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CZĘŚĆ III – STOSOWANIE REGUŁ KONKURENCJI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 
 
Niniejszy rozdział został opracowany na podstawie informacji przekazanych przez organy 
ochrony konkurencji państw członkowskich. Bardziej szczegółowe dane na temat działalności 
tych organów znajdują się w ich krajowych sprawozdaniach.  
 
1. Rozwój wydarzeń w państwach członkowskich  

1.1.  Zmiany w krajowym prawie ochrony konkurencji 

Belgia 
W 2005 r. został opracowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o konkurencji gospodarczej, 
zgodnie z uzgodnieniami z dnia 1 lipca 1999 r. 
 
Ustawa dotycząca ochrony konkurencji gospodarczej, której projekt jest obecnie przedmiotem 
dyskusji, ma osiągnąć trzy najważniejsze cele: 
 
1. wprowadzić zreformowane europejskie reguły konkurencji; 
2. zwiększyć zdolności Rady ds. Konkurencji w zakresie przeciwdziałania praktykom 
ograniczającym konkurencję; 
3. zwiększyć kompetencje Rady ds. Konkurencji i nadać jej status organu rozpatrującego 
odwołania od decyzji sektorowych organów nadzorujących, dotyczących konkurencji 
gospodarczej. 
 
Najważniejsza zmiana wprowadzona rozporządzeniem 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 dotyczy zniesienia systemu zgłoszeń stosowanego od 1962 r. 
 
Od 1 maja 2004 r. przedsiębiorstwa są zobowiązane samodzielnie oceniać, czy zawierane 
przez nie umowy spełniają warunki art. 81, rozpatrywane w całości. Chociaż nie ma 
obowiązku zniesienia krajowych systemów zgłoszeń, utrzymanie w mocy zasad dotyczących 
zgłoszeń i wyłączeń nie byłoby zgodne z celami reformy. Ponadto nadmiernie utrudniłoby to 
stosowanie prawa konkurencji przez sądy krajowe. W projekcie ustawy proponuje się więc 
uchylenie przepisów dotyczących zgłoszeń i wyłączeń. 
 
Projekt ustawy przewiduje również możliwość przyjmowania wytycznych przez belgijskie 
organy ochrony konkurencji, które pozwolą im w szerokim zarysie określać kierunki swojej 
polityki.  
 
W celu decentralizacji europejskich reguł konkurencji jedna sekcja w projekcie ustawy 
została poświęcona zagadnieniu współpracy między Komisją Europejską a organami ochrony 
konkurencji państw członkowskich, w której znalazły się zasady takiej współpracy 
odpowiadające zasadom ustanowionym w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.  
 
W sferze kontroli połączeń procedura wprowadzona projektem ustawy zgodna z 
rozporządzeniem (WE) nr 139/2004 umożliwia przedsiębiorstwom złożenie zobowiązań już 
w I fazie dochodzenia. 
 
Na poziomie instytucjonalnym proponuje się, by został zmodyfikowany skład Rady ds. 
Konkurencji poprzez zwiększenia liczby jej pełnoetatowych członków (z czterech do sześciu) 
oraz by zwolnić Radę ds. Konkurencji z części jej dotychczasowych obowiązków i przekazać 
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je organowi zwanemu „Auditorat”. Jest to organ, który został powołany do życia wraz z Radą 
ds. Konkurencji w miejsce Corps des Rapporteurs, i przewiduje on zwiększenie swego 
personelu do maksymalnie 10 osób. 
 
Organowi temu powierzono zadanie ostatecznego rozstrzygania spraw dotyczących skarg i 
wniosków o zastosowanie środków tymczasowych na podstawie niedopuszczalności lub 
braku podstaw merytorycznych. Ten organ ma również uprawnienia do wyjaśniania spraw 
dotyczących niektórych połączeń przy zastosowaniu uproszczonej procedury.  
 
To przesunięcie odpowiedzialności, obok zwiększenia progów obrotów, powyżej których 
konieczne jest zgłaszanie zamiaru połączenia, wynika stąd, że Rada ds. Konkurencji 
przeznaczała znaczną ilość czasu na rozpatrywanie połączeń, które miały znikomy wpływ lub 
nie wywierały żadnego wpływu na konkurencję na belgijskim rynku. 
 
Z chwilą wprowadzenia zmian Rada ds. Konkurencji powinna mieć większe możliwości 
koncentrowania się na sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję i 
nadużycia pozycji dominującej.  
 
W celu bardziej skutecznego zwalczania praktyk ograniczających konkurencję, projekt 
ustawy przewiduje również możliwość łagodzenia sankcji w przypadku przedsiębiorstw, 
które pomagają w stwierdzeniu istnienia zakazanych praktyk poprzez dostarczenie dowodów 
organowi ochrony konkurencji. 
 
I wreszcie, w okolicznościach określonych przepisami prawa, Rada ds. Konkurencji 
rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez sektorowe organy regulacyjne. Dotyczy to 
takich instytucji jak Institut belge des Postes et Télécommunication (IBPT), Commission 
bancaire et financière et des Assurances (CBFA), Commission de Régulation de l'Electricité 
et du Gaz (CREG) oraz zarządca infrastruktury kolejowej.  
 
Każdy akt prawa organicznego musi określać, od których decyzji można wnieść odwołanie do 
Rady ds. Konkurencji. 

Republika Czeska 
Krajowe reguły konkurencji określa ustawa nr 143/2001 Coll. o ochronie konkurencji. W 
2005 r. została ona zmieniona ustawą nr 361/2005 Coll., która weszła w życie w dniu 1 
października 2005 r. W szczególności wprowadza ona wspólnotowe wyłączenia grupowe do 
czeskiego prawa konkurencji, by były one stosowane do porozumień, które nie mają wpływu 
na handel, lecz są objęte zakresem krajowych przepisów o konkurencji. Ponadto ustawa o 
ochronie konkurencji została zmieniona ustawą nr 127/2005 Coll., by znajdowała ona 
zastosowanie w sektorze łączności elektronicznej, zgodnie z poniższymi informacjami. 
 
Podsumowanie nowych przepisów: 
 
• Wprowadzenie możliwości opieczętowania siedziby przedsiębiorstwa w przypadku 

przeprowadzenia nagłego przeszukania (art. 21 ust. 5)  
• Artykuł 22 – sankcje :  

- za uchybienia proceduralne może zostać nałożona grzywna w 
wysokości do 1 % obrotów.  

- za naruszenie pieczęci został wprowadzony nowy rodzaj grzywny. 
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• Wspólnotowe wyłączenia grupowe będą stosowane do porozumień, które nie mają 
zasięgu wspólnotowego (art. 4)  

 
• Kolejna zmiana do ustawy o ochronie konkurencji, wprowadzona w 2005 r., dotyczy 

stosowania jej przepisów w sektorze łączności elektronicznej. Została ona wprowadzona 
ustawą nr 127/2005 Coll. (ustawa o łączności elektronicznej), która weszła w życie w dniu 
1 maja 2005 r.  

 

Dania 
Duńska ustawa o konkurencji została zmieniona ustawą nr 1461 z dnia 22 grudnia 2004 r. i 
weszła w życie w dniu 1 lutego 2005 r. Najważniejsze zmiany legislacyjne do ustawy o 
konkurencji polegają na dostosowaniu jej do rozporządzenia (WE) nr 1/2003. Duńska ustawa 
o konkurencji opiera się na takich samych zasadach jak prawo konkurencji UE, a zatem 
dostosowanie jej do ostatnio wprowadzonych zmian w systemie ochrony konkurencji UE jest 
naturalną koleją rzeczy.  
 
Najważniejsze zmiany w duńskiej ustawie o konkurencji są następujące: 
  

• Przejrzystość  
W celu zapewnienia przejrzystości w przypadku naruszeń ustawy o konkurencji, informacja o 
nałożeniu grzywny w postępowaniu karnym jest ogłaszana w Internecie. Ma to na celu 
ułatwienie wnoszenia spraw cywilnych o odszkodowanie dla konsumentów i przedsiębiorstw. 
Ta zasada stosuje się zarówno do grzywien nałożonych przez sądy, jak i nałożonych lub 
dopuszczalnych na mocy przepisów sekcji 23 (sekcja 13 ust. 2 ustawy o konkurencji). 
Duńskie sądy mają obowiązek przekazywania kopii wyroków wydanych na mocy ustawy o 
konkurencji lub art. 81 lub 82 organowi ochrony konkurencji (sekcja 20 ust. 4 ustawy o 
konkurencji). 
 

• Dostęp do dokumentacji 
Zmiana wprowadza przepis ograniczający stronom prawo wglądu do akt. Jest on zgodny z art. 
27 i 28 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, które ograniczają prawo wglądu do akt w przypadku 
korespondencji między Komisją a organami ochrony konkurencji państw członkowskich 
(sekcja 15a ust. 1 ustawy o konkurencji). 
 

• Zobowiązania 
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1/2003 decyzją Rady ds. Konkurencji zobowiązania 
podjęte przez przedsiębiorstwa mogą stać się dla nich wiążące, jeżeli spełniają wymogi sekcji 
6 ust. 1, sekcji 11 ust. 1, art. 81 lub 82 (sekcja 16a ust. 1). Przepis jest zgodny z art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003.  
 

• Kontrole 
Zmieniona ustawa o konkurencji zezwala Radzie ds. Konkurencji na pieczętowanie 
dokumentów i siedziby przedsiębiorstwa na 72 godziny. Zawiera ona również wyraźny 
przepis, że Rada ds. Konkurencji może przeprowadzać kontrole w siedzibie przedsiębiorstwa 
zgodnie z art. 81 lub 82 w imieniu Komisji lub organów ochrony konkurencji państw 
członkowskich (sekcja 18 ustawy o konkurencji).  
 

• System zgłoszeń  
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Zmiana dostarcza Radzie ds. Konkurencji i organowi ochrony konkurencji kilka nowych 
instrumentów stosowania ustawy. Krajowy system zgłoszeń, wbrew wspólnotowym regułom 
konkurencji, został w Danii utrzymany. Jednakże Rada ds. Konkurencji i organ ochrony 
konkurencji są zobowiązane odstąpić od rozpatrywania zgłoszeń, jeżeli porozumienie lub 
praktyka ma znaczny wpływ na handel między państwami członkowskimi UE (sekcja 9 ust 2 
ustawy o konkurencji).  
 

• Ogólne warunki handlu przedsiębiorstw dominujących 
Nowy przepis w ustawie o konkurencji przyznaje Radzie ds. Konkurencji, na pewnych 
warunkach, prawo do wydania nakazu przedsiębiorstwu dominującemu przedstawienia 
organowi ochrony konkurencji ogólnych zasad handlu (sekcja 10a ustawy o konkurencji). 
Celem tego przepisu jest zwiększenie przejrzystości ogólnych warunków handlu 
przedsiębiorstwa dominującego na potrzeby Rady ds. Konkurencji, gdy rozpatruje ona, czy 
nadużyło ono swojej pozycji dominującej. 
 

• Inne zagadnienia 
Duński organ ochrony konkurencji może obecnie, na wniosek stron, wydawać decyzje w 
języku angielskim (sekcja 15c). Nakazy Rady ds. Konkurencji, których czas obowiązywania 
był poprzednio ograniczony do jednego roku, mogą obecnie obejmować okres dłuższy niż 
rok. Skład Sądu Ochrony Konkurencji powiększono o dwóch członków. Obecnie zasiada w 
nim przewodniczący i czterech członków specjalistów w dziedzinie prawa lub ekonomii. 
Przewodniczący musi być sędzią duńskiego Sądu Najwyższego (Højesteret) (sekcja 21 ust. 1).  
 
W wyniku reformy wspólnotowych reguł konkurencji nastąpiło rozszerzenie jurysdykcji 
duńskiego organu ochrony konkurencji. Może on obecnie rozpatrywać sprawy na mocy art. 
81 i 82 w przypadku, gdy przedsiębiorstwa mają siedzibę w Danii, lecz skutki konkurencyjne 
dotyczą rynków znajdujących się poza jej obszarem, ale na terytorium Unii Europejskiej 
(sekcja 23a ustawy o konkurencji).  

 
Ujednolicona wersja duńskiej ustawy o konkurencji jest dostępna na stronie internetowej: 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Niemcy 
W dniu 1 lipca weszła w życie ustawa kompleksowo zmieniająca ustawę zakazującą 
ograniczania konkurencji (GWB). Celem zmian było dostosowanie niemieckich przepisów 
prawnych do uregulowań europejskich, w szczególności do rozporządzenia (WE) nr 1/2003. 
Na mocy nowej ustawy system zgłaszania i zatwierdzania antykonkurencyjnych porozumień, 
obowiązujący poprzednio w prawie niemieckim, zastąpiono systemem wyłączeń prawnych i 
równoczesnym stosowaniem prawa europejskiego i krajowego. W celu osiągnięcia daleko 
idącej jednolitości prawa konkurencji do nowych regulacji włączono także porozumienia 
horyzontalne i wertykalne, które nie mają wpływu na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi. Na mocy zmienionych przepisów istnieje możliwość nakładania grzywien 
także za naruszenie przepisów prawa europejskiego. Zasady nakładania grzywien na 
przedsiębiorstwa zostały też w znacznym stopniu zbliżone do europejskich. Niemniej jednak 
w odniesieniu do kontroli nadużyć w postaci jednostronnych działań antykonkurencyjnych 
zdecydowano o utrzymaniu kilku wypróbowanych i sprawdzonych przepisów prawa 
niemieckiego, które nie mają odpowiednika w art. 82 TWE. Ponadto na mocy zmienionych 
przepisów sankcje przewidziane w prawie cywilnym z tytułu naruszenia przepisów 
antymonopolowych zostały udoskonalone w taki sposób, by zwiększyć znaczenie 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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egzekwowania prawa prywatnego. Obecnie oprócz Federalnego Urzędu ds. Karteli również 
regionalne organy ds. karteli mogą stosować przepisy prawa europejskiego. Zmieniona 
ustawa określa także zasady wymiany informacji między organami oraz transpozycji 
przepisów art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (amicus curiae). 
 
W 2005 r. rząd federalny uznał, że niezbędne są dalsze zmiany dotyczące kontroli nadużyć. 
Stwierdzono, że istniejący zakaz dotyczący silnych przedsiębiorstw, które oferują swoje 
produkty po cenach niższych od kosztów częściej niż tylko „sporadycznie”, powinien 
obowiązywać w odniesieniu do artykułów żywnościowych. Nawet sporadyczna sprzedaż po 
cenach niższych od kosztów jest więc zabroniona w przypadku artykułów żywnościowych, za 
wyjątkiem sytuacji obiektywnie uzasadnionych. Rząd federalny ma nadzieję, że dzięki temu 
wzmocni się pozycja małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, które nie są w stanie 
stawić czoła strategiom niskich cen stosowanym przez dużych detalistów i w rezultacie są 
często eliminowane z rynku. Przyjęcie zmian do ustawy planuje się na 2006 r. 
 

Estonia 

W 2005 r., miały miejsce dwa ważne dokonania legislacyjne: po pierwsze opracowano 
projekt zasadniczych zmian do estońskiej ustawy o konkurencji; po drugie naczelny 
prokurator przygotowywał wytyczne w sprawie łagodzenia sankcji.  

Zmiany do ustawy o konkurencji koncentrują się na zniesieniu systemu zgłaszania wyłączeń. 
System zgłaszania uznano za zbędny ponieważ był niezwykle rzadko wykorzystywany przez 
przedsiębiorstwa. Projekt zmiany został przedstawiony parlamentowi i oczekuje się, że 
wejdzie w życie w lipcu 2006 r.  
Jeśli chodzi o opracowanie wytycznych dotyczących łagodzenia sankcji, zgodnie z kodeksem 
karnym porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki, które przyczyniają się do ograniczenia 
konkurencji, uznaje się za przestępstwa. Postępowanie karne może być zakończone przez sąd 
na wniosek Prokuratury w razie stwierdzenia braku interesu publicznego w postępowaniu i w 
przypadku znikomej winy (art. 202 kodeksu postępowania karnego). Prokuratura może 
również, w drodze nakazu, zakończyć postępowanie karne 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 (art. 205 
kodeksu postępowania karnego). 
  
Wyżej wymienione przepisy stanowią podstawę prawną przyjęcia wytycznych w sprawie 
łagodzenia sankcji w przypadku antykonkurencyjnego współdziałania przedsiębiorstw. W 
celu zapewnienia skutecznego wprowadzenia w życie programu łagodzenia sankcji naczelny 
prokurator intensywnie pracuje nad przygotowaniem projektu tych wytycznych. Rada ds. 
Konkurencji przedłożyła prokuraturze swoje propozycje w tym względzie.  

 

Grecja 

Najważniejsze przepisy ustawy nr 703/77 (greckie przepisy prawa antymonopolowego) i 
najważniejsze zmiany ostatnio do niej wprowadzone 
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Ustawa nr 703/19771 w sprawie kontroli monopoli i oligopoli oraz ochrony wolnej 
konkurencji została przyjęta na krótko przed przystąpieniem Grecji do Wspólnoty 
Europejskiej. Podstawowe przepisy tej ustawy są podobne do postanowień art. 81 i 82 
Traktatu WE. W 2005 r. grecki parlament przyjął ustawę nr 3373/2005 zmieniającą ustawę nr 
703/1977, która w szerokim zakresie dostosowała greckie ustawodawstwo do przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 i wprowadziła wiele zasadniczych modyfikacji do 
greckiego prawa antymonopolowego: (i) stworzyła podstawę prawną i jest legislacyjnym 
usankcjonowaniem programu łagodzenia kar; (ii) rozszerzyła uprawnienia dochodzeniowe 
greckiej Komisji ds. Ochrony Konkurencji (Hellenic Competition Commission, „HCC”) i jej 
kompetencje w odniesieniu do przypadków naruszenia ustawy nr 703/1977; (iii) ponownie 
wprowadziła zakaz nadużywania relacji mających charakter zależności ekonomicznej; (iv) 
upoważniła HCC do podejmowania interwencji legislacyjnych w poszczególnych sektorach 
gospodarki; oraz (v) wzmocniła wewnętrzne struktury HCC (między innymi poprzez nadanie 
HCC osobowości prawnej i zwiększenie liczby jej członków i pracowników).  
 
Należy zaznaczyć, że w najbliższej przyszłości HCC ma wydawać obwieszczenia2, między 
innymi w sprawie łagodzenia sankcji i wglądu do akt. 
 

Posumowanie nowych przepisów  

• Program łagodzenia sankcji 
Ustawa nr 3373/2005 stworzyła podstawę prawną greckiego programu łagodzenia sankcji 
(poprzez dodanie nowego ust. 4 do art. 9 ustawy nr 703/77). Program łagodzenia sankcji 
zostanie wkrótce wprowadzony w życie. Udział przedsiębiorstw w tym programie będzie 
dawał możliwość wyłączenia zainteresowanych osób fizycznych z odpowiedzialności karnej. 
Program nie będzie miał zastosowania do przedsiębiorstw nadużywających swojej pozycji 
dominującej. 

• Kontrole – dochodzenia 
Na mocy ustawy nr 3373/2005 uprawnienia dochodzeniowe HCC zostały znacznie 
rozszerzone, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1/2003  

• Amicus curiae 

Na mocy nowego akapitu #14 w ust. 2, art. 8b ustawy nr 703/1977, HCC, może z własnej 
inicjatywy wydawać pisemne (lub, za zezwoleniem właściwego sądu, ustne) opinie 
skierowane do sądów dotyczące stosowania art. 81 i 82 TWE oraz żądać wszelkich 
dokumentów niezbędnych do wydania takich opinii (za wyjątkiem postępowań toczących się 
przed Administracyjnym Sądem Apelacyjnym w Atenach i przed Radą Stanu). 

Przepisy nowego ust. 3 w art. 18 ustawy nr 703/1977 wyraźnie przewidują, że każdy sąd 
stosujący art. 81 i 82 TWE może wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o 
udostępnienie informacji będących w jej posiadaniu lub zwrócić się do niej o wydanie opinii 
w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa konkurencji WE. 

                                                 
1 Zmieniona ustawami 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 i ostatnio ustawą 3373/2005 
[opublikowaną w Monitorze Rządowym nr 188 z dnia 2 sierpnia 2005 r.] 
2 W formie decyzji. 
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• Sankcje 
Zgodnie z art. 9 ustawy nr 703/77 rozszerzono uprawnienia HCC w przypadkach naruszenia 
ustawy nr 703/1977. 

• Inne zagadnienia:  

a. Zakaz nadużywania relacji mających charakter zależności ekonomicznej  
Art. 2a ustawy nr 703/1977: Zakaz nadużywania relacji mających charakter zależności 
ekonomicznej  
Ustawa nr 3373/2005 ponownie wprowadziła art. 2a (uchylony na mocy przepisów 
zmieniających ustawę nr 703/77 w sierpniu 2000 r.), który reguluje kwestie relacji mających 
charakter zależności ekonomicznej między jednym przedsiębiorstwem lub większą ich liczbą 
a klientem lub dostawcą, jeżeli klient lub dostawca nie mają równoważnego alternatywnego 
źródła zaopatrzenia lub możliwości zbytu danego produktu bądź usług. W takich 
okolicznościach wykorzystywanie relacji mających charakter zależności ekonomicznej jest 
nadużyciem, które ma na celu narzucenie arbitralnych warunków handlu, dyskryminację albo 
nieoczekiwane i nieuzasadnione zerwanie długotrwałych relacji handlowych. 
  

b. Interwencje regulacyjne w sektorach gospodarki krajowej 
Ustawa nr 3373/2005 wprowadziła nowy art. 5, którego przepisy umożliwiają podejmowanie 
interwencji regulacyjnych w sektorach gospodarki.  

Na wniosek ministra ds. rozwoju lub ex officio HCC może przeprowadzić badanie w 
określonym sektorze greckiej gospodarki i jeżeli w jego wyniku stwierdzi, że w tym 
sektorze nie istnieją warunki odpowiednie dla skutecznej konkurencji i równocześnie 
uzna, że stosowanie art. 1, 2, 2a i 4 oraz następne nie wystarczy dla stworzenia warunków 
dla skutecznej konkurencji, może ona, na mocy umotywowanej decyzji, podjąć wszelkie 
absolutnie konieczne środki behawioralne lub strukturalne w celu stworzenia warunków 
dla skutecznej konkurencji w tym konkretnym sektorze gospodarki.  
    

c. Dostosowanie do różnych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1/2003 

Do art. 8b ustawy nr 703/1977 zostały wprowadzone następujące zmiany: 

- Bez uszczerbku dla kompetencji innych organów ustanowionych na mocy odpowiednich 
przepisów prawa, HCC ma wyłączne kompetencje w zakresie stosowania tej ustawy i art. 81 i 
82 TWE.  
- HCC może wycofać możliwość skorzystania z wyłączenia na mocy z art. 29 ust. 2 
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.  

- HCC ma obowiązek stosowania wspólnotowych reguł konkurencji w ścisłej współpracy z 
Komisją Europejską i organami ochrony konkurencji innych państw członkowskich UE.  

