 
 
W celu przygotowania przedmiotowych oświadczeń Sąd zobowiązany jest umożliwić 
Komisji i Urzędowi wgląd do akt oraz wykonać z nich wyciągi lub kopie. W oparciu o 
wniosek Komisji i Urzędu, sąd zobowiązany jest również dostarczyć kopie wszelkich 
dokumentów związanych z przedmiotową sprawą, które są niezbędne do przygotowania 
oświadczenia. 
 
Wymiana informacji 
Jako że obowiązek informowania Komisji względnie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości wynika bezpośrednio z Traktatu oraz z rozporządzenia 1/2003, nie 
wprowadzono żadnych przepisów dotyczących wymiany informacji. 
 
Wyznaczone organy ochrony konkurencji 
W drodze zmiany ustawy o ochronie konkurencji wprowadzono szereg istotnych zmian w 
tym obszarze. 
 
Artykuł 22 ust. 1 lit. b) ustawy nadaje Urzędowi ogólne prawo wydawania decyzji 
stanowiących, że postępowanie lub działanie przedsiębiorstwa jest zabronione zgodnie z 
ustawą o ochronie konkurencji (ustawodawstwo krajowe) lub prawodawstwem szczególnym 
(art. 81 i 82 TWE). Do Urzędu należy również decyzja o nałożeniu zobowiązania do 
zaprzestania takiego postępowania oraz zobowiązania do naprawienia zaistniałej sytuacji 
niezgodnej z prawem. Oznacza to, że Urząd jest właściwy do prowadzenia postępowań w 
przypadku naruszenia europejskiego prawa konkurencji. 
 
Równocześnie zmiana ustawy określa, że zarówno przepisy proceduralne ustawy o ochronie 
konkurencji, jak i przepisy umożliwiające nakładanie grzywien (art. 22-40 ustawy) winny być 
stosowane także w odniesieniu do procedur Urzędu, w ramach których dokonuje on oceny 
działalności i działań przedsiębiorstw na podstawie prawodawstwa szczególnego 
(rozporządzenie 1/2003). 
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Sankcje 
Wspomniana nowelizacja wprowadziła szereg istotnych zmian w zakresie nakładania 
grzywien i ich wysokości. Przede wszystkim znacząco poszerzyła możliwość nakładania na 
przedsiębiorstwo sankcji z tytułu niewykonania decyzji Urzędu. Przedsiębiorstwu, które nie 
spełni warunku, naruszy zobowiązanie nałożone na mocy decyzji Urzędu, nie zrealizuje 
decyzji Urzędu lub naruszy zakaz wykonywania praw i obowiązków wynikających z 
koncentracji, Urząd może wymierzyć grzywnę do wysokości 10 % obrotów przedsiębiorstwa, 
chyba że otrzymało ono wcześniej wyłączenie od Urzędu. 
 
Nowością jest również możliwość nałożenia grzywny na organy administracji państwowej, 
które w trakcie wykonywania zadań administracji państwowej przyznają oczywiste wsparcie, 
stawiające określone przedsiębiorstwa w sytuacji uprzywilejowanej, lub w inny sposób 
ograniczą konkurencję w wysokości do 2 000 000 SKK (równowartość około 50 000 EUR). 
To samo dotyczy organów lokalnej administracji samorządowej w trakcie wykonywania 
zadań administracji samorządowej oraz zadań przekazanych im przez administrację 
państwową, jak również organów specjalnych w trakcie wykonywania zadań przekazanych 
im przez administrację państwową. Przed wprowadzeniem zmian możliwe było jedynie 
przekazanie organowi ostrzeżenia bądź zażądanie naprawienia szkody oraz poinformowanie 
organu zwierzchniego. 

Urząd może także nałożyć grzywnę w maksymalnej wysokości 5 000 000 SKK 
(równowartość około 125 000 EUR) na przedsiębiorstwo lub podmiot prawny, który nie 
dopełni obowiązku przedstawienia Urzędowi żądanych dokumentów lub informacji w 
określonym terminie lub przedłoży nieprawdziwe lub niekompletne dokumenty lub 
informacje lub też nie pozwoli na przeprowadzenie kontroli albo wejście do pomieszczeń 
przedsiębiorstwa lub pomieszczeń niebędących pomieszczeniami przedsiębiorstwa. Do zmian 
w zakresie strategii wymierzania sankcji zaliczyć można także zmiany dotyczące programu 
łagodzenia sankcji. 

Inne zagadnienia 
Zgodnie z rozporządzeniem 1/2003 Urząd może kończyć postępowania w sprawach 
dotyczących nadużywania pozycji dominującej lub porozumień ograniczających konkurencję 
w drodze decyzji nakładającej na przedsiębiorstwo obowiązek realizacji zobowiązań 
przedstawionych przez nie Urzędowi w celu eliminacji potencjalnych ograniczeń 
konkurencji. Urząd może określić okres obowiązywania takiej decyzji..  

Urząd posiada również możliwość zmiany lub wycofania takiej decyzji z własnej inicjatywy, 
jeśli:  
a) po wydaniu decyzji istotnej zmianie uległy warunki, decydujące o jej podjęciu; 
b) przedsiębiorstwo nie wykonało zobowiązań nałożonych na nie decyzją Urzędu; lub  
c) informacje dostarczone przez przedsiębiorstwo, decydujące o wydaniu decyzji, były 
niekompletne lub nieprawdziwe. 

Finlandia 
Rządowy projekt ustawy zmieniający fińską ustawę o ograniczaniu konkurencji (zwaną dalej 
„ustawą o konkurencji”) przedłożono parlamentowi dnia 19 lutego 2004 r. Zmieniona ustawa 
o konkurencji weszła w życie dnia 1 maja 2004 r. Zmiany ustawy o konkurencji w dużym 
stopniu wynikają z reformy systemu stosowania wspólnotowych reguł konkurencji. 
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Harmonizacja dotyka zwłaszcza oceny ograniczeń konkurencji w zakresie umów dostawy.  
Oznacza również rozszerzenie zakresu stosowania zasady zakazu ograniczania konkurencji w 
fińskim prawie konkurencji.  
 
Ustawa o konkurencji zawiera obecnie zasady odpowiadające zasadom określonym w art. 81 i 
82 TWE. Zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 TWE nowy art. 4 zakazuje wszelkich 
porozumień, których skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Podobnie jak art. 82 art. 6 
zakazuje nadużywania pozycji dominującej. Artykuł 4 dotyczy zarówno porozumień 
horyzontalnych pomiędzy konkurentami, jak i porozumień wertykalnych związanych z 
umowami dostawy. Ponadto art. 4 zastępuje poprzedni artykuł zakazujący narzucania ceny 
odsprzedaży oraz art. 9 stosowany uprzednio w odniesieniu do umów dostawy. Bez względu 
na zakaz narzucania ceny odsprzedaży, dopuszczano ograniczenia konkurencji w zakresie 
umów dostawy, o ile nie wywierały one szkodliwego wpływu na konkurencję. Obecnie 
wszystkie ograniczenia konkurencji związane z kanałami dystrybucji objęte są zasadą zakazu 
zapisaną w art. 4, natomiast art. 5 ustawy o konkurencji zawiera wyłączenia ustawowe 
odpowiadające postanowieniom art. 81 ust. 3 TWE. W ramach reformy zrezygnowano z 
systemu wyłączeń krajowych i atestów negatywnych oraz wprowadzono bezpośrednie 
stosowanie zawartej w prawie zasady wyłączeń. Ze względu na fakt stosowania ustawy o 
konkurencji w zgodzie ze wspólnotowymi regułami konkurencji wydane przez Komisję 
obwieszczenie de minimis, jak również regulacje Komisji w zakresie wyłączeń grupowych i 
związane z nimi obwieszczenia noszą miano wskazówek interpretacyjnych. 
 
W związku z reformą dokonano również korekty przepisów w sprawie wysokości grzywien 
za naruszenia oraz wprowadzono system nienakładania grzywien w sprawach dotyczących 
karteli. Pierwsze przedsiębiorstwo, które ujawni istnienie kartelu zostanie, zgodnie z art. 9, 
zwolnione z wszelkich grzywien, jeśli przedsiębiorstwo to: 1) dostarczy fińskiemu organowi 
ochrony konkurencji (ang. Finnish Competition Authority – FCA) informacje o naruszeniu  
reguł konkurencji pozwalające mu na stosowną interwencję, 2) dostarczy informacje zanim 
FCA otrzyma je z innego źródła, 3) przekaże FCA wszystkie informacje i dokumenty będące 
w jego posiadaniu, 4) będzie współpracować z FCA w trakcie całego postępowania w sprawie 
ograniczenia konkurencji oraz 5) zaprzestało lub zaprzestanie udziału w ograniczeniu z 
chwilą dostarczenia informacji. W wypadku spełnienia tych warunków FCA nie złoży do 
Trybunału ds. Rynku wniosku o nałożenie na rozpatrywane przedsiębiorstwo grzywny z 
tytułu naruszenia reguł konkurencji.  Zwolnienie z grzywny może zatem otrzymać uczestnik 
kartelu, który pierwszy ujawni fakt jego istnienia. Może ono zostać przyznane jedynie 
jednemu uczestnikowi kartelu. Grzywny wymierzone pozostałym uczestnikom kartelu mogą 
być również zmniejszone na mocy nowego art. 8, jeśli w znaczący sposób wspierają oni FCA 
przy prowadzeniu dochodzenia w sprawie kartelu. Na mocy art. 8 możliwe jest zmniejszanie 
lub nienakładanie grzywien w odniesieniu do wszystkich przypadków ograniczenia 
konkurencji. Maksymalna wysokość grzywny nie może przekroczyć 10 % całkowitego obrotu 
przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw uzyskanego w poprzednim roku obrotowym. 
 
Jako krajowe organy ochrony konkurencji wyznaczono FCA i Trybunał ds. Rynku. W ramach 
reformy skorygowano uprawnienia organów ochrony konkurencji. Decyzję w sprawie 
zaprzestania niedozwolonych praktyk podejmować będzie FCA, a nie Trybunał ds. Rynku. 
Od decyzji FCA przysługuje odwołanie do Trybunału ds. Rynku, a Trybunał ma prawo 
nakładać grzywny z tytułu naruszenia reguł konkurencji. Odwołania od decyzji Trybunału ds. 
Rynku składać można do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Decyzje Komisji 
nakazujące kontrolę pomieszczeń niebędących pomieszczeniami przedsiębiorstwa 
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zatwierdzić może Trybunał ds. Rynku. FCA wyposażona jest w uprawnienia niezbędne do 
udzielania wsparcia Komisji. 
 

Szwecja 
Dostosowanie prawa szwedzkiego do przepisów rozporządzenia 1/2003 nastąpiło dnia 1 lipca 
2004 r. Najważniejsze zmiany szwedzkiej ustawy o konkurencji dotyczące stosowania 
rozporządzenia 1/2003 przedstawiono poniżej. 
 
Aby umożliwić sądom wywiązywanie się z obowiązku udzielania informacji, wydano 
rozporządzenie stanowiące, co następuje: „Sąd powszechny lub Trybunał ds. Rynku, wydając 
orzeczenie lub podejmując ostateczną decyzję w sprawie stosowania art. 81 lub 82 TWE, w 
tym samym dniu przekazuje kopię orzeczenia bądź decyzji organowi ochrony konkurencji.” 
 
Ponadto w szwedzkiej ustawie o konkurencji dokonano również innych zmian służących 
dostosowaniu zasad krajowych do nowego wspólnotowego systemu stosowania reguł 
konkurencji. Przedsiębiorstwa, w odniesieniu do zawieranych porozumień i stosowanych 
praktyk, nie mogą już otrzymać atestu negatywnego lub wyłączenia ze strony szwedzkiego 
organu ochrony konkurencji. Możliwość otrzymania indywidualnego wyłączenia od organu 
ochrony konkurencji zastąpiono „wyłączeniem ustawowym” od zakazu ograniczającej 
konkurencję współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, pod warunkiem spełnienia 
określonych po temu warunków. Nadal stosuje się atest negatywny przyznany na mocy prawa 
krajowego przed dniem 1 lipca 2004 r. Decyzja o wyłączeniu wydana przez organ ochrony 
konkurencji na mocy prawa krajowego przed dniem 1 lipca 2004 r. obowiązuje nadal do dnia 
określonego w tej decyzji. System krajowych wyłączeń grupowych zostanie utrzymany do 
odwołania. 
 
Organy ochrony konkurencji 
Rząd wyznacza sądy i inne organy, które winny otrzymać status organów ochrony 
konkurencji w rozumieniu rozporządzenia 1/2003, o ile nie określono tego w przedmiotowej 
ustawie (art. 5 ustawy o konkurencji). 
 
Obowiązek dostarczania informacji i kontroli zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o konkurencji 
Obowiązki przedsiębiorstw określone w art. 45 ust. 1 szwedzkiej ustawy o konkurencji 
rozszerzono na sprawy, w których szwedzki organ ochrony konkurencji przeprowadza 
badanie na wniosek organu ochrony konkurencji innego Państwa Członkowskiego Unii 
Europejskiej  (art. 45 ust. 2 ustawy o konkurencji). 
 
Wnioski w sprawie kontroli 
Na wniosek szwedzkiego organu ochrony konkurencji Sąd Miejski w Sztokholmie może 
podjąć decyzję umożliwiającą przeprowadzenie przez organ kontroli w pomieszczeniach 
przedsiębiorstwa w celu ustalenia, czy naruszyło ono którykolwiek z zakazów zawartych w 
art. 6 lub 19, bądź art. 81 lub 82 TWE (art. 47 ust. 1 ustawy o konkurencji). Ustęp pierwszy 
stosuje się również w odniesieniu do wniosku składanego przez szwedzki organ ochrony 
konkurencji na wniosek organu ochrony konkurencji innego Państwa Członkowskiego Unii 
Europejskiej (art. 47 ust. 2 ustawy o konkurencji). 
 
Uzyskanie uprzedniej zgody 
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Kwestie dotyczące uprzedniej zgody zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia 1/2003 podlegają 
rozpatrzeniu przez Sąd Miejski w Sztokholmie na wniosek szwedzkiego organu ochrony 
konkurencji (art. 53 ustawy o konkurencji). 
 
Stosowanie art. 15 rozporządzenia 1/2003 
Sąd może uwzględnić spostrzeżenia przedstawione przez Komisję Europejską lub szwedzki 
organ ochrony konkurencji w związku ze stosowaniem art. 15 rozporządzenia 1/2003 bez 
wniosku którejkolwiek ze stron. Stronom należy umożliwić odniesienie się do wspomnianych 
spostrzeżeń (art. 70 ustawy o konkurencji). 

 

Zjednoczone Królestwo 
W 2004 roku dokonano ważnych zmian w ustawie o konkurencji z 1998 r. w celu 
wyposażenia Urzędu ds. Uczciwego Handlu (ang. Office of Fair Trading – OFT) oraz innych 
organów ochrony konkurencji Zjednoczonego Królestwa6 (pojęcie OFT obejmuje wszystkie 
organy ochrony konkurencji Zjednoczonego Królestwa dla każdej gałęzi przemysłu) w 
uprawnienia niezbędne do skutecznej współpracy w dobie postmodernizacji, jak również 
odpowiedniego dostosowania krajowego prawa konkurencji do wspólnotowego systemu 
postmodernizacji.  
 
Zmiany te obejmują uchylenie przepisów ustawy o konkurencji z 1998 r. dotyczących 
zgłoszeń, które umożliwiały przedsiębiorstwom występowanie z wnioskami o decyzje, czy 
naruszeniu uległ zakaz, o którym mowa w rozdziale I (opartym na art. 81), czy zakaz, o 
którym mowa w rozdziale II (opartym na art. 82). 
 
Fragmenty ustawy o konkurencji z 1998 r. poświęcone uprawnieniom dochodzeniowym OFT 
zmieniono w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z tych uprawnień w przypadku 
dochodzeń prowadzonych w związku z art. 81/art. 82.  Do ustawy o konkurencji z 1998 r. 
dodano nowe przepisy pozwalające OFT występować w imieniu Komisji Europejskiej z 
wnioskiem o wydanie nakazu przeszukania dla celów kontroli, o których mowa w art. 21 ust. 
3, jak również pozwalające OFT prowadzić w imieniu Komisji Europejskiej dochodzenia, o 
których mowa w art. 22 ust. 2, i w imieniu innych organów ochrony konkurencji 
dochodzenia, o których mowa w art. 22 ust. 1. Organy ochrony konkurencji Zjednoczonego 
Królestwa mogą także wydawać wskazówki  i nakładać kary pieniężne z tytułu naruszeń 
określonych w art. 81 i 82. Poza decyzjami o naruszeniu rozdziału I lub rozdziału II, od 
decyzji o naruszeniu postanowień art. 81 lub art. 82 przysługuje odwołanie do Sądu 
Apelacyjnego ds. Konkurencji. 
 
Ustawę o konkurencji z 1998 r. zmieniono również, aby umożliwić OFT podejmowanie 
wiążących zobowiązań w sprawach, o których mowa w rozdziale I i rozdziale II oraz art. 81 i 
art. 82.  
 
Inne zmiany dotyczyły maksymalnej wysokości kary pieniężnej, jaką można nałożyć za 
naruszenie przepisów rozdziału I i rozdziału II lub postanowień art. 81 i art. 82. Wcześniej 
maksymalna kara odpowiadała 10 % obrotów przedsiębiorstwa uzyskanych w Zjednoczonym 
Królestwie w okresie nie dłuższym niż trzy lata obrachunkowe poprzedzające naruszenie (w 

                                                 
6  T.j. Urząd ds. Łączności, Urząd ds. Rynków Gazu i Elektryczności, Urząd Regulacji Energii Irlandii Północnej, Dyrekcja Generalna ds. Zaopatrzenia w Wodę, 

Urząd Regulacji Kolejnictwa oraz Urząd ds. Lotnictwa Cywilnego. Wymienione urzędy regulacyjne mają prawo, wraz z OFT, stosować przepisy ustawy o konkurencji z 1998 

r. oraz postanowienia art. 81 i art. 82 w podległych im sektorach. 
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zależności od czasu trwania naruszenia). Maksymalna kara, którą można nałożyć, wynosi 
obecnie 10 % światowych obrotów uzyskanych w roku obrachunkowym poprzedzającym 
decyzję o naruszeniu postanowień art. 81 i art. 82 lub przepisów rozdziału I i rozdziału II.  
 
Brytyjski program łagodzenia sankcji rozszerzono, aby pozwolić OFT na stosowanie go w 
odpowiednich przypadkach objętych art. 81 oraz przepisami rozdziału I. 
 
W grudniu 2004 r. OFT wydał również dwanaście wytycznych oraz dwa zbiory przepisów 
wyjaśniających między innymi, w jaki sposób – z punktu widzenia OFT – w Zjednoczonym 
Królestwie doby postmodernizacji funkcjonować ma  zakaz, o którym mowa w rozdziale I i 
rozdziale II oraz art. 81 i art. 82.  
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1.1.  Egzekwowanie unijnych reguł konkurencji przez krajowe organy ochrony konkurencji 

W poniższej sekcji przedstawiono decyzje podjęte w 2004 r. i przekazane przez krajowe 
organy ochrony konkurencji z zastosowaniem art. 81 lub 82 TWE. W roku 2004 Komisja 
Europejska miała informacje o 33 planowanych decyzjach na mocy art. 11 ust. 4 
rozporządzenia 1/2003. Poniżej przedstawiono tylko te, które doszły do skutku w 2004 r.   

Dania 
Dnia 29 września 2004 r. duńska Rada ds. Konkurencji przyjęła decyzję dotyczącą 
domniemanego nadużycia pozycji dominującej przez Post Danmark A/S na rynku dystrybucji 
przesyłek nieadresowanych i lokalnych czasopism. Zdaniem Rady ds. Konkurencji 
przedsiębiorstwo Post Danmark naruszyło art. 82 TWE i sekcję 11 pkt 1 duńskiej ustawy o 
konkurencji, stosując dyskryminujące ceny. 
 
Dnia 24 listopada 2004 r. duńska Rada ds. Konkurencji przyjęła decyzję stwierdzającą, że 
przedsiębiorstwo Post Danmark A/S nie nadużyło pozycji dominującej na rynku dystrybucji 
przesyłek nieadresowanych i lokalnych czasopism poprzez stosowanie cen 
antykonkurencyjnych. 
 