Zgodnie z nowym art. 11b ustawy nr 703/1977 wszczęcie przez Komisję Europejską 
postępowania w celu przyjęcia decyzji przewidzianej w rozdziale III rozporządzenia Rady 
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(WE) nr 1/2003 zwalnia HCC z jej kompetencji w zakresie stosowania art. 81 i 82 TWE. 
Jeżeli organ ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego otrzymał skargę lub 
podejmuje działanie z własnej inicjatywy na mocy art. 81 lub art. 82 Traktatu przeciwko 
porozumieniu, decyzji stowarzyszenia lub praktyki jednego przedsiębiorstwa lub większej ich 
liczby, HCC może z tego powodu zawiesić lub zakończyć postępowanie wszczęte z własnej 
inicjatywy, oddalić skargę lub zastosować normalną procedurę i wydać decyzję dotyczącą 
merytorycznych kwestii sprawy. 

d. Wspólne przedsiębiorstwa 
Zgodnie z ustawą nr 3373/2005 wszystkie wspólne przedsiębiorstwa wykonujące na stałe 
wszystkie funkcje samodzielnego przedsiębiorstwa są traktowane jako forma koncentracji 
podlegająca przepisom dotyczącym połączeń. Niemniej jednak w zakresie, w jakim wspólne 
przedsiębiorstwo ma charakter kooperacyjny, jest ono poddawane ocenie w świetle kryteriów 
określonych w art. 1 ust. 1 i ust. 3 ustawy nr 703/1977. W trakcie takiej oceny HCC bierze 
pod uwagę: a) czy dwa przedsiębiorstwa dominujące lub większa ich liczba prowadzą w 
znacznym zakresie działania jako wspólne przedsiębiorstwo na tym samym rynku lub na 
blisko powiązanym rynku zbytu, zaopatrzenia lub sąsiednim, oraz b) czy efekty współpracy 
wynikające bezpośrednio z utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa stwarzają uczestniczącym 
w nim przedsiębiorstwom możliwości wyeliminowania konkurencji na znacznej części ich 
rynków.  

Hiszpania 

W 2005 r. nie zostały przyjęte żadne przepisy prawne zmieniające krajowe prawo 
konkurencji. Niemniej jednak podejmowano intensywne działania mające na celu przegląd 
systemu ochrony konkurencji obowiązującego w Hiszpanii.  

Propozycje rządu dotyczące nowych przepisów ustawodawstwa  
 
1. Biała księga w sprawie reformy hiszpańskiego systemu ochrony konkurencji 
 
Biała księga w sprawie reformy hiszpańskiego systemu ochrony konkurencji została 
opracowana w 2004 r. i oficjalnie przedstawiona przez drugiego wicepremiera i ministra 
gospodarki i finansów w dniu 20 stycznia 2005 r. Stanowi ona dokument do dyskusji, który 
ma się przyczynić 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.  
 
W Białej księdze proponuje się wiele działań reformatorskich mających wpływ na ramy 
instytucjonalne hiszpańskiego organu ochrony konkurencji, zwalczanie praktyk 
antykonkurencyjnych, system kontroli połączeń, kontrolę pomocy państwa i doradczą rolę 
organu ochrony konkurencji. Celem tych działań jest zwiększenie niezależności tego organu, 
wzmocnienie jego uprawnień w zakresie egzekwowania przepisów prawa, w szczególności 
poprzez wprowadzenie w życie programu łagodzenia sankcji, przyspieszenie sądowych 
procedur odwoławczych, koordynację działań z organami regulacyjnymi dla przemysłu oraz 
ewentualnie bezpośrednie stosowanie krajowych reguł konkurencji przez sądy.  
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Biała księga była przedmiotem konsultacji społecznych przeprowadzonych za pośrednictwem 
strony internetowej służby ochrony konkurencji, w wyniku których napłynęło wiele uwag i 
opinii.  

2. Przygotowanie projektu ustawy  

Główne cele Białej księgi znalazły się w projekcie ustawy o konkurencji, który jest obecnie 
na etapie opracowywania. Projekt został przekazany do konsultacji Trybunałowi ds. 
Konkurencji. Trybunał zgłosił wiele uwag, z których część została uwzględniona w projekcie 
ustawy.  

Ponadto Consejo de Defensa de la Competencia, (rada ds. ochrony konkurencji), która jest 
organem odpowiedzialnym za wzajemną współpracę, koordynację i wymianę informacji 
między państwem a autonomicznymi społecznościami, w celu wspierania jednolitego 
stosowania przepisów prawa dotyczących konkurencji wyraziła przychylne stanowisko w 
swoim raporcie.  

Projekt ustawy ma być przedłożony parlamentowi w 2006 r.  

 

Francja 
 
Pierwszy dekret (nr 2005-1668) z dnia 27 grudnia 2005 r. określa warunki stosowania reguł 
konkurencji, które w 2004 r. zostały dostosowane do przepisów rozporządzenia (WE) nr 
1/2003. Ustanawia on procedury udzielania pomocy zgodnie z art. 22 ust. 1 tego 
rozporządzenia. Ustanawia nowe zasady rozpatrywania spraw przez Radę ds. Konkurencji 
przy uwzględnieniu efektywności działań publicznych i zachowaniu zgodności z prawem do 
obrony. Ustanawia on zarówno ramy dla obowiązkowego przekazywania kopii wyroków 
wydanych na podstawie art. 81 i 82 (zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003), 
jak i wniosków o przedstawienie opinii i dostarczenie informacji składanych przez sądy do 
Komisji Europejskiej zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. 
 
Drugi dekret (nr 2005-1667), również z dnia 27 grudnia 2005 r., ustanawia zasady regulujące 
kwestię reprezentowania Rady ds. Konkurencji przed sądem apelacyjnym. 
 
Trzeci dekret (nr 2005-1756), z dnia 30 grudnia 2005 r., określa sądy cywilne i handlowe 
specjalizujące się w rozstrzyganiu sporów dotyczących stosowania krajowych i 
wspólnotowych reguł konkurencji. 
 

 
Podsumowanie nowych przepisów 

 
Kontrole 

 
Dekret nr 2005-1668 ustanawia zasady regulujące kwestię pomocy, która może być udzielana 
przez urzędników innych krajowych organów ochrony konkurencji upoważnionym 
inspektorom Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, Konsumentów i Zwalczania Oszustw 
(DGCCRF): w sprawozdaniu należy podać nazwisko i adnotację o obecności inspektora 
udzielającego pomocy i powołać się na decyzję ministra, który wyraził zgodę na udzielenie 
pomocy. 
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Amicus Curiae  

 
Dekret nr 2005-1668 przewiduje, że Rada ds. Konkurencji będzie reprezentowana przed 
sądem rozpatrującym apelacje od jej decyzji przez przewodniczącego lub wyznaczoną przez 
niego osobę. 

Dekret nr 2005-1667 przyznaje Radzie ds. Konkurencji szersze możliwości w zakresie 
przedkładania pisemnych uwag sądowi apelacyjnemu, zezwalając na interwencje ustne 
podczas rozprawy na takich samych zasadach, jakie obowiązują inne niezależne organy 
administracyjne. Taka sama możliwość zgłaszania interwencji ustnych została już przyznana 
ministrowi ds. gospodarczych. 
 

Wgląd do akt  
 

W odniesieniu do tajemnicy handlowej dekret z dnia 27 grudnia 2005 r. ustanawia procedurę, 
którą mają obowiązek stosować przedsiębiorstwa przy określaniu informacji objętych 
tajemnicą handlową oraz wnoszeniu wniosków, by za takie zostały one uznane. Ustanawia on 
warunki odmownego rozpatrzenia takich wniosków, jeżeli zostały wniesione w terminie 
innym, niż przewidziany lub jeżeli są niewłaściwe lub nieuzasadnione, oraz ustanawia zasady 
regulujące wgląd do akt zgodnie z prawem do obrony i zasadą właściwego działania w 
interesie publicznym. 

Zobowiązania/sankcje 
 

Dekret nr 2005-1668 ustanawia procedury postępowania z zobowiązaniami 
zaproponowanymi Radzie ds. Konkurencji przez przedsiębiorstwa oraz zasady regulujące 
płatności wszelkich kar nałożonych przez Radę ds. Konkurencji. 
 

Egzekwowanie prawa konkurencji przez osoby prywatne 
 

Dekret nr 2005-1756 zawiera listę ośmiu sądów cywilnych i handlowych specjalizujących się 
w rozstrzyganiu sporów dotyczących stosowania krajowych i wspólnotowych reguł 
konkurencji, a mianowicie: sądów w Marsylii, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lionie, 
Nancy, Paryżu i Rennes. Sąd Apelacyjny w Paryżu został wyznaczony jako jedyny sąd 
posiadający jurysdykcję w zakresie rozpatrywania apelacji.  

  

Irlandia 
W 2005 r. nie zostały wprowadzone żadne zasadnicze zmiany do krajowego ustawodawstwa 
dotyczącego konkurencji, poza uchyleniem nakazów zatrzymania. 
 
Uchylenie nakazów zatrzymania: 
Na mocy przepisów sekcji 45 ust. 3 ustawy o konkurencji z 2002 r. organ ochrony 
konkurencji mógł zatrzymywać, na podstawie nakazu sądowego, oryginalne księgi, 
dokumenty i rejestry. Podsekcja 6 zawierała zapis, zgodnie z którym „Wszelkie księgi, 
dokumenty lub rejestry zajęte na mocy przepisów sekcji (3) mogą być zatrzymane na 6 
miesięcy lub na dłuższy okres, taki, na jaki może wydać zezwolenie sędzia sądu 
okręgowego...” Oznaczało to, że jeżeli organ ochrony konkurencji zamierzał zatrzymać 
księgę/dokument/rejestr na podstawie nakazu sądowego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
zgodę na takie zatrzymanie musiał wydać sąd okręgowy. 
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Ten wymóg został uchylony na mocy sekcji 76 ustawy dotyczącej funduszy inwestycyjnych, 
spółek i innych uregulowań z 2005 r. Oznacza to, że wymóg, zgodnie z którym organ ochrony 
konkurencji musi wystąpić do sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
zatrzymanie dokumentów lub przedłużenie okresu ich zatrzymania obecnie nie obowiązuje. 
Jednakże dawny wymóg, ustanowiony w sekcji 45 ust. 6, stosuje się w dalszym ciągu do 
materiałów dowodowych zajętych przed dniem 30 czerwca 2005 r. Przypisy podsekcji 76 ust. 
3 ustawy dotyczącej funduszy inwestycyjnych, spółek i innych uregulowań z 2005 r. 
przewidują, że: 
„Bez względu na uchylenie w niniejszej sekcji przepisów podsekcji 6 sekcji 45 ustawy o 
konkurencji, stosują się one do wszelkich ksiąg, dokumentów lub rejestrów zajętych lub 
uzyskanych na podstawie przepisów tamtej sekcji przed wejściem w życie niniejszej sekcji." 
 

Włochy 
Ustawa nr 262 z dnia 28 grudnia 2005 r. uchyliła art. 20 ustawy o konkurencji, który 
powierzał Bankowi Włoch uprawnienia do egzekwowania reguł konkurencji dotyczących 
porozumień, nadużywania pozycji dominującej i połączeń w sektorze bankowości. Dlatego 
też począwszy od 2006 r. włoski organ ochrony konkurencji ma pełne i wyłączne 
kompetencje do stosowania (krajowych i wspólnotowych) reguł konkurencji we wszystkich 
sektorach gospodarki.  
 

Cypr 
 
W 2005 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany ani nowe przepisy do krajowego 
ustawodawstwa Cypru. 
 

Łotwa 
W 2005 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany ani nowe przepisy do krajowego 
ustawodawstwa Łotwy. 
 

Litwa 
W 2005 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany ani nowe przepisy do krajowego 
ustawodawstwa Litwy. 
 

Luksemburg 
Nie zostały wprowadzone żadne zmiany w przepisach prawa odnoszących się do konkurencji 
od czasu przyjęcia ustawy z dnia 17 maja 2004 r. dotyczącej konkurencji. 
 

Węgry 
W 2005 r. zmieniono wiele przepisów ustawy o konkurencji (UK). Motywy leżące u podstaw 
ich modyfikacji były następujące: po pierwsze wiele przepisów UK należało dostosować do 
nowych węgierskich zasad regulujących procedury administracyjne, które są uzupełnieniem 
przepisów dotyczących konkurencji; po drugie niektóre uregulowania zawarte w UK zostały 
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zmienione w celu ułatwienia stosowania przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej i 
współpracy w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji ECN; po trzecie doświadczenie nabyte 
podczas stosowania reguł konkurencji przyczyniło się do wprowadzenia zmian do niektórych 
przepisów. W dalszych pracach legislacyjnych, prowadzonych począwszy od 1 września 2005 
r., poddaje się ocenie kwestie ustalania ofert w procedurach udzielania zamówień publicznych 
lub przyznawania koncesji, w zależności od wartości zamówienia, pod kątem uznania tych 
praktyk za mniej lub bardziej poważne przestępstwa podlegające karze pozbawienia wolności 
do dwóch lub pięciu lat (§ 296/B kodeksu karnego.) 
 
Podsumowanie nowych przepisów 
 
Zniesiono system indywidualnych wyłączeń  
 
W przeciwieństwie do zasad obowiązujących w poprzednim systemie, każda osoba może 
obecnie wnieść skargę lub nieformalną skargę dotyczącą domniemanego naruszenia reguł 
konkurencji do Urzędu Ochrony Konkurencji. Skargi można składać do Urzędu Ochrony 
Konkurencji na właściwie wypełnionym formularzu wydanym przez ten urząd. Jeżeli 
przedstawione informacje są pod względem jakości wystarczające do wszczęcia 
postępowania, Urząd Ochrony Konkurencji potraktuje złożony na formularzu wniosek jako 
skargę; w przeciwnym razie będzie go rozpatrywał jako skargę nieformalną. Różnica między 
skargą a skargą nieformalną jest zasadnicza, ponieważ osoba, która wnosi skargę 
„rzeczywistą”, korzysta z dodatkowych praw: może mieć ograniczony wgląd do akt i składać 
apelację od decyzji Rady ds. Konkurencji stwierdzającej, że nie zostały spełnione warunki 
wymagane do wszczęcia postępowania przed organem sądowym. Korzyści wynikające z 
nowego systemu polegają na tym, że z jednej strony poprzez właściwe wypełnienie 
formularza wnioskodawcy dostarczają bardziej szczegółowych informacji o domniemanych 
naruszeniach, ułatwiając organowi dochodzenie. Z drugiej strony osoby niezbyt dobrze 
zorientowane w sytuacji rynkowej mogą składać jedynie nieformalne skargi, dzięki czemu 
zmniejsza się obciążenie pracą administracyjną organu, spowodowane dużą liczbą 
nieuzasadnionych skarg i odwołań od decyzji oddalających takie skargi.  
 
Przed wprowadzeniem zmiany w 2005 r. poszkodowane strony nie były wyraźnie uprawnione 
na mocy przepisów węgierskiego prawa do bezpośredniego występowania do sądu, tj. bez 
wcześniejszego uzyskania decyzji organu ochrony konkurencji. Zmiany uwzględniają 
bezpośredni skutek prawa WE i nadają sądom wyraźnie uprawnienia do rozpatrywania spraw 
o naruszenie przepisów antymonopolowych i podejmowania dotyczących ich decyzji. Zmiany 
do UK wprowadziły szczegółowe zasady regulujące procedury egzekwowania prawa 
antymonopolowego przez osoby prywatne. Na przykład jeżeli Urząd Ochrony Konkurencji 
lub sąd administracyjny, do którego została wniesiona apelacja od decyzji, stwierdzi 
niezgodność z prawem porozumienia lub zachowania w danej sprawie, sąd cywilny jest 
faktycznie związany tą częścią decyzji. Sądy cywilne mają również obowiązek informowania 
Urzędu Ochrony Konkurencji o wniesionych skargach w celu ułatwienia występowania 
Urzędu w charakterze amicus curiae w postępowaniu sądowym. 
 
 
Bardziej szczegółowe zasady zostały również przewidziane w odniesieniu do prowadzenia 
dochodzeń w sektorach. Zasady wszczynania takich dochodzeń i procedura, której należy 
przestrzegać, zostały bardziej precyzyjnie uregulowane.  
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W UK uwzględniono również decyzje dotyczące zobowiązań. Urząd Ochrony Konkurencji 
dotychczas mógł korzystać z tej formy decyzji wyłącznie w sprawach, w których dochodzenie 
było przeprowadzane na podstawie prawa WE. Uznano, że taka możliwość powinna dotyczyć 
również prawa krajowego.  
 
Nowe zmiany w pewnym zakresie miały również wpływ na uprawnienia dochodzeniowe 
Urzędu Ochrony Konkurencji. Zgodnie z nowymi przepisami UK fizyczne kopie zapasowe 
nośników danych, uzyskane w drodze zastosowania komputerowych technik ekspertyzy 
sądowej, kwalifikują się jako wszelkie inne dane i w związku z tym Urząd Ochrony 
Konkurencji ma do nich wgląd. Na podstawie reguł prawa konkurencji WE w ustawie został 
również uregulowany przywilej prawny. 
 

Malta 
W 2005 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany ani nowe przepisy do krajowego 
ustawodawstwa Malty. 
 

Niderlandy 
W dniu 7 grudnia 2004 r. niderlandzki parlament zatwierdził projekt ustawy, na mocy której 
niderlandzki organ ochrony konkurencji został przekształcony w niezależny organ 
administracyjny. Począwszy od 1 lipca 2005 r. niderlandzki organ ochrony konkurencji 
przestał być agendą Ministerstwa Spraw Gospodarczych i otrzymał Radę mającą status 
niezależnego organu administracyjnego. W skład Rady niderlandzkiego organu ochrony 
konkurencji wchodzi trzech członków. Najważniejsza zmiana wprowadzona do ustawy o 
konkurencji polega na tym, że minister ds. gospodarczych przestał mieć uprawnienia do 
wydawania zaleceń w konkretnych sprawach dotyczących konkurencji. W dalszym ciągu jest 
on jednak odpowiedzialny za politykę w zakresie konkurencji i może wydawać 
niderlandzkiemu organowi ochrony konkurencji zalecenia ogólne. Ustawa wprowadzająca 
zmiany (niezależny organ administracyjny) [Wet tot wijziging van de Mededingingswet in 
verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] przewiduje pełne włączenie Urzędu 
ds. Regulacji Energetyki (DTe) do niderlandzkiego organu ochrony konkurencji. Przyznanie 
temu organowi statusu niezależnego organu administracyjnego nie pociąga za sobą żadnych 
konsekwencji dla sytuacji prawnej osób zatrudnionych w niderlandzkim organie ochrony 
konkurencji. Są oni w dalszym ciągu pracownikami Ministerstwa Spraw Gospodarczych. 

 
Podsumowanie nowych przepisów 
 

Sankcje: 
Szczególne wytyczne odnośnie do stosowania kar w sektorze budownictwa (są dostępne 
w języku niderlandzkim na stronie internetowej niderlandzkiego organu ochrony 
konkurencji pod adresem: www.nmanet.nl) 

 
- Wytyczne w sprawie kar pieniężnych za niektóre antykonkurencyjne działania 

w sektorze budowy dróg i infrastruktury (GWW) – z 13 października 2004 r.  
- Wytyczne w sprawie kar pieniężnych za niektóre antykonkurencyjne działania 

w sektorze instalacji technicznych – z 21 kwietnia 2005 r. 
- Wytyczne w sprawie kar pieniężnych za niektóre antykonkurencyjne działania 

w sektorze budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej 
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– z 1 września 2005 r. (Sprostowanie wytycznych w sprawie stosowania kar 
pieniężnych za niektóre działania antykonkurencyjne w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej – z dnia 11 października 
2005 r.) 

- Wytyczne w sprawie kar pieniężnych w sektorze produkcji kabli i przewodów 
– z 17 listopada 2005 r.  

- Wytyczne w sprawie kar pieniężnych w odniesieniu do terenów zielonych – z 
24 listopada 2005 r. 

- Wytyczne w sprawie kar pieniężnych za niektóre antykonkurencyjne działania 
w sektorze produkcji wyrobów z betonu (zapraw, betonowej kostki 
nawierzchniowej, prefabrykowanych płyt betonowych, betonowych elementów 
podłogowych) – z 24 listopada 2005 r.  

 
Inne zagadnienia 

 
Wytyczne dla informatorów 
 
W grudniu 2005 r. niderlandzki organ ochrony konkurencji uchwalił wytyczne dla 
informatorów. Celem tych wytycznych jest pouczenie osób posiadających 
informacje na temat ewentualnych naruszeń ustawy o konkurencji o 
możliwościach i warunkach ujawniania takich informacji niderlandzkiemu 
organowi ochrony konkurencji. 
 
Przedstawiając zasady, na jakich niderlandzki organ ochrony konkurencji traktuje 
informatorów (i metody zapewnienia im anonimowości), spodziewa się on, że 
więcej osób będzie się do niego zgłaszało z informacjami. Jest to niezwykle 
ważne, ponieważ informacje przekazane przez indywidualne osoby mogą mieć 
istotne znaczenie dla realizacji zadań powierzonych organowi na mocy przepisów 
prawa. Mogą one doprowadzić do wszczęcia nowych dochodzeń lub dać lepszy 
wgląd w sytuację konkretnych sektorów rynku. 
 
Jednym z najważniejszych aspektów wytycznych jest możliwość zachowania 
anonimowości przez informatorów. Jeżeli osoba nieznana niderlandzkiemu 
organowi ochrony konkurencji przekaże mu informację, nie będzie on podejmował 
kroków zmierzających do ustalenia jej tożsamości, a wobec tego taka osoba może 
być pewna, że nie zostanie ujawniona. Jeżeli natomiast niderlandzkiemu organowi 
ochrony konkurencji znana jest tożsamość informatorów, nie ma on możliwości 
zagwarantowania im anonimowości ponieważ sąd może nakazać jej ujawnienie, 
jeżeli uznana to za konieczne w konkretnej sprawie. 
 
Wytyczne dla informatorów określają różne możliwości przekazywania informacji 
niderlandzkiemu organowi ochrony konkurencji. W celu zapewnienia skutecznego 
przekazywania posiadanych przez nich informacji niderlandzki organ ochrony 
konkurencji zawarł porozumienie z krajowym punktem kontaktowym w sprawie 
anonimowego zgłaszania przestępstw. Naturalnie osoby indywidualne mogą 
również przekazywać informacje korzystając z bezpośredniej linii telefonicznej 
organu lub przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje również 
możliwość przekazania informacji niderlandzkiemu organowi ochrony 
konkurencji poprzez osobę trzecią występującą w charakterze pośrednika. 
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Najważniejsze jest to, że niderlandzki organ ochrony konkurencji chce zachęcić 
informatorów do nawiązywania kontaktów jeżeli uważają, że dysponują 
interesującymi informacjami.  

 

Austria 
Po okresie długotrwałych i wyczerpujących prac projekty ustawy o kartelach i zmiany do 
ustawy o konkurencji zostały poddane pod dyskusję w styczniu i przyjęte w czerwcu przez 
parlament (ustawa o kartelach z 2005 r., BGBI 61/2005; zmieniona ustawa o konkurencji z 
2005 r., BGBI 62/2005). Zasadniczymi punktami tych zmian są transpozycja prawa 
wspólnotowego (art. 81 i 82 TWE) do austriackiego prawa dotyczącego karteli, zniesienie 
systemów zgłaszania i rejestracji, wprowadzenie programu łagodzenia sankcji oraz niektóre 
modyfikacje dotyczące scentralizowanej kontroli połączeń (wyższe progi interwencyjne, 
przeniesienie kompetencji w zakresie zgłoszeń z Sądu Kartelowego do Federalnego Urzędu 
Ochrony Konkurencji (BWB) i objęcie scentralizowaną kontrolą wspólnych przedsiębiorstw o 
charakterze kooperacyjnym). 
 
Podsumowanie najważniejszych nowych przepisów 
 
Do zasadniczych aspektów reformy, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2006 r., należą: 

o Zakaz tworzenia karteli i nadużywania pozycji dominującej zgodnie z art. 81 i 82 
TWE. 

o Uchylenie wymogu zatwierdzania karteli i zgłaszania wertykalnych porozumień 
dystrybucyjnych oraz niewiążących zaleceń stowarzyszeń dotyczących systemu 
zgodnych z prawem wyłączeń. 

o Wprowadzenie procedur zgodnych z przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 
1/2003 (w szczególności decyzji nakazujących zaprzestania naruszenia i dotyczących 
zobowiązań). 

o Stworzenie podstawy prawnej do przyjęcia programu łagodzenia sankcji (zob. 
instrukcja BWB na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.bwb.gv.at) 

o Zgłaszanie zamiaru połączenia BWB zamiast Sądowi Kartelowemu. 
o Zdecydowane zwiększenie niektórych progów, powyżej których wymagane jest 

zgłoszenie. 
o Objęcie wspólnych przedsiębiorstw o charakterze kooperacyjnym systemem kontroli 

połączeń. 
 

Polska 
W 2005 r. nie wprowadzono żadnych zasadniczych zmian do polskiego prawa konkurencji.  

 

Portugalia 
 

Ramy prawne dla rynku paliw do pojazdów silnikowych - [Rozporządzenie 362/2005 z dnia 4 

kwietnia 2005 r. i dekret z mocą ustawy nr 170/2005 z dnia 10 października 2005 r.] 

W ślad za zaleceniem portugalskiego organu ochrony konkurencji dla rządu, dotyczącym 
funkcjonowania rynku paliw do pojazdów silnikowych, w 2005 r. w celu wspierania większej 
konkurencji na tym rynku wydano dwa akty prawne.  
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Pierwszy z nich ma służyć zapobieganiu temu, by regulacje dotyczące bezpieczeństwa nie 
stanowiły bariery dla wchodzenia nowych podmiotów na rynek, w szczególności 
hipermarketów. Oprócz dążenia do zapewnienia bardziej konkurencyjnego rynku paliw 
uwzględniono również kwestię ochrony konsumentów. Dekret nakłada także na detalistów 
obowiązek umieszczania stosowanych przez nich cenników na dużych tablicach wzdłuż 
autostrad, by konsumenci mieli możliwość wyboru dostawcy przed wjazdem na stację 
benzynową.  
 
Zalecenie nr 1/2005 – Sektor gazu 
 
Wprowadzenie do użytku w Portugalii gazu ziemnego wymagało nowych ram prawnych 
dotyczących bezpieczeństwa instalacji oraz powoływania do życia organów kontrolnych.  
 
Portugalski organ ochrony konkurencji zalecił, by rząd uchylił decyzję przyznającą Instituto 
Tecnológico de Gás (ITG) prawo do działania w charakterze inspektora urządzeń gazowych i 
organu certyfikującego. Ponieważ ITG jest instytucją użyteczności publicznej nienastawioną 
na przynoszenie dochodu, której głównymi partnerami są gazownie, jej działalność w zakresie 
przyznawania certyfikatów dostawcom gazu mogłaby doprowadzić do zakłócenia 
konkurencji.  
 
Portugalski organ ochrony konkurencji również zaproponował dalsze precyzyjne określenie 
obowiązków innych podmiotów działających w tym obszarze oraz środki zmniejszenia silnej 
asymetrii w sferze informacji między tymi podmiotami a konsumentami.  

 
Zalecenie nr 2/2005 – usługi telefonii ruchomej 

 
Portugalski organ ochrony konkurencji przedstawił rządowi zalecenie w sprawie formy i 
miejsc podawania cen usług świadczonych przez operatorów sieci komunikacji ruchomej. 
Urząd proponuje środki, które ułatwią konsumentom wybór najbardziej efektywnych taryf i 
będą służyły wspieraniu konkurencji w dziedzinie stosowania taryf wśród operatorów sieci 
komunikacji ruchomej. 
 
Porównanie taryf jest zadaniem bardzo skomplikowanym i wymaga wzięcia pod uwagę wielu 
różnych czynników. Wybór odpowiedniej taryfy jest więc dla konsumenta niezwykle trudny. 
Dlatego też portugalski organ ochrony konkurencji postanowił przedstawić rządowi zalecenie 
wraz z propozycją przyjęcia uregulowania prawnego umożliwiającego konsumentom 
wyliczenie miesięcznych wydatków i porównanie planów taryfowych poszczególnych 
operatorów lub stosowanych w tej samej sieci, a także innych warunków przyznawania premii 
za lojalność i nakładania kar, za pomocą standardowych symulatorów dostępnych na stronie 
internetowej każdego operatora. 
 
Organ uważa, że taki instrument stworzy konsumentom możliwość wyboru najtańszego 
wariantu poprzez porównanie różnych taryf oferowanych przez operatorów dla danego profilu 
konsumpcyjnego. W ten sposób konsumenci będą mogli wybrać najbardziej korzystny 
wariant na podstawie ceny. 
 
 
Podsumowanie nowych przepisów 
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Projektu dekretu z mocą ustawy w sprawie programu łagodzenia sankcji 
 
W Portugalii obecnie nie funkcjonuje program łagodzenia sankcji. Niemniej jednak 
portugalski organ ochrony konkurencji przedstawił rządowi projekt aktu prawnego, który 
pozwoliłby stworzyć taki program przewidujący pełne uniewinnienie lub zmniejszenie sankcji 
za praktyki określone w art. 4 portugalskiej ustawy o konkurencji (bardzo podobnym do art. 
81 Traktatu WE), nakładanych albo na przedsiębiorstwa, albo na osoby indywidualne. Z 
proponowanego systemu będą mogły skorzystać jedynie dwa pierwsze przedsiębiorstwa, 
które udzielą informacji, i przewiduje się w nim dwa poziomy zmniejszenia sankcji – do 50 % 
i powyżej 50 %; uwzględnia on też możliwość zastosowania instrumentu zapewniającego 
dodatkowe korzyści (tzw. leniency plus).  
 

Projektu dekretu z mocą ustawy w sprawie zasad proceduralnych objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 1/2003 

Portugalski organ ochrony konkurencji przedstawił rządowi projekt aktu prawnego, który ma 
na celu pełne wprowadzenie w życie przepisów art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 
dotyczących współpracy z sądami krajowymi ponieważ uważa, że brak odpowiednich 
procedur prawnych na poziomie krajowym może utrudnić ich stosowanie. Projekt ma na celu 
sprecyzowanie ram prawnych dla kierowania listów do sądów krajowych przez amicus 
curiae, a mianowicie przez Komisję albo portugalski organ ochrony konkurencji, a także 
opinii, o które zwracają się one do obu tych instytucji. W projekcie określa się również drogę 
prawną informowania Komisji o decyzjach sądowych odnoszących się do art. 81 i 82 Traktatu 
WE.  

Słowenia 
W 2005 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany do krajowego ustawodawstwa Słowenii. 

 

Słowacja 
W 2005 r. nie nastąpiły żadne zmiany w ustawodawstwie. Urząd pracuje obecnie nad nowymi 
wytycznymi w sprawie kontroli, łagodzenia i nakładania sankcji. 
 

Finlandia 
W grudniu parlament zatwierdził projekt ustawy dotyczącej płatności takich jak łapówki i 
kary pieniężne, w tym także grzywien za naruszenie konkurencji, która przewiduje, że nie 
będą one podlegały odliczeniu od podatku, ponieważ zmniejsza się w ten sposób ich 
odstraszający wpływ. Przepis zostanie po raz pierwszy zastosowany w roku podatkowym 
2006 r. (360/1968). 
 

Szwecja 

Podsumowanie nowych przepisów 

• Kontrole: 
Zmiana do art. 48 ustawy o konkurencji: decyzja sądu w Sztokholmie w sprawie 
przeprowadzenia kontroli może zawierać postanowienie o poddaniu jej domów i innych 
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obiektów wykorzystywanych przez członków zarządu i pracowników przedsiębiorstw 
objętych dochodzeniem (ustawa 2005:598). 

 
• Sankcje: 
Zmiana do art. 33 ustawy o konkurencji: przewiduje prawo do zgłaszania roszczeń o 
odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez przedsiębiorstwa, które celowo lub 
poprzez zaniedbanie naruszyły przepisy ustawy o konkurencji lub art. 81 lub 82 Traktatu 
WE (ustawa 2005:598). 

 

Zjednoczone Królestwo 
 
W 2005 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany do krajowego ustawodawstwa 
Zjednoczonego Królestwa. 
 
 
1.2. Egzekwowanie wspólnotowych reguł konkurencji przez krajowe organy ochrony 
konkurencji 
 
Państwa członkowskie poinformowały o następujących decyzjach:  
  

Belgia 
 
Streszczenia spraw  
 
Nadużycie pozycji dominującej 
 
W dniu 30 listopada 2005 r. na zakończenie postępowania wszczętego w celu zbadania 
nadużycia pozycji dominującej belgijska Rada ds. Konkurencji wydała decyzję przyjmującą 
zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo Coca-Cola Enterprises Belgium 
(CCEB). Decyzja jest uzupełnieniem decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 22 
czerwca 2005 r. (sprawa COMP/39.116) w związku z rozbieżnością zarzutów. Została 
zastosowana taka sama definicja rynku produktowego.  
 
Wobec braku w belgijskim prawie jasnych przepisów dotyczących możliwości akceptacji 
zobowiązań Rada ds. Konkurencji za podstawę swojej decyzji przyjęła art. 45 rozporządzenia 
(WE) nr 1/2003, który stwierdza, że rozporządzenie wiąże w całości (a zatem włącznie z art. 
5) i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.  
 
Proponowane zobowiązania zostały ocenione i organ ochrony konkurencji podjął w związku z 
nimi dalsze działania. Zostały one przekazane wiodącym podmiotom na rynku wraz z 
wnioskiem o przedstawienie uwag. Na podstawie takiej samej koncepcji, na jakiej opiera się 
motyw 13 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, w decyzji stwierdza się, że zobowiązania złożone 
przez CCEB są wystarczające dla pozbycia się obaw o konkurencję przez Radę ds. 
Konkurencji i są odpowiednią reakcją na zgłoszone zastrzeżenia bez konieczności ustalania, 
czy doszło do naruszenie i czy w dalszym ciągu się ono utrzymuje. Zobowiązania przyczynią 
się do zwiększenia konkurencji na belgijskim rynku gazowanych napojów bezalkoholowych. 
CCEB samo zobowiązało się do stosowania jednakowych warunków dla wszystkich swoich 
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klientów znajdujących się w takiej samej sytuacji. Ta zasada niedyskryminacji stanowi podstawę 
wszystkich klauzul tych zobowiązań oraz strategii handlowej i operacyjnej CCEB. 
 
Decyzja stała się ostateczna ponieważ w przewidzianym terminie nie wniesiono apelacji.  
 
Porozumienia i uzgodnione praktyki 
 
W dniu 29 lipca 2005 r. belgijska Rada ds. Konkurencji na zakończenie postępowania, które 
zapoczątkowało dochodzenie podjęte z własnej inicjatywy przez Corps des Rapporteurs w 
związku z wniesioną skargą, wydała decyzję dotyczącą przyznania przez Belgijską 
Zawodową Ligę Piłki Nożnej (Ligue belge de football professionnel - LBV) praw do 
retransmisji meczów pierwszej i drugiej ligi rozgrywanych podczas belgijskich mistrzostw 
piłki nożnej w sezonach 2005-2006, 2006-2007 i 2007-2008. W dniu 9 maja 2005 r. LBV w 
imieniu pierwszo- i drugoligowych klubów piłkarskich przyznała takie prawa stacji 
telewizyjnej Belgacom Skynet.  
 
Taka łączna sprzedaż praw do retransmisji przez kluby piłkarskie stanowiła porozumienie, 
którego zgodność z prawem została zbadana w świetle postanowień art. 81. Artykuł 81 miał 
tu zastosowanie ponieważ zostały spełnione kryteria określone w obwieszczeniu Komisji 
zawierającym wytyczne w sprawie wpływu na handel.  
 
Rada ds. Konkurencji uznała, że przyznanie Belgacom Skynet przez LBV wszystkich praw do 
retransmisji telewizyjnej było sprzeczne z art. 81 TWE. Rada wzięła pod uwagę między 
innymi to, że Belgacom, dawny operator telekomunikacyjny, był nowym podmiotem, który 
wszedł na rynek płatnej telewizji, dotychczas zdominowany przez inne kanały.  
 
Apelacja od tej decyzji została złożona do Sądu Apelacyjnego w Brukseli. Wyrok tego sądu 
ma zostać ogłoszony w drugiej połowie 2006 r. 
 
Wykaz decyzji podjętych przez krajowy organ ochrony konkurencji na podstawie 

art. 81/82 

• Decyzja nr 2005-I/O-40 z dnia 29 lipca 2005 r.: łączna sprzedaż praw do retransmisji 
meczów rozgrywanych w ramach belgijskich mistrzostw piłki nożnej (LBV).  

 
- Pełny tekst decyzji (tylko w języku niderlandzkim): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – wyd. 2 (str. 44947–44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, str. 28, dostępny na stronie 

internetowej Rady ds. Konkurencji pod adresem: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
- Tekst komunikatu prasowego (w języku francuskim):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- Tekst komunikatu prasowego (w języku niderlandzkim):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- Tekst komunikatu prasowego (w języku francuskim):  

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
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http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• Decyzja nr 2005-I/O-52 z dnia 30 listopada 2005 r.: Distri-One SA / Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

- Pełny tekst decyzji (tylko w języku francuskim):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – wyd. 2 – (str. 55371 – str. 55386) 
- Ostatnio podjęte decyzje Rady ds. Konkurencji znajdują się na jej stronie 

internetowej pod adresem: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- Tekst komunikatu prasowego (w języku niderlandzkim):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

- Decyzja nr 2005-P/K-58 z dnia 21 grudnia 2005 r.: G. Delandes Diffusion / 
Federauto  

• Pełny tekst decyzji (tylko w języku francuskim):  
- Moniteur belge (M.B.) 27.2.2006 (str. 10503 – str. 10506) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 

2005, Nr 4, str. 94 
- http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurispru

dence_2005_04.pdf 

 

Republika Czeska 
W 2005 r. Urząd wydał dwie następujące decyzje na podstawie art. 82 Traktatu WE: 
 
Nadużycie pozycji dominującej przez państwową spółkę leśną  
 
W 2005 r. wszczęto dochodzenie w odniesieniu do domniemanego naruszenia ustawy o 
konkurencji i art. 82 TWE przez państwową spółkę Lesy České republiky, s.p. (Lasy 
Republiki Czeskiej, zwaną dalej LCR). LCR rozwiązała umowy ze swoimi dostawcami 
dotyczące robót leśnych, uznając niektóre z nich za nieważne i wymagając wprowadzenia 
zmian do systemu, polegających na wprowadzeniu indywidualnych zamówień. 
 
Urząd Ochrony konkurencji ustalił, że LCR zajmuje pozycję dominującą na rynku upraw 
leśnych, eksploatacji lasów i surowego drewna. Stwierdził, że LCR wyrządziła rzeczywistą 
szkodę partnerom, z którymi była związana umowami, polegającą na czasowym przerwaniu 
działalności leśnej, oraz szkodę niematerialną wynikającą z braku pewności co do możliwości 
dalszej współpracy z LCR, co miało niekorzystny wpływ na inwestycje już poczynione przez 
zainteresowane przedsiębiorstwa. 
 
LCR zaproponowała Urzędowi przyjęcie środków i zobowiązań, które zdaniem Urzędu 
Ochrony Konkurencji wyeliminują ewentualny dalszy negatywny wpływ działań LCR na 
działalność jej partnerów umownych. Urząd przyjął decyzję zobowiązującą LCR do 
przywrócenia swoich dawnych relacji umownych. Ponadto na partnerów LCR nałożono 
obowiązek dokonywania wyboru wszystkich partnerów umownych wykonujących wszystkie 
roboty z zakresu upraw leśnych i eksploatacji lasów wyłącznie w drodze przejrzystych i 
niedyskryminacyjnych przetargów, których zasady zostały uprzednio uzgodnione z Urzędem. 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
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Zgodnie z ustawą Urząd zakończył dochodzenie w oparciu o fakt, że zachowania, o których 
mowa, nie przyczyniły się w poważnym stopniu do zakłócenia konkurencji. LCR zastosowała 
się do wyżej wymienionych środków zaradczych. 
 
 
Nadużycie pozycji dominującej przez operatorów sieci telekomunikacyjnych 
 
Od 2002 r. wiodący operator sieci telekomunikacyjnej ČESKÝ TELECOM, a.s. (zwany dalej 
ČTc.) zaproponował plany taryfowe przeznaczone dla gospodarstw domowych i drobnych 
przedsiębiorców, obejmujące pewną pulę połączeń lub bezpłatne minuty w ramach 
miesięcznych opłat ryczałtowych. Nadużycie pozycji dominującej przez ČTc polegało na 
łączeniu usług w pakiet, tj. w ramach miesięcznych opłat ryczałtowych oferowanych na 
rynkach, na których operator miał zdecydowanie pozycję dominującą, wraz z usługami 
oferowanymi na rynkach, na których konkurencyjne środowisko wciąż jeszcze się 
kształtowało. Klienci ČTc, kupując plan taryfowy zawierający pewną pulę połączeń albo 
bezpłatne minuty, otrzymywali „nieodpłatnie” pewną liczbę rozmów. Klienci, którzy nie 
wykorzystywali puli połączeń lub bezpłatnych minut, i tak musieli wnosić pełną kwotę opłaty 
ryczałtowej i nie odzwierciedlała ona tego, że pula połączeń (bezpłatne minuty) nie została w 
pełni wykorzystana. Plany taryfowe, o których mowa, były skonstruowane w taki sposób, że 
nie można było wyodrębnić opłat za rozmowy telefoniczne i za dzierżawę linii telefonicznej. 
Klienci wykazywali mniejszą skłonności do korzystania z usług innych operatorów, ponieważ 
nie chcieli stracić usług, które otrzymywali „nieodpłatnie” w ramach miesięcznych opłat 
ryczałtowych. Klienci ČTc nie byli informowani o tym, kiedy wykorzystali swoje bezpłatne 
minuty lub pule połączeń. Nie mieli również możliwości porównania kosztów usług 
oferowanych przez innych operatorów ze względu na nieprzejrzystą strukturę cen.  
 

Niemniej jednak szkoda została wyrządzona przede wszystkim konkurentom ČTc, którzy 
mogli konkurować jedynie w umiarkowanym stopniu. W ten sposób kształtowanie zdrowego 
konkurencyjnego środowiska, przynoszącego ostatecznie korzyści konsumentom, było 
ograniczone. W toku procedury udowodniono, że postępowanie wiodącego operatora miało 
niekorzystny wpływ na strukturę konkurencji na wspólnym rynku i na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej. Za naruszenie art. 82 TWE na 
ČTc nałożono karę w wysokości 205 000 000 CZK (w przybliżeniu 7,5 mln EUR).  

 

Dania 

Nadużycie pozycji dominującej 
 
Ceny TV2 i warunki dotyczące reklam telewizyjnych  
 
Rada ds. Konkurencji uznała, że pewna część systemu rabatów stosowanych przez stację 
telewizyjną TV2 stanowi naruszenie art. 82 Traktatu i sekcji 11 ust. 1 duńskiej ustawy o 
konkurencji. Rynek właściwy został zdefiniowany jako rynek reklam telewizyjnych w Danii. 
Krajowa spółka telewizyjna TV2, będąca własnością państwa, zajmuje na nim pozycję 
dominującą i jej udział w tym rynku w latach 2001–2005 wynosił ponad 50 %. Rynkiem 
geograficznym jest terytorium Danii.  
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Ponieważ penetracja rynku telewizyjnego przez TV2 kształtuje się na poziomie blisko 100 % 
i stacja ta ma znaczny udział w oglądalności, reklamodawcy, którzy chcą prowadzić krajowe 
telewizyjne kampanie reklamowe o szerokim zasięgu, muszą przeznaczać znaczą część 
swoich budżetów na prowadzenie telewizyjnych kampanii reklamowych w TV2. W rezultacie 
konkurencja na rynku reklamy telewizyjnej toczy się w głównej mierze w odniesieniu do 
marginalnej części budżetów reklamodawców, przeznaczonych na reklamę telewizyjną. Przy 
zawieraniu rocznych umów z reklamodawcami, TV2 oferuje roczny rabat, którego wielkość 
jest uzależniona od rocznego budżetu reklamodawcy. Roczny rabat stosowany przez TV2 jest 
progresywnym upustem działającym wstecz, który przewiduje wiele progów wartościowych. 
Procent udzielanego rabatu mieści się w granicach od 4,7 % do 19,7 %. 
 
Przeprowadzono analizę ekonomiczną wpływu systemu rabatów. W jej wyniku stwierdzono, 
że system rocznych rabatów TV2 umożliwił tej stacji stosowanie wysokich cen w odniesieniu 
do rocznych budżetów reklamodawców i niskich ceny w stosunku do marginalnej części ich 
budżetów. Ponieważ pozycja TV2 na rynku i to, że konkurencja dotyczy w głównej mierze 
marginalnej części budżetów reklamodawców przeznaczonych na telewizyjne kampanie 
reklamowe, system rocznych rabatów TV2 mógł wywrzeć wpływ na rynek. Stacji TV2 
nakazano zaprzestać stosowania systemu rabatów. Podstawą sprawy było zgłoszenie 
otrzymane od TV2.  
 
Stosowanie krzywdzących cen przez Elsam 
 
Rada ds. Konkurencji stwierdziła, że spółka Elsam zajmowała pozycję dominującą na rynku 
hurtowej sprzedaży energii elektrycznej (rynku natychmiastowym i rynku transakcji 
dwustronnych (OTC)). Elsam jest duńską spółką energetyczną działającą w obszarze 
produkcji i sprzedaży energii elektrycznej na dużą skalę. Nadużycie polegało na zawyżaniu 
cen energii elektrycznej na hurtowym rynku na giełdzie energii elektrycznej Nord Pool, zob. 
art. 82 ust. 1 lit. a) TWE. Rynek geograficzny obejmował zachodnią część Danii.  
 
Rada ds. Konkurencji uznała, że spółka Elsam w od 1 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. 
nadużywała swojej pozycji dominującej w okresie wynoszącym łącznie 900 godzin poprzez 
składanie ofert z zawyżonymi cenami na dostawy energii elektrycznej na giełdę Nord Pool. 
Rada ds. Konkurencji stwierdziła, że polityka cenowa spółki Elsam spowodowała straty dla 
konsumentów (osób prywatnych i przedsiębiorstw) w wysokości 25 mln EUR. Ze względu na 
specyficzną sytuację na hurtowym rynku energii elektrycznej Rada ds. Konkurencji musiała 
podjąć szczególne kroki polegające na wydaniu spółce Elsam nakazu stosowania określonych 
systemów cen przy składaniu ofert na dostawy energii elektrycznej na giełdę Nord Pool. W 
ramach tych systemów zalecono stosowanie odpowiednich wzorów. W ten sposób zostały 
ograniczone ceny, które spółka Elsam może oferować na rynku natychmiastowym, jakim jest 
giełda Nord Pool. 