Niemcy 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Federalne Biuro ds. Karteli zastosowało 
wspólnotowe reguły konkurencji w następujących sprawach: 
 
(1) Grupa małych i średnich producentów prefabrykowanych elementów betonowych zgłosiła 

utworzenie kartelu w północno-zachodnich Niemczech. Po zbadaniu umowy Federalne 
Biuro ds. Karteli stwierdziło, że skutki kartelu są odczuwalne również w sąsiadujących z 
Niemcami Niderlandach oraz że postanowienia umowy zawierają podstawowe 
ograniczenia nieobjęte art. 81 ust. 3 TWE. W związku z tym Biuro zakazało utworzenia 
zgłoszonego kartelu. Od powyższej decyzji wniesiono odwołanie.  

(2) W związku ze zgłoszeniem przedłużenia czasu trwania kartelu racjonalizacyjnego, który 
do września 2005 r. korzystał z wyłączenia, Federalne Biuro ds. Karteli poinformowało 
producentów betonowych płyt chodnikowych zaangażowanych w kartel o swoich 
obawach odnośnie do zgodności określonych w umowie zasad dotyczących cen i  
kontyngentów z art. 81 TWE. W związku z powyższym zgłoszenie zostało wycofane.  

(3) Po tym, jak Federalne Biuro ds. Karteli wyraziło obawy dotyczące przeciwdziałania 
praktykom ograniczającym konkurencję i nadużywaniu pozycji dominującej, 
zrezygnowano z planów utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa między Henkel KgaA i 
US Lord Corporation (udziały każdego z przedsiębiorstw równe 50 %) na rynku środków 
wiążących i powłok. Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa musiałoby zostać zakazane, 
ponieważ naruszałoby art. 1 GWB (niemiecka ustawa przeciw ograniczeniom 
konkurencji) i art. 81 TWE. 

(4) Federalne Biuro ds. Karteli zbadało przepisy w zakresie jakości i testów 
przeprowadzanych przez Acrylwanne e.V., organ odpowiedzialny za kontrolę jakości w 
sektorze płyt i wanien akrylowych wykonanych z akrylu sanitarnego, między innymi pod 
kątem ich zgodności z art. 81 TWE. Sprzeciw budziły przepisy, zgodnie z którymi 
członkami organu odpowiedzialnego za kontrolę jakości mogli zostać wyłącznie 
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producenci formowanych wyrobów z akrylu. Ponieważ jak dotąd nie zaobserwowano 
znaczącego wpływu odpowiedniego znaku jakości na powodzenie rynkowe w zakresie 
sprzedaży wanien plastikowych, nie nałożono żadnego zakazu względem dalszego 
stosowania przepisów dotyczących jakości.  

(5) W postępowaniu dotyczącym zgłoszenia zaprzestania stosowania metody POZ (płatności 
bezgotówkowe w punktach sprzedaży za pomocą kart płatniczych Eurocheque) z dnia 1 
lipca 2005 r. Federalne Biuro ds. Karteli użyło swoich wpływów w celu zapewnienia 
przedłużenia okresu jej stosowania do 31 grudnia 2006 r. Zgłoszenie badano między 
innymi w świetle art. 81 TWE. 

(6) Federalne Biuro ds. Karteli zamknęło postępowanie w sprawie naruszenia art. 81 TWE 
toczone przeciw przedsiębiorstwu zajmującemu się marketingiem łóżek do opalania. 
Sprzeczne z Traktatem postanowienia umów między przedsiębiorstwem a dostawcami 
zostały zmienione.  

(7) Umowa o współpracy w zakresie zakupów w sektorze produktów gospodarstwa 
domowego, którą dokładnie zbadano w związku z wyłączeniem dotyczącym kontroli 
połączeń na mocy art. 81 TWE, spełnia, zdaniem Federalnego Biura ds. Karteli, warunki 
określone w art. 81 ust. 3 TWE.  

(8) Federalne Biuro ds. Karteli zbadało umowę o współpracy zawartą między 
przedsiębiorstwami autobusowymi w celu wykonywania instrukcji pochodzących od 
odpowiedzialnych organów w rozumieniu Ustawy o przewozach pasażerskich oraz 
uczestniczenia w zaproszeniach do składania ofert w sektorze lokalnych przewozów 
pasażerskich, mając na uwadze ocenę jej zgodności z art. 81 TWE. Zdaniem Biura 
warunki określone w art. 81 ust. 3 TWE zostały spełnione.  

(9) Z punktu widzenia kontroli połączeń zawarcie współpracy marketingowej w sektorze 
hurtowych dostaw przetworów mlecznych i innych środków spożywczych na tzw. rynku 
zewnętrznym zostało zatwierdzone. Badanie różnych aspektów współpracy wykazało, 
zdaniem Biura, że spełnia ona warunki określone w art. 81 ust. 3 TWE. 

(10) Kartel racjonalizacyjny utworzony przez stowarzyszenie Fleurop został zbadany pod 
kątem zgodności z prawem europejskim (art. 81 TWE). Dopóki przedsiębiorstwo Fleurop 
AG spełnia warunki wyłączenia zgodnie z krajowym prawem ochrony konkurencji, 
Federalne Biuro ds. Karteli zakłada, że jego działalność nie wymaga egzekwowania 
przepisów europejskiego prawa ochrony konkurencji.  

(11) W odpowiedzi na liczne skargi od konkurencyjnych dostawców usług pocztowych 
Federalne Biuro ds. Karteli wszczęło postępowanie o nadużywanie pozycji dominującej 
przeciw przedsiębiorstwu Deutsche Post AG na mocy art. 20 GWB i art. 82 TWE w 
związku z podejrzeniem o tworzenie nieuczciwych przeszkód i obiektywnie 
nieusprawiedliwione nierówne traktowanie związane z udzielaniem częściowego dostępu 
do usług na mocy art. 28 prawa pocztowego. Wyżej wymienione postępowanie zostało 
wszczęte przez Federalne Biuro ds. Karteli przeciw przedsiębiorstwu Deutsche Post AG 
na mocy art. 82 TWE w związku z odmową udzielenia częściowego dostępu do jego sieci 
przesyłek o masie poniżej limitów określonych w licencji na wyłączność. Zgodnie z 
podziałem zadań w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji Komisja nie podjęła działań w 
tej sprawie. 

(12) W odpowiedzi na skargi kilku wydawców prasy Federalne Biuro ds. Karteli wszczęło 
wstępne postępowanie w sprawie ustalania cen produktu „Einkauf Aktuell” przez jego 
właściciela, przedsiębiorstwo Deutsche Post AG. Postępowanie zamknięto, kiedy okazało 
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się, że brak jest wystarczających dowodów na poparcie podejrzeń o nadużycia w formie 
stosowania cen antykonkurencyjnych zgodnie z art. 82 TWE.  

(13) Po przejęciu przedsiębiorstwa Duales System Deutschland AG przez inwestora 
finansowego zmieniono poprzednią, kartelową strukturę akcjonariatu DSD. Z grona 
akcjonariuszy wykluczono wszystkie duże przedsiębiorstwa detaliczne i przemysłowe. 
Udział akcjonariuszy detalicznych i przemysłowych ograniczono do poniżej 5 %. Na 
skutek opisanej restrukturyzacji możliwe było zamknięcie postępowania wobec DSD. 
Sprawę zbadano między innymi w świetle art. 81 TWE.  

(14) W trakcie postępowania zgodnie z art. 81 TWE dotyczącym utworzenia krajowego 
systemu odzysku jednorazowych opakowań po napojach z obowiązkową kaucją oraz 
systemu uiszczania kaucji za opakowania jednorazowe, Federalne Biuro ds. Karteli nie 
wniosło, na mocy prawa ochrony konkurencji, sprzeciwu wobec zainteresowanych stron, 
tj. Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, Spar Handels-AG i VfW AG. 

(15) W ramach procedury kontroli połączeń udzielono wyłączenia na utworzenie 
wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się wynajmem pokoi hotelowych w związku z 
mistrzostwami świata w piłce nożnej w 2006 r. Mimo że połączenie to, zgodnie z art. 81 
ust. 1 TWE, stanowiło ograniczenie konkurencji, Federalne Biuro ds. Karteli nie znalazło 
powodów do podjęcia czynności prawnych przeciw wspólnemu przedsiębiorstwu, 
ponieważ jego zdaniem spełniono warunki określone w art. 81 ust. 3 TWE.  

(16) Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości grupy funduszy 
chorobowych nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 81 TWE, jeżeli ustalają stałe 
maksymalne kwoty, do poziomu których przejmują na siebie koszty leków. Na podstawie 
tej decyzji zamknięto kilka grup postępowań dotyczących badania zasady „ustalonych 
kwot”. 

 

Hiszpania 
Wyroki Sądu ds. Konkurencji - 
sprawy sprzed dnia 1 maja 2004 r. 
Sprawa ASTEL/TELEFÓNICA: Służba Ochrony Konkurencji nr 2340/01, Sąd ds. 
Konkurencji nr 557/03 
Dnia 29 listopada 2001 r. stowarzyszenie ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y 
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) złożyło skargę do Służby 
Ochrony Konkurencji przeciw  przedsiębiorstwu TELEFÓNICA DE ESPAŃA SAU 
(TELEFÓNICA) w związku z praktykami ograniczającymi, których zabrania art. 6 ustawy o 
konkurencji oraz art. 82 TWE. Powód twierdził, że doszło do nadużycia pozycji dominującej 
polegającego na dyskryminującym traktowaniu wniosków o wstępny przydział, świadczeniu 
przez przedsiębiorstwo TELEFÓNICA niektórych usług tylko pod warunkiem, że dany klient 
nie zawarł z konkurencją umowy o wstępny przydział oraz na stosowaniu niejasnych dla 
użytkowników praktyk handlowych mających na celu odzyskanie klientów.  
 
Dnia 17 lutego 2003 r., po zbadaniu skargi, Służba Ochrony Konkurencji przesłała do Sądu 
ds. Konkurencji sprawozdanie, w którym zaleca stwierdzenie naruszenia i nałożenie grzywny.  
 
Dnia 1 kwietnia 2004 r. Sąd ds. Konkurencji wydał orzeczenie nr 557/03 stwierdzające, że 
przedsiębiorstwo TELEFÓNICA dopuściło się naruszenia przepisów art. 6 ustawy o 
konkurencji i postanowień art. 82 TWE, nadużywając pozycji dominującej poprzez 
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świadczenie klientom niektórych usług tylko pod warunkiem, że nie mieli oni zawartych 
umów o wstępny przydział z konkurencją oraz przez nieuczciwe kampanie reklamowe, które 
obrażały konkurencję i wprowadzały w błąd użytkowników. Sąd nakazał przedsiębiorstwu 
TELEFÓNICA zapłacić grzywnę w wysokości 57 mln EUR i zaprzestać prowadzonych 
praktyk.  
 
Sprawy po 1 maja 2004 r.  
Sprawa ASEMPRE/CORREOS: Służba Ochrony Konkurencji nr 2353/02, Sąd ds. 
Konkurencji nr 568/03 
Dnia 21 stycznia 2002 r. stowarzyszenie ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS 
DE REPARTO Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) złożyło 
skargę do Służby Ochrony Konkurencji przeciw przedsiębiorstwu SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS (CORREOS) w związku z naruszeniem przepisów art. 6 
ustawy o konkurencji i postanowień art. 82 TWE. Powód twierdził, że przedsiębiorstwo 
CORREOS podpisywało umowy z dużymi klientami w celu wspólnego świadczenia usług 
pocztowych, konkurencyjnych w stosunku do innych operatorów, oraz usług prawnie 
zarezerwowanych dla CORREOS, a także stosowało politykę cen antykonkurencycjnych 
dzięki subsydiom krzyżowym. 
 
Służba Ochrony Konkurencji wyraziła opinię na temat domniemanego stosowania cen 
antykonkurencyjnych w innej sprawie (Służba Ochrony Konkurencji nr 2353/02). Dnia 10 
września 2003 r. przekazała Sądowi ds. Konkurencji sprawozdanie, w którym zaleca 
stwierdzenie naruszenia i nałożenie grzywny na CORREOS  w związku z nadużyciem pozycji 
dominującej, zawieraniem umów na wyłączność i umów o wspólnym świadczeniu usług 
pocztowych, zarezerwowanych i niezarezerwowanych prawnie, oraz stosowaniem różnych 
warunków w przypadku jednakowych usług. 
 
Dnia 15 września 2004 r. Sąd ds. Konkurencji wydał decyzję nr 608/04 stwierdzającą, że 
przedsiębiorstwo CORREOS dopuściło się naruszenia przepisów art. 6 ustawy o konkurencji 
i postanowień art. 82 TWE, nadużywając pozycji dominującej na uregulowanym rynku usług 
pocztowych poprzez zawieranie umów na wyłączność, wiążących się z dużymi zniżkami, w 
celu wspólnego świadczenia usług pocztowych zarezerwowanych prawnie dla CORREOS i 
innych usług niepodlegających regulacji. Sąd nakazał przedsiębiorstwu CORREOS zapłacić 
grzywnę w wysokości 15 mln EUR i zaprzestać prowadzonych praktyk. 
 
Sprawa SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A.: Służba Ochrony Konkurencji nr 
2023/99, Sąd ds. Konkurencji nr R 611/ 04. 
Sprawa jest wynikiem skargi wniesionej do Służby Ochrony Konkurencji w 1999 r. przez 
przedsiębiorstwo SPAIN PHARMA przeciw LABORATORIOS ALTER (ALTER) i GLAXO 
WELLCOME (GLAXO), która w efekcie spowodowała wszczęcie dwóch odrębnych spraw. 
Sprawa opisywana poniżej dotyczy odmowy dostaw niektórych produktów farmaceutycznych 
przez ALTER i GLAXO przed kwietniem 1998 r. 
 
Dnia 16 marca 2004 r. Służba Ochrony Konkurencji podjęła decyzję o zamknięciu sprawy w 
oparciu o brak dowodów nadużycia pozycji dominującej zgodnie z art. 6 ustawy o 
konkurencji i art. 82 TWE. Dnia 2 kwietnia 2004 r. przedsiębiorstwo SPAIN PHARMA 
wniosło odwołanie od tej decyzji do Sądu ds. Konkurencji, która została przez niego 
odrzucona decyzją R 611/2004 dnia 13 października 2004 r. Sąd zgodził się z wnioskami 
Służby Ochrony Konkurencji dotyczącymi definicji rynku produktu i braku pozycji 
dominującej, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, oraz uznał, że odmowa dostaw 
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produktów była uzasadniona z uwagi na fakt, że zamówienia złożone przez przedsiębiorstwo 
SPAIN PHARMA wzrosły o 400 % w porównaniu z wcześniejszym okresem. 
 
Sprawa EDICIONES MUSICALES: Służba Ochrony Konkurencji nr 2420/03, Sąd ds. 
Konkurencji nr R 609/ 04. 
Dnia 25 października 2002 r. przedsiębiorstwa UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., 
EDICIONES MUSICALES BMG ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING 
HOLDINGS LLC S. EN C., EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. i PEERMUSIC 
ESPAŃOLA S.A. wniosły skargę do Służby Ochrony Konkurencji przeciw przedsiębiorstwu 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) w związku z nadużyciem 
pozycji dominującej i nieuczciwą konkurencją w zakresie zarządzania prawami autorskimi 
niezgodnie z przepisami art. 6 i 7 ustawy o konkurencji i postanowieniami art. 82 TWE. Dnia 
26 czerwca 2003 r. powodowie wnieśli o objęcie skargą decyzji podjętej przez walne 
zgromadzenie akcjonariuszy SGAE. 
 
Po zbadaniu faktów dnia 19 lutego 2004 r. Służba Ochrony Konkurencji podjęła decyzję o 
zamknięciu sprawy w oparciu o brak wystarczających dowodów domniemanych naruszeń 
oraz o fakt, że wiele zaskarżonych działań miało charakter przede wszystkim prywatny. 
 
Powodowie wnieśli odwołanie od decyzji Służby Ochrony Konkurencji do Sądu ds. 
Konkurencji, który decyzją R 609/04 wydaną dnia 16 grudnia 2004 r. utrzymał w mocy 
decyzję Służby Ochrony Konkurencji w oparciu o to, że przeprowadzone przez nią 
dochodzenie nie wykazało żadnych nadużyć pozycji dominującej. Sąd uwzględnił również 
fakt, że zaskarżone praktyki stanowiły w większości spory prawne, których podstawą były 
stosunki wewnętrzne między partnerami SGAE, tj. między innymi pięcioma 
przedsiębiorstwami, które wniosły skargę. 
 
Sprawa UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) i MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL i AMENA: Służba Ochrony Konkurencji nr 2421/02, 2435/02 i 
2436/02, Sąd ds. Konkurencji nr 571/03, 572/03 i 573/03. 
Dnia 31 października 2002 r. dwaj operatorzy sieci połączeń stacjonarnych, UNI2 
TELECOMUNICACIONES (UNI2) i MCI WORLDCOM SPAIN S.A. (WORLDCOM), 
wnieśli dwie skargi do Służby Ochrony Konkurencji przeciw operatorom telefonii 
komórkowej TELEFÓNICA MOVILES DE ESPAŃA, AIRTEL MOVIL i AMENA w 
związku z nadużyciem pozycji dominującej na rynku realizacji połączeń w sieciach telefonii 
komórkowej tych operatów. Domniemane praktyki polegały na dyskryminacji cenowej 
hurtowych usług realizacji połączeń w samej sieci oraz na zmniejszeniu różnicy między ceną 
hurtową usług realizacji połączeń oferowanych konkurencji a ceną detaliczną usług połączeń 
z sieci stacjonarnej do sieci telefonii komórkowej oferowanych przez operatorów telefonii 
komórkowej przedsiębiorstwom. 
 
Służba Ochrony Konkurencji zbadała wszystkie trzy sprawy (osobno dla każdego z 
operatorów) i przekazała dotyczące ich sprawozdania Sądowi ds. Konkurencji, w których 
zaleciła stwierdzenie naruszenia i nałożenie grzywny z uwagi na fakt, że domniemane 
przestępstwa stanowią nadużycie pozycji dominującej, niedozwolone na mocy przepisów art. 
6 ustawy o konkurencji i postanowień art. 82 TWE. 
 
Sąd ds. Konkurencji uznał jednak w decyzjach nr 571/03 i 572/03 z dnia 22 grudnia 2004 r. i 
w decyzji nr 573/03 z dnia 20 grudnia 2004 r., że brak jest wystarczających dowodów na 
istnienie domniemanych naruszeń.  
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Francja 
Decyzja nr 04-D-32 z dnia 8 lipca 2004 r. 
Przedsiębiorstwo More Group France złożyło skargę do Rady ds. Konkurencji twierdząc, że 
po tym jak w lipcu 1997 r. przedsiębiorstwo More otrzymało od gminy miasta Rennes 
zlecenie na dostawę nośników reklamy zewnętrznej, wykonywane wcześniej przez firmę 
JC Decaux, grupa Decaux nadużyła pozycji dominującej, uniemożliwiając przedsiębiorstwu 
More realizację zdobytego zlecenia. W roku 1998 prawie 80 % rynku nośników reklamy 
zewnętrznej wykorzystywanej przez władze lokalne należało do grupy Decaux. Ponadto Rada 
uznała, że grupa Decaux utrzymywała na tym rynku pozycję dominującą. Rada stwierdziła 
również, że grupa Decaux nadużyła pozycji dominującej i naruszyła postanowienia art. 82 
TWE i przepisy art. L 420-2 Kodeksu handlowego poprzez: 
- stosowanie niewłaściwych środków w celu zakwestionowania terminów w chwili 

wygaśnięcia umowy na korzystanie z nośników reklamy zewnętrznej zawartej z gminą 
miasta Rennes; 

- grożenie natychmiastowym i całkowitym demontażem miejskich wiat autobusowych w 
środku zimy w celu przełożenia na później demontażu innych swoich nośników; 

- odmowę współpracy z nowym kontrahentem w celu usprawnienia koordynacji zmiany 
wiat; 

- pozostawienie swoich nośników i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych po 
wygaśnięciu umowy; 

- oferowanie największym reklamodawcom bezpłatnej powierzchni reklamowej na 
kampanie reklamowe w Rennes, uniemożliwiając w ten sposób przedsiębiorstwu More 
Group France handlowanie powierzchnią reklamową na nośnikach reklamy zewnętrznej; 

- stosowanie dyskryminujących stawek tylko na terenie gminy miasta Rennes w celu 
zniechęcenia reklamodawców do prowadzenia interesów z konkurencyjnym 
przedsiębiorstwem, More Group France. 

Rada uznała, że takie zachowanie przyczyniło się do utrzymania quasi-monopolu grupy 
Decaux na krajowym rynku nośników reklamy zewnętrznej i nałożyła na grupę grzywnę w 
wysokości 700 000 EUR. 
 