Porozumienia i uzgodnione praktyki 
 
Standardowa umowa stosowana przez przedsiębiorstwo Carlsberg w sektorze usług 
hotelarskich i gastronomicznych (HoReCa) 
 
W październiku 2005 r. duńska Rada ds. Konkurencji przyjęła decyzję, w której uznaje 
zobowiązania przedsiębiorstwa Carlsberg dotyczące jego umów zawieranych z duńskimi 
hotelami, restauracjami i kawiarniami za prawnie wiążące. W wyniku wstępnej oceny duńska 
Rada ds. Konkurencji stwierdziła, że niektóre praktyki biznesowe przedsiębiorstwa Carlsberg 
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stosowane przy dostawach piwa, dotyczące wymogów wyłączności, były problematyczne w 
świetle przepisów sekcji 6 duńskiej ustawy o konkurencji/postanowień art. 81 TWE oraz 
przepisów sekcji 11 duńskiej ustawy o konkurencji/postanowień art. 82 TWE. W celu 
wyeliminowania stwierdzonych problemów z konkurencją przedsiębiorstwo Carlsberg 
zaproponowało pakiet zobowiązań. Rada ds. Konkurencji uznała, że te zobowiązania 
odpowiadają potrzebom, które wynikają z obaw o konkurencję. 
 
Duńska Rada ds. Konkurencji zbadała praktyki stosowane przez przedsiębiorstwo Carlsberg 
w następujących obszarach: (1) wyłączności wyposażenia oraz (2) wyłączności w punktach 
zbytu. Właściwy rynek produktowy obejmował sprzedaż markowego piwa dla sektora 
HoReCa. Rynkiem geograficznym było terytorium Danii. Przy udziale w rynku wynoszącym 
około 70 % sektora HoReCa, przedsiębiorstwo Carlsberg zajmowało pozycję dominującą na 
rynku właściwym.  
 
Zobowiązania przedsiębiorstwa Carlsberg dotyczyły skrócenia okresu rozwiązywania umów 
dotyczących użytkowania urządzeń i współpracy. Carlsberg złożył również zobowiązanie, na 
mocy którego istnieje możliwość podłączenia drugiej beczki piwa przy bufecie baru. 
Zobowiązania dotyczą ponadto umożliwienia właścicielowi punktu zbytu nabycia od 
przedsiębiorstwa Carlsberg istniejących urządzeń po wcześniej ustalonej cenie. 
Przedsiębiorstwo Carlsberg złożyło także wiele zobowiązań dotyczących prawa do zmiany 
dostawcy, ograniczenia ogólnego stosowania umów o sponsorowanie itd.  
 

Wykaz decyzji podjętych na podstawie art. 81/82 
 
Posiedzenie Rady ds. Konkurencji w dniu 23 lutego 2005 r. 
Duński Urząd Poczty  
Decyzja dotycząca zobowiązań podjęta po wydaniu w 2004 r. decyzji na podstawie art. 82  
Komunikat prasowy w języku angielskim:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Posiedzenie Rady ds. Konkurencji w dniu 27 kwietnia 200 5r. 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog art. 82 
Komunikat prasowy w języku angielskim:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Posiedzenie Rady ds. Konkurencji w dniu 22 czerwca 2005 r. 
DBC Medier   art. 82 
Komunikat prasowy w języku angielskim:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film art. 81/82 – zobowiązania 
Komunikat prasowy w języku angielskim:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Posiedzenie Rady ds. Konkurencji w dniu 26 października 2005 r. 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  art. 81/82 - zobowiązania 
Komunikat prasowy w języku angielskim:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
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Posiedzenie Rady ds. Konkurencji w dniu 30 listopada 2005 r. 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser art. 82 
Komunikat prasowy w języku angielskim:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde art. 81 
Komunikat prasowy w języku angielskim:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Posiedzenie Rady ds. Konkurencji w dniu 21 grudnia 2005 r. 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 art. 81/82 - zobowiązania 
Komunikat prasowy w języku angielskim:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser art. 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Niemcy 

E.ON Ruhrgas 

Federalny Urząd ds. Karteli zabronił E.ON Ruhrgas AG zawierania długoterminowych umów 
o dostawę gazu. Poprzez stosowanie praktyki polegającej na przywiązywaniu do siebie na 
długi czas dużej część swoich regionalnych i lokalnych odbiorców gazu, wymagając od nich 
zaopatrywania się w E.ON Ruhrgas w celu realizacji 80 % swoich dostaw, przedsiębiorstwo 
to narusza europejskie i niemieckie prawo konkurencji (art. 81, 82 TWE, art. 1 GWB). 
Wiązanie dystrybutorów długoterminowymi umowami o dostawy ma skutek wykluczający, 
ponieważ utrudnia wejście na rynek nowym podmiotom i pozbawia dostawców będących 
osobami trzecimi możliwości realizacji dostaw w nadchodzących latach. 
 
Od decyzji została wniesiona apelacja do Wyższego Sądu Regionalnego w Düsseldorfie. 
Równocześnie przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o uchylenie rygoru jej 
natychmiastowej wykonalności. 
 
Komunikaty prasowe: 

17.01.2006 r. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.09.2005 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
06.04.2005 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.01.2005 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
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 Decyzje (w języku niemieckim) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Federalny Urząd ds. Karteli przeprowadził dochodzenie w sprawie nabycia przez EDEKA 
Zentrale AG & Co. KG pakietu udziałów w spółdzielni handlowej i marketingowej 
ALIDIS/Agenor zarówno pod kątem zgodności z zasadami połączeń, jak i postanowień art. 
81 TWE. Urząd stwierdził, że warunki art. 81 ust. 3 TWE zostały spełnione. Dochodzenie 
było prowadzone w związku z przejęciem SPAR Handels AG i Michael Schels & Sohn 
GmbH & Co. OHG przez sieć sklepów spożywczych EDEKA. W przyszłości 
przedsiębiorstwo EDEKA będzie prowadziło spółdzielnię wspólnie ze spółkami ITM 
Entreprises S.A. i Centros Comerciales Ceco S.A. (EROSKI).  
 
Komunikat prasowy: 
29.8.2005 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 
 

Przedsiębiorstwo Deutsche Post 
W odpowiedzi na zgłoszone skargi Federalny Urząd ds. Karteli zakazał przedsiębiorstwu 
Deutsche Post AG utrudniania działalności rywalizującym z nim małym i średnim dostawcom 
usług pocztowych lub ich dyskryminacji w obszarze „usług przygotowywania przesyłek 
pocztowych” i wydał nakaz natychmiastowego wykonania decyzji. Deutsche Post AG złożyło 
apelację od obu decyzji i nakazu natychmiastowej wykonalności. Wyższy Sąd Regionalny w 
Düsseldorfie podtrzymał nakaz natychmiastowej wykonalności. Postępowanie w kwestii 
zasadniczej jeszcze trwa.  
 
Usługi przygotowania przesyłek pocztowy polegają przede wszystkim na zbieraniu i 
wstępnym sortowaniu listów oraz dostarczaniu listów o wadze poniżej 100 gram do sortowni 
Deutsche Post . 
 
Obecnie przedsiębiorstwo Deutsche Post udziela rabatów na tego rodzaju usługi w wysokości 
od 3 do 21% własnym dużym klientom, lecz także PostCon Deutschland, zarejestrowanej 
spółce spółdzielczej. Jednakże stosując ten system rabatów Deutsche Post uniemożliwia 
konkurentom („pośrednikom pocztowym”) wejście na rynek w celu świadczenia usług w 
zakresie zbierania, wstępnego sortowania listów i dostarczania ich do sortowni. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa na ogół nie obsługują minimalnych ilości przesyłek pocztowych 
wymaganych przez Deutsche Post, by mogły one otrzymać wspomniane wyżej rabaty. Takie 
przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć swoje koszty pocztowe, jedynie korzystając z działalności 
pośredników pocztowych. 
 
W wyniku badania sprawy Federalny Urząd ds. Karteli doszedł do wniosku, że praktyka 
stosowana przez przedsiębiorstwo Deutsche Post stanowi naruszenie niemieckiego i 
europejskiego prawa konkurencji (art. 82 TWE). W toku równolegle prowadzonego 
postępowania Komisja Europejska stwierdziła, że niemiecka ustawa o poczcie narusza prawo 
UE. 
 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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Komunikaty prasowe: 
13.04.2005 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.02.2005 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
03.11.2004 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie loterii i gier losowych  
Plan trzech przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie loterii i gier losowych 
dotyczący wspólnego nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce, która jako agent 
handlowy świadczy usługi udostępniania gier losowych i zakładów sportowych za 
pośrednictwem Internetu, stał się, w opinii niemieckiego Urzędu ds. Karteli, zagrożeniem dla 
konkurencji w świetle zarówno zasad kontroli połączeń, jak i postanowień art. 1 GWB oraz 
art. 81 TWE. Zainteresowane strony zrezygnowały z realizacji swojego projektu. 
 
Ubezpieczenia przemysłowe 
W 2005 r. Federalny Urząd ds. Karteli nałożył grzywny w łącznej wysokości około 150 mln 
EUR na dziesięć prywatnych i siedem publicznych towarzystw ubezpieczeniowych i ich 
dyrektorów, którzy byli zaangażowani w naruszenie. Naruszenie prawa konkurencji (art. 81 
TWE) miało zasięg ogólnokrajowy i wywołało skutki w całym przemyśle, w szczególności w 
sektorze ubezpieczeń własności przemysłowej (od ognia, strat następczych, ubezpieczeń o 
rozszerzonym zakresie (EC) i od wszelkiego ryzyka oraz ubezpieczeń technicznych) a także 
w sektorze ubezpieczeń transportowych oraz ubezpieczeń budynków/monopoli. Zgodnie z 
ustaleniami Federalnego Urzędu ds. Karteli w połowie 1999 r. odpowiednie towarzystwa 
ubezpieczeniowe uzgodniły, że zaniechają intensywnej konkurencji w sferze składek i 
warunków ubezpieczenia i w ten sposób przyczyniły się do całkowitej zmiany sytuacji na 
rynku. Podstawą kartelu było porozumienie zawarte między dyrektorami spółek 
reprezentowanych w Specjalnej Komisji ds. Ubezpieczeń Własności Przemysłowej (FIS) 
Niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (GDV), dotyczące zasad regulujących ich 
przyszłe zachowania konkurencyjne w odniesieniu do odnawiania umów (tak zwanych „zasad 
FIS”). W miarę upływu czasu zasady FIS były dostosowywane w celu uwzględnienia 
aktualnych warunków rynkowych, by można było stosować jednolity poziom wzrostu 
składek, udziałów własnych pokrywanych przez posiadaczy polis oraz innych zmian w 
warunkach umowy. Było to zagwarantowane w umowie dżentelmeńskiej, w wyniku której 
spółki miały nie przeszkadzać konkurentom w korygowaniu wysokości składek przy 
odnawianiu umów poprzez składanie korzystnych ofert własnych i nie pobierać składek 
niższych od minimalnej od nowych przedsiębiorstw. W obszarze ubezpieczeń transportowych 
strony umowy dżentelmeńskiej doszły do porozumienia, że co najmniej począwszy od 2001 r. 
będą zwiększały wysokość składek i wprowadzały zmiany w warunkach umów z 
posiadaczami polis i że w tych działaniach nie będą stosowały cen dumpingowych ani 
wzajemnie sobie przeszkadzały (uzgodniona zasada „przestrzegania zasad głównego gracza”). 
Decyzje o nałożeniu grzywien nie są jeszcze ostateczne, ponieważ zainteresowane strony 
wniosły od nich apelację. Są one rozpatrywane przez Wyższy Sąd Regionalny w 
Düsseldorfie. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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Komunikaty prasowe: 
15.09.2005 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
23.03.2005 r. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Estonia 

Decyzje wydane na podstawie art. 81/82 w 2005 r.: 
Decyzja nr 24-L z dnia 5 maja 2005 r. (art. 82).  
Nadużycia pozycji dominującej dopuściło się rzekomo estońskie przedsiębiorstwo linii 
lotniczych w związku ze stosowaniem różnych cen dla niezależnych biur podróży i własnych 
punktów sprzedaży. Estońska Rada ds. Konkurencji nie stwierdziła nadużycia pozycji 
dominującej.  
 
Ogólnie dostępna wersja decyzji w języku estońskim (AS Atlas Reisibüroo/AS Estonian Air) 
znajduje się na stronie internetowej: 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf  
 

Grecja 
Decyzje nr 277/2005 i 284/20005 wydane na podstawie art. 81/82: 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Zaangażowane przedsiębiorstwa 
 
a) Stowarzyszenie Greckich Supermarketów („SESME”) 
b) Następujące supermarkety działające w Grecji: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, 

Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA i TROFINO SA  
 
Domniemane naruszenie: 

 
Zarząd SESME chciał doprowadzić do jednolitego stosowania przez wszystkie supermarkety 
będące członkami SESME tabeli rabatów procentowych, które powinny być udostępniane 
przez każdego dostawcę wszystkim członkom SESME. Ponadto siedem spośród 
największych greckich supermarketów (przedstawiciele niektórych z nich byli również 
członkami zarządu SESME) w lutym i kwietniu 2004 r. zorganizowało dwa spotkania, w 
których wzięli udział ich przedstawiciele. Celem tych spotkań było uzgodnienie metod 
radzenia sobie z konkurencją ze strony sieci dużych supermarketów obecnych na rynkach 
wielu państw (a mianowicie sieci Carrefour) oraz sklepów sprzedających towary z rabatem (a 
mianowicie Lidl i Plus), również działających w wielu krajach. 
 
Ocena prawna  
 
Grecka Komisja ds. Konkurencji uznała, że zalecenie wydane przez SESME, które określało 
kwoty rabatów dla każdego dostawcy, było równoznaczne z decyzją o ustaleniu cen 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
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minimalnych. Ponadto grecka Komisja ds. Konkurencji stwierdziła, że spotkania 
przedstawicieli siedmiu detalistów doprowadziły do współpracy ich uczestników w zakresie 
stosowania wspólnej polityki mającej na celu zakłócenie i ograniczenie konkurencji na 
właściwym rynku. 

 
Decyzja 
 
Grecka Komisja ds. Konkurencji uznała w decyzji nr 277/2005, że zalecenie wydane przez 
SESME jest decyzją, która naruszyła przepisy art. 1 ust. 1 ustawy nr 703/1977 i 
postanowienia art. 81 ust. 1 TWE. Stwierdziła również w decyzji uzupełniającej nr 284/2005 
istnienie uzgodnionych praktyk między uczestnikami dwóch spotkań i w związku z tym 
naruszenie art. 1 ust. 1 ustawy nr 703/1977 i art. 81 ust. 1 TWE. W rezultacie grecka Komisja 
ds. Konkurencji nałożyła następujące grzywny:  
 
- SESME 15 000 000 EUR (co stanowi 0,28 % ogólnych obrotów członków SESME) 
- ATLANTIC SA 430 080 EUR 
- Veropoulos SA 500 713 EUR 
- Massoutis SA 347 784 EUR 
- METRO SA 338 201 EUR 
- Sklavenitis SA 611 844 EUR 
- TROFINO SA 6 000 EUR 
- Vassilopoulos SA 721 240 EUR 
 

Hiszpania 
 
Nadużycie pozycji dominującej 
 
E-S ASEMPRE przeciwko CORREOS  
 
W dniu 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 antykonkurencyjnych 
dzięki subsydiom krzyżowym. 

 
W czasie dochodzenia sprawa została rozdzielona na dwie sprawy z uwagi na brak 
możliwości uzyskania danych z systemu rachunkowości kosztów, w tamtym czasie 
niedostępnych. 
 
Pierwsza z nich zakończyła się wydaniem decyzji w sprawie nałożenia grzywny. W dniu 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 
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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. 
 
Druga sprawa została zakończona we wrześniu 2005 r. wydaniem decyzji dotyczącej 
zobowiązań. W tym wypadku stwierdzono, że naruszeniem było zawieranie porozumień 
między przedsiębiorstwem CORREOS a podmiotami takimi jak banki, dotyczących usług 
pocztowych i polegających na udzielaniu nieuczciwych zniżek oraz stosowaniu cen 
dumpingowych dla dużych klientów.  
 
Rynek został zdefiniowany jako rynek zliberalizowanych usług pocztowych i powszechnych 
usług pocztowych, które nie są prawnie zarezerwowane, oraz rynek prawnie 
zarezerwowanych powszechnych usług pocztowych, oba funkcjonujące w obrębie terytorium 
Hiszpanii. Decyzja w sprawie zobowiązań określa warunki mające na celu zapewnienie, że 
obniżone ceny zawsze pokrywają koszty.  
 
(Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej „Acuerdo de Terminación 
convencional SDC - ASEMPRE – CORREOS” pod adresem: 
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf ) 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
GRUPO GAS NATURAL (GGN), zintegrowane przedsiębiorstwo gazu ziemnego, zajmuje 
pozycję dominującą na wszystkich hiszpańskich rynkach gazu ziemnego. W czerwcu 2001 r. 
dwa jego przedsiębiorstwa zależne, GNC i ENAGAS, podpisały umowę, na mocy której 
część zdolności regazyfikacji została zarezerwowana dla GNC, oddziału GGN zajmującego 
się realizacją dostaw.  
 
Hiszpański Sąd ds. Konkurencji przyjął uchwałę stwierdzającą, że przedsiębiorstwo GRUPO 
GAS NATURAL (GGN) naruszyło przepisy art. 6 hiszpańskiej ustawy o konkurencji i 
postanowienia art. 82 Traktatu WE. Sąd uznał, że GGN nadużyło swojej dominującej pozycji 
na hiszpańskich rynkach gazu ziemnego, w tym także na rynku obejmującym podstawową 
sieć gazu ziemnego wykorzystywaną do importu tego gazu do Hiszpanii, poprzez 
zarezerwowanie, w drodze umowy, części zdolności regazyfikacji dla przedsiębiorstwa GNC. 
Stwierdził on, że zarezerwowanie zdolności regazyfikacji dla GNC na zasadzie wyłączności 
jest równoznaczne z dyskryminacją innych agentów działających w ramach systemu i 
stosowaniem niejednakowych warunków do podobnych transakcji zawieranych z innymi 
stronami, co stwarza im niekorzystne warunki konkurencyjnej w rozumieniu art. 82 lit. c) 
Traktatu. Przedsiębiorstwo ENAGAS jest właścicielem większości urządzeń obsługujących 
podstawową sieć gazu ziemnego, również w zakładach regazyfikacji. Jest prawnie 
zobowiązane do udostępniania tych zakładów wszystkim agentom działającym w ramach 
systemu, w takiej kolejności, w jakiej złożyli wnioski. Sąd nałożył na przedsiębiorstwo 
GRUPO GAS NATURAL grzywnę w wysokości 8 mln EUR. 

 
(Więcej informacji znajduje się w opisie sprawy nr 580/04 GAS NATURAL na stronie 
internetowej: http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm ).  
 
Wykaz decyzji podjętych na podstawie art. 81/82 Przez Służbę ds. Konkurencji i Sąd ds. 
Konkurencji w 2005 r.: 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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• E-S ASEMPRE przeciwko CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf ; „Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”). 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA ( brak podstaw skargi). 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (brak podstaw do wszczęcia 
postępowania w sprawie skargi). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (brak podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie 
 skargi). 
• COCA - COLA (brak podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie skargi; zob. 
 również COMP IV/ 39.116). 
• T-S GRUPO GAS NATURAL 

(http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm ; Sprawa nr 580/04 
GAS NATURAL). 

 
 

Francja 
 
Nadużycie pozycji dominującej 
 
Decyzja nr 05-D-12 z dnia 17 marca 2005 r.  
Spółki „20 Minutes” i „Métro”, które są wydawcami codziennych gazet o profilu 
ogólnoinformacyjnym, rozpowszechnianych nieodpłatnie i finansowanych wyłącznie z 
dochodów z reklam, wniosły skargę do Rady ds. Konkurencji dotyczącą odmowy 
stowarzyszenia EUROPQN (skupiającego dużych krajowych wydawców dzienników) objęcia 
ich publikacji badaniem wskaźników czytelnictwa krajowych dzienników.  
 
Obaj wydawcy twierdzili, że ta odmowa, która de facto uniemożliwiała im dostęp do rynku 
reklam na normalnych warunkach konkurencyjnych, wynikała zarówno z porozumienia 
mającego na celu spowolnienie ich rozwoju, jak i z nadużycia pozycji dominującej. Do skargi 
dołączyli oni wniosek o zastosowanie środka tymczasowego.  
 
Na spotkaniu poświęconym dyskusji nad wnioskami o zastosowanie środka tymczasowego, 
złożonymi przez spółki „20 Minutes” i „Métro”, stowarzyszenie EUROPQN zaproponowało 
podjęcie zobowiązań mających na celu wyeliminowanie obaw o konkurencję. 
Rada, biorąc pod uwagę te czynniki i po otrzymaniu uwag od zainteresowanych stron 
trzecich, uznała, że zobowiązania zaproponowane przez stowarzyszenie EUROPQN są 
satysfakcjonującym rozwiązaniem problemów dotyczących konkurencji. W rezultacie wydała 
decyzję w sprawie przyjęcia zobowiązań i zamknęła sprawę. Była to sprawa, w której Rada 
po raz pierwszy zastosowała procedurę przyjęcia zobowiązań.  
 
Decyzja nr 05-D-16 z dnia 26 kwietnia 2005 r. 
SACD (spółka odpowiedzialna za zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w imieniu 
autorów utworów scenicznych i kompozytorów) wprowadziła obowiązek dla swoich 
członków, za pomocą klauzuli w statucie, polegający na łączeniu zarządzania prawami 
autorskimi z tytułu przedstawień teatralnych z prawami audiowizualnymi. W ten sposób 
autorzy zostali zmuszeni do powierzania spółce SACD zarządzania wszystkimi swoimi 
prawami autorskimi, bez żadnej możliwości ich rozdziału. 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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Klauzula ta, wymagająca obowiązkowego powierzania zarządzania wszystkimi prawami 
autorskimi, umożliwiła spółce SACD „wykorzystywanie monopolistycznej pozycji na 
niepodważalnym i nieuniknionym rynku zarządzania prawami autorskimi do utworów 
audiowizualnych w celu konsolidacji i utrzymywania swojej monopolistycznej pozycji na 
potencjalnie konkurencyjnym i otwartym rynku zarządzania prawami autorskimi do 
przedstawień teatralnych”. W rzeczywistości, wobec braku innych możliwości zarządzania 
prawami autorskimi do utworów audiowizualnych, ich autorzy byli również zmuszeni 
powierzać w zarząd spółce SACD swoje prawa autorskie do przedstawień teatralnych, 
chociaż nie był to ten sam rynek, i nie mogli korzystać z usług zarządzania tymi prawami 
świadczonych przez inne spółki zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, ani zarządzać 
nimi samodzielnie.  
 
Rada zajęła stanowisko, że zobowiązania podjęte przez spółkę SACD stanowią 
satysfakcjonujące rozwiązanie problemów dotyczących konkurencji. SACD zobowiązała się 
wprowadzić zmiany do swego statutu na najbliższym zebraniu ogólnym, by stworzyć autorom 
możliwość klasyfikacji ich utworów według trzech kategorii: utworów scenicznych, utworów 
audiowizualnych i utworów graficznych. 
 