Decyzja nr 04-D-48 z dnia 14 października 2004 r. 
W związku z wnioskiem złożonym przez Tenor, związek zrzeszający operatorów 
telekomunikacyjnych, Rada ds. Konkurencji nałożyła na France Télécom i SFR grzywny w 
wysokości odpowiednio 18 mln EUR i 2 mln EUR. Rada uznała, że operatorzy ci, 
zintegrowani wertykalnie na rynkach telefonii stacjonarnej i komórkowej, stosowali praktyki 
obniżania stawek, oferując średnim przedsiębiorstwom i dużym klientom usługi połączeń z 
sieci stacjonarnej do sieci telefonii komórkowej po cenach detalicznych nieodpowiadających 
opłatom za realizację połączeń obowiązującym w ich sektorze telefonii komórkowej (mowa o 
przedsiębiorstwie FTM, przekształconym w Orange, i SFR). Stawki za oferowane usługi nie 
pokrywały zatem kosztów zmiennych związanych z ich świadczeniem. Ponadto praktyki te 
stosowano w okresie między kwietniem 1999 r. a końcem roku 2001, kiedy rozwiązania 
alternatywne, takie jak przekierunkowania międzynarodowe i mobilna bramka GSM (mobile 
box) nie były – lub jeszcze nie były – szeroko dostępne. Oznaczało to, że przedsiębiorstwa 
wchodzące na rynek telefonii stacjonarnej nie były w stanie zaoferować firmom 
konkurencyjnych cen usług połączeń stacjonarnych z sieciami komórkowymi Itinéris lub SFR 
albo poprzez łącza bezpośrednie do sieci FTM lub SFR, nie ponosząc przy tym strat. 
Ponieważ przedsiębiorstwo Bouygues Télécom nie miało pozycji dominującej na rynkach 
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połączeń wykonywanych z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej, nie podlegało zakazowi. 
Decyzja ta, wydana przez Radę ds. Konkurencji, została poddana przeglądowi i zmieniona 
przez orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Paryżu dnia 12 kwietnia 2005 r. Powód – 
stowarzyszenie ETNA (dawniej Tenor) – odwołał się od tego orzeczenia do sądu 
kasacyjnego. 
 
Decyzja nr 04-D-49 z dnia 28 października 2004 r. 
Ośrodki sztucznej inseminacji przyjęły praktyki mające na celu uniemożliwienie 
producentom bydła swobodnego wyboru dostawcy usług w zakresie sztucznej inseminacji 
bydła. Praktyki te miały na celu między innymi uniemożliwienie klientom wybranie lekarza 
weterynarii w celu wykonania usługi, którą zamiast niego świadczyłby specjalista z 
zatwierdzonego centrum obsługującego klientów. Każde z omawianych centrów, utrzymujące 
pozycję dominującą na swoim obszarze, stosowało co najmniej jedną z poniższych praktyk: 
- odmowa, bez istotnej przyczyny, wydania zaświadczeń lekarzom weterynarii 

upoważniających do świadczenia usług w zakresie sztucznej inseminacji; 
- uzależnianie wydania przedmiotowego zaświadczenia od złożenia zobowiązań 

antykonkurencyjnych, jak np. klauzule dotyczące zatwierdzania klientów; 
- nakładanie ograniczeń na usługi w zakresie inseminacji o charakterze terapeutycznym 

świadczone przez lekarzy weterynarii; 
- wprowadzenie klauzuli o wyłączności odnośnie do dostaw nasienia; 
- ustalanie stawek uniemożliwiających rozróżnienie między ceną nasienia a ceną 

świadczonej usługi; 
- stosowanie porozumienia propagowanego przez Krajową Unię Spółdzielni Rolniczych 

Hodowli i Sztucznej Inseminacji (UNCEIA), które zaleca członkom zawieranie umów 
zawierających klauzule antykonkurencyjne, szczególnie takie, które mają na celu 
ograniczenie liczby klientów lekarzy weterynarii. 

Krajowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Prowadzących Prywatną Praktykę (SNVEL) 
złożyło skargę do Rady ds. Konkurencji. Rada nałożyła na ośrodki i na UNCEIA grzywny w 
wysokości od 300 EUR do 71 200 EUR za naruszenie przepisów art. L. 420-1 Kodeksu 
handlowego i postanowień art. 81 TWE oraz przepisów art. L. 420-2 Kodeksu handlowego i 
postanowień art. 82 TWE, a także nakazała zaprzestać prowadzonych praktyk i opublikować 
decyzję w periodyku rolniczym. 
 
Decyzja nr 04-D-65 z dnia 30 listopada 2004 r. 
Dnia 10 kwietnia 2001 r. Rada ds. Konkurencji, wydając opinię na temat skargi wniesionej 
przez ministra gospodarki, poinformowała grupę La Poste, że niektóre zniżki oferowane 
dużym klientom w ramach umów handlowych niekorzystnie wpływają na konkurencję. Dnia 
1 lipca 2002 r. Rada wszczęła w sprawie wspomnianych umów postępowanie z urzędu, 
ponieważ uznała, że grupa La Poste nie uwzględniła wszystkich jej zaleceń.  Rezultatem tego 
postępowania była decyzja nr 04-D-65, w której Rada uznała, że pomimo wprowadzenia 
przez La Poste od dnia 1 stycznia 2002 r. zmian do niektórych umów handlowych zniżki za 
usługi połączone i zniżki lojalnościowe obowiązywały nadal (do 1 stycznia 2003 r.) w 
sektorze sprzedaży wysyłkowej, stanowiącym istotną część działalności. Zgodnie ze swoim 
wcześniejszym orzecznictwem Rada uznała te praktyki za nadużycie pozycji dominującej. 
Ponieważ jednak grupa La Poste zdecydowała się przyznać do winy w celu uzyskania 
łagodniejszego wyroku, powzięła ona zobowiązania dotyczące powstrzymania się w 
przyszłości od wszelkich zachowań niekorzystnie wpływających na konkurencję. W związku 
z powyższymi zobowiązaniami Rada podjęła decyzję o obniżeniu nałożonej grzywny o 90 %. 
 
Decyzja nr 04-D-74 z dnia 21 grudnia 2004 r. 
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Sprawa ta dotyczyła skargi złożonej do Rady ds. Konkurencji w związku z praktykami, które 
miały miejsce w latach 1993-1996 na rynku połączeń promowych między Francją a Jersey i 
Guernsey. Praktyki te miały wpływ na wymianę handlową między Państwami 
Członkowskimi z uwagi na fakt, że transport na Wyspy Normandzkie dotyczył klientów 
europejskich, a głównymi konkurentami były firma francuska i brytyjska.  
Rada uznała, że przedmiotowe firmy, Emeraude Lines i Condor Ferries, prowadziły praktyki 
uzgodnione mające na celu uniemożliwienie siłom rynkowym dyktowanie cen. Praktyki te 
miały przede wszystkim na celu wykluczenie z omawianego rynku nowych przedsiębiorstw. 
Rada nie nałożyła jednak żadnych grzywien, ponieważ z jednej strony przedsiębiorstwo 
Emeraude Lines stanowi przedmiot postępowania zbiorowego i tylko niewielka część jego 
obrotu wytwarzana jest we Francji, a z drugiej strony przedsiębiorstwo Condor Ferries nie 
generuje żadnych obrotów we Francji. W omawianym okresie zgodnie z prawodawstwem 
francuskim nie można było nałożyć kar jedynie na podstawie obrotu krajowego; dopiero po 
roku 2001 pojawiła się możliwość uwzględnienia obrotu światowego. 
 
Decyzja nr 04-D-05 z dnia 24 lutego 2004 r. 
Przedsiębiorstwo Phoenix Pharma, dystrybutor hurtowy produktów farmaceutycznych, złożył 
skargę do Rady ds. Konkurencji i złożył wniosek o zastosowanie środków tymczasowych 
odnośnie do kontyngentów zakupu określonych przez największe laboratoria farmaceutyczne 
na rynku francuskim. 
Jeżeli chodzi o istnienie praktyki ograniczającej, Rada powołała się na orzeczenie Sądu 
Pierwszej Instancji w sprawie Bayer/Adalat i uznała, że brak jest dowodów na istnienie 
porozumienia między przedmiotowymi laboratoriami lub między laboratoriami a jednym lub 
kilkoma hurtownikami. Rada stwierdziła również, że każde laboratorium było 
zainteresowane, niezależnie od zasad przyjętych przez inne laboratoria, jednostronnym 
stosowaniem środków mających na celu – z jednej strony – umożliwienie mu wypełnienia 
zobowiązań podjętych wobec władz publicznych, dotyczących zaspokojenia zapotrzebowania 
na produkty medyczne i – z drugiej strony – uniknięcie niedoborów spowodowanych 
wywozem produktów medycznych na dużą skalę. 
Ponieważ oznacza to nadużycie pozycji dominującej, Rada uznała, że na tym etapie 
postępowania nie może wykluczyć, że stosowanie kontyngentów przez laboratoria ogranicza 
konkurencję na rynku hurtowych dostaw produktów medycznych, w szczególności przez 
tworzenie barier wejścia na rynek. Rada uznała zatem sprawę przedsiębiorstwa Phoenix 
Pharma za dopuszczalną. Ponieważ jednak nie spełniono warunków przyznania środków 
tymczasowych, dotyczący ich wniosek został odrzucony. 
 
Decyzja nr 04-D-73 z dnia 21 grudnia 2004 r. 
Przedsiębiorstwo Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) złożyło skargę do 
Rady ds. Konkurencji w sprawie nadużycia pozycji dominującej przez przedsiębiorstwo 
France Télécom i jego spółki zależne na rynku usług dostępu do Internetu. Zdaniem powoda 
przedsiębiorstwo France Télécom stosowało subsydia krzyżowe w stosunku do swojej spółki 
zależnej, Wanadoo Interative, kosztem konkurentów, oczerniało swoich partnerów oraz 
korzystało z danych, które posiadało jako dostawca usług telefonii stacjonarnej w celu 
wsparcia ofert Wanadoo składanych w ramach przetargów. 
Decyzją nr 04-D-73 Rada odrzuciła skargę przeciw France Télécom w związku ze 
stosowanymi przez to przedsiębiorstwo praktykami w zakresie usług dostępu do Internetu. 
Rada odrzuciła zarzut dotyczący subsydiów krzyżowych z uwagi na brak dowodów na to, że 
różnicę między prowizją płaconą przez Wanadoo i faktycznymi kosztami ponoszonymi przez 
przedsiębiorstwo France Télécom pokrywała nadwyżka pochodząca z wykorzystania jego 
quasi-monopolu w pętli lokalnej, a nie środki uzyskane z innych działań operatora 
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działającego w przeszłości. Rada odrzuciła również skargę dotyczącą cen 
antykonkurencyjnych oraz stałego zakłócania rynku, a pozostałe skargi oddaliła z przyczyn 
proceduralnych. 
 
Decyzja nr 04-D-76 z dnia 22 grudnia 2004 r. 
Przedsiębiorstwo Digitechnic złożyło do Rady skargę przeciw przedsiębiorstwu Microsoft, 
twierdząc, że stosowane przez nie praktyki obejmowały odmowę wydania licencji na pakiet 
oprogramowania Pack Office Pro (od stycznia 1995 r. do czerwca 1996 r.), a później także 
politykę dyskryminacyjnych cen (od czerwca 1996 r. do maja 1998 r.). Decyzją nr 04-D-76 
Rada odrzuciła skargę, ponieważ powód nie przedstawił dowodów na to, że w latach 1995-
1998 przedsiębiorstwo Microsoft stosowało praktyki ograniczające sprzedaż pakietu Pack 
Office Pro, których celem lub skutkiem było ograniczenie konkurencji na rynku sprzedaży 
komputerów. 
 

Irlandia 
W roku 2004 organ ochrony konkurencji wszczął postępowanie w jednej sprawie obejmującej 
postanowienia art. 81 i 82 TWE: Organ ochrony konkurencji przeciw John O’Regan and Ors 
[2003 nr 8608P]. Sprawa dotyczyła domniemanego naruszenia art. 81 i 82 TWE oraz ich 
odpowiedników w prawodawstwie irlandzkim, sekcji 4 i 5 ustawy o konkurencji z 2002 r. 
 

W sprawie organ ochrony konkurencji przeciw John O’Regan and Ors (ILCU) organ ochrony 
konkurencji twierdził, że ILCU (Irish League of Credit Unions – Irlandzka federacja 
spółdzielni kredytowych) nadużyła pozycji dominującej, odmawiając niezrzeszonym 
spółdzielniom dostępu do swojego programu ochrony oszczędności. Stwierdzono, że odmowa 
stanowiła nadużycie pozycji dominującej ILCU, ponieważ federacja była jedynym dostawcą 
programu ochrony oszczędności dla spółdzielni kredytowych. Ponadto zdaniem organu 
ochrony konkurencji działania ILCU stanowiły antykonkurencyjne porozumienie sprzedaży 
wiązanej.  

 
Początkowo organ ochrony konkurencji domagał się nakazu incydentalnego w celu 
powstrzymania ILCU i indywidualnych pozwanych od wprowadzania lub stosowania 
jakiegokolwiek programu lub porozumienia, którego celem lub skutkiem byłoby wspieranie 
zasad lub decyzji ILCU dotyczących utraty dostępu i braku refundacji w ramach systemu 
płatności jednolitych (SPS) w przypadku wystąpienia danej spółdzielni z federacji. Organ 
zrezygnował jednak po złożeniu przez ILCU zobowiązania wywołującego identyczny skutek.  
 
Sąd stwierdził naruszenie przez ILCU przepisów sekcji 4 (porozumienie antykonkurencyjne ) 
i 5 (nadużycie pozycji dominującej) ustawy o konkurencji z 2002 r. oraz naruszenie 
postanowień art. 81 i 82 TWE z uwagi na fakt, że zaskarżone działania mogły wpłynąć na 
wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Działania ILCU nie spełniały 
wymagań art. 81 ust. 3 i nie mogły być obiektywnie usprawiedliwione postanowieniami art. 
82 TWE.  
 
Zgodnie z decyzją sądu pozwani mają obowiązek umożliwić niezrzeszonym spółdzielniom 
mającym siedzibę w Irlandii udział w programie ochrony oszczędności na tych samych 
warunkach jak w przypadku spółdzielni zrzeszonych. Obecnie w odniesieniu do tej decyzji 
toczy się postępowanie apelacyjne wniesione przez ILCU do Sądu Najwyższego. 
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Niderlandy 
Krewetki z Morza Północnego 

Decyzja w tej sprawie zamyka apelacyjne postępowanie administracyjne, w którym 
niderlandzki organ ochrony konkurencji („NMA”) ponownie rozważył swoją decyzję z 14 
stycznia 2003 r. w oparciu o informacje dostarczone przez niezależnych ekspertów. Nowa 
decyzja podtrzymuje grzywny nałożone na cztery niderlandzkie organizacje producentów, 
trzy niemieckie stowarzyszenia organizacji producentów, jedną duńską organizację 
producentów i trzy przedsiębiorstwa handlu hurtowego w sektorze rybnym, co do których 
stwierdzono naruszenie zarówno przepisów art. 6 niderlandzkiej ustawy o konkurencji, jak i 
postanowień art. 81 TWE. Wszystkie strony były zaangażowane w porozumienia w ramach 
tzw. konsultacji trójstronnych dotyczących limitów połowów i cen minimalnych na krewetki 
z Morza Północnego (crangon crangon) w latach 1998-2000. Tylko niderlandzkie organizacje 
producentów i przedsiębiorstwa uczestniczyły również w bojkocie, mającym na celu 
uniemożliwienie nowej firmie handlowej zakupu krewetek z Morza Północnego na 
niderlandzkich aukcjach rybnych jesienią 1999 r. Grzywny uwzględniają wpływ tylko na 
rynek niderlandzki i wynoszą w sumie 6 176 000 EUR, co stanowi znaczną obniżkę w 
porównaniu z decyzją z 2003 r. Decyzję z 2003 r. uchylono w odniesieniu do pięciu 
mniejszych firm handlowych; ponownie rozważywszy dowody na to, jaką rolę odgrywały, 
NMA uznał, że ich udział w którymkolwiek naruszeniu nie wiązał się z ustanowieniem 
porozumienia dotyczącego praktyk uzgodnionych w rozumieniu art. 81 TWE.  
 
Zaangażowanie niderlandzkich międzynarodowych przedsiębiorstw handlowych i 
niderlandzkich, niemieckich oraz duńskich organizacji producentów w konsultacje trójstronne 
(przy dużych udziałach obu stron w rynku podaży i popytu krewetek z Morza Północnego), a 
także podstawowy charakter porozumień (limity połowów i ustalanie cen) zdecydowanie 
świadczą o wpływie na wymianę handlową. Jeżeli chodzi o drugie naruszenie, w bojkot 
zaangażowane były tylko przedsiębiorstwa niderlandzkie, a działania te były ograniczone do 
zakupów na aukcjach niderlandzkich. Jednak przedmiotem bojkotu było przedsiębiorstwo 
zajmujące się wywozem niderlandzkich produktów rybnych do innych Państw 
Członkowskich. Tego typu działania mogły zniechęcić zagraniczne przedsiębiorstwa 
handlowe do zakupu krewetek na rynku niderlandzkim. Decyzja z dnia 14 stycznia 2003 r. 
nakłada grzywnę tylko na strony odpowiedzialne za naruszenie przepisów niderlandzkiego 
prawa ochrony konkurencji. W rozumieniu rozporządzenia 1/2003 przedmiotowa decyzja 
dotycząca apelacji w postępowaniu administracyjnym stwierdza istnienie wpływu na 
międzynarodową wymianę handlową i tym samym naruszenie postanowień art. 81 TWE, nie 
zwiększa jednak grzywny (z uwagi na zbieżność niderlandzkich i wspólnotowych reguł 
ochrony konkurencji). 
 
Odrzucono sprzeciw stron wniesiony na podstawie wspólnej polityki rybołówstwa WE. 
Uznano, że interwencje rynkowe podobne do tych uzgadnianych podczas konsultacji 
trójstronnych nie spełniają celów określonych w art. 33 TWE. Nie są one uzasadnione 
organizacją wspólnego rynku ani chronione przepisami rozporządzenia nr 26. 
Rozporządzenie 1767/2004 zmieniające rozporządzenie 2318/2001 w zakresie uznawania 
organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (które weszło w życie dnia 
21 października 2004 r.) również nie pozwala na inną ocenę. 
 
Operatorzy telefonii komórkowej 
Decyzja w tej sprawie zamyka apelacyjne postępowanie administracyjne przeciw decyzji 
dyrektora generalnego NMA z dnia 30 grudnia 2002 r. nakładającej grzywny na pięciu 
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operatorów sieci telefonii komórkowej w Niderlandach (KPN Mobile, Vodafone Libertel, 
Orange (dawniej Dutchtone), Telfort (dawniej O2) i T-Mobile (dawniej Ben)) w związku z 
naruszeniem przepisów art. 6 ustawy o konkurencji (krajowego odpowiednika art. 81 TWE). 
Naruszenie obejmuje praktyki uzgodnione lub porozumienia między operatorami dotyczące 
korekty/obniżki standardowej opłaty aktywacyjnej (bonusu), którą płacą oni właścicielom 
salonów sprzedaży w zamian za zawieranie umów abonamentowych lub na usługi w systemie 
przedpłat w zakresie telefonii komórkowej. Na podstawie dokumentacji pisemnej oraz 
oświadczeń dyrektorów handlowych operatorów sieci telefonii komórkowej stwierdzono, że 
podczas spotkania latem 2001 r. miała miejsce koordynacja działań lub zawarcie 
porozumienia. Zainteresowani operatorzy mieli na celu wzajemny wpływ na swoje 
postępowanie lub ujawnili swoje zamiary w zakresie opłat aktywacyjnych należnych salonom 
sprzedaży oraz harmonogramu (istotnego) obniżania tych opłat. Ustalono ponadto, że 
wspomniane uzgodnione praktyki lub porozumienie zostały wprowadzone w życie poprzez 
obniżkę standardowych opłat aktywacyjnych należnych salonom sprzedaży w podobnym 
zakresie i w zbliżonym czasie. Stanowiło to bardzo poważne naruszenie i pociągnęło za sobą 
nałożenie grzywien w wysokości od 6 000 000 EUR do 31 300 000 EUR. 
 
Wszystkich pięciu operatorów odwołało się od tej decyzji. Po otrzymaniu opinii 
wyznaczonego niezależnego komitetu doradczego dyrektor generalny NMA podtrzymał 
decyzję o (istotnym) naruszeniu przepisów art. 6 ustawy o konkurencji, zmienił jednak 
kwalifikację naruszenia na (tylko) praktyki uzgodnione. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem 
1/2003, które stało się skuteczne dnia 1 maja 2004 r., postępowanie pięciu wspomnianych 
operatorów opisane w decyzji z dnia 30 grudnia 2002 r. kwalifikuje się również jako 
naruszenie postanowień art. 81 TWE. Ocena działań zgodnie z art. 81 TWE jest jednoznaczna 
z oceną na podstawie art. 6 ustawy o konkurencji, z wyjątkiem pojęcia wpływu na wymianę 
handlową między Państwami Członkowskimi. Odnośnie do tego wpływu stwierdzono, że 
wspomniane postępowanie mogło mieć odczuwalny wpływ na wymianę handlową między 
państwami, ponieważ pośrednio wpływa ono na liczbę zawieranych umów na usługi telefonii 
komórkowej (umowy abonamentowe i na usługi w systemie przedpłat), a więc również na 
natężenie ruchu telefonicznego (zarówno krajowego jak i międzynarodowego) oraz na 
decyzje właścicieli salonów sprzedaży dotyczące inwestycji i podejmowania działalności 
(włącznie z salonami, których siedziba znajduje się poza Niderlandami). 
 
Grzywny jednak (znacznie) obniżono do wysokości od 4 492 000 EUR do 14 828 000 EUR, 
ponieważ obrót, na podstawie którego obliczono podstawową wysokość grzywny za 
naruszenie, nie został określony wystarczająco precyzyjnie w pierwszej decyzji. Jednoczesne 
stosowanie art. 81 TWE i art. 6 ustawy o konkurencji nie powoduje zwiększenia grzywien, 
ponieważ uznano, że w tym wypadku są one wystarczające, aby objąć oba naruszenia. 
Niderlandzkie i wspólnotowe reguły ochrony konkurencji są podobne, i sam wpływ na 
wymianę handlową nie uzasadnia podwyższenia grzywien. Poza tym, skutki naruszeń są 
ograniczone do rynku niderlandzkiego, a wspomniany obrót jest osiągany również na 
obszarze Niderlandów. 
 
Rekrutacja pracowników czasowych i kontraktowych 
NMA nałożyła grzywnę na przedsiębiorstwo Stichting Financiële Toetsing (SFT) w 
wysokości 10 000 EUR za naruszanie postanowień art. 81 TWE i odpowiadających im 
przepisów prawa niderlandzkiego (art. 6 niderlandzkiej ustawy o konkurencji) w okresie 
między październikiem 1998 r. a wrześniem 2001 r. SFT jest przedsiębiorstwem 
prowadzącym rejestr, w którym mogą zostać zarejestrowane agencje pracy czasowej 
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spełniające określone kryteria. Rejestr ma służyć klientom agencji pracy czasowej jako 
„poświadczenie” rzetelności figurujących w nim agencji. 
 
Agencje pracy czasowej często nie dysponują personelem, którego potrzebują ich klienci. 
Zatrudniają wówczas pracowników z innych agencji, dostarczając klientowi poszukiwany 
personel. Zgodnie z zasadami SFT zarejestrowane agencje (ok. 67 % agencji w Niderlandach 
jest zarejestrowanych) nie mogą zatrudniać personelu (a później udostępniać tych 
pracowników klientowi) z agencji, które nie figurują w rejestrze. Agencje, które nie posiadają 
oddziału na terenie Niderlandów, nie mogły być zarejestrowane. Zasady SFT zabraniają 
również zarejestrowanym agencjom zatrudniać personel (a później udostępniać tych 
pracowników klientowi) z agencji, które figurowały w rejestrze oferującym podobne 
gwarancje, jeżeli agencje te nie miały oddziału na terenie Niderlandów. W systemie 
stosowanym przez SFT brakowało zatem jawności, a jednocześnie SFT nie akceptował 
gwarancji oferowanych przez inny system. W związku z tym agencje nieposiadające oddziału 
na terenie Niderlandów nie mogły zatrudniać pracowników figurujących w rejestrze SFT, co 
stawiało agencje zagraniczne w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z agencjami mającymi 
siedzibę w Niderlandach. 
 

Szwecja 
ADSL 
W grudniu 2004 r. organ ochrony konkurencji pozwał do sądu pierwszej instancji w 
Sztokholmie działającego na rynku krajowym operatora telekomunikacyjnego. Zdaniem 
organu ochrony konkurencji przedsiębiorstwo nadużyło pozycji dominującej, ograniczając 
konkurencję na szwedzkim rynku usług ADSL. Przedsiębiorstwo jest właścicielem publicznej 
sieci telefonii stacjonarnej obejmującej wszystkie gospodarstwa domowe w całym kraju. 
Wykorzystuje ono posiadaną sieć do sprzedaży własnych usług telekomunikacyjnych 
konsumentom, a także oferuje dostęp do niej innym operatorom. 
 
W związku z szeregiem skarg od innych operatorów telekomunikacyjnych organ ochrony 
konkurencji zbadał sytuację rynkową i uznał, że konkurenci przedsiębiorstwa zostali 
postawieni w niekorzystnej sytuacji na skutek zaniżenia marży. Oznacza to, że zbyt niska 
marża (różnica między ceną detaliczną a hurtową) uniemożliwia działanie na rynku 
stanowiącym następne ogniwo w procesie dystrybucji. Różnica między ceną detaliczną a 
hurtową nie pokrywała kosztów krańcowych przedsiębiorstwa związanych ze sprzedażą 
detaliczną. 
 
Zdaniem organu ochrony konkurencji wspomniane przedsiębiorstwo nadużyło pozycji 
dominującej na rynku hurtowym w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku stanowiącym 
następne ogniwo. Zakłóciło to konkurencję na rynku. Organ ochrony konkurencji uznał, że 
przedsiębiorstwo nadużywało pozycji dominującej w okresie między kwietniem 2000 r. a 
styczniem 2003 r. włącznie. Organ wniósł do sądu o nałożenie grzywny w wysokości 144 mln 
SEK.  
 
Usługi napraw samochodowych 
W październiku 2004 r. organ ochrony konkurencji pozwał do sądu pierwszej instancji w 
Sztokholmie spółkę dominującą (stowarzyszenie nienastawione na zysk) i znajdującą się w jej 
całkowitym posiadaniu spółkę zależną z sektora usług napraw samochodowych.  Członkami 
stowarzyszenia są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze napraw 
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samochodowych. Samo stowarzyszenie nie prowadzi żadnej tego typu działalności. 
Członkowie stowarzyszenia zobowiązują się do zawierania umów o współpracy ze spółką 
zależną, będącą w całości własnością stowarzyszenia. Podstawą pozwu był fakt, że decyzją 
podjętą przez stowarzyszenie firm w listopadzie 2000 r. spółka dominująca oraz będąca w 
całości jej własnością spółka zależna naruszyły, umyślnie lub w wyniku zaniedbania, przepisy 
art. 6 szwedzkiej ustawy o konkurencji i postanowienia art. 81 ust. 1 TWE, uzgadniając – lub 
w każdym razie zalecając – ceny za niektóre usługi napraw samochodowych w okresie od 1 
stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. 
 
Przedsiębiorstwa zajmujące się naprawą samochodów będące członkami stowarzyszenia 
nienastawionego na zysk należy uważać za konkurentów, ponieważ działają na tej samej 
płaszczyźnie handlowej. Dlatego też takie porozumienie cenowe jest porozumieniem 
horyzontalnym. Z punktu widzenia prawa konkurencji stowarzyszenie nienastawione na zysk 
oraz będąca w całości jego własnością spółka zależna były traktowane z prawnego punktu 
widzenia jako zintegrowana jednostka gospodarcza. Organ ochrony konkurencji wniósł do 
sądu o nałożenie grzywien w wysokości 20 000 SEK dla stowarzyszenia nienastawionego na 
zysk i 1 mln SEK dla będącej w całości jego własnością spółki zależnej w związku z 
niedozwoloną współpracą w zakresie cen. 
 
Bitumin I 
W grudniu 2004 r. organ ochrony konkurencji pozwał do sądu pierwszej instancji w 
Sztokholmie dwie spółki naftowe w związku z niedozwoloną współpracą na rynku bituminu 
(środka wiążącego asfalt). Współpraca między spółkami zaczęła się w roku 1999, kiedy jedna 
z nich próbowała wejść na szwedzki rynek bitumiczny, w dużym stopniu zdominowany przez 
drugą spółkę. Dzięki porozumieniu z drugą spółką spółka wchodząca na rynek nie musiała 
konkurować pod względem cenowym ani żadnym innym. Na mocy porozumienia spółka 
obecna na rynku zapewniała spółce wchodzącej określony pułap sprzedaży i liczbę klientów. 
Uniknięto zatem konkurencji cenowej na rynku, dzięki czemu firmy mogły utrzymać wysokie 
ceny. 
 
Oprócz domniemanego zaangażowania w niezgodny z prawem kartel, jedna ze spółek jest 
również oskarżona przez organ ochrony konkurencji o nadużycie pozycji dominującej na 
rynku w postaci stosowania warunków dyskryminujących inne przedsiębiorstwa, tym samym 
ograniczając dostęp do rynku. Organ ochrony konkurencji wniósł do sądu o nałożenie 
grzywny, której całkowita wysokość wynosi 394 mln SEK, z czego jedna spółka musi 
zapłacić 205 mln SEK, a druga 189 mln SEK.  
 
Bitumin II 
W październiku 2004 r. szwedzki organ ochrony konkurencji wydał decyzję, w której przyjął 
zobowiązania stron w związku ze sprawą o naruszenie dotyczące klauzuli w umowie o 
wynajem zawartej w 1997 r. i dotyczącej głównego systemu składowania bituminu w 
Szwecji. Skład w jednym ze szwedzkich miast do 1997 r. był wykorzystywany przez różne 
spółki naftowe. Podczas trwania umowy o wynajem między stronami również inne spółki 
naftowe wyraziły zainteresowanie wynajmem składu bituminu na tym terenie. 
 
Na skutek omawianej klauzuli faktyczni i potencjalni konkurenci nie mieli dostępu – w 
rozsądnym terminie - do składu, który osiągał najwyższy poziom sprzedaży w Szwecji. 
Klauzula stanowiła zatem przeszkodę dla potencjalnych nowych podmiotów oraz 
uniemożliwiała istniejącym konkurentom rozszerzanie działalności. W związku z tym umowę 
uznano za naruszenie postanowień art. 81 i 82 TWE. Skutki naruszenia dało się zauważyć na 
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wszystkich odnośnych rynkach głównie z uwagi na udział stron w swoich odpowiednich 
rynkach. 
 
Szwedzki organ ochrony konkurencji uznał, że ograniczenie konkurencji ma wpływ na 
wymianę handlową między Państwami Członkowskimi, ponieważ bituminem można 
handlować na rynku międzynarodowym, poziom obrotu jest znaczny, strony mają istotny 
udział w rynku a wspomniana umowa uniemożliwia dostęp do najważniejszego składu 
bituminu w Szwecji. Z uwagi na znaczenie systemu składowania naruszenie wpłynęło na 
znaczną część wspólnego rynku zgodnie z art. 82 TWE. Szwedzki organ ochrony konkurencji 
uznał zatem, że mają tu zastosowanie postanowienia art. 81 i 82 TWE. 
 
Po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń strony zastąpiły sporny warunek w klauzuli 
umowy innym warunkiem. Zgodnie z art. 23 szwedzkiej ustawy o konkurencji organ przyjął 
zobowiązania stron. 
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2. Zastosowanie reguł WE dotyczących konkurencji przez sądy krajowe 

Organy ochrony konkurencji Czech, Estonii, Grecji, Irlandii, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji i Finlandii nie 
zgłosiły żadnych orzeczeń, w których ich sądy krajowe zastosowały reguły WE dotyczące 
konkurencji. Orzeczenia takie zgłosiły następujące Państwa Członkowskie:  

Belgia 
1. Sąd Apelacyjny w Brukseli, orzeczenie z dnia 28 września 2004 r. (Lodiso v. SPRLU 

Monde) 
Zgodnie z art. 42a ustawy o ochronie konkurencji gospodarczej, uzgodnionej w dniu 1 lipca 
1999 r., w przypadku gdy rozstrzygnięcie sporu zależy od legalności praktyki 
konkurencyjnej, sąd, do którego wpłynęła sprawa, musi wstrzymać wydanie orzeczenia i 
odesłać sprawę do Sądu Apelacyjnego w Brukseli. 
 
W orzeczeniu z dnia 28 września 2004 r. Sąd Apelacyjny w Brukseli odniósł się do wniosku o 
orzeczenie w trybie prejudycjalnym, przedłożonego przez Sąd Pierwszej Instancji w Tournai 
(Hainaut).  
 
Sąd Pierwszej Instancji zadał następujące pytanie: „Czy norma etyczna nr 2 przyjęta przez 
Stowarzyszenie Architektów, a w szczególności zawarty w niej art. 4, jest sprzeczna z art. 81 
i 82 Traktatu Amsterdamskiego (ex art. 85 i 86 Traktatu Rzymskiego) oraz z przepisami 
ustawy z dnia 1 lipca 1999 r. o ochronie konkurencji gospodarczej i w związku z tym, czy 
należy ją uznać za automatycznie nieważną?” 
 
Pytanie to pojawiło się w trakcie sporu między architektem a spółką SPRLU Monde (Monde) 
dotyczącego płatności honorarium architekta. Rada Stowarzyszenia Architektów ustanowiła 
wykaz opłat minimalnych, zalecany w przypadku określania honorarium architekta. Wykaz 
ten jest znany jako „norma etyczna nr 2”. Zlecenie, jakie miał wykonać architekt, 
obejmowało pewną liczbę przepisów odnoszących się do normy etycznej nr 2. Spółka Monde 
uznała, że norma ta, a zatem również i umowa zawarta z architektem, jest nieważna. 
 
W swojej decyzji z dnia 24 czerwca 2004 r. Komisja stwierdziła, że „w okresie od dnia 12 
lipca 1967 r. do dnia 21 listopada 2003 r. belgijskie Stowarzyszenie Architektów dopuszczało 
się naruszenia postanowień art. 81 ust. 1 Traktatu, przyjmując i udostępniając decyzją z dnia 
12 lipca 1967 r., zmienioną w 1978 i 2002 r., wykaz opłat minimalnych, znany jako norma 
etyczna nr 2”. Na Stowarzyszenie nałożono karę grzywny w wysokości 100 000 EUR. 
 
Na skutek oraz w świetle tej decyzji Sąd Apelacyjny, odpowiadając na pytanie zawarte we 
wniosku o orzeczenie w trybie prejudycjalnym, podtrzymał opinię (w obliczu braku 
jakiegokolwiek odwołania od decyzji Komisji), że norma etyczna nr 2 jest – na mocy art. 81 
Traktatu WE – automatycznie nieważna. 
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2. N.V. MSA v. Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: zastosowanie środków 
tymczasowych 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 akapit pierwszy APEC7 aby przewodniczący mógł podjąć decyzję o 
zastosowaniu środków tymczasowych mających na celu zawieszenie praktyk ograniczających 
konkurencję, spełnione muszą zostać następujące wymagania: 

• musi istnieć skarga, na podstawie której można wszcząć postępowanie w sprawie 
praktyki ograniczającej konkurencję; strona wnosząca wniosek musi mieć w tej 
kwestii bezpośredni i naglący interes; 

• musi wystąpić jawny przypadek zakazanej praktyki ograniczającej konkurencję; w 
omawianym przykładzie jest to antykonkurencyjna umowa stanowiąca naruszenie 
przepisów art. 2 APEC; 

• musi istnieć nagląca potrzeba uniknięcia sytuacji, która może prowadzić do poważnej, 
rychłej i nienaprawialnej szkody względem tych przedsiębiorstw, których interesy są 
zagrożone praktyką, lub która może szkodzić ogólnemu interesowi gospodarczemu. 

 
N.V. MSA jest spółką, która prowadzi działalność w zakresie reklamy i komunikacji 
społecznej, w tym organizacji targów handlowych. Dwa razy do roku organizuje ona 
Międzynarodowe Targi Sztuki i Antyków, raz w sierpniu w Knokke i raz na przełomie 
października i listopada w Brugii. Królewskie Stowarzyszenie Flamandzkich Handlarzy 
Antykami jest stowarzyszeniem handlowym, które organizuje targi antykami w Knokke i 
Gandawie. Kiedy Stowarzyszenie podejmuje decyzję o zakończeniu targów antykami w 
Knokke, zakazuje jednocześnie swoim członkom udziału w jakichkolwiek innych targach w 
Knokke lub Brugii, które nie są organizowane przez Stowarzyszenie. W związku z 
powyższym MSA złożyła w dniu 24 czerwca 1998 r. skargę do Rady ds. Konkurencji, 
zwracając się do jej przewodniczącego o podjęcie decyzji o zastosowaniu środków 
tymczasowych.  
 
Decyzja przewodniczącego Rady ds. Konkurencji nr 2002-V/M-38 z dnia 27 maja 2002 r. o 
zastosowaniu środków tymczasowych, stanowiących przedmiot wniosku złożonego przez 
N.V. MSA/Stowarzyszenie Flamandzkich Handlarzy Antykami 
Przewodniczący Rady ds. Konkurencji został poproszony, aby w ramach zastosowania środka 
tymczasowego nakazać Stowarzyszeniu zawieszenie decyzji zakazującej jego członkom 
udziału w innych targach i poinformowanie ich o tym. Przewodniczący Rady ds. Konkurencji 
stwierdził, że skarga złożona przez N.V. MSA jest wystarczająco szczegółowa oraz że opisuje 
przedmiotową praktykę konkurencyjną w wystarczająco przejrzysty sposób, a także – w 
przeciwieństwie do stanowiska wyrażonego w opinii wydanej przez Służby Ochrony 
Konkurencji – oświadczył on w swojej decyzji z dnia 27 maja 2002 r., że wniosek o 
zastosowanie środków tymczasowych spełnia warunki zgłoszenia. Przed wydaniem 
orzeczenia w kwestii zasadności wniosku sprawę odesłano z powrotem do Służb Ochrony 
Konkurencji w celu przeprowadzenia dalszego postępowania, w następstwie czego nakazano 
sporządzenie dodatkowego sprawozdania z postępowania w sprawie wniosku o zastosowanie 
środków tymczasowych, a w szczególności bardziej dogłębną analizę dwóch następujących 
warunków: 
- wystąpienie naruszenia prima facie przepisów APEC; 
- wystąpienie sytuacji, która może prowadzić do poważnej, rychłej i nienaprawialnej 
szkody względem tych przedsiębiorstw, których interesy są zagrożone praktykami, lub która 
może szkodzić ogólnemu interesowi gospodarczemu i której należy zapobiec w trybie pilnym. 
 
                                                 
7 APEC: Ustawa o ochronie konkurencji gospodarczej, uzgodniona w dniu 1 lipca 1999 r. 
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Decyzja przewodniczącego Rady ds. Konkurencji nr 2002-V/M-95 z dnia 24 grudnia 2002 r. 
w sprawie zastosowania środków tymczasowych, stanowiących przedmiot wniosku 
złożonego przez N.V. MSA/Stowarzyszenie Flamandzkich Handlarzy Antykami 
W kwestii naruszenia prima facie przepisów APEC przewodniczący zdecydował w dniu 24 
grudnia 2002 r., że Stowarzyszenie jest związkiem przedsiębiorstw oraz że jego decyzje 
należy rozpatrywać jako decyzje podjęte przez związek przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 
ust. 1 APEC. Przedmiotowe decyzje uznano za antykonkurencyjne, ponieważ członkom 
Stowarzyszenia zabroniono udziału w targach organizowanych przez N.V. MSA. Natomiast 
w odniesieniu do drugiego warunku przewodniczący stwierdził, że wyrządzona szkoda jest 
poważna, rychła i nienaprawialna, że w jasny sposób wiąże się ona z praktyką stanowiącą 
przedmiot skargi, a także że spełniony został również wymóg pilności sprawy. W związku z 
powyższym przewodniczący Rady ds. Konkurencji oświadczył, że zastosowanie środków 
tymczasowych było uzasadnione i nakazał zawieszenie decyzji Stowarzyszenia Flamandzkich 
Handlarzy Antykami. Ponadto nakazał Stowarzyszeniu przesłanie listem poleconym do 
wszystkich swoich członków powyższej decyzji Rady ds. Konkurencji oraz umieszczenie 
zasadniczych fragmentów orzeczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
Sąd Apelacyjny w Brukseli, orzeczenie z dnia 29 września 2004 r. 
W dniu 27 maja 2002 r. oraz w dniu 24 grudnia 2002 r. Stowarzyszenie odwołało się od 
decyzji wydanych przez przewodniczącego Rady ds. Konkurencji w sprawie zastosowania 
środków tymczasowych na mocy art. 35 APEC. Ponieważ obie decyzje zawarto w jednym 
wniosku dotyczącym zastosowania środków tymczasowych, Sąd odniósł się do nich w 
pojedynczym orzeczeniu. 