Jednakże w celu umożliwienia spółce SACD wypełniania jej obowiązków polegających na 
zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi na warunkach rozsądnej równowagi 
ekonomicznej, możliwość zaliczania utworów do poszczególnych kategorii będzie podlegała 
pewnym ograniczeniom: 

- niektóre utwory danej kategorii nie mogą być wycofane za życia ich autorów do końca 
każdego dwuletniego okresu, liczonego od dnia przyjęcia autora na członka lub zmiany 
wysokości składek; 

- całkowite lub częściowe wycofanie utworu danej kategorii nie może mieć miejsca więcej 
niż trzykrotnie w okresie życia autora;  

 
Ta równowaga została uznana za zgodną z zasadami ustanowionymi w orzecznictwie WE, 
zgodnie z którymi swobodę wyboru pozostawioną autorom, którzy mogą chcieć samodzielnie 
zarządzać niektórymi swoimi prawami autorskimi, należy pogodzić z zachowaniem przez 
towarzystwo zbiorowego zarządzania prawami autorskimi możliwości do skutecznego 
działania na rzecz jego członków. 
 
Decyzja nr 05-D-63 z dnia 17 listopada 2005 r. 
Rada ds. Konkurencji uznała, że grupa La Poste nadużyła swojej pozycji dominującej poprzez 
nieprzestrzeganie zasady niedyskryminacji w stosowaniu cen w sposób przynoszący korzyści 
niektórym nadawcom przesyłek pocztowych i jej własnej spółce zależnej Datapost. Stosując 
opłaty za przesyłki masowe w sposób dyskryminacyjny wobec niektórych swoich klientów, 
grupa La Poste przyczyniła się do zakłócenia konkurencji między pośrednikami pocztowymi 
w zakresie, w jakim nie uzyskali oni takich samych warunków w poszczególnych strefach. W 
niektórych przypadkach sama La Poste albo jej spółka zależna Datapost czerpały korzyści z 
tych dyskryminacyjnych praktyk cenowych. 
 
Rada uznała te praktyki za poważny problem. Podmioty świadczące usługi pośrednictwa 
pocztowego są zależne od grupy La Poste, ponieważ przedsiębiorstwo to ma monopol ma 
podstawowe usługi pocztowe, co oznacza, że przewozi i doręcza wszystkie przesyłki 
pocztowe. Jako przedsiębiorstwo posiadające monopol na podstawowe usługi pocztowe i 
podmiot, który samodzielnie reguluje dostęp do tych usług, La Poste ma szczególny 
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obowiązek działania w sposób rozważny i ostrożny oraz skrupulatnego przestrzegania cen. 
Jest to szczególnie ważne, ponieważ przedsiębiorstwo to ma możliwość nadużywania swojej 
pozycji dominującej na sąsiednim rynku pośrednictwa pocztowego, na którym jest także 
obecne, albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych. Niemniej 
jednak Rada stwierdziła, że praktyki te nie były formą zamierzonej i globalnej strategii grupy 
La Poste mającej na celu wyeliminowanie pośredników pocztowych z rynku. Liczna 
korespondencja potwierdza niezbicie fakt, że La Poste nie dokładała starań zmierzających do 
rozszerzenia tego systemu i że przy wielu okazjach w rzeczywistości wyrażała życzenie, by 
go zlikwidować. Z tego względu Rada ograniczyła kwotę grzywny do 1 mln EUR.  
 
Kartele 
 
Decyzja nr 05-D-10 z dnia 15 marca 2005 r. 
Rada ds. Konkurencji nałożyła grzywny w łącznej wysokości 45 000 EUR na Cerafel, 
związek producentów owoców i warzyw w Bretanii, i na kilka stowarzyszeń producentów za 
angażowanie się w antykonkurencyjne praktyki na rynku hurtowej sprzedaży kalafiorów w 
Bretanii.  
 
W czasie gdy te zdarzenia miały miejsce, Francja była drugim co do wielkości producentem 
kalafiorów w Europie. Około 50 do 60 % produkcji kalafiorów przeznaczano na wywóz do 
Niemiec, Zjednoczonego Królestwa i Niderlandów. 
 
Sieć dystrybucji kalafiorów jest skonstruowana na bazie stowarzyszeń producentów uznanych 
przez rząd. Stowarzyszenia te, skupiające 90 % całej produkcji, są członkami tego samego 
regionalnego związku producentów, Cerafel. 
 
Podstawowym mechanizmem wykorzystywanym do wprowadzania na rynek kalafiorów 
uprawianych w Bretanii jest aukcja trwająca przez określonych czas (tzw. clock auction) 
(rodzaj aukcji odwróconej). Dystrybutorzy-dostawcy by móc w niej uczestniczyć muszą być 
urzędowo zatwierdzeni. 
 
W swojej analizie Rada podkreśliła, że warunki, które muszą spełnić przedsiębiorstwa 
ubiegające się o dopuszczenie do aukcji zarządzanych przez stowarzyszenia SICA Saint-Pol-
de-Léon, UCPT i SIPEFEL, już wcześniej, w 1977 r., zostały uznane przez Komisję 
Europejską za niezgodne z prawem z tego względu, że nakładają na przedsiębiorstwa 
obowiązek dokonywania zakupów wyłącznie na rynkach kontrolowanych przez Cerafel, 
posiadania pakowni na terenie, na którym odbywają się aukcje, oraz zakupu, przygotowania 
towarów i ich wysyłki tylko we własnym imieniu. 
 
Praktyki te stanowią naruszenie francuskich i europejskich reguł konkurencji w zakresie, w 
jakim służą ograniczaniu, uniemożliwianiu lub kontroli dostępu nowych dostawców do aukcji 
w Bretanii. 
 
Decyzja nr 05-D-38 z dnia 5 lipca 2005 r. 
Rada ds. Konkurencji wydała decyzję nakładającą kary na przedsiębiorstwa Kéolis, Connex i 
Transdev za zawieranie antykonkurencyjnych porozumień o zasięgu ogólnokrajowym w 
latach 1996 - 1998. Celem tych porozumień był podział rynków transportu publicznego 
(miejskich usług komunikacji autobusowej) w związku z przetargami ogłaszanymi przez 
organy administracji lokalnej i regionalnej. 
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Stwierdzono, że dyrektorzy tych krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw 
przewozowych utworzyli kartel z zamiarem podziału francuskiego krajowego rynku 
publicznego miejskiego transportu pasażerów. Na mocy regulaminu przyjętego przez kartel 
trzy wymienione przedsiębiorstwa unikały konkurencji, ilekroć nadchodził czas przedłużenia 
zawartej przez którekolwiek z nich umowy.  
 
Te antykonkurencyjne praktyki umożliwiały przedsiębiorstwom narzucanie cen organom 
administracji lokalnej i regionalnej. W rezultacie przy przyznawaniu koncesji na obsługę sieci 
transportu organy te były zmuszone ponosić wyższe koszty, niż gdyby na rynku miała miejsce 
otwarta konkurencja. 
 
Krajowe porozumienie, zawiązane przez przedsiębiorstwa dominujące, które ściśle 
monitorowały działalność swoich spółek zależnych, miało wyraźny wpływ na zawierane 
lokalnie umowy dotyczące transportu publicznego w wielu dużych i mniejszych miastach 
Francji. 
 
Rada stwierdziła, że utworzenie kartelu na oligopolistycznym rynku i czerpanie renty 
monopolowej (w tym wypadku finansowanej z funduszy publicznych organów 
administracyjnych) jest jedną z najgroźniejszych praktyk antykonkurencyjnych. Dlatego też 
Rada postanowiła nałożyć na trzy zainteresowane przedsiębiorstwa grzywnę w łącznej 
wysokości 12 mln EUR. 
 
Krajowy kartel tego rodzaju z założenia może mieć istotny wpływ na handel 
wewnątrzwspólnotowy z uwagi na swój zasięg i szczególny cel: uniemożliwienie uzyskania 
zamówień konkurentom, krajowym lub zagranicznym. Ta decyzja Rady ds. Konkurencji 
została w całości podtrzymana przez Sąd Apelacyjny w Paryżu w dniu 7 lutego 2006 r. 
 
Decyzja nr 05-D-65 z dnia 30 listopada 2005 r.  
Rada ds. Konkurencji nałożyła grzywnę na trzech operatorów telefonii ruchomej Orange 
France, SFR i Bouygues Télécom za zawieranie dwojakiego rodzaju antykonkurencyjnych 
porozumień, które przyczyniły się do zakłócenia konkurencji na tym rynku. W okresie od 
1997 do 2003 r. operatorzy telefonii ruchomej co miesiąc wymieniali między sobą 
szczegółowe i poufne informacje o liczbie nowych klientów, którzy zawarli umowy o 
świadczenie usług w poprzednim miesiącu, i abonentach, którzy postanowili z nich 
zrezygnować. 
 
Rada uznała, że chociaż decyzja operatorów o dzieleniu się tego rodzaju informacjami nie 
miała żadnego wpływu na ich przyszłe strategie cenowe, mogła ona jednak przyczynić się do 
ograniczenia konkurencji na trudno dostępnym rynku telefonii ruchomej.  
 
Rada stwierdziła również, że w latach 2000 – 2002 ci trzej operatorzy zawarli porozumienie 
mające na celu stabilizację ich odpowiednich udziałów w rynku. Rada ujawniła wiele 
istotnych i szczegółowych dowodów świadczących o istnieniu takiego porozumienia. Były to 
odręcznie sporządzone dokumenty, które zawierały wyraźne odniesienia do „porozumienia” 
między trzema operatorami, „pacyfikacji rynku” i „podziału wpływów na wzór konferencji 
jałtańskiej”. Stwierdzono również pewne podobieństwa w praktykach handlowych 
stosowanych przez tych operatorów w okresie, o którym mowa. W perspektywie 
średniookresowej ta zmowa służyła utrzymaniu udziału trzech operatorów w sprzedaży 
nowych abonamentów na względnie stabilnym poziomie oraz stworzyła im możliwości 
zmiany strategii począwszy od 2000 r. Do tego czasu operatorzy telefonii ruchomej zabiegali 
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o udział w rynku w celu zapewnienia sobie rozwoju, który wymagał poniesienia wysokich 
nakładów inwestycyjnych. Począwszy od 2000 r., a więc w czasie, gdy zakończył się wyścig 
o zdobycie udziałów w rynku, trzej operatorzy równocześnie przyjęli strategie, które miały na 
celu konsolidację ich istniejących baz klientów. Doprowadziło to między innymi do 
podniesienia cen i przyjęcia środków takich, jak priorytetowe traktowanie umów dotyczących 
kart typu „płacisz gdy korzystasz” (pay-as-you-go), lub wprowadzeniem opcji naliczania 
opłat co 30 sekund po minimum pierwszej minucie połączenia. Rada uznała te praktyki za 
szczególnie groźne, ponieważ przyczyniły się one do wyrządzenia znacznych szkód 
gospodarce i konsumentom. Nałożyła ona grzywny w łącznej wysokości 534 mln EUR: 
256 mln EUR na Orange France, 220 mln EUR na SFR i 58 mln EUR na Bouygues Télécom. 
 
Decyzja nr 05-D-70 z dnia 19 grudnia 2005 r. 
Rada ds. Konkurencji wydała decyzję w sprawie ukarania przedsiębiorstwa BVHE (Buena 
Vista Home Entertainment), wyłącznego dystrybutora kaset wideo koncernu Disney’a we 
Francji, przedsiębiorstw handlu detalicznego Casino i Carrefour i przedsiębiorstwa handlu 
hurtowego SDO (Selection Disc Organisation) za udział w porozumieniu dotyczącym 
ustalania cen detalicznych w latach 1995 – 1998. 
 
Przedsiębiorstwo BVHE zawarło wertykalne porozumienie z przedsiębiorstwami handlu 
detalicznego Casino i Carrefour oraz handlu hurtowego SDO, którego celem było ustalanie 
cen detalicznych na kasety wideo koncernu Disney’a na sztucznie zawyżonym poziomie. 
Uzupełnieniem tej praktyki była wspólna polityka zbierania, wymiany i monitorowania 
informacji w celu umocnienia systemu. Porozumienie miało doprowadzić do podniesienia do 
tego samego poziomu cen detalicznych na kasety wideo koncernu Disney’a z filmami dla 
dzieci we wszystkich zainteresowanych sklepach. 
 
Rada podkreśliła, że niezgodne z prawem praktyki były szczególnie groźne w zakresie, w 
jakim pozbawiały konsumentów możliwości nabycia po niskiej cenie produktów, o których 
mowa, tzn. po takiej, która byłaby wynikiem uczciwej konkurencji w zakresie cen między 
sieciami dystrybucji. Te praktyki były tym bardziej groźne, że stosowała je licząca się grupa 
międzynarodowa (Disney), która powinna dyktować standardy zachowań w sektorze. 
Koncern zajmuje ponadto bardzo silną pozycję na przedmiotowym rynku, ponieważ wciąż 
istnieje duży popyt na kasety wideo z filmami Disney’a. 
 
Grzywny nałożone na BVHE i Carrefour zostały zmniejszone odpowiednio o około 25 % i 
40 % w stosunku do kwot wyliczonych teoretycznie, ponieważ przedsiębiorstwa te wyraziły 
zgodę na niekwestionowanie postawionych im zarzutów, a także przyjęły zobowiązania 
dotyczące przyszłych zachowań, które mogą zapewnić przywrócenie właściwej konkurencji 
cenowej na rynku.  
 
Porozumienia i uzgodnione praktyki 
 
Decyzja nr 05-D-72 z dnia 20 grudnia 2005 r. 
W ślad za skargami wniesionymi przez kilka przedsiębiorstw eksportowych, dotyczącymi 
praktyk stosowanych przez 21 laboratoriów farmaceutycznych, Rada ds. Konkurencji wydała 
decyzję w sprawie ich oddalenia, ze względu na ich bezpodstawność („decision de non-lieu”) 
ponieważ zachowania wywołujące obawy wnoszących skargi nie mogły być zakwalifikowane 
jako nadużycie pozycji dominującej w świetle francuskiego i wspólnotowego prawa 
konkurencji.  
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„Równoległy handel środkami farmaceutycznymi” opiera się na istnieniu różnych cen na leki 
między państwami europejskimi. Odnosi się to do handlu lekami między hurtownikami-
eksporterami i importerami w różnych państwach, jednak nie do sprzedaży środków 
farmaceutycznych w różnych państwach, prowadzonej przez same laboratoria bezpośrednio, 
albo za pośrednictwem lokalnych podmiotów zależnych. Produkty będące przedmiotem 
handlu równoległego są w głównej mierze środkami na bazie związków objętych patentami, 
w przypadku których istnieje znaczna różnica (co najmniej 15 %) między cenami 
regulowanymi ustalonymi w państwie, z którego są wywożone, a cenami obowiązującymi w 
państwach, w których się je wykorzystuje. Poziom cen na francuskie leki jest zbliżony do 
średniej europejskiej. Jednakże jest on o ponad 20 % niższy od poziomu cen w Zjednoczonym 
Królestwie i w Niemczech, i ta różnica jest na tyle znaczna, że Francja stała się głównym 
krajem wywozu na te dwa rynki.  
 
Dla wielu przedsiębiorstw francuskich wywóz jest jedyną podstawą ich działalności. Kupują 
one środki farmaceutyczne od laboratoriów we Francji po cenie „urzędowej” i sprzedają za 
granicę po wyższych cenach.  
 
Przedsiębiorstwa te wniosły skargi dotyczące ograniczania im przez laboratoria 
farmaceutyczne dostaw, narzucania dyskryminacyjnych warunków i odmawiania sprzedaży 
produktów. Zdaniem skarżących istniały dwie przyczyny tych praktyk: pierwszą były 
porozumienia między poszczególnymi laboratoriami oraz między laboratoriami a 
hurtownikami-dystrybutorami; drugą nadużywanie pozycji dominującej przez laboratoria. 
 
Decyzja Rady odnosi się tylko do sprawy dotyczącej podmiotów będących wyłącznie 
eksporterami.  
 
 
Wykaz decyzji podjętych na podstawie art. 81/82 przez francuską Radę ds. Konkurencji w 
2005 r.: 

 
Nr decyzji i data 

wydania 
Praktyki Obszar działalności i/lub 

przedsiębiorstwa 
Rodzaj 
decyzji 

05-D-70 
z 24 lutego 2005 r. 

Kartel  Broń cywilna i amunicja 
(Browning Winchester France) 

Kary 
pieniężne 

05-D-10 
z 15 marca 2005 r. 

Kartel  Rynek kalafiorów 
(SICA, UCPT i SIPEFEL) 

Kary 
pieniężne 

05-D-12 
z 17 marca 2005 r. 

Kartel i nadużycie pozycji 
dominującej  

Regionalna prasa codzienna 
20 Minutes/Metro przeciwko 
EuroPQN 

Zobowiązania

05-D-16 
z 26 kwietnia 2005 r. 

Nadużycie pozycji 
dominującej  

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Zobowiązania

05-D-38 
z 5 lipca 2005 r. 

Kartel  Transport publiczny (Kéolis, 
Connex, Transdev) 

Kary 
pieniężne 

05-D-40 
z 13 lipca 2005 r. 

Kartel  GIE Cartes bancaires Oddalenie 

05-D-49 
z 28 lipca 2005 r. 

Zbiorowe porozumienia 
wertykalne i nadużycie 
pozycji dominującej  

Maszyny pocztowe  
 

Kary 
pieniężne 

05-D-54 Nadużycie pozycji Géosys przeciwko Spot Image- Oddalenie 
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z 6 października 2005 
r. 

dominującej  Scot,CNES 
(zdjęcia z powietrza lub 
satelitarne) 

05-D-55 
z 12 października 2005 
r. 

Kartel  Produkcja olejków eterycznych z 
lawendy i lawandiny 
(CIHEF) 

Kary 
pieniężne 

05-D-63 
z 17 listopada 2005 r. 

Nadużycie pozycji 
dominującej  

Sektor usług pocztowych  
Grupa La Poste  

Kary 
pieniężne 

05-D-65 
z 30 listopada 2005 r. 

Kartel  Telefonia ruchoma  
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Kary 
pieniężne 

05-D-70 
z 19 grudnia 2006 r. 

Kartel  Nagrane kasety wideo  
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Kary 
pieniężne 

05-D-72 
z 20 grudnia 2005 r. 

Kartel i nadużycie pozycji 
dominującej  

Eksportujący hurtownicy 
przeciwko laboratoriom 
farmaceutycznym 

Oddalenie 

 
Z treścią tych decyzji i dotyczących ich komunikatów prasowych można się zapoznać na 
stronie internetowej Rady ds. Konkurencji pod adresem : www.conseil-concurrence.fr 

Irlandia 
Porozumienia i uzgodnione praktyki 
 
Urząd Ochrony Konkurencji przeciwko Irish Dental Association 
W dniu 28 kwietnia 2005 r. organ ochrony konkurencji zatwierdził warunki ugody 
zaproponowane przez Irish Dental Association, irlandzkie towarzystwo stomatologiczne, w 
sprawie wniesionej przez ten organ do sądu (High Court). Postępowanie prawne zostało 
wszczęte przez organ ochrony konkurencji w odpowiedzi na zarzuty dotyczące zbiorowego 
bojkotu prywatnego programu ubezpieczenia dentystycznego, wprowadzonego w Irlandii 
przez Vhi DeCare niezgodnie z art. 81 TWE i przepisami sekcji 4 ustawy o konkurencji z 
2002 r. Warunki ostatecznego rozstrzygnięcia sporu zostały odczytane w sądzie przez 
adwokata w imieniu organu ochrony konkurencji. Pełny tekst ugody jest następujący: 
„Organ ochrony konkurencji wszczął postępowanie w sprawie zarzutów dotyczących 
naruszenia przepisów sekcji 4 ust. 1 ustawy i postanowień art. 81 ust. 1 i bez przyjmowania 
odpowiedzialności przez Irish Dental Association Limited („Irish Dental Association”) strony 
uzgodniły, co następuje: 
 
i. Irish Dental Association z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na 
wydanie swoim członkom w ciągu 28 dni pisemnego potwierdzenia, że lekarze stomatolodzy 
mają prawo do samodzielnego regulowania, na indywidualnych zasadach, swoich spraw 
handlowych związanych z zawieraniem transakcji z Vhi DeCare lub podobnymi podmiotami 
oferującymi ubezpieczenia dentystyczne oraz że niniejsze ustalenia mają znaczenie nadrzędne 
w stosunku do poprzednich informacji przekazanych przez Irish Dental Association w tej 
sprawie. 
 
ii. Irish Dental Association zobowiązuje się nie przekazywać w przyszłości swoim członkom 
żadnych informacji zalecających poszczególnym lekarzom stomatologom stosowanie polityki 
polegającej na odmawianiu współpracy z Vhi DeCare lub innymi podmiotami oferującymi 
ubezpieczenia dentystyczne z naruszeniem prawa konkurencji. 
 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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iii. Zostanie przyjęta zasada, zgodnie z którą obie strony mogą według własnego uznania 
podjąć decyzję o wznowieniu postępowania w niniejszej sprawie i/lub zastosowaniu się do 
wyżej wspomnianego orzeczenia. 
 
iv. Każda ze stron poniesie własne koszty z tytułu niniejszego postępowania. 
 
v. Dla uniknięcia wątpliwości, określenie „Irish Dental Association” użyte w treści odnosi się 
do służb lub agentów (w tym także podkomitetów) Irish Dental Association.” 
 
Wyłącznie sądy krajowe mogą rozstrzygać o tym, czy miało miejsce naruszenie przepisów 
prawa krajowego i/lub postanowień Traktatu WE. Organ ochrony konkurencji jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń w sprawach dotyczących konkurencji; organ 
ochrony konkurencji może wszczynać postępowanie cywilne (w którym występuje w 
charakterze powoda) i organ ochrony konkurencji i/lub Dyrektor Urzędu Oskarżyciela 
Publicznego (DPP) mogą wnosić do sądu oskarżenia w sprawach karnych dotyczących 
konkurencji. 

Włochy 
Kartele 

Decyzja z dnia 12 października 2005 r. – ceny mleka dla niemowląt 

W październiku 2005 r. włoski organ ochrony konkurencji zakończył dochodzenie w sprawie 
siedmiu dostawców mleka dla niemowląt we Włoszech (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, 
Nutricia, Milupa, Humana Italy i Milte Italy), stwierdzając, że angażowali się oni w 
uzgodnienia cenowe sprzeczne z art. 81 TWE. Na mocy art. 22 rozporządzenia WE nr 1/2003 
włoski organ zwrócił się do francuskich, niemieckich i hiszpańskich organów 
antymonopolowych z prośbą o przeprowadzenie kontroli w siedzibach niektórych 
przedsiębiorstw, przeciwko którym zostało wcześniej wszczęte dochodzenie.  