Uznano, że odwołanie od decyzji z dnia 27 maja 2002 r. o zastosowaniu środków 
tymczasowych zgodnie z art. 35 APEC nie spełnia warunków składania odwołań, ponieważ 
Stowarzyszenie nie było w stanie udowodnić, że powiadomienie o odwołaniu zostało 
dostarczone innym stronom. 

Natomiast odwołanie od decyzji z dnia 24 grudnia 2002 r., także odnoszące się do 
zastosowania środków tymczasowych zgodnie z art. 35 APEC, uznano za zgodne z 
warunkami składania odwołań.  

Sąd Apelacyjny w Brukseli sprawuje pełną jurysdykcję w zakresie orzeczeń w 
sprawie odwołań od decyzji podjętych przez Radę ds. Konkurencji lub jej przewodniczącego. 
Nie oznacza to jednak, że sprawa jest definitywnie wycofana z Rady lub odebrana jej 
przewodniczącemu.  
 Stowarzyszenie argumentowało w swoim odwołaniu, że zakaz będący przedmiotem 
sprzeciwu został wycofany na zebraniu plenarnym w dniu 7 grudnia 1999 r., jednak w 
protokole z zebrania nie znaleziono żadnej jednoznacznej wzmianki na ten temat. 

Sąd stwierdził więc, że przewodniczący podjął właściwą decyzję, orzekając 
przedwstępnie, że zakaz stanowi naruszenie przepisów zakazujących karteli, zawartych w art. 
2 APEC. Sąd zauważył jednak, że od momentu wydania spornej decyzji pod uwagę należało 
wziąć art. 3 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia 1/2003, który stanowi: 
 „Zastosowanie krajowego prawa konkurencji nie może prowadzić do zakazania 
porozumień, decyzji związków przedsiębiorstw lub praktyk uzgodnionych, które mogą 
wpływać na handel między Państwami Członkowskimi, lecz nie ograniczają konkurencji w 
rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu lub spełniają warunki art. 81 ust. 3 Traktatu, lub które 
objęte są rozporządzeniem w celu stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu.”  

Innymi słowy Sąd Apelacyjny wyraził stanowisko, zgodnie z którym belgijskie prawo 
krajowe nie może prowadzić do zakazania decyzji związków przedsiębiorstw, które są 
dozwolone według prawa europejskiego. Jeśli przyjęta przez Stowarzyszenie sporna decyzja 
nie mieści się w pojęciu zakazu karteli, ustanowionego w art. 81 TWE, nie można, według 
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Sądu, zakazać wyraźnego naruszenia przepisów art. 2 APEC, a zarządzone środki nie mogą 
zostać utrzymane.  

Sąd poddał następnie pod rozwagę kwestię objęcia spornej decyzji zakresem art. 81 
TWE i orzekł, że nie można założyć, iż wpływ zakazu, od którego się odwołano, na 
konkurencję wewnątrzwspólnotową jest znaczący. Sąd stwierdził więc, że sporny zakaz nie 
jest decyzją związku przedsiębiorstw, której zakazują postanowienia art. 81 ust. 1 TWE. 

Ponieważ krajowe prawo ochrony konkurencji nie może prowadzić do zakazu czegoś, 
co nie jest sprzeczne z art. 81 TWE, Sąd orzekł, że nie można podtrzymać spornej decyzji 
przewodniczącego.  

Sąd orzekł, że odwołanie od decyzji przyjętej przez przewodniczącego Rady ds. 
Konkurencji z dnia 27 maja 2002 r. nie spełnia warunków zgłoszenia. Sąd orzekł, że 
odwołanie od decyzji przyjętej przez przewodniczącego Rady ds. Konkurencji z dnia 24 
grudnia 2002 r. spełnia warunki zgłoszenia i jest uzasadnione. 
 
3. Orzeczenie wydane przez Sąd Apelacyjny w Brukseli w dniu 29 września 2004 r. (Gema 
Plastics v. V.Z.W. Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch Instituut 
voor Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, N.V. 
Pipelife Belgium oraz N.V. Wavin Belgium). 

 
W orzeczeniu z dnia 29 września 2004 r. Sąd Apelacyjny w Brukseli odniósł się do kwestii 
zgodności z warunkami składania wniosków wniosku o zastosowanie środków 
tymczasowych, przedłożonego belgijskiemu organowi ochrony konkurencji przez Gema 
Plastics.  

 
Wniosek dotyczył sprzeciwu wobec nowego belgijskiego „rozporządzenia o stosowaniu 
znaku Benor (TR 1401)”, które ustanawia nową głębokość, na jaką należy wprowadzać 
elementy PCV będące częścią systemów odprowadzania ścieków, aby móc używać znaku 
„Benor”. Norma belgijska ustanawia większą głębokość niż norma europejska („EN 1401-1 i 
NBN EN 1401-1”). Według Gema Plastics celem normy belgijskiej jest wyeliminowanie z 
belgijskiego rynku konkurencji w postaci producentów lub dostawców elementów, które nie 
muszą być wprowadzane na taką głębokość, co stanowi pogwałcenie przepisów art. 2 ust. 1 
belgijskiej ustawy federacyjnej o ochronie konkurencji gospodarczej oraz art. 81 ust. 1 
Traktatu WE. Prezes belgijskiego organu ochrony konkurencji orzekł, że zastosowanie 
środków tymczasowych jest niemożliwe, ponieważ wnioskodawca nie spełnia wymaganego 
warunku, tzn. powinien on wykazać w tym względzie bezpośredni i rzeczywisty interes w 
rozumieniu art. 35 belgijskiej ustawy o ochronie konkurencji gospodarczej. Sąd Apelacyjny 
orzekł jednak, że prezes organu ochrony konkurencji zastosował zbyt restrykcyjną definicję i 
że firma Gema miała bezpośredni i rzeczywisty interes w zastosowaniu środków 
tymczasowych. Jednakże niespełnione zostały inne konieczne warunki: sprawa nie dotyczy 
poważnej, rychłej i niedającej się naprawić szkody i nie wymaga podjęcia pilnych działań. W 
związku z powyższym Sąd Apelacyjny orzekł, że wniosek o zastosowanie środków 
tymczasowych spełnia warunki składania wniosków, lecz jest bezzasadny.  

 
4. Sąd Handlowy w Mons, orzeczenie z dnia 23 grudnia 2004 r., S.P.R.L. Lust Automobiles v. 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart i S.a. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), niezależny sprzedawca detaliczny pojazdów marki 
Mercedes, wniósł sprawę o wszczęcie postępowania przeciwko DaimlerChrysler A.G. 
Stuttgart (DCAG) i S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg (DCBL) w związku z 
naruszeniem wspólnotowych reguł dotyczących konkurencji. 
 



 

 54

Firma Lust oskarżyła DCBL i DCAG o ograniczanie: 
 
1) przywozu równoległego, w szczególności uniemożliwiając firmie Lust uzyskiwanie 
dostaw od zagranicznych dealerów pojazdów marki Mercedes; 
 
2) sprzedaży przez autoryzowanych pośredników, w szczególności poprzez wywieranie 
nacisków na dealera pojazdów marki Mercedes w Charleroi, Car & Truck Charleroi, aby 
anulował on zamówienia, w których firma Lust figurowała jedynie jako agent działający w 
imieniu konsumenta końcowego. 
 
W kwestii ograniczenia przywozu równoległego Sąd Handlowy w Mons stwierdził, że mimo 
iż sprzedaż pojazdów przez autoryzowanego dystrybutora na rzecz nieautoryzowanego 
sprzedawcy detalicznego jest zabroniona w kontekście umów o dystrybucji między 
krajowymi spółkami zależnymi DCAG a dealerami lub agentami mającymi siedzibę w 
różnych państwach Unii Europejskiej, trzy rozporządzenia UE dotyczące dystrybucji 
pojazdów silnikowych (rozporządzenie 123/85 – art. 3 ust. 10, rozporządzenie 1475/95 – art. 
3 ust. 10 i rozporządzenie 1400/2002 – art. 4 ust. 1 lit. b) pkt (iii)) zezwalają na tego typu 
klauzulę, zatem jest ona zgodna z prawem Wspólnoty. 
 
W odniesieniu do ograniczenia sprzedaży przez autoryzowanych pośredników Sąd zwrócił się 
do firmy DaimlerChrysler Belgium Luxembourg z prośbą o przedstawienie kopii obecnie 
obowiązującej umowy dealerskiej, podpisanej przez belgijskich sprzedawców należących do 
sieci Mercedes, wraz ze wszystkimi dokumentami lub instrumentami określającymi datę 
wejścia w życie tejże umowy oraz stwierdzającymi, że umowa jest wiążąca dla sprzedawców. 
Ponadto Sąd nakazał przeprowadzenie przesłuchania świadków w celu ustalenia, czy: 
 
„S.A. Car & Truck Charleroi anulował zamówienia 1168 i 1169 z dnia 29 maja 2000 r. na 
podstawie instrukcji wydanych przez firmę DaimlerChrysler Belgium Luxembourg lub firmę 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart wskutek okólników albo pisemnych instrukcji wydanych 
przez jedną z wyżej wymienionych firm.” 
 

Dania 
Dnia 18 sierpnia 2004 r. duński Sąd Apelacyjny ds. Konkurencji wydał orzeczenie 
unieważniające decyzję duńskiej Rady ds. Konkurencji z dnia 24 września 2003 r. w sprawie 
dotyczącej duńskiego Stowarzyszenia Książki. Unieważniona decyzja duńskiej Rady ds. 
Konkurencji stwierdzała, że duńskie Stowarzyszenie Książki dopuściło się naruszenia 
postanowień art. 81 TWE, ponieważ zarządza wykonaniem porozumienia handlowego w 
ramach duńskiego przemysłu książkowego, które nie pozwala sprzedawcom książek w innych 
krajach sprzedawać duńskich książek klientom w Danii bez uprzedniego ujednolicenia cen 
według stałego cennika obowiązującego w Danii.  
 
Dania i inne państwa w UE mają stałe ceny książek (na podstawie umowy lub ustawy), 
natomiast w pozostałych państwach stały cennik nie obowiązuje. Sytuacja ta wywołuje pewne 
problemy w kontekście handlu między państwami, z których jedno stosuje stały cennik dla 
książek, a drugie ma swobodę w ustalaniu cen.  
 
Duńska Rada ds. Konkurencji orzekła, że zgodnie z praktyką określoną w prawie UE, stałe 
ceny na książki będące w obrocie wewnątrz UE są dopuszczalne jedynie w przypadkach, gdy 
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jedna ze stron porozumienia, która wymaga zgodności ze stałym cennikiem, może 
udowodnić, że jedynym powodem następującego ponownego przywozu towaru jest obejście 
systemu stałych cen. Duńska Rada ds. Konkurencji stwierdziła zatem, że ogólny wymóg 
stosowania stałych cen w ramach ponownego przywozu jest sprzeczny z art. 81 TWE.  
 
W postępowaniu odwoławczym duński Sąd Apelacyjny ds. Konkurencji oparł swoje 
orzeczenie na piśmie Komisji z dnia 12 listopada 1998 r. do ministrów kultury UE, 
dotyczącym opinii Komisji w sprawie zgodności między postanowieniami art. 81 TWE a 
krajowymi systemami stałych cen książek w ramach UE. Duński Sąd Apelacyjny ds. 
Konkurencji orzekł, że zgodnie z treścią pisma duńskie porozumienie w sprawie stałych cen 
książek nie ma znaczącego wpływu na handel między Państwami Członkowskimi, a zatem 
nie wchodzi ono w zakres postanowień art. 81 TWE. Tym samym duński Sąd Apelacyjny ds. 
Konkurencji wydał orzeczenie unieważniające decyzję duńskiej Rady ds. Konkurencji. 
 

Niemcy 
Sąd Okręgowy w Berlinie, 13.1.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Niemożliwe jest stwierdzenie nieważności umów dystrybucyjnych zawartych przez stacje 
obsługi na podstawie długoterminowej, antykonkurencyjnej wyłączności; podobnie jak 
umowy agencyjne, powyższe umowy nie wchodzą w zakres art. 81 TWE; w świetle braku 
ograniczenia konkurencji w rozumieniu art. 18 GWB (niemiecka ustawa przeciwko 
ograniczeniom zasad wolnej konkurencji), stara wersja, nie wchodzą one w zakres art. 34 
GWB, stara wersja.  
(Artykuł 81 TWE; art. 134 i 138 Kodeksu Cywilnego) 
 
Sąd Okręgowy w Moguncji, 15.1.2004, 12 HKO 56/02, P-136/03 
Bezzasadne jest powództwo o odszkodowanie za zakup witamin po wygórowanej cenie z 
powodu przynależności pozwanego do światowego kartelu w sektorze witamin – zgodnie z 
ustaleniami Komisji o skutku wiążącym dla Sądu – w zakresie, w jakim powództwo to 
dotyczy objęcia powoda, występującego w roli klienta, ochroną zakazu kartelowego, o której 
mowa w art. 1 i 33 GWB i art. 823 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, w powiązaniu z art. 81 TWE, 
ze względu na brak „celowości” kartelu cenowego.  
(Artykuł 81 TWE; art. 1 i 33 GWB, art. 823 ust. 2 Kodeksu Cywilnego) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Berlinie, 15.1.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Pozycja dominująca operatora telefonii komórkowej na rynku realizacji połączeń z siecią 
stacjonarną w ramach sieci telefonii komórkowej tego operatora; brak nadużyć – powód 
uniemożliwia pozwanemu stosowanie kart SIM i utworzenie połączeń telefonii komórkowej, 
ponieważ powód używa kart SIM w celu przekierowywania rozmów z sieci stacjonarnej 
(zagrożenie dla integralności sieci). 
(Artykuły 19 i 20 GWB, art. 82 ust. 1 i 2 lit. b) i c) TWE, art. 1 UWG (niemiecka ustawa o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) 
 
Sąd Okręgowy w Moguncji, 15.1.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Bezzasadne jest powództwo o odszkodowanie za zakup witamin po wygórowanej cenie z 
powodu przynależności pozwanego do światowego kartelu w sektorze witamin – zgodnie z 
ustaleniami Komisji o skutku wiążącym dla Sądu – w zakresie, w jakim powództwo to 
dotyczy objęcia powoda, występującego w roli klienta, ochroną zakazu kartelowego, o której 
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mowa w art. 1 i 33 GWB i art. 823 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, w powiązaniu z art. 81 TWE, 
ze względu na brak „celowości” kartelu cenowego.  
(Artykuł 81 TWE; art. 1 i 33 GWB, art. 823 ust. 2 Kodeksu Cywilnego) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Berlinie, 15.1.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Bezzasadne jest powództwo przeciwko operatorowi sieci telefonii komórkowej w celu 
zmuszenia go do udostępnienia tej sieci innym przedsiębiorstwom w celu realizacji połączeń 
z sieci stacjonarnych przez bramki GSM, jeśli celem tych przedsiębiorstw jest wzmożenie 
działalności nie na rynku, który stanowi poprzednie lub następne ogniwo tego typu działań 
rynkowych (art. 19 ust. 4 pkt 4 GWB), ale na samym rynku; również odmowa dostępu do 
sieci nie stanowi formy dyskryminacji ani utrudnienia, ponieważ ograniczenie nie jest 
bezzasadne.  
(Artykuły 19 ust. 4 pkt 4 GWB, art. 19 ust. 1 i 4 pkt 1 GWB, art. 20 GWB, art. 82 TWE, art. 1 
GWB) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Berlinie, 2201.2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Powództwo o orzeczenie, czy wypowiedzenie przez pozwanego w dniu 31 grudnia 2002 r. 
umowy dealerskiej Chrysler Automobile zawartej między stronami jest nieważne na 
podstawie nadużycia praw; wygaśnięcie prawa do dalszych dostaw pojazdów silnikowych i 
części marki Chrysler; rozpatrzenie kwestii rozszerzenia wniosku w ramach odwołania 
wzajemnego: orzeczenie, czy wypowiedzenie umowy w dniu 31 grudnia 2002 r. jest ważne, a 
w szczególności czy nie narusza przepisów dotyczących zakazu dyskryminowania, 
określonych w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy przeciwko ograniczeniom zasad wolnej konkurencji 
(GWB) lub postanowień art. 81 ust. 1 TWE (brak znaczącego skutku).  
(Artykuł 20 ust. 1-2 pierwsze zdanie – GWB; art. 81 ust. 1-3 TWE; art. 5 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia (WE) nr 1475/95; art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1400/2002; art. 242 i 315 
ust. 3 zdanie drugie, druga główna klauzula Kodeksu Cywilnego; art. 9 ustawy o ogólnych 
warunkach sprzedaży) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Dusseldorfie, 27.1.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Odrzucenie wniosku o pomoc prawną w powództwie o odszkodowanie i ustalenie poziomu 
odszkodowania za antykonkurencyjny bojkot i nieuczciwie wysokie ceny sprzedaży cegieł na 
podstawie niespełnienia wymogów zawartych w art. 116 ust. 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania 
Cywilnego. 
(Artykuły 81-82 TWE; art. 823 ust. 2 i art. 249 Kodeksu Cywilnego; art. 116 ust. 1 pkt 2 
Kodeksu Postępowania Cywilnego) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Karlsruhe, 28.1.2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Wniosek o unieważnienie niespełniający warunków składania wniosków, ponadto 
nieprzyznanie odszkodowania podmiotom, które nie są stronami kartelu w sektorze witamin, 
wobec braku stwierdzonej szkody (porównanie między hipotetyczną a rzeczywistą marżą 
zysku, a nie między hipotetyczną a rzeczywistą ceną zakupu).  
(Artykuł 33 GWB; art. 81 TWE; art. 823 ust. 2 Kodeksu Cywilnego) 
 
Federalny Trybunał Sprawiedliwości, 10.2.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Oficjalna procedura zatwierdzenia płatności (za połączenia telekomunikacyjne) nie wyklucza 
rzeczywistej możliwości ustalenia przez daną firmę taryfy, która stanowi nadużycie jej 
pozycji dominującej oraz uzyskania przez tę firmę odnośnego zatwierdzenia, ponieważ 
nadużycie to nie wchodzi w zakres postępowania wyjaśniającego (opinia incydentalna). 
(Artykuł 86 EWG (art. 82 TWE); art. 24, 25, 35 i 39 ustawy telekomunikacyjnej) 
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Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Monachium, 26.2.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Skuteczność wypowiedzenia przez pozwanego w dniu 30 września 2003 r. umowy 
dealerskiej, zawartej z powodem, ze względu na wejście w życie w dniu 31 października 
2003 r. nowego wspólnotowego rozporządzenia 1400/2002 o grupowym wyłączeniu w 
sektorze przemysłu samochodowego oraz wynikająca z powyższego konieczność dokonania 
przez pozwanego restrukturyzacji swojej sieci dystrybucji w Niemczech i Europie. 
(Zezwolenie na odwołanie.)  
(Wspólnotowe rozporządzenie 1400/2002 o grupowym wyłączeniu w sektorze przemysłu 
samochodowego; art. 307 Kodeksu Cywilnego) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Monachium, 26.2.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Skuteczność wypowiedzenia przez pozwanego w dniu 30 września 2003 r. umowy 
dealerskiej, zawartej z powodem, ze względu na wejście w życie w dniu 31 października 
2003 r. nowego wspólnotowego rozporządzenia 1400/2002 o grupowym wyłączeniu w 
sektorze przemysłu samochodowego oraz wynikająca z powyższego konieczność dokonania 
przez pozwanego restrukturyzacji swojej sieci dystrybucji w Niemczech i Europie.  
(Wspólnotowe rozporządzenie 1400/2002 o grupowym wyłączeniu w sektorze przemysłu 
samochodowego) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Dusseldorfie, 3.3.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Powództwo o ujawnienie liczby, formatu i wagi wysyłek zaadresowanych do niemieckich 
odbiorców, a także ich zawartości przekazanej bezpośrednio lub pośrednio przez pozwanego 
niderlandzkiemu urzędowi pocztowemu w 1997 r.; w szczególności nieodrzucenie tego 
powództwa na podstawie nadużycia przez powoda jego pozycji dominującej. 
(Artykuł 25 ust. 3 zdania pierwsze i drugie starej konwencji pocztowej; art. 86, 90 i 59 TWE, 
stara wersja; art. 242 Kodeksu Cywilnego) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Dusseldorfie, 24.3.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Pozycja dominująca operatora telefonii komórkowej na rynku realizacji połączeń z siecią 
stacjonarną w ramach sieci telefonii komórkowej tego operatora; brak nadużyć – powód 
uniemożliwia pozwanemu stosowanie kart SIM i utworzenie połączeń radiowych, ponieważ 
powód używa kart SIM w celu przekierunkowywania rozmów z sieci stacjonarnej (zagrożenie 
dla integralności sieci). 
(Artykuły 19 i 20 GWB, art. 82 ust. 1 i 2 lit. b) i c) TWE, art. 1 UWG) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Dusseldorfie, 24.3.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Niemożliwe jest stwierdzenie nieważności umów zawartych przez stacje obsługi na 
podstawie długoterminowej wyłączności, jako że art. 85 ust. 1 EWG (= art. 81 ust. 1 TWE) 
oraz art. 15 GWB (= art. 14 GWB, nowa wersja) nie stosują się do umów zawieranych przez 
stacje obsługi będących umowami agencyjnymi, a powód nie wykazał wystąpienia efektu 
istotnego podziału rynku zgodnie z teorią kumulacji skutków; nie doszło do naruszenia 
wymogu zastosowania formy pisemnej, ustanowionego w art. 34 GWB, stara wersja.  
(Artykuł 85 TWE; art. 15 i 34 GWB, stara wersja; art. 125 i 138 Kodeksu Cywilnego) 
 
Federalny Trybunał Sprawiedliwości, 30.3.2004, KZR 24/02, P-197/98 
Jeśli sprzedawca detaliczny całkowicie nowego pojazdu silnikowego, który nie należy do 
selektywnego systemu dystrybucji producenta, nie jest w stanie – wskutek odmowy 
udzielonej przez zagranicznych autoryzowanych dealerów dotyczącej dostaw nowych 
pojazdów do sprzedawców detalicznych spoza systemu – zrealizować zamówień swoich 
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klientów na nowe pojazdy, ma on prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie za 
straty w zyskach na mocy art. 823 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, w powiązaniu z art. 81 ust. 1 
TWE, pod warunkiem że – zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1475/95 – w czasie 
trwania zdarzenia nie miały zastosowania skutki wyłączenia zakazu, nałożonego na 
autoryzowanych dealerów prowadzących dostawy na rzecz sprzedawców detalicznych spoza 
systemu, z zakazu ustanowionego w art. 81 ust. 1 TWE  
 
Zakazane praktyki jednostronne stosowane przez producentów oraz stały nakaz 
przestrzegania dyscypliny cenowej prowadzi, na mocy art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1475/95, do utraty prawa do wyłączenia (jedynie) na okres, w którym niedopuszczalne 
praktyki mogą mieć wpływ na autoryzowanych dealerów, i jedynie w zakresie umów 
dystrybucyjnych, które obowiązują na obszarze, w którym występuje zakłócenie konkurencji 
wskutek zakazanych praktyk. Zakazanych praktyk w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 6-12 
rozporządzenia (WE) nr 1475/95 stosowanych przez zagranicznych autoryzowanych 
dealerów nie można automatycznie przypisywać producentowi.  
(Artykuł 81 TWE; art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1475/95) 
 
Sąd Okręgowy w Dortmundzie, 1.4.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Roszczenie o odszkodowanie wniesione przez powoda, który zapłacił na rzecz pozwanego 
wygórowaną cenę za sprzedawane przez niego witaminy, ponieważ pozwany ten należy do 
kartelu w sektorze witamin.  
(Artykuł 81 TWE, art. 1 i 33 GWB, art. 823 ust. 2 Kodeksu Cywilnego) 
 
Sąd Okręgowy w Kiel, 16.4.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Skuteczność w świetle prawa konkurencyjnego klauzuli umownej zakazującej stosowania 
kart SIM w systemach transmisyjnych w celu zasilania połączeń między dwiema stronami 
trzecimi.  
(Artykuły 19 i 20 GWB, art. 82 ust. 1 i 2 lit. b) i c) TWE, art. 1 UWG) 
 
Sąd Okręgowy w Dortmundzie, 16.4.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Po rozstrzygnięciu głównego powództwa pozostaje jeszcze rozwiązanie kwestii kosztów:  z 
punktu widzenia prawa ochrony konkurencji zakaz konkurencji między partnerami na 
podstawie umowy o partnerstwie jest dopuszczalny przez okres dwóch lat po wycofaniu się z 
umowy jednego z partnerów.  
(Artykuł 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG), art. 1 GWB, art. 81 TWE) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Dusseldorfie, 21.4.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Bezzasadne jest powództwo w sprawie zobowiązań przedumownych w odniesieniu do 
umowy franszyzowej („Pizza Hut”), ponieważ wskutek obowiązującego prawa kolizyjnego 
prawodawstwo stanu Kansas w USA stosuje się do wszystkich roszczeń wysuniętych przez 
powoda; niemożliwe jest stwierdzenie nieważności na mocy art. 15 i 18 GWB, stara wersja. 
Brak odszkodowania w przypadku naruszenia rozporządzeń franszyzowych amerykańskiej 
Federalnej Komisji ds. Handlu (ang. Federal Trade Commission).  
(Artykuły 11, 27, 29, 31 i 34 ustawy wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego; art. 15, 18, 34 i 
98 GWB, stara wersja; art. 85 TWE, stara wersja; art. 3 rozporządzenia 4087/88) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Dusseldorfie, 21.4.2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Niemożliwe jest stwierdzenie nieważności umowy franszyzowej („Pizza Hut”) za naruszenie 
niemieckich lub europejskich przepisów prawa konkurencyjnego; bezzasadne jest takie 
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powództwo, gdyż obowiązują zasady prawa kolizyjnego i do wszystkich roszczeń stosuje się 
prawo Anglii/Walii. 
(Artykuły 11, 27, 29, 31 i 34 ustawy wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego; art. 15, 18, 34 i 
98 GWB, stara wersja; art. 85 TWE, stara wersja; art. 3 rozporządzenia 4087/88) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Dusseldorfie, 21.4.2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Ważność umowy franszyzowej („Pizza Hut”) w świetle stosowania prawodawstwa stanu 
Kansas w USA do wszystkich roszczeń wniesionych przez powoda. Brak odszkodowania w 
przypadku naruszenia rozporządzeń franszyzowych amerykańskiej Federalnej Komisji ds. 
Handlu (ang. Federal Trade Commission). 
(Artykuły 11, 27, 29, 31 i 34 ustawy wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego; art. 15, 18, 34 i 
98 GWB, stara wersja; art. 85 TWE, stara wersja; art. 3 rozporządzenia 4087/88) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Monachium, 22.4.2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Bezzasadne jest powództwo w sprawie o usunięcie blokady niektórych kart SIM oraz 
uchylenie odmowy utworzenia połączeń telefonii komórkowej ze względu na wynikający z 
umowy zakaz stosowania scedowanych kart SIM w konwerterach telefonów komórkowych.  
(Artykuły 19, 20 i 33 GWB, art. 82 ust. 2 lit. b) i c) TWE, art. 1 UWG) 
 
Sąd Okręgowy w Dusseldorfie, 28.4.2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Powództwo wytoczone przez powoda w sprawie opłaty telefonicznej za uzyskanie dostępu do 
kart SIM oraz za korzystanie z sieci telefonii komórkowej; skuteczność nadzwyczajnego 
unieważnienia umowy na usługi w telefonii komórkowej przez powoda, ponieważ pozwany 
stosuje – niezgodnie z umową – karty SIM w połączeniu z bramkami GSM, aby zrealizować 
zewnętrzne połączenia w ramach sieci telefonii komórkowej powoda; niemożliwe jest 
stwierdzenie nieważności odpowiedniego ograniczenia wynikającego z umowy, dotyczącego 
stosowania.  
(Artykuły 19 i 20 GWB, art. 82 ust. 1 i 2 lit. b) i c) TWE, art. 1 UWG) 
 
Sąd Okręgowy w Ingolstadt, 11.5.2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Wypowiedzenie umowy dealerskiej wskutek przyjęcia rozporządzenia 1400/2002 jest ważne, 
w przypadku gdy umowa zawiera odpowiednią klauzulę (ewentualnie: art. 81 ust. 1 
rozporządzenia WE 1400/2002). 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Dusseldorfie, 23.6.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Zakaz obowiązujący na niektórych obszarach dotyczący niezależnego umieszczania w ofercie 
sprzedaży skierowanej do klientów wnioskodawcy piwa „Budweiser Budvar” lub 
reklamowania go, wydany na podstawie wyłącznego prawa do dystrybucji do czasu, gdy 
podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie umowy importowej zawartej między stronami; 
brak znaczącego skutku dla wymiany handlowej między Państwami Członkowskimi.  
(Artykuły 1 i 3 UWG, art. 81 ust. 1 TWE) 
 
Federalny Trybunał Sprawiedliwości, 13.7.2004, KZR 10/03, P-66/00 
W sprawie skuteczności standardowych klauzul w umowach dealerskich w sektorze pojazdów 
silnikowych (przedstawicielstwo w imieniu kilku marek, minimalna sprzedaż, gwarancje, 
termin wypowiedzenia umowy, odstąpienie od umowy).  
(Artykuł 307 Kodeksu Cywilnego, art. 81 TWE, rozporządzenie 1475/95, rozporządzenie 
1400/2002) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Sztutgarcie, 22.7.2004, 2 U 202/03, P-30/03 
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Obowiązek wypłaty przez pozwanego odszkodowania za straty poniesione przez powoda 
wskutek późnego zawarcia umowy o usługi warsztatowe w następstwie przyjęcia systemu 
dystrybucji uwzględniającego nowe wspólnotowe rozporządzenie o grupowym wyłączeniu w 
sektorze przemysłu samochodowego; nierówne traktowanie powoda w porównaniu z innymi 
warsztatami, z którymi pozwany pozostawał w stosunku wynikającym z umów.  
(Artykuły 33 i 20 ust. 1-2 GWB, rozporządzenie (WE) nr 1475/95, art. 81 TWE) 
 
Sąd Okręgowy w Sztutgarcie, 3.8.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Bezzasadne jest powództwo o odszkodowanie za naruszenie wyłącznego prawa powoda do 
dystrybucji wskutek wyznaczenia dalszych autoryzowanych dealerów, ponieważ w momencie 
wygaśnięcia rozporządzenia (WE) nr 1475/1995 umowa o ochronie terytorialnej nie była już 
więcej wyłączona z zakazu ustanowionego w art. 81 ust. 1 TWE. Kwestia ważności klauzuli o 
wyłączności wskutek wejścia w życie nowego wspólnotowego rozporządzenia o grupowym 
wyłączeniu w sektorze przemysłu samochodowego.  
(Artykuł 81 TWE, wspólnotowe rozporządzenie 1400/2002 o grupowym wyłączeniu w 
sektorze przemysłu samochodowego, wspólnotowe rozporządzenie 1475/1995 o grupowym 
wyłączeniu w sektorze przemysłu samochodowego) 
 
Sąd Okręgowy we Frankfurcie nad Menem, 20.8.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Powód nie jest upoważniony do zawarcia z pozwanym umowy o usługę, nawet jeśli spełnia 
kryteria dystrybucji selektywnej, ponieważ pozwany mógł bez wypowiedzenia rozwiązać 
umowę z dealerem samochodów, a handlowa i warsztatowa działalność gospodarcza powoda 
stanowią z handlowego punktu widzenia operacyjną całość.  
(Artykuły 823 ust. 2 i 249 Kodeksu Cywilnego, art. 81 TWE, wspólnotowe rozporządzenie 
1400/2002 o grupowym wyłączeniu w sektorze przemysłu samochodowego, art. 20 i 33 
zdanie pierwsze GWB) 
 
Sąd Okręgowy w Monachium (I), 7.9.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Pozwany nie ma prawa do zatrzymania rzeczy powoda pod zabezpieczenie roszczenia w 
przypadku nieaktywowania kart SIM.  
(Artykuły 19 i 20 GWB, art. 82 TWE, art. 1 UWG) 
 
Sąd Okręgowy w Monachium (I), 13.9.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Pozwany nie ma prawa do zatrzymania rzeczy powoda pod zabezpieczenie roszczenia w 
przypadku nieaktywowania kart SIM.  
(Artykuły 19 i 20 GWB, art. 82 TWE, art. 1 UWG) 
 
Sąd Okręgowy w Poczdamie, 23.9.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Obowiązek pozwanego w powództwie wzajemnym usunięcia zużytych opon za 
pośrednictwem powoda w powództwie wzajemnym w zakresie określonym w zasadniczej 
części orzeczenia, a także dokonania wypłaty na rzecz pozwanego w powództwie wzajemnym 
i udzielenia mu informacji w zakresie określonym w zasadniczej części orzeczenia; umowa, 
na podstawie której oparte są roszczenia, nie stanowi naruszenia postanowień art. 81 ust. 1 
TWE, ponieważ ograniczenie konkurencji nie jest w tym przypadku znaczące.  
(Artykuł 81 ust. 1-2 TWE; art. 138 Kodeksu Cywilnego; art. 134 Kodeksu Cywilnego, w 
powiązaniu z art. 266 Kodeksu Karnego) 
 
Sąd Okręgowy Wyższej Instancji w Dusseldorfie, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Powództwo wytoczone w celu zobowiązania pozwanego do zaopatrywania się w piwo w 
pełnym zakresie u powoda; powództwo o ujawnienie informacji o zakupach piwa gdzie 



 

 61

indziej; brak zastosowania art. 81 TWE do umowy o dostawy piwa ze względu na brak 
znaczącego skutku w kontekście ograniczenia konkurencji. 
(Artykuł 81 ust. 1 TWE, art. 138 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) 
 
Sąd Okręgowy w Lipsku, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Orzeczenie w sprawie kosztów po ugodowym rozstrzygnięciu: powództwo w sprawie 
zaprzestania naruszania przepisów przez pozwanego względem ogólnego systemu dystrybucji 
selektywnej, które dotyczy nielegalnego zakupu nowych pojazdów silnikowych w celu ich 
odsprzedania.  
(Artykuł 81 TWE, rozporządzenie 1400/2002, art. 19 i 20 GWB) 
 
Sąd Okręgowy w Monachium (I), 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Pozwany nie ma prawa do zatrzymania rzeczy powoda pod zabezpieczenie roszczenia w 
przypadku nieaktywowania kart SIM.  
(Artykuły 19 i 20 GWB, art. 82 TWE, art. 3 UWG, art. 33 TKG (niemiecka ustawa 
telekomunikacyjna)) 
 
Sąd Okręgowy w Kolonii, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Bezzasadne jest powództwo wytoczone przez pozwanego w sprawie aktywacji kart SIM; 
blokada kart była uzasadniona, ponieważ powód używa kart SIM w powiązaniu z bramkami 
GSM, aby umożliwić innym przedsiębiorstwom realizację połączeń telefonicznych w sieci 
telefonii komórkowej pozwanego, naruszając tym samym postanowienia umowy; bezzasadne 
jest powództwo o używanie kart SIM w ramach komercyjnych usług telekomunikacyjnych.  
(Artykuły 19 i 20 Kodeksu Cywilnego, art. 82 TWE, art. 1 UWG) 
 
Sąd Okręgowy w Kolonii, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Bezzasadne jest powództwo wytoczone przez pozwanego w sprawie aktywacji kart SIM; 
blokada kart była uzasadniona, ponieważ powód używa kart SIM w powiązaniu z bramkami 
GSM, aby umożliwić innym przedsiębiorstwom realizację połączeń telefonicznych w sieci 
telefonii komórkowej pozwanego, naruszając tym samym postanowienia umowy; bezzasadne 
jest powództwo o używanie kart SIM w ramach komercyjnych usług telekomunikacyjnych.  
(Artykuły 19 i 20 Kodeksu Cywilnego, art. 82 TWE, art. 1 UWG) 
 

Hiszpania 
Kwestie rozstrzygane w ramach postępowania sądowego w sprawie między spółkami 
naftowymi i stacjami obsługi były podobne i koncentrowały się głównie wokół potencjalnej 
nieważności umów na dostawy, które sąd zakwalifikował albo jako umowy komisyjne 
(umowy czysto agencyjne), albo jako umowy o odsprzedaży (umowy, które nie są czysto 
agencyjne), które mogą być zgodne z art. 81 ust. 1 (ogólny zakaz), ponieważ mogłyby 
kwalifikować się w ramach wyjątku od zakazu ustanowionego w rozporządzeniach o 
wyłączeniu nr 1948/1983 z dnia 22 czerwca 1983 r. i nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r.; 
oba te rozporządzenia odnoszą się do stosowania postanowień obecnego art. 81 ust. 3 TWE 
względem niektórych kategorii umów wertykalnych i praktyk uzgodnionych. 
 
Cztery z tych spraw dotyczyły odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy pierwszej instancji. 
Sprawa Automoción y Servicios La Safor, S.L. przeciwko Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A. dotyczy skargi złożonej w Sądzie Pierwszej Instancji nr 44 w Madrycie, 
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w której strona skarżąca oznajmia swój zamiar wniesienia odwołania przeciwko orzeczeniu 
wydanemu na jej niekorzyść. 
 
Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji nr 44 w Madrycie wydane w dniu 10 czerwca 2004 r. w 
ramach postępowania zwyczajnego 965/2002 / Automoción y Servicios La Safor S.L. v. 
Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A 
Firma Automoción y Servicios La Safor, S.L. złożyła skargę przeciwko Compañía Logística 
de Hidrocarburos, S.A., w której strona skarżąca wnosi o uznanie jej za sprzedawcę 
detalicznego w ścisłym znaczeniu tego terminu. Sąd oddalił pozew, ponieważ uznał umowę 
za „umowę komisyjną”, tzn. czysto agencyjną. 
 
Orzeczenie nr 358/2004 wydane przez Sąd Okręgowy w Madrycie, oddział 18, w dniu 7 
czerwca 2004 r. / Melón, S.A. przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A 
oraz nr 423/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. / Melón, S.A. i Estación de Servicio Ahigal, S.L. 
przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A w sprawach odwoławczych 
nr 220/2003 i 486/2003. 
Odwołania stanowiły część postępowania zwyczajnego 895/2001 i 556/2001. Strona skarżąca 
wniosła sprawy odpowiednio do Sądu Pierwszej Instancji nr 8 i nr 15 w Madrycie. We 
wstępnym orzeczeniu Sąd oddalił skargę spółki Melón, S.A., która odwoływała się od treści 
wyroku Sądu w obu sprawach. Sąd Najwyższy oddalił oba odwołania wniesione przez stacje 
obsługi, ponieważ uznał umowy za „umowy komisyjne”, tzn. czysto agencyjne. W obu 
orzeczeniach Sąd wskazał firmę Melón. S.A. jako stronę, która ma pokryć koszty rozprawy. 
 
Orzeczenie nr 94/2004 Sądu Okręgowego, oddział 18, w Madrycie z dnia 2 czerwca 2004 r. / 
Caminas S.A. przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Niniejsze orzeczenie zostało wydane w odniesieniu do apelacji nr 218/2003 wniesionej przez 
firmę Repsol w związku z postępowaniem nr 53/2001 w sprawie drobnych roszczeń 
wszczętym przez Sąd Pierwszej Instancji nr 20 w Madrycie na wniosek firmy Caminas S.A. 
przeciwko firmie Repsol. Sąd we wstępnym orzeczeniu wydanym w dniu 25 października 
2002 r. rozpoznał skargę złożoną przez Caminas, S.A., uznając przedmiotowe umowy za 
nieważne w świetle prawa i nakazując firmie Repsol pokrycie kosztów. Odwołanie firmy 
Repsol zostało uwzględnione i umowy uznano za ważne, uzasadniając, że są to „umowy 
komisyjne”. 
 