W wyniku dochodzenia stwierdzono: 1) znaczne różnice między cenami mleka dla niemowląt 
we Włoszech a odnotowanymi w innych państwach europejskich za produkt takiej samej 
marki/taką samą ilość produktu (ceny mleka dla niemowląt we Włoszech w przeważającej 
części przypadków były o 150 % wyższe niż w innych państwach członkowskich UE: ceny 
mleka dla noworodków trzykrotnie przewyższały ceny w państwach, w których były one 
najniższe, natomiast ceny na produkty przeznaczone do dalszego żywienia niemowląt 
kształtowały się na dwukrotnie wyższym poziomie); 2) brak racjonalnego i obiektywnego 
uzasadnienia dla tak wysokich cen; 3) narzucanie aptekom zalecanych cen przez wszystkich 
producentów i powszechną dostępność ich cenników w Internecie; 4) porozumienie 
dostawców dotyczące obniżenia cen na wniosek ministra zdrowia; 5) bardzo niski poziom 
sprzedaży realizowanej przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne o dużym zasięgu; oraz 6) brak 
równoległego przywozu mleka z państw UE, w których ceny są niskie. 

Antykonkurencyjne porozumienie charakteryzowało się kilkoma cechami. Po pierwsze w 
całym okresie objętym dochodzeniem dostawcy zalecali ceny aptekom (do których te się 
stosowały) i zamieszczali cenniki z tymi cenami na stronach internetowych przedsiębiorstw 
prowadzących hurtową sprzedaż środków farmaceutycznych, udostępniając je w ten sposób 
wszystkim dostawcom. Ponadto w 2004 r. na wniosek ministra zdrowia w sprawie obniżenia 
cen na mleko dla niemowląt przedsiębiorstwa przyjęły wspólne podejście mające na celu 
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utrzymanie w możliwie największym zakresie wcześniej istniejącego systemu wysokich cen i 
zapewnienie, że obniżki cen będą wprowadzane w sposób skoordynowany. W rzeczywistości 
w marcu i kwietniu 2004 r. na specjalnym spotkaniu, które odbyło się w głównej siedzibie 
stowarzyszenia producentów, po pierwszym wniosku ministra zdrowia w sprawie obniżenia 
cen dostawcy poinformowali siebie nawzajem o planowanych reakcjach. Następnie wspólnie 
uzgodnili najlepszą metodę obniżenia cen, jednak pod warunkiem, że taka operacja nie 
zakłóci „stabilności” rynku. Dochodzenie wykazało, że producenci uzgodnili, że żaden z nich 
nie obniży cen o więcej niż 10 %.  

Organ stwierdził, że bezpośrednie kontakty między producentami, po wniosku ministra 
zdrowia w sprawie obniżenia cen, oraz porozumienie o nieobniżaniu cen o więcej niż 10 % są 
niezbitymi dowodami istnienia zmowy. Ponadto fakt, że podczas swoich spotkań 
poświęconych dyskusjom nad sposobem obniżenia cen producenci mleka dla niemowląt 
nawiązywali do kwestii zakłócenia rynku przekonał organ, że powszechnie znane informacje 
o cenach detalicznych, udostępnianie za pośrednictwem Internetu, były ważnym 
instrumentem wzajemnego monitorowania zachowań w celu wspierania uzgodnionej strategii 
wysokich cen.  

Wyżej opisane uzgodnione praktyki przyczyniły się do utrzymywania cen mleka dla 
niemowląt we Włoszech na bardzo wysokim poziomie ze szkodą dla konsumentów. Co 
więcej, producenci zdołali zagwarantować stabilność swoich udziałów w rynku w latach 
2003-2004. Organ nakazał przedsiębiorstwom przerwanie i zaprzestanie naruszenia i nałożył 
na nich grzywnę w łącznej wysokości 10 mln EUR. Postępowanie apelacyjne jest w toku. 

Decyzja z dnia 30 listopada 2005 r. – wynagrodzenie inspektorów ubezpieczeniowych  

W listopadzie 2005 r. włoski organ ochrony konkurencji zakończył postępowanie 
wykonawcze wszczęte w lipcu 2004 r. na mocy art. 81 TWE przeciwko krajowemu 
stowarzyszeniu firm ubezpieczeniowych ANIA i sześciu największym stowarzyszeniom 
inspektorów ubezpieczeniowych we Włoszech (inspektor bada roszczenia ubezpieczeniowe 
by zapewnić, że zdarzenia, których dotyczą, nie są fałszywe). Dochodzenie prowadzono w 
związku z dwiema różnymi formami naruszenia art. 81 TWE:  

1) porozumienia zawartego między stowarzyszeniem ANIA a sześcioma stowarzyszeniami 
inspektorów ubezpieczeniowych, mającego na celu ustalenie stawek wynagrodzenia 
inspektorów za usługi kontroli zasadności roszczeń związanych z wypadkami 
samochodowymi;  

2) różnych środków, które miały stanowić zachętę dla towarzystw ubezpieczeniowych do 
stosowania jednolitego systemu kalkulacji kosztów napraw zniszczonego mienia 
(porozumienie przewidywało stosowanie standardowego formularza dostarczonego 
przez stowarzyszenie ANIA i parametrów będących podstawą wyliczania kosztów, 
określonych w umowie między stowarzyszeniem ANIA a zakładami napraw 
samochodów, takich jak ceny oryginalnych części zamiennych (jeśli były 
wykorzystywane), czas napraw, koszty samochodów zastępczych oraz koszty 
robocizny). 

Jeśli chodzi o pierwszą formę naruszenia, przepisy prawa dotyczące tego sektora przewidują 
złożony proces ustalania stawek wynagrodzenia inspektorów ubezpieczeniowych, w którym 
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uczestniczą przedstawiciele organu publicznego. Niemniej jednak ten proces nigdy nie został 
przeprowadzony do końca i organ stwierdził, że zakres niezależnych zachowań stron był na 
tyle szeroki, by uznać, że są one bezpośrednio odpowiedzialne za działania ograniczające. Z 
tytułu pierwszego naruszenia została nałożona grzywna w łącznej wysokości 202 800 EUR na 
stowarzyszenie ANIA i odpowiednie stowarzyszenia inspektorów ubezpieczeniowych.  

W wypadku drugiego naruszenia stowarzyszenie ANIA zachęcało do stosowania jednolitego 
systemu wyliczania kosztów napraw zniszczonego mienia. Koszty napraw miały znaczący 
udział w wypłatach odszkodowań za wypadki samochodowe, dokonywanych przez firmy 
ubezpieczeniowe, a zatem postępowanie stowarzyszenia ANIA miało wpływ na jeden z 
najważniejszych aspektów konkurencji na rynku ubezpieczeń samochodowych od 
odpowiedzialności cywilnej, i było sprzeczne z art. 81. Z tytułu drugiego naruszenia na 
stowarzyszenie ANIA została nałożona grzywna w wysokości 2 000 000 EUR. Postępowanie 
w sprawie apelacji jest w toku. 

Pełen wykaz decyzji podjętych na podstawie art. 81/82 w 2005 r.: 
 

Art. 81 Art. 82 Komunikaty prasowe 
(dostępne w języku 

angielskim na stronie: 
www.agcm.it) 

Cotygodniowy 
biuletyn 
(dostępny w języku 
włoskim na stronie: 
www.agcm.it) 

Decyzja z 25 sierpnia 2005 r. 
API-ENI 

 Nr 39 z 30 sierpnia 2005 r. 32-33-34/2005 

Decyzja z 12 października 
2005 r. w sprawie cen na 
mleko dla niemowląt 

 Nr 49 z 20 października 
2005 r. 

40/2005 

Decyzja z 30 listopada 2005 r. 
dotycząca stawek 
wynagrodzenia inspektorów 
ubezpieczeniowych  

 Nr 56 z 12 grudnia 2005 r. 48/2005 

 

Litwa 

Nadużycie pozycji dominującej 
 
W dniu 22 grudnia 2005 r., Rada ds. Konkurencji Republiki Litewskiej podjęła decyzję na 
mocy przepisów art. 9 litewskiej ustawy o konkurencji i postanowień art. 82 Traktatu WE na 
niekorzyść AB „Mazeikiu nafta”, jedynej rafinerii na trzy państwa nadbałtyckie, w związku z 
nadużywaniem przez nią pozycji dominującej na litewskim rynku paliwowym i rynkach 
paliwowych Litwy, Łotwy i Estonii. Rada nałożyła na to przedsiębiorstwo grzywnę w 
wysokości 9 275 mln EUR i wydała nakaz zaprzestania niezgodnych z prawem działań. 
 
Rada ds. Konkurencji stwierdziła, że przedsiębiorstwo AB „Mazeikiu nafta” nadużywało 
pozycji dominującej poprzez grupowanie klientów według zasady terytorialnej oraz stosownie 
dyskryminacyjnych zniżek i systemów rabatowych w umowach zawieranych z klientami 
hurtowymi, a także poprzez narzucanie w tych umowach warunków sprzedaży i obowiązku 
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sprzedaży określonych ilości produktów, stawiając ich w ten sposób w niekorzystnej sytuacji 
konkurencyjnej. Działania AB „Mazeikiu nafta” miały zarówno wpływ na właściwe rynki 
benzyny i oleju napędowego w trzech państwach nadbałtyckich, jak i handel transgraniczny 
między Estonią, Łotwą i Litwą, a także na decyzje handlowe głównych potencjalnych 
importerów produktów rafinacji, działających na tych rynkach. W rezultacie końcowi 
konsumenci w trzech państwach nadbałtyckich nie mieli możliwości wyboru między różnymi 
rodzajami benzyny i oleju napędowego pochodzącymi z przywozu. 
 
W czasie dochodzenia miała miejsce ścisła współpraca i wymiana informacji między 
organami ochrony konkurencji Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) z Estonii, Łotwy i 
Polski.  

Węgry 
Porozumienia i uzgodnione praktyki 
 
(1) Organ ochrony konkurencji wszczął postępowanie, ponieważ udzielanie gwarancji na 
drukarki na zasadach przyjętych przez spółkę Hewlett Packard Magyarország Kft. („HP”) 
było rzekomo nadużywaniem dominującej pozycji w świetle przepisów krajowej ustawy o 
konkurencji i postanowień art. 82 Traktatu WE i wprowadzaniem w błąd konsumentów. 
Zgodnie z zasadami gwarancji, jeżeli uszkodzenie drukarki powstało wskutek jej 
niewłaściwego użytkowania, gwarancja nie obowiązywała. W wersji w węgierskiej tych 
zasad znajdowało się ponadto stwierdzenie, że stosowanie ponownie uzupełnianych lub 
regenerowanych wkładów do drukarek uznaje się za niewłaściwe użytkowanie, co 
sugerowało, że samo wykorzystywanie takich akcesoriów stanowiło podstawę do utraty 
gwarancji. Część sprawy została przekazana do rozpatrzenia Komisji Europejskiej, ponieważ 
zajmuje się ona również niektórymi aspektami takich praktyk, która przekazała w wyniku 
prowadzonych konsultacji pewien zakres swego dochodzenia także nowym państwom 
członkowskim. Organ ochrony konkurencji kontynuował dochodzenie w odniesieniu do 
szczególnych, węgierskich aspektów sprawy. 
 
W swojej decyzji organ ochrony konkurencji stwierdził, że właściwa interpretacja zasad, 
którą należy przyjąć jest taka, że stosowanie wkładów do drukarek innych firm niż HP było 
przez nią uważane za „niewłaściwe użytkowanie”. Niemniej jednak ponieważ stosowanie ich 
nie było samo w sobie „niewłaściwym użytkowaniem”, lecz jedynie przyczyniało się do 
uszkodzeń będących następstwami „niewłaściwego użytkowania”, które skutkowało 
unieważnieniem gwarancji, jej zasad nie można uznać za wiążące w odniesieniu do 
bezpłatnych napraw przy zakupie wtórnych produktów własnych firmy HP. Natomiast 
traktowanie użytkowania konkurencyjnych produktów wtórnych za „niewłaściwe” było 
wprowadzaniem w błąd, ponieważ konsumenci mogli interpretować je jako oznaczające, że 
nie wolno im kupować produktów wtórnych innych firm niż HP. Biorąc pod uwagę niewiele 
znaczący wpływ na konkurencję wprowadzającego w błąd zachowania, organ ochrony 
konkurencji, chociaż stwierdził istnienie naruszenia, nakazał wstrzymanie postępowania na 
miesiąc. Firmie HP został wydany nakaz wprowadzenia zmian do treści warunków gwarancji 
przed upływem tego okresu oraz zamieszczenia informacji dla konsumentów wraz z 
uzasadnieniem w dwóch krajowych dziennikach. Po upływie wyznaczonego terminu organ 
ochrony konkurencji stwierdził, że firma HP wywiązała się ze swoich obowiązków i 
zakończył postępowanie.  
 
(2) Z uwagi na swój charakter umowy na wyłączność zawarte między Aréna Rt (spółką 
kontrolującą Stadion Sportowy w Budapeszcie), Multimedia Light i Sound Kft. (instytucją 
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zajmującą się promocją koncertów) oraz Ticketpro Kft. (przedsiębiorstwem dystrybucji 
biletów) zostały objęte dochodzeniem wszczętym przez organ ochrony konkurencji. Zgodnie 
z rocznymi umowami o wynajem Multimedia otrzymała od spółki Aréna status 
uprzywilejowanego kontrahenta (tzn. specjalne traktowanie w odniesieniu do płatności: po 
zorganizowaniu 10 imprez kulturalnych (o charakterze rozrywkowym) przy 11. nie pobierano 
od niej opłat; Multimedia uzyskała tytuł „najważniejszego partnera spółki Aréna” itd.). 
Klauzula wyłączności w umowie między spółką Aréna a przedsiębiorstwem Ticketpro (w 
którym Multimedia miała znaczną część udziałów) w praktyce oznaczała, że jeżeli 
którakolwiek z firm zajmujących się promocją koncertów zamierzała zorganizować imprezę 
na budapeszteńskim stadionie sportowym, Aréna mogła podpisać z nią umowę jedynie 
wówczas, gdy zdołała zobowiązać taką firmę do skorzystania z usług przedsiębiorstwa 
Ticketpro. Tak sformułowana umowa przynosiła Multimedii oprócz statusu 
uprzywilejowanego kontrahenta jeszcze inne nieuczciwe korzyści w stosunku do jej 
konkurentów. Organ ochrony konkurencji stwierdził, że wszystkie te umowy wywarły 
zakłócający wpływ na konkurencję. Jednakże biorąc pod uwagę to, że umowy objęte 
dochodzeniem przestały obowiązywać przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji, oraz ze 
względu na niewielką skalę zakłócenia nie nałożył żadnej grzywny. W swojej decyzji organ 
ochrony konkurencji stwierdził jedynie, że kompleksowe porozumienia umowne między 
wyżej wymienionymi trzema przedsiębiorstwami były niezgodne ze wspólnym rynkiem. 
 
(3) Organ ochrony konkurencji wszczął dwa odrębne postępowania przeciwko UNILEVER 
Magyarország Kft. i Globus Konzervipari Rt w sprawie domniemanego nadużycia pozycji 
dominującej przez te przedsiębiorstwa. Oba przedsiębiorstwa przeprowadziły reorganizację 
swoich systemów dystrybucji, powierzając tym samym firmom dystrybucję swoich głęboko 
mrożonych produktów, lodów i warzyw. Po reorganizacji tego wspólnego systemu 
dystrybucji trzy przedsiębiorstwa, które poprzednio były członkami sieci, przestały być 
zaopatrywane. Organ ochrony konkurencji stwierdził, że nie było podstaw wniesienia skargi 
dotyczącej domniemanego nadużycia, ponieważ ani UNILEVER Magyarország Kft., ani 
Globus Konzervipari Rt nie miały dominującej pozycji na właściwym rynku. Rynek został 
zdefiniowany zgodnie z orzecznictwem WE oraz obwieszczeniami Komisji w sprawie 
właściwego rynku i porozumień wertykalnych. Powstała w ten sposób definicja, w której 
zostały uwzględnione raczej potrzeby dystrybutorów, niż tylko potrzeby konsumentów. Stało 
się tak dlatego, że dystrybutorzy, którzy byli jednocześnie przewoźnikami produktów, mogli 
w swojej zdolności przewozowej z łatwością zastąpić jeden produkt mrożony drugim. Co 
więcej, przedsiębiorstwa Unilever i Globus przypuszczalnie nie zajmowały dominującej 
pozycji na węższym rynku, a mianowicie lodów i mrożonych warzyw. 
 
(4) Na podstawie wniosku o indywidualne wyłączenie na mocy przepisów prawa krajowego 
(takie prawo wciąż obowiązywało w czasie, gdy wniosek został złożony), organ ochrony 
konkurencji wszczął postępowanie przeciwko przedsiębiorstwom Rába Group i Integris i 
przeprowadził badanie mające na celu stwierdzenie, czy zawarcie przez te przedsiębiorstwa 
dziewięcioletniej umowy na wyłączność miało ograniczający wpływ na konkurencję. 
Równocześnie zostało także wszczęte postępowanie ex officio na mocy art. 81 w celu 
spełnienia wymogu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. Dziewięcioletni okres 
obowiązywania umowy został podzielony na trzyletnie okresy, przy czym przejście do 
następnego okresu wymagało jej renegocjacji. Ta klauzula została ujęta w umowie 
najwyraźniej po to, by zapewnić, że porozumienie nie znajdzie się poza zakresem 
rozporządzenia (WE) nr 2790/1999 dotyczącego grupowego wyłączenia porozumień 
wertykalnych, które ogranicza okres wyłączności do pięciu lat. Z pozostałych klauzul umowy 
wynikało jednak w sposób oczywisty, że renegocjacje miały jedynie charakter czysto 
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formalny i że przedsiębiorstwo Rába Group właściwie nie dysponowało realnymi 
możliwościami rozwiązania umowy przed upływem dziewięcioletniego okresu, na który 
została ona zawarta. Organ ochrony konkurencji uznał, że umowa nie mieści się w zakresie 
rozporządzenia (WE) nr 2790/1999. Stwierdził on natomiast, że zarówno na mocy krajowego 
prawa konkurencji, jak i postanowień art. 81 ust. 3, umowa była wyłączona z ogólnego 
zakazu. W związku z tym postępowanie na podstawie przepisów krajowych zostało 
zakończone przyznaniem indywidualnego wyłączenia, a część postępowania prowadzona na 
mocy przepisów prawa WE została zakończona ponieważ nie było podstaw do wniesienia 
powództwa. 
 

Niderlandy 
Kartele 
 
Sankcje w sektorze budownictwa 

 
W ostatnich latach niderlandzki organ ochrony konkurencji prowadził dochodzenia dotyczące 
zakazu tworzenia karteli w różnych podsektorach branży budownictwa. W odpowiedzi na 
apele skierowane przez niderlandzki organ ochrony konkurencji i rząd do przedsiębiorstw 
budowlanych, wzywające do „przyznania się”, bardzo wiele przedsiębiorstw dobrowolnie 
dostarczyło informacje o działalności kartelowej. W październiku 2004 r. niderlandzki organ 
ochrony konkurencji zakończył dochodzenie w podsektorze inżynierii lądowej i wodnej i 
infrastruktury wydaniem raportu (postanowienia o zarzutach). Dochodzenia w podsektorze 
instalacyjnym zakończyły się w kwietniu 2005 r. W obu podsektorach ujawniono istnienie 
struktur kartelowych, które dotyczyły ogólnego systemu ustalania ofert. Dochodzenia w 
pozostałych podsektorach zakończono jesienią 2005 r.  
 
Niderlandzki organ ochrony konkurencji wprowadził przyspieszoną procedurę nakładania 
sankcji w szczególności w branży budownictwa w związku z dużą liczbą przedsiębiorstw 
działających w tym sektorze i powszechną gotowością przedsiębiorstw do ujawniania karteli. 
Z tej przyspieszonej procedury mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa, które nie 
zaprzeczają istnieniu ujawnionych struktur kartelowych i swojemu uczestnictwu w tych 
strukturach. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się poddać przyspieszonej procedurze, 
otrzymały 15 % obniżenie grzywien (zachowują one prawo do wniesienia apelacji od 
decyzji). Natomiast przedsiębiorstwa, które nie uczestniczyły w przyspieszonej procedurze, 
podlegają standardowej procedurze nakładania sankcji, ustanowionej w sekcjach 59–61 
niderlandzkiej ustawy o konkurencji. 
 
Podsektor inżynierii lądowej i wodnej oraz infrastruktury 
 
W podsektorze inżynierii lądowej i wodnej oraz infrastruktury 90 % z 380 przedsiębiorstw z 
zdecydowało się skorzystać z przyspieszonej procedury i uzyskało decyzje o nałożeniu 
grzywny. Przyspieszona procedura w tym podsektorze została zakończona w marcu 2005 r., a 
łączna kwota grzywien wyniosła 100 mln EUR. Standardowa procedura nakładania sankcji 
jeszcze trwa. 

 
Podsektor instalacji technicznych 
W podsektorze instalacji technicznych 88 % ze 180 przedsiębiorstw zdecydowało się 
skorzystać z przyspieszonej procedury, która została zakończona w październiku 2005 r. W 
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jej wyniku nałożono grzywny w wysokości 40 mln EUR. Standardowa procedura nakładania 
sankcji jeszcze trwa.  
 
Streszczenie sprawy – Sprawa nr 2021 OSB 
 
Niderlandzki organ ochrony konkurencji stwierdził, że OSB, stowarzyszenie agencji 
świadczących usługi sprzątania w Niderlandach, w latach 1998–2000 zalecało swoim 
członkom podnoszenie raz do roku poziomu cen o pewien procent. Był on określany przez 
zarząd OSB na podstawie informacji dotyczących kształtowania się poziomu kosztów. 
Ponadto w połowie 2000 r. OSB zaleciło swoim członkom wprowadzenie dodatkowej 
podwyżki cen.  
Niderlandzki organ ochrony konkurencji stwierdził, że stowarzyszenie OSB naruszyło w ten 
sposób przepisy sekcji 6 ust. 1 ustawy o konkurencji i postanowienia art. 81 ust. 1 TWE. To 
ustalenie zostało podtrzymane w postępowaniu w sprawie odwołania od decyzji 
administracyjnej i na OSB została nałożona grzywna w wysokości 2 000 000 EUR. 

 
Niderlandzki organ ochrony konkurencji – za radą komitetu doradczego – w procedurze 
rozpatrywania odwołania od decyzji administracyjnej uznał, że dostępne mu dowody nie są 
wystarczające do stwierdzenia, że CSU, Asito i GOM, trzy agencje świadczące usługi 
sprzątania, których pracownicy znajdowali się wśród członków zarządu OSB, naruszyły 
przepisy sekcji 6 ust. 1 ustawy o konkurencji. Kary grzywny nałożone na te agencje zostały 
uchylone, ponieważ nie udowodniono, że agencje CSU, GOM i Asito były inicjatorami planu 
wprowadzenia dodatkowych podwyżek cen w połowie 2000 r. a następnie odgrywały 
aktywną i szczególną rolę w przygotowaniu zleceń OIB dla jego członków.  
 
Streszczenie sprawy - Sprawa nr 2910 Interpay 
 
Sprawa dotyczyła wspólnego przedsiębiorstwa Interpay utworzonego przez osiem 
niderlandzkich banków w celu zarządzania systemem kart debetowych zwanym „PIN”. 
Oprócz świadczenia usług takich, jak usługi typu rozliczeniowego i rozrachunkowego 
Interpay za pośrednictwem spółki zależnej Beanet, będącej w pełni jego własnością, 
bezpośrednio przyjmowało zgłoszenia dotyczące autoryzacji kart kredytowych detalistów i w 
ten sposób udzielało im gwarancji płatności w odniesieniu do każdej transakcji autoryzowanej 
przez Interpay.  