Orzeczenie nr 188/2004 Sądu Okręgowego, oddział 1, w Geronie z dnia 10 czerwca 2004 r. / 
Clau, S.A. przeciwko CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Niniejsze orzeczenie zostało wydane w odniesieniu do apelacji nr 48/2004 wniesionej przez 
obie strony w związku z postępowaniem nr 266/2002 w sprawie drobnych roszczeń 
wszczętym przez Sąd Pierwszej Instancji nr 1 w Geronie na wniosek firmy Clau, S.A. 
przeciwko CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. Sąd ten orzekł na korzyść CEPSA. Obie 
spółki odwołały się, przy czym apelacja firmy CEPSA została oddalona z powodów 
proceduralnych. Dopuszczono natomiast odwołanie firmy Clau, S.A., uzasadniając, że 
przedmiotowa umowa jest „umową o odsprzedaży”. Tego typu umowy nie są czysto 
agencyjne i są w tym wypadku nieważne, ponieważ nie obejmują ich przepisy rozporządzeń o 
wyłączeniu na mocy art. 81 ust. 1. Trzy umowy, dotyczące założenia stacji obsługi oraz 
sprzedaży produktów CEPSA w ramach porozumień o wyłączności, uznano zatem za 
nieważne ze względu na ich sprzeczność z wymogiem lub zakazem, wynikającymi z 
przepisów prawa, oraz wobec braku ustaleń odnośnie do ceny, co oznacza, że umowa nie 
istnieje. Zgodnie z art. 1303 Kodeksu Cywilnego Sąd nakazał stronom wzajemny zwrot 
kosztów wszelkich usług świadczonych sobie nawzajem w ramach umowy, po odjęciu 
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całkowitych kwot, które zostały już spłacone. Sąd nakazał pokrycie kosztów poniesionych 
przez pozwanego. 
 
Orzeczenie nr 1235/2004 Sądu Najwyższego (Wydział Spraw Cywilnych, oddział I) z dnia 23 
grudnia 2004 r. w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek L'Andana S.A. i Estación 
de Servicio L'Andana S.L przeciwko Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Orzeczenie rozstrzyga w sprawie odwołania wniesionego przez L’Andana S.A. i Estación de 
Servicio L'Andana S.L jako część postępowania wszczętego na wniosek tych spółek 
przeciwko firmie Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
 
We wstępnej skardze złożonej w Sądzie Pierwszej Instancji w Walencji strona skarżąca 
wniosła o unieważnienie umów o wykorzystanie stacji obsługi, wynajem zakładów i 
wyłączne dostawy, podpisanych na okres 25 lat. 
 
Strony skarżące uznały, że doszło do naruszenia przepisów art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Komisji nr 1984/83 z dnia 22 czerwca 1983 r. w odniesieniu do art. 81 ust. 1 (ex art. 85 ust. 1) 
Traktatu WE, a zatem że zastosowanie ma zakaz, o którym mowa w art. 81 ust. 2. Stwierdziły 
także, że doszło do naruszenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(sprawa C-234/89 Stergios Delimitis v. Henninguer Bräu A.G. dotycząca wykładni wyżej 
wymienionego rozporządzenia). 
 
Strony skarżące uznały, że zgodnie z rozporządzeniem 84/1983 obowiązywanie tego typu 
umów, objętych niniejszym postępowaniem, jest ograniczone czasowo do 10 lat. Sąd 
Najwyższy oddalił odwołanie, uzasadniając, że nie doszło do naruszenia przepisów wyżej 
wymienionego art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 1984/83 nakładających ograniczenie 
czasowe, ponieważ art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia ustanawia absolutny wyjątek od tego 
ograniczenia. Na tej samej podstawie Sąd uznał, że nie doszło do naruszenia orzecznictwa 
Wspólnoty. 
 

Francja 
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Orleanie z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie odwołania 
wniesionego przez firmę Toyota France przeciwko tymczasowemu zarządzeniu 
przewodniczącego Izby Handlowej w Orleanie wydanemu w dniu 5 marca 2004 r., 
nakazującemu firmie Toyota France utrzymanie, pod groźbą kary grzywny, stosunków 
wynikających z umowy z Automobile Diffusion 45 
Spór dotyczył odmowy uznania jako dystrybutora, zgodnie z rozporządzeniem nr 1400/2002 
o pojazdach silnikowych, dealera, którego umowa wygasła wskutek wypowiedzenia na mocy 
poprzedniego rozporządzenia nr 1475/95. Na etapie rozpoznania wstępnego Sąd Apelacyjny 
w Orleanie uznał, że spór jest poważny, ponieważ wynikał z niemożności spełnienia 
jakościowych kryteriów wyboru przez tego dealera. Wykluczenie dealera było zatem 
niesłuszne, ponieważ odrzucenie jego wniosku nie było oparte o obiektywne lub zasadne 
kryteria. Mogło zatem stanowić dyskryminującą decyzję sprzeczną z celami określonymi w 
rozporządzeniu nr 1400/2002. Sąd potwierdził tym samym zastosowanie środka 
tymczasowego, nakazując producentowi dalsze dostawy pojazdów do dystrybutora, 
zawieszając wydanie ostatecznego orzeczenia dotyczącego istoty sprawy, które powinno 
zostać wydane w 2005 r. 
 
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Paryżu z dnia 21 września 2004 r. w sprawie odwołania 
wniesionego przez Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) przeciwko 
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decyzji Rady ds. Konkurencji nr 03-D-67 z dnia 23 grudnia 2003 r. odmawiającej wszczęcia 
postępowania (Peugeot) 
Sankcje za niedopełnienie przez Radę obowiązku wydania orzeczenia w rozsądnym terminie 
nie mają na celu unieważnienie postępowania, lecz stanowią odszkodowanie za straty, które 
mogły wyniknąć wskutek opóźnienia.  
 
Decyzja dotycząca podziału oryginalnej sprawy odesłanej do Rady na trzy oddzielne akta nie 
podlega odwołaniu na mocy art. L 464-2 i L 464-8 Kodeksu Handlowego. Uzasadnienie 
zakwestionowania tego podziału odsyłanej sprawy nie spełnia odpowiednich wymogów. 
Zgodnie z zasadą wysłuchania obu stron przed wydaniem wyroku – wówczas, gdy obie strony 
mogą udzielić odpowiedzi – sędzia sprawozdawca może zmienić swoją ocenę faktów 
dotyczących sprawy w postępowaniu przed Radą. 
 
Przedstawienie przez jedną ze stron pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń Komisji ma na celu 
powiadomienie sądu o faktach, które mogą mieć wpływ na toczące się postępowanie, zgodnie 
z art. 16 rozporządzenia 1/2003. Można tego dokonać na każdym etapie postępowania. 
Zgłoszenie takie nie stanowi zatem części dokumentacji uzasadniającej wniesienie odwołania. 
 
Wypłacanie przez producenta kwoty wsparcia handlowego na rzecz dealerów nie jest samo w 
sobie bezprawne, jeśli warunków przyznania takiego wsparcia nie można zakwestionować na 
podstawie wyjątków wymienionych w rozporządzeniu o wyłączeniu (art. 6 rozporządzenia o 
wyłączeniu grupowym nr 1475/95) ani na podstawie przepisów stanowiących o wycofaniu 
ochrony, przewidzianych w rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym, jeśli praktyki takie nie 
są w żaden sposób dyskryminujące. W przypadku omawianej sprawy stosowane praktyki nie 
tylko były zgodne z art. 81 ust. 3, ale również wpływały stymulująco na konkurencję, 
zachowując poziom zagęszczenia sieci dystrybucyjnej oraz jakości świadczonych usług, a 
jednocześnie doprowadziły do znaczącej obniżki cen produktów dla użytkowników 
końcowych. 
 
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Paryżu z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania 
wniesionego przez Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) przeciwko 
decyzji Rady ds. Konkurencji nr 03-D-66 z dnia 23 grudnia 2003 r. (Renault) 
Sankcje za niedopełnienie przez Radę obowiązku wydania orzeczenia w rozsądnym terminie 
nie mają na celu unieważnienia postępowania, lecz stanowią odszkodowanie za potencjalne 
straty wynikające z opóźnienia. 
 
Decyzja dotycząca podziału oryginalnej sprawy odesłanej do Rady na trzy oddzielne akta nie 
podlega odwołaniu na mocy art. L 464-2 i L 464-8 Kodeksu Handlowego. Uzasadnienie 
zakwestionowania tego podziału odsyłanej sprawy nie spełnia odpowiednich wymogów. 
Zgodnie z zasadą wysłuchania obu stron przed wydaniem wyroku – wówczas, gdy obie strony 
mogą udzielić odpowiedzi – sędzia sprawozdawca może zmienić swoją ocenę faktów 
dotyczących sprawy w postępowaniu przed Radą. 
 
Wypłacanie przez producenta kwoty wsparcia handlowego na rzecz dealerów nie jest samo w 
sobie bezprawne, jeśli warunków przyznania takiego wsparcia nie można zakwestionować na 
podstawie wyjątków wymienionych w rozporządzeniu o wyłączeniu (art. 6 rozporządzenia o 
wyłączeniu grupowym nr 1475/95) ani na podstawie przepisów stanowiących o wycofaniu 
ochrony, przewidzianych w rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym, pod warunkiem że 
praktyki takie nie są w żaden sposób dyskryminujące. W przypadku omawianej sprawy 
stosowane praktyki nie tylko były zgodne z art. 81 ust. 3, ale również wpływały stymulująco 



 

 65

na konkurencję, zachowując poziom zagęszczenia sieci dystrybucyjnej oraz jakości 
świadczonych usług, a jednocześnie doprowadziły do znaczącej obniżki cen produktów dla 
użytkowników końcowych. Wprowadzenie przez Renault planów antyrabatowych nie 
stanowi przypadku ustalania minimalnych cen, praktyki zabronionej na mocy art. 6 
rozporządzenia o grupowym wyłączeniu nr 1475/955, ponieważ nie dowiedziono istnienia 
porozumienia w rozumieniu art. 81. 

Niderlandy8  
Sąd Najwyższy w Niderlandach, 7 maja 2004 r., nr 37.375, X-5, wyrok uchylający orzeczenie 
Sądu w Hadze z dnia 1 czerwca 2001 r. (kasacja) 
Główną część niniejszej sprawy stanowią rozporządzenia Urzędu Miasta Rotterdam w 
sprawie opłat portowych z 1990 r. (Verordening zeehavengeld 1990). Osoby fizyczne i 
podmioty prawne, których statki korzystają z portu w Rotterdamie, muszą uiszczać opłaty 
portowe. Opłaty dla tankowców rozładowujących swoje ładunki są jednak trzy razy wyższe 
niż opłaty obowiązujące kontenerowce (które dokonują załadunku i rozładunku). X-5 zażądał 
zwrotu (nadpłaconych) kwot na pokrycie opłat portowych, uzasadniając, że wyżej 
wymienione rozporządzenia nie są wiążące, ponieważ są sprzeczne z art. 82 TWE. 
 
Sąd w Hadze orzekł, że: 1) rozporządzenia nie wpływają na handel między Państwami 
Członkowskimi, 2) rozporządzenia nie są sprzeczne z art. 82 TWE. X-5 odwołał się od tego 
orzeczenia do Sądu Najwyższego. 
  
Sąd Najwyższy w Niderlandach uchylił orzeczenie Sądu w Hadze na podstawie braku 
uzasadnienia decyzji 1) i 2) i odesłał sprawę do Sądu w Amsterdamie w celu dalszego 
rozpatrzenia i wydania orzeczenia. W konkluzjach rzecznik generalny holenderskiego Sądu 
Najwyższego odnosi się do motywów 29-45 wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich z dnia 17 lipca 1997 r. (sprawa nr C-242/95 GT-Link, ECR 1997, str. I-04449). 
Na tej podstawie rzecznik generalny stwierdza, że Sąd oparł swoje orzeczenie na błędnej 
opinii prawnej. Sąd najwyraźniej uznał za szczególnie ważne stwierdzenie, że „obecna 
metoda pobierania opłat portowych ma niekorzystny wpływ na handel między Państwami 
Członkowskimi”. Z wyroku w sprawie GT-Link wynika jednak, że zasadniczym problemem 
jest określenie, czy (domniemane) nadużycie przez przedmiotowe przedsiębiorstwo publiczne 
może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi. Bez bardziej szczegółowego 
uzasadnienia niejasne jest, jak fakty i okoliczności sprawy uzasadniają wniosek, że nie doszło 
do nadużycia w rozumieniu art. 82 lit. c) TWE. „Sama okoliczność, że różne rodzaje statków 
w inny sposób wykorzystują port i udostępnione sprzęty portowe, bez wskazania zakresu tych 
różnic i związku między tymi różnicami a różnicą w opłatach nakładanych przez gminę, nie 
jest wystarczającą podstawą do wydania takiego orzeczenia, w szczególności że Sąd 
specjalnie nie wydał orzeczenia w kwestii tego, czy tankowce i kontenery można uznać w 
tym sensie za podmioty równoważne.” 
 
Przewodniczący Sądu Okręgowego w Arnhem, 19 maja 2004 r., 111855 / KG ZA 04-2170, 
Van der Sluijs Retail B.V. v. Autobedrijf X v.o.f. et al. (postępowanie incydentalne)  
Firma X obsługuje stację paliw. W dniu 14 sierpnia 1998 r. X zawarła z firmą TOTAL 
umowę o wyłączności na zakup paliw przez okres ośmiu lat (dalej zwana „umową zakupu”). 
W dniu 12 maja 2003 r. X wypowiedziała umowę zakupu, przesyłając tę informację listem 

                                                 
8  Przegląd spraw nie odnosi się do wyroków Sądu w Rotterdamie ani Sądu Apelacyjnego ds. Handlowych i Przemysłowych (CBb) wydanych w postępowaniu 

(administracyjnym) w odniesieniu do decyzji dyrektora generalnego niderlandzkiego organu ochrony konkurencji. Przed 1 maja 2004 r. wspólnotowe prawo konkurencyjne 

nie było stosowane w tego typu postępowaniach w sposób autonomiczny. 
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poleconym, zgodnie z rozporządzeniami europejskimi. Firma TOTAL nie wyraziła zgody na 
rozwiązanie umowy i zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw przekazała umowę 
zakupu do Van Der Sluijs Groep. X odmówiła przyjmowania dostaw do swojej stacji paliw 
od Van Der Sluijs.  
 
Przewodniczący Sądu Okręgowego w Arnhem poddał pod rozwagę przede wszystkim 
kwestię braku wystarczających informacji na temat wpływu umowy zakupu na handel między 
Państwami Członkowskimi. W rezultacie nie można było wykluczyć prawdopodobieństwa 
wystąpienia takiego wpływu. W związku z powyższym umowę zakupu należało zbadać pod 
kątem europejskiego prawa konkurencyjnego. Przewodniczący orzekł, że umowa zakupu nie 
podlega pod przepisy rozporządzenia 2790/1999 w związku z grupowym wyłączeniem 
porozumień wertykalnych. Mimo że udział Van der Sluijs w rynku wynosił mniej niż 30 % 
umowa zakupu obowiązywała przez ponad pięć lat, nawet po zastosowaniu art. 12 ust. 2 
wyłączenia grupowego. Odnosząc się do wspólnotowego obwieszczenia de minimis, 
przewodniczący stwierdził, że udział w rynku Van Der Sluijs wynosił ok. 7 %. Najniższy 
próg, o którym mowa w obwieszczeniu, to 5 %.  Ponadto na podstawie art. 9 obwieszczenia 
Komisja wyraziła pogląd, że porozumienia nie ograniczają konkurencji, jeśli w ciągu 
ostatnich dwóch lat próg ten nie został przekroczony o więcej niż 2 %. Przewodniczący 
stwierdził zatem, że odwołanie nawiązujące do obwieszczenia nie byłoby z góry skazane na 
niepowodzenie. We wstępnym orzeczeniu przewodniczący orzekł więc, że umowa zakupu nie 
była sprzeczna z europejskim prawem wspólnotowym. 
 
Niemniej jednak przewodniczący orzekł, że jest ona nieważna na podstawie krajowego prawa 
konkurencyjnego. Sekcja 7 ustawy o konkurencji określa progi obrotu, do których należy się 
odnosić, określając, czy dane porozumienie stanowi znaczące ograniczenie konkurencji. 
Obrót firmy Van Der Sluijs w istotny sposób przekraczał progi określone w sekcji 7 ustawy o 
konkurencji. Ponieważ firma Van der Sluijs nie złożyła wniosku o wyłączenie zgodnie z 
sekcją 17 ustawy o konkurencji (możliwość ta wygasła po 1 maja 2004 r.), umowę zakupu 
uznano za nieważną zgodnie z sekcją 6 ustawy o konkurencji. 
 
Przewodniczący Sądu w Hadze, 27maja 2004 r., KG/RK 2002-979 i 2002-1617, Marketing 
Displays International Inc. v. VR Van Raalte Reclame B.V. (postępowanie incydentalne) 
Firmy Marketing Displays International (dalej zwana „MDI”) oraz Van Raalte Reclame B.V. 
(dalej zwana „Van Raalte”) zawarły porozumienie licencyjne z prawem wyłączności w 
odniesieniu do wymiennych ram aluminiowych w tablicach reklamowych. MDI zwróciła się 
do Sądu w Rotterdamie z wnioskiem o egzekucję trzech amerykańskich orzeczeń 
arbitrażowych wydanych na podstawie sekcji 1075 niderlandzkiego Kodeksu Postępowania 
Cywilnego, w powiązaniu z sekcjami 985-991 tegoż Kodeksu, oraz zgodnie z Traktatem 
nowojorskim. Van Raalte wyraziła sprzeciw wobec egzekucji przepisów tychże orzeczeń, 
uzasadniając, że są one sprzeczne z porządkiem prawnym. Według Van Raalte porozumienie 
o wyłączności, do którego odnosiły się orzeczenia, jest sprzeczne z art. 81 ust. 1 TWE. 
Porozumienie nie wchodzi w zakres 1) obwieszczenia de minimis ani 2) rozporządzenia 
240/96. 
 
Van Raalte powołała się na art. 3 ust. 4 i 6 rozporządzenia 240/96 w związku z grupowym 
wyłączeniem w zakresie transferu technologii. Odniesienie do przepisów art. 3 ust. 4 nie 
zostało przyjęte. Przewodniczący orzekł, że celem przedmiotowego porozumienia nie było 
dokonanie podziału klientów między jego strony, a zawarta w nim klauzula odnosiła się 
raczej do jakości dystrybutorów. Następnie orzekł, że porozumienie nie wchodzi w zakres 
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grupowego wyłączenia wskutek stosowania przepisów art. 3 ust. 6. Obowiązek zrzeczenia się 
praw do wprowadzenia ulepszeń stanowi ograniczenie konkurencji. 
 
Van Raalte użyła na koniec argumentu, że porozumienia dotyczyły podziału rynku, które są 
niedozwolone na podstawie praw własności intelektualnej. Przewodniczący stwierdził, że 
MDI nie wykazała w stosowny sposób bezpodstawności roszczenia Van Raalte i orzekł, że 
porozumienie jest sprzeczne z art. 81 ust. 1 TWE. Wniosek MDI o zastosowanie środków 
tymczasowych został odrzucony.  
 
Przewodniczący Sądu w Haarlem, 28 września 2004 r., 103753/KG ZA 04-347, powód v. 
Daewoo Motor Benelux B.V. (postępowanie incydentalne) 
Firma Daewoo opowiedziała się za jakościowym, selektywnym systemem dystrybucji, 
określonym w rozporządzeniu 1400/2002. System ten pozwala Daewoo wybierać swoich 
dystrybutorów w Niderlandach zgodnie z własnymi kryteriami. Powód stwierdził, że 
rozporządzenie zobowiązuje także Daewoo do uznania wszystkich warsztatów 
(naprawczych), które spełniają normy przyjęte przez tę firmę względem autoryzowanych 
warsztatów naprawczych. 
 