Organ ochrony konkurencji nałożył grzywny z tytułu zawyżonych cen stosowanych przez 
Interpay i sprzedaży usług sieciowych jako wspólne przedsiębiorstwo o charakterze 
kooperacyjnym. Decyzja ta została podjęta na podstawie niderlandzkiej ustawy o konkurencji, 
ponieważ miało to miejsce przed wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 1/2003. 
Następnie po 1 maja 2004 r. przed Radą niderlandzkiego organu ochrony konkurencji została 
jednak wszczęta administracyjna procedura weryfikacji, w której wzięto pod uwagę przepisy 
wspólnotowego prawa konkurencji. Sprawa dotycząca nadmiernych opłat przeciwko Interpay 
została następnie zaniechana w ramach umowy dżentelmeńskiej, po zawarciu ugody w 
sprawie wytoczonej Interpay i bankom będącym jej udziałowcami przez detalistów, w wyniku 
której banki zgodziły się obniżyć ceny o co najmniej 20 %.  
 
Stwierdzono, że skupienie finansowych aspektów nabywania kart płatniczych w rękach jednej 
instytucji międzybankowej uniemożliwia konkurencję między bankami w zakresie 
pozyskiwania klientów i jest działaniem sprzecznym z art. 81 (zastosowanie wspólnotowego 
prawa konkurencji do poziomo zintegrowanego sektora kart płatniczych).  
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Niderlandzki organ ochrony konkurencji postanowił obniżyć grzywny nałożone na 
udziałowców do łącznej kwoty 14 000 000 EUR. Uzasadnieniem dla takiego zmniejszenia 
grzywien było stworzenie funduszu sprzyjającego społecznie użytecznemu przepływowi 
pieniędzy, w którym zdeponowały one łącznie 10 000 000 EUR. 
 
Streszczenie sprawy - Sprawa nr 1615 Producenci rowerów 
W swojej decyzji z dnia 21 kwietnia 2004 r. dyrektor generalny niderlandzkiego organu 
ochrony konkurencji nałożył sankcje na trzech największych producentów rowerów w 
Niderlandach (ich łączny udział w niderlandzkim rynku rowerów wyniósł w przybliżeniu 80 
% (sprzedaż w 2000 r.)) za naruszenie przepisów sekcji 6 niderlandzkiej ustawy o 
konkurencji (podobnych do postanowień art. 81 TWE). Przedstawiciele przedsiębiorstw 
Accell (za pośrednictwem swoich przedsiębiorstw zależnych Batavus i Koga), Gazelle i Giant 
odbyli dwa spotkania poświęcone (przyszłej) strategii ustalania cen w sezonie rowerowym 
2001. Naruszenie miało miejsce pomiędzy 1 września 2000 r. a 1 września 2001 r. Dyrektor 
generalny nałożył grzywny w wysokości odpowiednio 12 809 000, 12 898 000 i 3 978 000 
EUR. Producenci rowerów złożyli odwołanie od tej decyzji. Zgodnie z niderlandzkim 
prawem administracyjnym (obecnie) Rada niderlandzkiego organu ochrony konkurencji musi 
rozpatrzyć decyzję dyrektora w toku administracyjnej procedury weryfikacji, zanim strony 
będą ją mogły zaskarżyć przed sądem. W swojej decyzji z dnia 24 listopada 2005 r. Rada 
oddaliła większość zarzutów stron. Zastosowała ona art. 81 TWE w odniesieniu do 
naruszenia, co nie miało miejsca w wypadku zakwestionowanej decyzji, ponieważ została ona 
podjęta przed wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 1/2003. Z powodu naruszenia praw 
do obrony Rada przyznała stronom 10 % obniżenie grzywien. Po administracyjnej 
weryfikacji, kwoty nałożonych grzywien były następujące: Accell: 11 528000 EUR , Gazelle: 
11 608 000 EUR, Giant: 3 421 000 EUR. Obecnie decyzja została zaskarżona do sądu.  
 
Streszczenie sprawy - Sprawa nr 3353 CR Delta  

 
W swojej decyzji z dnia 31 grudnia 2003 r. dyrektor generalny niderlandzkiego organu 
ochrony konkurencji nałożył grzywnę na przedsiębiorstwo CR Delta za naruszenie przepisów 
działu 24 niderlandzkiej ustawy o konkurencji (podobnych do postanowień art. 82 TWE) 
poprzez stosowanie trzech systemów udzielania rabatów, które zarówno odrębnie, jak i 
łącznie stanowią nadużycie pozycji dominującej. CR Delta jest dostawcą nasienia bydlęcego 
do zapłodnienia, a klientami tego przedsiębiorstwa są hodowcy bydła. Tak zwane „rabaty 
ilościowe”, które im ono przyznawało, nie były wykazywane na fakturach, lecz odpowiednie 
kwoty wypłacano pod koniec okresu odniesienia, za który przyjęto jeden rok, a ich wskaźnik 
zwiększał się stopniowo (1-5%) w zależności od zakupionych ilości. Wysokość rabatów była 
wyliczana na podstawie całkowitych obrotów przedsiębiorstwa CR Delta osiąganych z tytułu 
transakcji zawieranych przez nie z danym odbiorcą nasienia. Rabaty (1-2 %) w ramach 
drugiego systemu były udzielane wówczas, gdy odbiorca zobowiązał się do zaopatrywania się 
w nasienie bydlęce do zapłodnienia (prawie) wyłącznie (90-100 %) w przedsiębiorstwie 
CR Delta. Trzeci system rabatowy polegał na stosowaniu 10 % zniżek przy zakupie przez 
klientów klasyfikowanego nasienia bydlęcego, wówczas gdy wyrazili oni zgodę na poddanie 
testom nasienia nieklasyfikowanego. Udział przedsiębiorstwa CR Delta we właściwym rynku 
kształtował się na poziomie około 80 %. Naruszenie miało miejsce w okresie od 
1 września 2001 r. do 1 września 2003 r Dyrektor generalny nałożył grzywnę w wysokości 
2 600 000 EUR i wydał dwa nakazy. Przedsiębiorstwo CR Delta odwołało się od tej decyzji. 
W toczącej się następnie administracyjnej procedurze weryfikacji Rada niderlandzkiego 
organu ochrony konkurencji oddaliła wszystkie zarzuty strony. W związku z wejściem w 
życie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 w odniesieniu do naruszenia zastosowano art. 82 TWE, 
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co nie miało miejsca przy podejmowaniu pierwszej decyzji. Sprawa jest obecnie 
rozpoznawana przez niderlandzki sąd ds. konkurencji.  
 
Pełen wykaz decyzji podjętych na mocy art. 81/82 w 2005 r.:  

 
Sektor budownictwa 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

4/04_24.asp 
 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Producenci rowerów 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Austria 
Porozumienia i uzgodnione praktyki 
 
Tabela stawek inżynierów budownictwa 
W czerwca 2004 r. Federalny Urząd ds. Konkurencji (BWB) (i prokurator generalny do spraw 
karteli) wystąpił z wnioskiem do sądu kartelowego o uchylenie tabeli stawek inżynierów 
budownictwa (Honorarordnung der Baumeister (HOB)) po prowadzonych na szeroką skalę 
dochodzeniach. W tym wypadku tabela stawek została wprowadzona do rejestru karteli jako 
niewiążące zalecenie stowarzyszenia odnośnie do stawek za określone czynności. 
 
Organ ochrony konkurencji uznał, że tabela stawek była niezgodna z art. 81 TWE. Po 
dogłębnym rozpoznaniu sprawy, sąd kartelowy w drodze decyzji z dnia 14 kwietnia wydał 
Stowarzyszeniu Przemysłu Budowlanego nakaz unieważnienia tabeli stawek, ponieważ – na 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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podstawie argumentów przedstawionych przez BWB i prokuratora generalnego do spraw 
karteli – doszedł wniosku, że była ona niezgodna z europejskim prawem kartelowym. 
Najwyższy Sąd Kartelowy utrzymał w mocy tę decyzję.  
 

Inne działania dotyczące egzekwowania prawa 

Lufthansa/austriackie biura podróży 
W dniu 1 listopada 2004 Lufthansa podała informacje o reorganizacji swojego systemu 
sprzedaży i wprowadzeniu modelu cen netto. W wyniku takiej decyzji biurom podróży 
przestano wypłacać podstawową prowizję. Niemniej jednak mogły one bez przeszkód 
obciążać klientów kosztami swoich usług. Decyzję o tym, kiedy obciążać ich tymi kosztami i 
w jakiej wysokości, pozostawiono poszczególnym biurom podróży.  
 
Stowarzyszenie Biur Podróży zwróciło się do Sądu Kartelowego w listopadzie 2004 r., 
twierdząc, że decyzja o zniesieniu prowizji wraz z wymaganiem Lufthansy, by na biletach 
lotniczych widniała cena netto powinna zostać unieważniona, ponieważ dotyczyła ustalania 
cen. Wniosek został oddalony: Sąd uznał, że w tej sprawie ma zastosowanie art. 81, ponieważ 
taki system obowiązuje w wielu państwach członkowskich UE, i że nie miało miejsca 
niezgodne z prawem ustalanie cen. Umowa podróży była zawierana bezpośrednio między 
Lufthansą a klientem i Lufthansa ustalała cenę wyłącznie z tytułu umowy o przewóz. Biuro 
podróży było jedynie wykonawcą oświadczenia woli klienta w jego imieniu. Do uznania biura 
podróży pozostawiono decyzję, czy i w jakiej wysokości ma ona pobierać opłaty za swoje 
usługi doradcze. Biura podróży nie miały zatem ograniczonej swobody konkurencji w sferze 
swojej działalności. 
 
Decyzje Sądu Kartelowego podjęte na podstawie art. 81 i 82: 

- Tabela stawek inżynierów budownictwa 
- Lufthansa/austriackie biura podróży 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*postępowanie zakończyło się ugodą stron) 
 
Sprawozdanie z działalności BWB (oprócz sprawy Synchron Film et al) znajduje się pod 
adresem: 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugalia 
Porozumienia i uzgodnione praktyki 
 
Portugalskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii 
 
W 1996 r. Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii uchwaliło kodeks deontologiczny 
zawierający wymóg, zgodnie z którym opłaty za usługi świadczone przez lekarzy 
weterynarii w ramach prywatnej praktyki (również weterynarzy z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej) muszą być pobierane według minimalnych stawek 
określonych przez Krajowy Związek Weterynarzy.  
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Portugalski organ ochrony konkurencji stwierdził, że Portugalskie Stowarzyszenie 
Lekarzy Weterynarii jest winne wprowadzenia obowiązku stosowania minimalnych 
stawek wbrew postanowieniom art. 81 TWE i decyzją z dnia 19 maja 2005 r. nałożył na 
nie grzywnę w łącznej wysokości około 76 000 EUR. W związku z powagą naruszenia 
jego sprawca był zobowiązany do opublikowania informacji o tej decyzji w dzienniku 
urzędowym i portugalskim dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Ponadto 
Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii musiało w ciągu 15 dni podać informację o 
przyjętych środkach na swojej stronie internetowej i w swoim regularnie wydawanym 
przeglądzie. 
 
Portugalski organ ochrony konkurencji uważa, że wprowadzenie przez Stowarzyszenie 
Lekarzy Weterynarii obowiązku stosowania minimalnych stawek nie może być uznane 
za konieczne w celu zapewnienia właściwego prowadzenia praktyki prywatnej przez 
lekarzy weterynarii w rozumieniu wyroku w sprawie Wouters (C-309/99).  
 
Była to pierwsza decyzja portugalskiego organu ochrony konkurencji, dotycząca 
naruszenia reguł konkurencji ustanowionych w Traktacie WE, wydana w 
zdecentralizowanym systemie stosowania wspólnotowych reguł konkurencji. 
 
Apelacja od tej decyzji została wniesiona do Sądu Handlowego w Lizbonie (sąd ma 
wydać decyzję na początku 2006 r.).  
 
Portugalskie Stowarzyszenie Stomatologiczne 
 
Portugalskie Stowarzyszenie Stomatologiczne uchwaliło kodeks deontologiczny zawierający 
wymóg, zgodnie z którym opłaty za usługi świadczone przez lekarzy stomatologów w 
ramach prywatnej praktyki muszą być pobierane według minimalnych stawek określonych 
przez to stowarzyszenie.  
 
Portugalski organ ochrony konkurencji (POOK) stwierdził, że Portugalskie Stowarzyszenie 
Stomatologiczne jest winne wprowadzenia obowiązku stosowania minimalnych stawek 
wbrew postanowieniom art. 81 TWE i decyzją z dnia 30 czerwca 2005 r. nałożył na nie 
grzywnę w łącznej wysokości około 160 000 EUR. W związku z powagą naruszenia jego 
sprawca został zobowiązany do opublikowania informacji o tej decyzji w dzienniku 
urzędowym i portugalskim dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Ponadto Portugalskie 
Stowarzyszenie Stomatologiczne musiało w ciągu 20 dni podać informację o przyjętych 
środkach na swojej stronie internetowej i w swoim regularnie wydawanym przeglądzie. 
 
Portugalski organ ochrony konkurencji uważa, że wprowadzenie przez Portugalskie 
Stowarzyszenie Stomatologiczne obowiązku stosowania minimalnych stawek nie może być 
uznane za nadrzędny powód uzasadniony interesem publicznym w rozumieniu orzeczenia w 
sprawie Wouters. 
Apelacja od tej decyzji została wniesiona do Sądu Handlowego w Lizbonie (zob. „Stosowanie 
wspólnotowych reguł konkurencji przez sądy krajowe”). 

 
Wykaz decyzji podjętych na art. 81/82 w 2005 r.  
 
Portugalskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii 
ihttp://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
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Portugalskie Stowarzyszenie Stomatologiczne  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Zalecenie nr 1/2005 – Sektor gazu 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Zalecenie nr 2/2005 – usługi telefonii ruchomej 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Słowacja 

Kartele 

Budowa odcinka autostrady D1 Mengusovce–Jánovce była przedmiotem przetargu 
ogłoszonego przez słowacki Urząd Administracji Dróg w 2004 r. Ten odcinek autostrady 
został podzielony na dwie części i ogłoszono dwa odrębne przetargi. 
 
Najniższa cena zaproponowana przez wnioskodawców w obu przetargach przekraczała 
maksymalną cenę określoną przez państwo o około 20 %. W związku z tym oba przetargi 
zostały unieważnione. W celu stwierdzenia, czy zostało zawarte porozumienie 
antykonkurencyjne, Urząd Antymonopolowy Republiki Słowackiej wszczął dochodzenie.  
Porównując ceny zaproponowane w ofertach uczestników przetargu na poziomie 
poszczególnych pozycji (zamówienie zawierało ich ponad 900), Urząd stwierdził, że 
wskaźniki cen podanych w każdej z pozycji ofert dotyczących pierwszego odcinka autostrady 
u wszystkich uczestników przetargu był dokładnie taki sam.  
Urząd stwierdził, że uczestnicy przetargu zawarli porozumienie ograniczające konkurencję, w 
wyniku którego doszło do uzgodnienia cen budowy pierwszego odcinka autostrady. Jednakże 
Urząd nie zdołał zebrać wystarczających dowodów na istnienie zmowy w przetargu 
dotyczącym drugiego odcinka. Urząd nałożył grzywny na strony w wysokości 1 473 978 000 
słowackich koron (40 000 000 EUR). 

 
Wykaz decyzji podjętych na podstawie art. 81/82 w 2005 r. 

 
Słowacka Izba Adwokacka – ograniczenia dotyczące działalności reklamowej (decyzja nr 
2005/KH/1/1/136 z dnia 22 grudnia 2005 r.) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=870) 

 
Strabag a.s., Republika Czeska, Doprastav, a.s., Republika Słowacka, BETAMONT s.r.o., 
Republika Słowacka, Inžinierske stavby, a.s., Republika Słowacka, Skanska DS a.s., Republika 
Czeska, Skanska BS a.s., Republika Słowacka, Mota - Engil, Engenharia e Construcao, S.A., 
Portugalia – zmowa dotycząca przetargu (decyzja nr 2005/KH/1/1/137 z dnia 23 grudnia 
2005 r.) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=1009) 
 

Finlandia 
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W 2005 r. Fiński organ ochrony konkurencji (FOOK) zastosował wspólnotowe przepisy w 
jednej sprawie: 
 
FOOK wydał decyzję stwierdzającą, że Suomen Numeropalvelu Ltd (Fińskie Biuro Numerów 
Telefonicznych (SNOY)) nadużyło pozycji dominującej, wprowadzając wymóg, zgodnie z 
którym firmy będące jego klientami świadczące usługi informacji o numerach telefonów nie 
mogą oferować ich klientom końcowym bezpłatnie i bez uprzedniej rejestracji za 
pośrednictwem Internetu. 
 
SNOY jest spółką należącą do Fonecta Group Ltd i Finnet-Media Ltd, która prowadzi 
krajową bazę danych o abonentach telefonicznych i odsprzedaje informacje 
przedsiębiorstwom oferującym usługi informacji o numerach telefonów. Aktualnie SNOY nie 
ma konkurentów. Właściciele SNOY konkurują ze skarżącym, spółką Eniro Finland Ltd, 
który jest dostawcą usług informacji o numerach telefonów. 
 
Na podstawie wyników przeprowadzonego dochodzenia FOOK stwierdził, że postępowanie 
spółki SNOY jest jedynie próbą uniemożliwienia dostępu do rynku konkurentom oferującym 
nowy rodzaj usług. Zachowania SNOY przyczyniły się również do spowolnienia rozwoju 
usług informacji o numerach telefonów z wykorzystaniem nowej technologii, bardziej 
przyjaznych dla użytkownika, wszechstronnych i efektywnych pod względem kosztów. 
Pozostają one zatem w sprzeczności z celem ustawodawcy, któremu zależało na zwiększeniu 
podaży nowych form usług informacji o numerach telefonów i zachęcania do korzystania z 
tych usług. 
 
FOOK w swojej decyzji zakazuje SNOY postępowania w sposób naruszający ustawę o 
konkurencji i art. 82 TWE. Decyzja nakłada również na SNOY obowiązek dostarczania 
informacji o numerach telefonicznych abonentów. W celu zagwarantowania wykonania 
decyzji została nałożona warunkowa grzywna. Oprócz wydania decyzji zakazującej FOOK 
zasugerował Sądowi ds. Rynku nałożenie na spółkę SNOY grzywny za naruszenie 
konkurencji w wysokości 150 000 EUR. Tekst decyzji (nr 1097/61/2003) w języku fińskim 
znajduje się na stronie internetowej FOOK pod adresem: http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-
bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

Szwecja 

Naruszenia pozycji dominującej 
 
Dnr 797/2004 
Przedsiębiorstwo SES, producent i dystrybutor akcesoriów do instalacji elektrycznych na 
szwedzkim rynku, nadużył swojej pozycji dominującej na rynku produkcji zwykłych gniazd i 
włączników (w tym także włączników zdalnie sterowanych, wyłączników ze zwłoką czasową 
i przyciemniaczy) poprzez stosowanie rabatów za lojalność w umowach z klientami 
hurtowymi. Stosując rabaty za lojalność przedsiębiorstwo SES utrudniało wejście na rynek 
nowym firmom.  
 
Rezultat: decyzja dotycząca zobowiązań z propozycją nałożenia kary grzywny w wysokości 
3 mln SEK, podlegająca zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy w Sztokholmie.   

 
Dnr 873/2005 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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TS, szwedzki operator sieci telekomunikacyjnej, nadużył pozycji dominującej na rynku 
dostępu do publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej dla klientów prywatnych. TS dążył do 
ograniczenia konkurencji ze strony operatorów szerokopasmowych oferujących dostęp do 
usług telefonicznych za pośrednictwem sieci IP poprzez oferowanie wybiórczych rabatów 
przy instalacji stałej linii abonenckiej tym klientom, którzy złożyli wnioski o przeniesienie ich 
numeru abonenckiego do sieci nowego operatora.  
 
Rezultat: decyzja dotycząca zobowiązań z propozycją nałożenia kary grzywny w wysokości 
44 mln SEK, podlegająca zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy w Sztokholmie.  
 
Porozumienia i uzgodnione praktyki 
 
Dnr 532/2004 
Przedsiębiorstwo EB zajmuje się produkcją i dystrybucją tapet ściennych na szwedzkim 
rynku. Zajmuje ono silną pozycję na rynku produkcji i dystrybucji tapet dla malarzy i 
tapeciarzy. Dochodzenie przeprowadzone przez szwedzki organ ochrony konkurencji 
wykazało, że EB, stosując wybiórcze kryterium ilościowe w stosunku do swoich odbiorców 
detalicznych w ramach selektywnego systemu dystrybucji, utrudniało wejście na rynek 
nowym detalistom. Selektywny system dystrybucji stosowany przez przedsiębiorstwo EB nie 
mógł być wyłączony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 
1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii pionowych porozumień i 
uzgodnionych praktyk.  
 
Rezultat: decyzja dotycząca zobowiązań z propozycją nałożenia kary grzywny w wysokości 
1 mln SEK.   

 
Wykaz decyzji podjętych na podstawie art. 81/82 w 2005 r.: 

 

 
 

Sprawa nr   Przedsiębiorstwo Adres strony internetowej 
Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap

eter.shtm 
Dnr 873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm

eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Dnr 797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Dnr 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Dnr 883/2004 Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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Zjednoczone Królestwo 

Porozumienia i uzgodnione praktyki 
 

MasterCard UK Members Forum Limited - 6 września 2005 r. 
Urząd ds. Uczciwego Handlu (OFT) stwierdził, że członkowie MasterCard UK Members 
Forum i inni licencjobiorcy MasterCard w Zjednoczonym Królestwie byli stronami 
porozumienia, które stanowi naruszenie: 

• zakazu ustanowionego w art. 81 ust. 1 Traktatu WE oraz  

• zakazu ustanowionego w rozdziale I sekcji 2 ustawy o konkurencji z 1998 r. 

Porozumienie to, ustalające poziom wielostronnej opłaty Interchange, która miała 
zastosowanie do wszystkich transakcji zawieranych z użyciem MasterCard wydanych w 
Zjednoczonym Królestwie, obowiązywało od 1 marca 2000 r. do 18 listopada 2004 r. 
Począwszy od 18 listopada 2004 r. wprowadzono nowe porozumienie dotyczące ustalania 
wysokości wielostronnej opłaty Interchange w odniesieniu do transakcji zawieranych na 
podstawie MasterCard wydanych w Zjednoczonym Królestwie. 

OFT stwierdził, że porozumienie naruszające konkurencję miało na nią ograniczający wpływ 
dwojakiego rodzaju. Po pierwsze stało się podstawą zbiorowego porozumienia w sprawie 
poziomu wielostronnej opłaty Interchange (w szczególności zbiorowego porozumienia 
dotyczącego cen). Po drugie przyczyniło się do nieuzasadnionego odzyskania niektórych 
kosztów (kosztów zewnętrznych) poniesionych przez członków MasterCard UK Members 
Forum i innych licencjobiorców MasterCard w związku z wielostronną opłatą Interchange. 