W postępowaniu incydentalnym główną kwestię stanowiło pytanie, czy firma Daewoo jest 
zobowiązana do podpisania z powodem umowy zawieranej z autoryzowanymi warsztatami 
naprawczymi. Fakt, że firma Daewoo oświadczyła, iż jej porozumienia dystrybucyjne 
podlegają przepisom rozporządzenia 1400/2002, a więc tym samym opowiedziała się za 
systemem dystrybucji selektywnej, nie został zakwestionowany; firma twierdziła jednak, że 
nie wynika z tego obowiązek zawarcia umowy o autoryzowane naprawy, jeśli dany warsztat 
spełnia normy Daewoo. Według Daewoo decyzja o zawarciu takiej umowy zależy od 
przepisów krajowego prawa zobowiązaniowego. Przewodniczący poddał pod rozwagę fakt, 
że rozporządzenie 1400/2002 nie może nałożyć ograniczeń na dostawców względem liczby 
uznanych warsztatów, które spełniają kryteria jakościowe określone przez dostawcę. 
Rozporządzenie nie może również stanowić o lokalizacji uznanych podmiotów dokonujących 
napraw. Rozpatrzył również kwestię tego, że Sąd nie może nakazać dostawcy zawarcia 
porozumienia z warsztatem naprawczym, który spełnia normy dostawcy odnośnie do usług 
posprzedażnych, nawet jeśli dostawca ten przyjął system dystrybucji selektywnej, zgodnie z 
rozporządzeniem 1400/2002, i nie spełnia warunków dotyczących wyłączenia grupowego w 
zakresie autoryzowanych warsztatów naprawczych. Przewodniczący orzekł, że obowiązek 
zawarcia umowy nie wynika z zacytowanego przez powoda fragmentu rozporządzenia 
1400/2002 ani z żadnych innych jego przepisów. Jeśli dostawca, który opowiedział się za 
systemem dystrybucji selektywnej, w zakresie rozporządzenia 1400/2002, nie wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań wynikających z wyłączenia grupowego odnośnie do wyboru swoich 
warsztatów naprawczych, jedynym tego skutkiem jest zaprzestanie stosowania przepisów o 
wyłączeniu grupowym względem tego dostawcy, wraz z wszystkimi wynikającymi z tego 
konsekwencjami. Według przewodniczącego, jeśli przestaje obowiązywać wyłączenie 
grupowe, nie wynika z tego obowiązek zawarcia przez dostawcę umowy z warsztatem 
naprawczym, który spełnia wszystkie normy określone przez tego dostawcę. 
 
Sąd Najwyższy w Niderlandach, 3 grudnia 2004 r., C03/213HR, powód v. Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A. jako następca prawny Coöperatie Bloemenveiling 
Holland B.A. (kasacja) 
Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) zarządza aukcją kwiatów. Zanim kwiaty 
zgłoszone na aukcję mogą zostać poddane licytacji, muszą zostać „przetworzone” (tzn. 
przygotowane do aukcji). Od 1990 r. powód wykonywał zlecenie BVH polegające na 
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przygotowywaniu goździków z Hiszpanii przez kilka sezonów aukcyjnych. W 1998 r. powód 
zauważył, że BVH poprosiło również strony trzecie o przygotowywanie goździków z 
Hiszpanii, co stanowiło naruszenie postanowień umowy. Powód zażądał odszkodowania od 
BVH.  
 
Spór odnosił się w swej istocie do interpretacji postanowień umowy. Powód twierdził, że miał 
wyłączne prawo do przygotowywania wszystkich goździków przeznaczonych na aukcję, 
natomiast spółka BVH twierdziła, że powód miał wyłączne prawo do przygotowywania 
wszystkich goździków, które miały być następnie „przetworzone” na aukcji. Sąd w Hadze – 
w przeciwieństwie do orzeczenia Sądu Okręgowego w Hadze – poparł zasadniczo stanowisko 
wyrażone przez powoda. Orzekł ostatecznie, że taka interpretacja umowy byłaby niezgodna z 
sekcją 6 ustawy o konkurencji oraz art. 81 TWE i że skutkowałoby to (częściowym) 
unieważnieniem. 
 
Sąd Najwyższy w Niderlandach orzekł, że Sąd w Hadze powinien był wykazać, czy w jego 
opinii umowa już ograniczyła konkurencję w ramach swojego przedmiotu lub skutku oraz 
dlaczego doszło do jednego albo drugiego wydarzenia. Wniosek, że umowa ograniczała 
konkurencję, można było wyciągnąć już na podstawie wszechstronnej analizy dowodowej w 
formie badania rynku, która – sądząc po zakwestionowanym orzeczeniu – nie miała miejsca. 
Sąd w Hadze nie poświęcił także wystarczającej uwagi niekorzystnemu wpływowi na handel 
między Państwami Członkowskimi, wymogowi znaczącego skutku ani możliwości, że 
przedmiotowa sprawa wchodzi w zakres przepisów de minimis w rozumieniu sekcji 7 ustawy 
o konkurencji. Sąd Najwyższy w Niderlandach uchylił orzeczenie Sądu w Hadze i odesłał 
sprawę do Sądu w Amsterdamie w celu dalszego rozpatrzenia i wydania orzeczenia. 
 
Sąd w Hadze, 16 grudnia 2004 r., 03/1647, 04/87 i 04/1033, Dekker Breeding B.V. v. Sunfield 
Holland B.V (nr 03/1647) oraz Sunfield Holland B.V. v. Dekker Breeding B.V. (nr 04/87 i 
04/1033) (odwołanie od orzeczenia wydanego w ramach postępowania incydentalnego) 
Dekker jest spółką, która skupia swą działalność wokół uprawy różnych odmian chryzantem, 
natomiast firma Sunfield zajmuje się reprodukcją odmian chryzantem do celów uprawnych 
(sadzonki) z przeznaczeniem dla hodowców. Spółka siostrzana firmy Dekker również 
prowadzi działalność na rynku reprodukcji różnych odmian chryzantem. Wspólne 
przedsiębiorstwo Sunfield i Van Zanten Cuttings B.V. działa na rynku upraw różnych odmian 
chryzantem. 
 
Spółki Dekker i Sunfield zawarły porozumienie licencyjne w 1991 r., które obejmuje 
ograniczenie zarówno sprzedaży, jak i produkcji firmy Sunfield. Firma Dekker 
wypowiedziała to porozumienie w dniu 1 stycznia 2004 r., po czym spółka Sunfield zwróciła 
się do przewodniczącego Sądu w Hadze, by ten między innymi nakazał spółce Dekker 
wycofanie tego wypowiedzenia. Następujące odwołanie złożone przez spółkę Dekker 
dotyczyło częściowo orzeczenia przewodniczącego, zgodnie z którym wypowiedzenie 
porozumienia przez tę spółkę stanowi nadużycie praw, a sama spółka ma postępować w 
ścisłej zgodności z porozumieniem licencyjnym zawartym z firmą Sunfield, bez ograniczeń 
ze względu na tożsamość hodowców oraz ilość produkowanego materiału, jaki może 
dostarczyć firma Sunfield. 
 
Sąd w Hadze rozpatrzył najpierw pierwszą kwestię dotyczącą tego, czy ograniczenia ze 
względu na tożsamość nabywców firmy Sunfield oraz jakość sadzonek, jakie ma 
wyprodukować Sunfield, zawarte w porozumieniu licencyjnym, są prawomocne. Według 
Sądu porozumienie licencyjne nie wchodzi w zakres wyłączenia grupowego na mocy 
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rozporządzenia 240/1996 (transfer technologii). Zgodnie z art. 3 (preambuła), 4 i 5 
wyłączenie grupowe nie stosuje się do ograniczeń w zakresie sprzedaży i produkcji, o których 
mowa w klauzuli przedmiotowego porozumienia. Zgodnie z rozporządzeniem 772/2004 
(które zastąpiło rozporządzenie 240/1996 w dniu 1 maja 2004 r.) zasadniczo ograniczenie 
produkcji nałożone na właściciela licencji w porozumieniu niewzajemnym nie jest zakazane. 
Według Sądu wspólny udział stron w rynku nie wykraczał poza próg ustanowiony w 
rozporządzeniu 772/2004, tak więc ograniczenie produkcji wchodzi w zakres wyłączenia. 
 
Sąd orzekł, że wypowiedzenie od dnia 1 stycznia 2004 r. porozumienia licencyjnego przez 
spółkę Dekker było uzasadnione. Wynika to z oceny Sądu, zgodnie z którą firma Dekker – w 
obliczu braku wyłączenia indywidualnego zgodnie z art. 81 ust. 1 TWE oraz sekcją 6 pkt 1 
ustawy o konkurencji – nie była uprawniona do nałożenia ograniczeń ani względem 
nabywców firmy Sunfield, ani – do dnia 1 maja 2004 r. – względem jakości sadzonek, które 
miały być wyprodukowane. 
 

Szwecja 
W swoim orzeczeniu z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nr T 2280-02 szwedzki Sąd 
Najwyższy odrzucił wniosek strony skarżącej o wydanie przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości orzeczenia w trybie prejudycjalnym i podtrzymał orzeczenie sądu 
apelacyjnego w części przyznającej prawo do odwołania. Strona skarżąca twierdziła między 
innymi, że klauzula zawarta w standardowym porozumieniu krajowym oznaczała pośrednio 
zakazane porozumienie antykonkurencyjne, a zatem powinna zostać unieważniona na mocy 
art. 81 ust. 2 oraz odpowiednich przepisów szwedzkiej ustawy o konkurencji. Sąd Najwyższy 
stwierdził jednak, że nie wykazano potencjalnego wpływu na handel między Państwami 
Członkowskimi; dokonał zatem analizy przedmiotowej praktyki jedynie w świetle krajowych 
reguł konkurencji. 
 
W swoim orzeczeniu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie nr Ö 1891-03 szwedzki Sąd 
Najwyższy odrzucił skargę szwedzkiej Rady Lotnictwa Cywilnego dotyczącą pomyłki 
sądowej oraz wniosek o nowy proces. Sąd Najwyższy orzekł również o nieskładaniu w 
przedmiotowej sprawie wniosku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o orzeczenie 
w trybie prejudycjalnym. W swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy odniósł się do wykładni i 
stosowania art. 82 TWE. 
 

Zjednoczone Królestwo 
Days Medical Aids Ltd v. 1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd, 2) Pihsiang Wu sub 
nom Donald PH Wu, 3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (Wyrok Langely J w 
Wydziale Kanclerskim Sądu Najwyższego, 29 stycznia 2004 r.) 
Powództwo wytoczone przez stronę skarżącą dotyczyło naruszenia postanowień umowy. 
Zgodnie z przedmiotową umową pierwszy pozwany wyznaczył w 1996 r. powoda – 
względem płatności 1 108 USD – jako wyłącznego dystrybutora na Europę pierwszych 
skuterów dla niepełnosprawnych na okres pięciu lat. Umowa na wyłączność mogła zostać 
przedłużona na kolejnych pięć lat, pod warunkiem że spółka strony skarżącej wypłaci na 
rzecz pierwszego pozwanego kwotę w wysokości 100 000 USD. Skarżący potwierdził, że 
pierwszy pozwany następnie naruszył wynikające z umowy przepisy o wyłączności, 
realizując dostawy skuterów do spółki, w której działała osoba wcześniej zatrudniona u 
skarżącego na stanowisku dyrektorskim oraz twierdził dalej, że pierwszy pozwany ostatecznie 
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zaprzestał dostaw do niego. W swojej obronie pierwszy pozwany stwierdził, że umowa była 
nieważna, ponieważ naruszała postanowień art. 81 ust. 1 oraz ponieważ stanowiła bezzasadne 
ograniczenie handlu według prawa angielskiego. 
 
Sąd stwierdził jednak, że ani przedmiot, ani skutek umowy nie miały antykonkurencyjnego 
charakteru, nie naruszały zatem postanowień art. 81 ust. 1, a tym samym nie można jej uznać 
za nieważną na mocy art. 81 ust. 2. Sąd rozważył dodatkowo następującą kwestię: gdyby 
umowa naruszała postanowień art. 81 ust. 1, wówczas nie byłaby wyłączona w ramach 
rozporządzenia w sprawie stosowania wyłączenia grupowego względem porozumień 
wertykalnych (rozporządzenie 2790/1999), ponieważ przepisy dotyczące przedłużenia 
umowy sprawiły, że okres wyłączności wynikającej z umów automatycznie przekraczał pięć 
lat. Podobnie, według Sądu, gdyby umowa naruszała postanowienia art. 81 ust. 1, nie 
spełniałaby wówczas kryteriów określonych w art. 81 ust. 3 (mimo iż w czasie, kiedy zostało 
wydane orzeczenie, rozporządzenie 1/2003 nie weszło jeszcze w życie, zatem Sąd nie mógłby 
wtedy stwierdzić, że powództwo jest bezzasadne na podstawie zastosowania art. 81 ust. 3 do 
umowy).  
 
Sąd uznał, że zgodnie z orzecznictwem angielskim okres trwania przepisu o wyłączności 
oznaczałby nieuzasadnione ograniczenie handlu. Uznał jednak, że byłby zmuszony do 
niezastosowania wspomnianego orzecznictwa, ponieważ umowa nie naruszała postanowień 
art. 81 ust. 1 TWE. Sąd stwierdził zatem, że stosowanie prawa krajowego w celu 
unieważnienia postanowień umowy, która sama nie narusza postanowień art. 81 ust. 1, 
stanowiłoby naruszenie zasad określonych w sprawach, takich jak Bundeskartellamt v. 
Volkswagen i VAG Leasing (sprawa C-266/93). W związku z powyższym Sąd orzekł na 
rzecz skarżącego w sprawie o naruszenie postanowień umowy i określił podstawową kwotę 
roszczenia na 10,2 mln GBP. 
 
Bernard Crehan v. 1) Inntrepreneur Pub Company (IPC), 2) Brewman Pub Group, (Sąd 
Apelacyjny, orzeczenie z dnia 21 maja 2004 r.) 
Pan Crehan odwołał się od orzeczenia sądu pierwszej instancji, oddalającego jego powództwo 
o odszkodowanie od pierwszego pozwanego, wynikające z naruszenia postanowień art. 81 
ust. 1 TWE. Pan Crehan nabył prawa do wynajmu dwóch pubów będących własnością 
pierwszego pozwanego i zgodnie z każdą umową wynajmu miał on kupować piwo od 
Courage, wiodącego na rynku brytyjskim browaru. Puby okazały się przedsięwzięciem 
przynoszącym wysokie straty, tak więc pan Crehan zaprzestał wynajmu, wskutek czego 
Courage wszczął powództwo o odzyskanie należnych mu kwot. Pan Crehan wytoczył 
powództwo wzajemne o odszkodowanie, a także o rekompensatę tych strat względem 
wszelkich kwot, które jest dłużny firmie Courage, dołączając do IPC w roli pozwanego w 
postępowaniu. Twierdził on, że umowy wynajmu pubów, które zawarł, w tym klauzula 
dotycząca dostaw piwa, naruszały postanowienia art. 81 ust. 1 oraz że upadłość jego 
przedsięwzięcia wynikała z niemożności konkurowania z okolicznymi pubami, które nie są 
związane podobną klauzulą i mogą kupować piwo po cenach rabatowych, by następnie 
sprzedawać je po niższych cenach.  
 
Sąd pierwszej instancji orzekł, że umowy wynajmu i klauzula dotycząca dostaw piwa nie 
naruszały postanowień art. 81 ust. 1 i że pan Crehan nie mógł żądać odszkodowania na 
podstawie przepisów prawa krajowego, które nie pozwala wytoczyć powództwa w sprawie 
nielegalnej umowy osobom, które są stroną takiej umowy.  
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Pan Crehan odwołał się do Sądu Apelacyjnego, który z kolei zwrócił się do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem na podstawie art. 234. Wskutek wyroku 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Sąd Apelacyjny przyjął odwołanie pan Crehana, a 
niektóre kwestie zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia na poziomie pierwszej 
instancji. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy sąd pierwszej instancji stwierdził, że klauzule 
dotyczące dostaw piwa zawarte w umowach nie naruszają postanowień art. 81 ust. 1, 
ponieważ między innymi nie spełniają one warunków pierwszej części testu określonego w 
sprawie Delimitis v. Henninger Brau AG (1991) ECR I-935. Jednakże sąd ten zgodził się, że 
niepowodzenie przedsięwzięcia pana Crehana było spowodowane przedmiotową klauzulą 
oraz że w czasie, gdy był on stroną tych umów, nie ponosił odpowiedzialności za naruszenie 
postanowień art. 81 ust. 1.  
 
Pan Crehan odwołał się od tego orzeczenia do Sądu Apelacyjnego, który uchylił wniosek 
sądu pierwszej instancji, stwierdzając, że warunki obu części testu Delimitis zostały spełnione 
odnośnie do wynajmu pubów oraz przedmiotowych klauzul dotyczących dostaw piwa. 
Przyjmując taki wniosek, sąd miał na uwadze w szczególności decyzje Komisji Europejskiej 
w sprawach Whitbread, Bass i Scottish & Newcastle. Na przykład w sprawie Whitbread 
Komisja Europejska stwierdziła, że klauzule dotyczące dostaw piwa, podobne do tych, jakie 
narzucono panu Crehanowi, spełniają warunki pierwszej części testu Delimitis. Ponadto 
Komisja Europejska w tych decyzjach stwierdza, że umowy wynajmu pubu zawarte przez 
browary o niższym udziale w rynku niż Courage, także spełniały warunki drugiej części testu 
Delimitis. W związku z powyższym Sąd Apelacyjny orzekł, że sąd pierwszej instancji 
powinien był stwierdzić, że zarówno warunki pierwszej, a tym bardziej drugiej części testu 
Delimitis zostały spełnione. 
 
Sąd Apelacyjny przyznał zatem panu Crehan wstępne odszkodowanie w wysokości 131 336 
GBP plus odsetki. 
 
Unipart Group Ltd v. 1) O2 (UK) Ltd (wcześniej BT Cellnet Ltd), 2) Call Connections Ltd 
(Sąd Apelacyjny, orzeczenie z dnia 30 lipca 2004 r.) 
Angielski sąd apelacyjny rozpatrzył w przedmiotowej sprawie odwołanie od orzeczenia sądu 
pierwszej instancji, odrzucającego powództwo w sprawie rzekomego naruszenia postanowień 
art. 81 ust. 1.  
 
Sąd pierwszej instancji odrzucił powództwo wytoczone przez firmę Unipart, w którym 
twierdziła ona, że doszło do rzekomego naruszenia postanowień art. 81 ust. 1 wskutek 
rzekomej praktyki pierwszego pozwanego polegającej na włączaniu zasad regulujących 
różnice między cenami hurtowymi a detalicznymi do swoich umów na hurtowe dostarczanie 
usług związanych z faktycznym czasem połączenia do niezależnych dostawców usług 
telefonii komórkowej. Firma Unipart twierdziła w swoim powództwie, że ceny nakładane na 
niezależnych dostawców usług, takich jak Unipart, za tego rodzaju usługi były tak wysokie, 
żeby postawić tych dostawców w sytuacji konkurencyjnej znacznie bardziej niekorzystnej niż 
podmioty świadczące takie same usługi, a będące własnością pozwanych lub takie, które są 
przez nich kontrolowane, szczególnie że pozwani rzekomo wzajemnie dotowali te podmioty. 
Unipart twierdziła, że jej zgoda na płacenie takich cen stanowiła część umowy naruszającej 
postanowienia art. 81 ust. 1. 
 
Pozwani argumentowali w sądzie pierwszej instancji, że nawet gdyby takie zasady istniały i 
były przyjęte (czemu zaprzeczają), nie byłyby one przyjęte w ramach „porozumienia” w 
rozumieniu art. 81 ust. 1. Wniosek pozwanych, by w streszczeniu orzeczenia wykreślić 
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przedmiotowe roszczenie został rozpatrzony pozytywnie, przy uzasadnieniu sądu pierwszej 
instancji, że takie zachowanie byłoby ze strony pozwanych jednostronne. Firma Unipart 
odwołała się. 
 
Sąd Apelacyjny orzekł, stosując przypadek sprawy Bayer AG v. Komisja WE (połączone 
sprawy C-2/0P & C-3/01P), że najistotniejszą cechą umowy zgodnie z art. 81 ust. 1 jest 
zgodność oświadczeń woli między co najmniej dwoma stronami. Jednostronne zachowanie 
mogło zostać podważone jedynie na mocy wspólnotowych reguł dotyczących konkurencji 
zgodnie z art. 82, a zgodnie z tym artykułem pozycja dominująca na rynku była w tym 
przypadku koniecznym warunkiem przyjęcia odpowiedzialności. Sąd Apelacyjny uznał, że 
zachowanie pozwanego w zakresie ustalania cen nie stanowiło przedmiotu umowy zawartej 
między stronami. Stwierdził też, że sąd pierwszej instancji słusznie zauważył, że zachowanie 
wobec cen było jednostronne i nie wchodzi w zakres art. 81 ust. 1. Sąd apelacyjny zauważył, 
stosując przypadek sprawy Richard Cound Ltd v. BMW (GB) Ltd [1997] EuLR 277, że sam 
fakt, iż zachowanie miało skutek wynikający z zawarcia umowy nie oznacza, że nie mogło 
ono być jednostronne. Według sądu apelacyjnego firma Unipart nie wyraziła zgody na 
zastosowanie rzekomych zasad regulujących różnice między cenami hurtowymi a 
detalicznymi, ani do nich nie przystąpiła. 
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