Porozumienie naruszające konkurencję zostało zgłoszone OFT w dniu 1 marca 2000 r. w celu 
podjęcia decyzji w jego sprawie. W świetle wszystkich okoliczności tej sprawy, OFT nie 
uznał za stosowne nałożyć kary z tytułu naruszenia, do którego przyczyniło się porozumienie. 
Ponieważ obecnie dobiegł końca okres obowiązywania porozumienia, kwestia zaleceń nie ma 
w tym wypadku zastosowania. Jednakże, zasady, które stały się podstawą tej decyzji będą 
przypuszczalnie wykorzystane w odniesieniu do nowych porozumień dotyczących ustalania 
wysokości wielostronnej opłaty Interchange. 
 
Inne działania dotyczące egzekwowania prawa 
 
Skarga Gamma Telecom Limited przeciwko BT Wholesale dotycząca obniżonych stawek za 
połączenia hurtowe w okresie od 1 grudnia 2004 r. - 17 czerwca 2005 r. 
Urząd ds. Łączności (Ofcom) uznał, że spółka British Telecommunications Group plc (BT) 
nie naruszyła przepisów sekcji 18 (zakazu ustanowionego w rozdziale II ) ustawy o 
konkurencji z 1998 r., ani postanowień art. 82 Traktatu WE w związku z wprowadzeniem 
zweryfikowanego cennika obowiązującego od 1 grudnia 2004 r., na produkt BT, którym są 
połączenia hurtowe (wholesale calls) (przedsiębiorstwo BT dokonało przeglądu struktury 
opłat za te połączenia).  

Decyzja Ofcom została podjęta w wyniku dochodzenia, wszczętego w związku ze skargą 
wniesioną przez Gamma Telecom Limited (Gamma), w której spółka ta twierdzi, że w 
zweryfikowanej strukturze opłat pobieranych przez BT za połączenia hurtowe przyjęto 
antykonkurencyjne bardzo niskie marże. 
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Decyzja zawiera szczegółową ocenę dokonaną przez Ofcom, z której wynika, na podstawie 
wielu założeń i scenariuszy, że nie może być mowy o bardzo niskich marżach w wypadku 
zweryfikowanej struktury opłat stosowanych przez BT za połączenia hurtowe, a wobec tego 
nie ma podstaw do wniesienia powództwa. 
 
Ponowne dochodzenie w sprawie skargi VIP Communications Limited przeciwko T-Mobile 
(UK) Limited - 30 czerwca 2005 r. 
Ofcom uznał, że operator telefonii ruchomej T-Mobile nie naruszył zakazu ustanowionego w 
rozdziale II ani postanowień art. 82 Traktatu WE zawieszając/odłączając usługi, które 
świadczył na rzecz spółki VIP z wykorzystywaniem bramek GSM należących do VIP, 
równocześnie rzekomo umożliwiając dostęp do tych usług za pośrednictwem bramek GSM 
innym przedsiębiorstwom. Wobec tego nie było podstaw do wniesienia powództwa 
przeciwko T-Mobile. 
 
Ponowne dochodzenie w sprawie skargi Floe Telecom Limited przeciwko Vodafone Limited - 
30 czerwca 2005 r. 
Ofcom uznał, że operator telefonii ruchomej Vodafone nie naruszył zakazu ustanowionego w 
rozdziale II ani postanowień art. 82 Traktatu WE odłączając usługi, które świadczył na rzecz 
spółki Floe z wykorzystywaniem bramek GSM należących do Floe, równocześnie rzekomo 
umożliwiając dostęp do tych usług za pośrednictwem bramek GSM innym 
przedsiębiorstwom. Wobec tego nie było podstaw wniesienia powództwa przeciwko 
Vodafone. 
 
Skarga NTM Sales and Marketing Ltd przeciwko Portec Rail Products (UK) Ltd dotycząca 
dostaw smaru stosowanego do w elektrycznych smarownicach szyn kolejowych na rozjazdach 
- 19 sierpień 2005 r. 

Urząd Regulacji Kolejnictwa („ORR”) stwierdził, że nie ma podstaw do wniesienia 
powództwa na mocy przepisów dotyczących zakazu ustanowionego w rozdziale I ustawy o 
konkurencji z 1998 r./postanowień art. 81 Traktatu WE przeciwko przedsiębiorstwom Portec 
Rail Products UK Ltd (Portec) i RS Clare and Company Ltd (Clare). ORR uznał również, że 
w wypadku Portec nie ma podstaw do wniesienia powództwa na mocy przepisów 
dotyczących zakazu ustanowionego w rozdziale II ustawy o konkurencji z 1998 
r./postanowień art. 81 Traktatu WE. 

Decyzja ORR została wydana w wyniku dochodzenia dotyczącego skargi NTM Sales and 
Marketing (NTM), wniesionej w dniu 20 lipca 2004 r., w której skarżący twierdzi, że 
przedsiębiorstwo Portec podejmowało próby nadużycia pozycji dominującej na rynku usług 
testowania smaru przeznaczonego do elektrycznych smarownic szyn w celu wykluczenia 
NTM z rynku dostaw smaru stosowanego w elektrycznych smarownicach szyn. 

Chociaż ORR nie wyklucza, że przedsiębiorstwo Portec może dominować na rynku usług 
testowania, urząd ten nie zebrał jednak wystarczających dowodów, by stwierdzić, że 
przedsiębiorstwo Portec nadużyło dominującej pozycji, ani że zawarło antykonkurencyjne 
porozumienia z przedsiębiorstwem Clare czy wspólnie z nim stosowało antykonkurencyjne 
praktyki. 
 
 
2. Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji przez sądy krajowe 
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Organy ochrony konkurencji Czech, Grecji, Irlandii, Włoch, Cypru, Estonii, Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Węgier, Malty, Polski, Słowenii, Słowacji i Finlandii nie przekazały informacji 
o żadnych decyzjach podjętych przez sądy krajowe z zastosowaniem wspólnotowych reguł 
konkurencji. O decyzjach zgodnych ze wspólnotowymi zasadami konkurencji poinformowały 
organy ochrony konkurencji następujących państw członkowskich:  

Belgia 
 
Krajowe orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
 
Sąd Apelacyjny w Brukseli posiada wyłączną jurysdykcję do wydawania orzeczeń w trybie 
prejudycjalnym w związku z zapytaniami sądów krajowych rozpoznających sprawy 
dotyczące konkurencji. W 2005 r. wydał on orzeczenia w trybie prejudycjalnym w trzech 
sprawach, do których miało zastosowanie wspólnotowe prawo konkurencji i w jednej z 
zastosowaniem krajowego prawa konkurencji. 
 
W trzech sprawach, do których miało zastosowanie wspólnotowe prawo konkurencji, Rada 
ds. Konkurencji i Corps des Rapporteurs zgłosiły pisemne uwagi. W związku z tymi trzema 
sprawami również Komisja Europejska przedłożyła swoją opinię w odpowiedzi na wniosek o 
udzielenie pomocy, skierowany do niej przez Sąd Apelacyjny w Brukseli na podstawie art. 15 
ust. 1 rozporządzenia WE nr 1/2003. 

1. Emond Laurent przeciwko Brasserie Haacht: wyrok Sądu Apelacyjnego w Brukseli z dnia 
23 czerwca 2005 r. 

W 1993 r. Brasserie Haacht podpisał z najemcą kawiarni dziesięcioletnią umowę na 
wyłączność o zakup piwa wytwarzanego w tym browarze. Po pewnym czasie najemca ten 
zbył wartość firmy w 1997 r. i jej nabywca zawarł odrębną umowę na wyłączność z Brasserie 
Haacht dotyczącą zakupu napojów innych niż piwo.  
 
W 1999 r. nabywca ten ogłosił upadłość i pierwszy najemca chciał rozwiązać umowę zawartą 
z Brasserie Haacht w 1993 r. Browar odmówił, twierdząc, że ma prawo domagać się 
przestrzegania okresu obowiązywania umowy z 1993 r., określonego w jej treści.  
 
Sąd Apelacyjny w Liège zwrócił się o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w kwestii 
zgodności z prawem umowy zawartej w 1993 r. w świetle art. 81 TWE. 
 
Sąd Apelacyjny w Brukseli zbadał zgodność umów z prawem Wspólnoty, uznając, że 
warunek wpływu na handel między państwami członkowskimi został spełniony. Obie umowy 
były zgodne z prawem w czasie gdy zostały zawarte ponieważ były objęte grupowymi 
wyłączeniami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 1984/83 i 2790/1999. Niemniej 
jednak Sąd podkreślił, że czas, w którym przeprowadzał badanie zgodności umów z regułami 
konkurencji, nie był czasem zawarcia umów, lecz ich zakończenia. Sąd stwierdził również, że 
każda z tych umów powinna być przeanalizowana odrębnie ponieważ towary, do których obie 
się odnosiły, nie były swoimi zamiennikami, a wobec tego nie stanowiły części tego samego 
rynku.  
 
W wyniku bardzo szczegółowej analizy stosowania na przestrzeni czasu rozporządzeń WE w 
sprawie wyłączeń grupowych Sąd stwierdził, że w czasie gdy miało miejsce domniemane 
naruszenie umowa z 1993 r. była objęta wyłączeniem przewidzianym w rozporządzeniu (WE) 
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nr 2790/1999 i spełniała warunki obwieszczenia Komisji z dnia 13 października 2000 r. 
zawierające wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dz.U. C 291 z 13.10.2000, str. 1). 
 
Natomiast w czasie, gdy miało miejsce domniemane naruszenie w odniesieniu do drugiej 
umowy nie miało zastosowania żadne rozporządzenie WE dotyczące wyłączeń grupowych. 
Niezależnie od powyższego Sąd uznał, że umowa była zgodna z prawem na mocy reguł 
konkurencji na podstawie obwieszczenia Komisji w sprawie porozumień o mniejszym 
znaczeniu (de minimis), chociaż mogła mieć kumulacyjny efekt zamknięcia dostępu do rynku. 
Sąd ostatecznie stwierdził, że niezgodność umów z prawem nie miała miejsca i że wobec tego 
kwestia nieważności umowy zakazanej na mocy art. 81 ust. 1 Traktatu WE nie występuje.  

2. SABAM przeciwko Productions & Marketing (P&M): wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Brukseli z dnia 3 listopada 2005 r. 

P&M, firma zajmująca się organizacją imprez muzycznych, wniosła skargę do Sądu 
Handlowego w Brukseli przeciwko SABAM, spółce zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi do utworów muzycznych, która de facto ma monopol na udzielanie licencji na 
wykorzystanie praw autorskich do przedstawień muzycznych i koncertów. SABAM 
odmówiła przyznania P&M statusu „dużego organizatora imprez”, który uprawniałby tę firmę 
do korzystania z 50 % obniżki wysokości należnych tantiem. P&M twierdziła, że SABAM 
nadużywa swojej pozycji dominującej poprzez uzależnianie przyznania statusu „dużego 
organizatora imprez” od pewnych warunków, ponieważ wymaga od P&M między innymi co 
najmniej trzyletniego okresu prowadzenia działalności, oraz że bezpodstawnie faworyzuje 
ona podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku względem tych, które dopiero niedawno 
zaczęły na nim funkcjonować.  
 
Sąd Handlowy w Brukseli wystąpił z wnioskiem do Sądu Apelacyjnego w Brukseli o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym co do tego, czy postępowanie SABAM było nadużyciem 
pozycji dominującej.  
 
Sąd przede wszystkim uznał za zasadne zastosowanie w tej sprawie wspólnotowych reguł 
konkurencji. SABAM, spółka będąca jedynym podmiotem na belgijskim rynku uprawnionym 
do wydawania zgody na organizację przedstawień muzycznych, przyjmując przy ustalaniu 
wielopoziomowego systemu cen dla organizatorów przedstawień kryterium czasu obecności 
na rynku, mogła utrudniać konkurentom z innych państw członkowskich wejście na belgijski 
rynek organizacji przedstawień. Sąd uznał, że stosowanie przez SABAM przyjętego przez nią 
systemu cen było nadużyciem, ponieważ wymagano od organizatorów przedstawień 
spełnienia niejednakowych warunków w związku ze świadczeniem takich samych usług.  
Sąd stwierdził, że SABAM nie mogła opierać swego wielopoziomowego systemu cen na 
kryteriach ekonomicznych takich, jak rozmiar działalności czy ekonomii skali. Ponadto 
zdaniem Sądu różnica między wskaźnikiem obniżki płatności oferowanej dużym 
organizatorom imprez a stawką podstawową – w stosunku 2:1 – była nadmierna. 
 

3. Wallonie Expo (“WEX”) przeciwko FEBIAC: wyrok Sądu Apelacyjnego w Brukseli z dnia 
10 listopada 2005 r. 

 
FEBIAC jest stowarzyszeniem wszystkich belgijskich producentów i importerów 
samochodów i pojazdów użytkowych, które co dwa lata organizuje wystawę tych pojazdów. 
W regulaminie uczestnictwa w wystawie w 2005 r. FEBIAC wprowadziło zasadę zakazującą 
wystawcom uczestnictwa w innym podobnym belgijskim wydarzeniu, które miało miejsce w 
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ciągu sześciu miesięcy poprzedzających otwarcie wystawy zorganizowanej przez to 
stowarzyszenie.  
 
Przewodniczący Sądu Pierwszej Instancji, rozpatrując wniosek o wydanie zarządzenia 
wstępnego, zwrócił się do Sądu Apelacyjnego w Brukseli o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym w sprawie zgodności z prawem takiej antykonkurencyjnej klauzuli. W 
pisemnych uwagach Rada ds. Konkurencji i Corps des Rapporteurs stwierdziły – podobnie 
jak Komisja Europejska w swojej opinii przedłożonej Sądowi – że miał miejsce wpływ na 
handel między państwami członkowskimi. Większość pojazdów eksponowanych podczas 
wystawy pochodziła z przywozu a wystawcy byli przedsiębiorstwami, które realizowały 
niemal cały przywóz i sprzedaż odpowiednich produktów w Belgii, a wobec tego zakaz 
udziału w innych wystawach w Belgii mógł mieć wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy.  
 
Sąd Apelacyjny w Brukseli uznał, że zasada wprowadzona przez FEBIAC nie była sprzeczna 
z art. 81 ust. 1 ponieważ warunek odczuwalnego ograniczenia konkurencji nie został 
spełniony. Sąd stwierdził, że nie zostało udowodnione, że zakaz sześciomiesięcznego 
uczestnictwa miał wpływ na znaczne ograniczenie możliwości organizatora w zakresie 
skutecznego konkurowania z FEBIAC poprzez przyciąganie odpowiedniej liczby wystawców 
i odwiedzających. Do zasady wprowadzonej przez FEBIAC, dotyczącej wystawy 
organizowanej w 2005 r., nie miały więc zastosowania postanowienia art. 81 ust. 1 TWE. 
 
Następnie Sąd zbadał zgodność z prawem tej zasady w świetle art. 82 TWE. Stwierdził on, że 
FEBIAC miało de facto monopol na rynku usług związanych z organizacją wystaw pojazdów 
użytkowych w Belgii, a wobec tego na znacznej części wspólnego rynku. Zakaz udziału w 
innych wydarzeniach, wprowadzony przez FEBIAC dla uczestników organizowanej przez 
siebie wystawy, uniemożliwiał jakąkolwiek konkurencję w sześciomiesięcznym okresie i 
mógł mieć wpływ na strukturę rynku. Zdaniem Sądu zakaz ten nie był ani uzasadniony, ani 
proporcjonalny.  
 
W związku powyższym zakaz wprowadzony przez FEBIAC w regulaminie uczestnictwa w 
wystawie w 2005 r. był zgodny z prawem i wobec tego nie mógł być zabroniony na mocy art. 
81 ust. 1 Traktatu WE. Jednakże jako podmiot o pozycji dominującej stowarzyszenie 
FEBIAC nie mogło stosować takiego zakazu w odniesieniu do wystawy organizowanej w 
2005 r., ponieważ stanowił on praktykę nadużycia tej pozycji.  
 

 
4. Kristel Cools przeciwko Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Brukseli z dnia 25 stycznia 2005 r. 
 
W swoim wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. Sąd Apelacyjny w Brukseli odpowiedział na 
zapytanie dotyczące belgijskiego prawa konkurencji, skierowane do niego przez Sąd 
Pierwszej Instancji w Antwerpii we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
w sprawie dotyczącej dodatkowego ubezpieczenia z tytułu leczenia ortodontycznego, które 
oferował Chrześcijański Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych w Antwerpii. Posiadanie tego 
ubezpieczenia uprawniało do otrzymania dodatkowego zwrotu pieniędzy, jeżeli leczenie 
odbywało się pod opieką lekarza stomatologa, który spełniał określone warunki, takie jak 
odbycie szkolenia w zakresie ortodoncji lub miał określone doświadczenie zawodowe w 
stomatologii. 
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Pani Kristel Cools była lekarzem stomatologiem, ale nie spełniała tych wymagań. Wystąpiła 
do Sądu z wnioskiem o wydanie wyroku nakazującego Chrześcijańskiemu Funduszowi 
Ubezpieczeń Zdrowotnych w Antwerpii wypłatę na jej rzecz odszkodowania z tytułu 
utraconych zarobków, ponieważ pacjenci, którzy chcieli uzyskać zwrot kosztów opieki 
ortodontycznej, zwrócili się do innych lekarzy stomatologów spełniających warunki 
ustanowione przez fundusz ubezpieczeń. 
 
Sąd ograniczył się do udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie, czy udostępniając taką 
usługę Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych w Antwerpii działał jako przedsiębiorstwo w 
rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 1991 r., uzgodnionej w dniu 1 lipca 1999 r., w sprawie 
ochrony konkurencji gospodarczej. Biorąc pod uwagę, że posiadanie statusu przedsiębiorstwa 
było wymogiem koniecznym do zastosowania art. 2 i 3 ustawy, Sąd nie miał obowiązku 
zbadania zgodności z prawem konkurencyjnej praktyki. 
 
Uzasadnienie Sądu opierało się na tym, że usługa była udostępniona jako część wykonywania 
zadania powierzonego przez ustawodawcę funduszom ubezpieczeń zdrowotnych i organom 
ubezpieczenia społecznego, a mianowicie wypłaty obowiązkowych świadczeń, której 
prywatni ubezpieczyciele nie byli w stanie zrealizować w ogóle, albo w pełnej, należnej 
wysokości. Stąd też, zdaniem sądu, świadczenie ortodontyczne miało charakter świadczenia 
wypłacanego w ramach systemu ubezpieczenia społecznego.  
 
W pisemnych uwagach przedłożonych Sądowi Rada ds. Konkurencji wyraziła pogląd, że, 
udostępniając świadczenie ortodontyczne, Chrześcijański Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych 
w Antwerpii w gruncie rzeczy działał jako przedsiębiorstwo, i odwołała się do decyzji 
Przewodniczącego Rady w sprawie zastosowania zarządzenia wstępnego, nr 2001-V/M- z 2 
stycznia 2001 r. (Moniteur belge z dnia 5 maja 2001 r., 14852).  
 

Dania 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 
kwietnia 2005 r.). GT Linien A/S przeciwko DSB ik Scanlines A/S. 
Wyrok dotyczył między innymi nadużycia pozycji dominującej w świetle postanowień art. 
82. De Danske Statsbaner (DSB) jest państwowym operatorem promów i kolei. 
Przedsiębiorstwo DSB było właścicielem portu Gedser i obsługiwało transport promowy do 
Niemiec. DSB, jako właściciel portu, pobierało opłaty portowe od innego operatora 
promowego, GT Linien, który także korzystał z portu Gedser do przewozów promowych. Sąd 
Najwyższy stwierdził, że DSB miało pozycję dominującą na rynku usług portowych 
związanych z przewozami promowymi między Danią a Niemcami na Morzu Bałtyckim. Sąd 
Najwyższy orzekł, że DSB nadużyło swojej pozycji dominującej, ponieważ obciążało 
opłatami portowymi GT Linien, a nie wnosiło ich samo, ani nie pobierało ich od Deutsche 
Bundesbahn. Takie postępowanie stanowiło naruszenie art. 82 ust. 2 lit. c) TWE. Sąd 
ostatecznie stwierdził, że koszty z tytułu opłat portowych nie były przenoszone na klientów 
GT Linien, a w związku z tym wydał on przedsiębiorstwu DSB nakaz zapłacenia 
odszkodowania na rzecz GT Linien.  

Niemcy 
Poniższa tabela zawiera zestawienie decyzji wydanych z zastosowaniem prawa 
wspólnotowego przez niemieckie sądy cywilne, o których został poinformowany rząd 
federalny.  
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Sąd Data 

wydania 
decyzji 

Przedmiot decyzji 

OLG 
(Oberlandesgericht) 
Monachium U (K) 
3447/04 

20.01.2005 Rozwiązanie umowy o dystrybucję po przyjęciu rozporządzenia 
(WE) nr 1400/2002 mającego zastosowanie do odpowiednich 
klauzul umownych 
Podstawa: art. 81 ust. 1 TWE, rozporządzenie nr (WE) nr 
1400/2002 
 

LG (Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

03.02.2005  Ponieważ pozwany nie miał dominującej pozycji, skarżącemu 
nie przysługiwało prawo do wypłaty odszkodowania za odmowę 
dostępu do portu Bremerhaven w celu świadczenia usług 
dokerskich przez skarżącego (art. 33 i art. 19 ust. 4, pkt 4, ustawy 
zakazująca ograniczania konkurencji (GWB); art. 82 TWE 
 

OLG Stuttgart 2 u 
84/04 

17.02.2005  Brak cech nadużycia we wprowadzeniu przez pozwanego 
podwyżki opłat sieciowych i za dzierżawę liczników: przyjęcie 
dobrej praktyki na mocy art. 6 ust. 1 ustawy o energetyce 
(EnWG) przy wyliczaniu opłat sieciowych na podstawie VV 
Strom II Plus; zatwierdzenie opłat zgodnie z art. 12 federalnego 
rozporządzenia w sprawie opłat za energię elektryczną (BTOElt), 
art. 6 ust. 1 EnWG,art. 19 i 20 GWB, art. 315 kodeksu cywilnego 
(BGB) i art. 81 TWE 
 

BGH 
(Bundesgerichtshof) 
KZR 28/03 

22.02.2005  Skarżący nie miał obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu 
zawarcia umowy dotyczącej docelowych wyników sprzedaży w 
ramach umowy o świadczenie usług; anulowanie umowy 
dotyczącej docelowych wyników sprzedaży, ponieważ była ona 
równoznaczna z „ścisłymi” dostawami 
(art. 81Traktatu WE, art. 4 ust. 1, akapit 3 rozp. nr 1475/95) 
 

LG Kolonia 85 O 
75/04 

08.03.2005 Prawo do zwrotu premii wypłacanych na podstawie programu 
dla klientów firmy w oparciu o zasady umowne obowiązujące na 
mocy prawa antymonopolowego 
(art. 81 TWE) 
 

LG Monachium I 
27 O 899/04 

01.04.2005 Prawo do zapłaty wynikającej z umowy o najem i dostarczanie 
piwa, na podstawie umowy obowiązującej na mocy prawa 
antymonopolowego  
(art. 17, 19 i 20 GWB; art. 81 i 82 TWE) 
 

 
OLG Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.04.2005  Oddalenie wniosku skarżącego o przywrócenie skutku 
zawieszającego odwołania od decyzji Urzędu ds. Karteli: pod 
względem formalnym, proceduralnym ani merytorycznym nie 
było żadnych poważnych wątpliwości co do zasadności 
zaskarżonej decyzji. Aspekt konfliktu interesów był 
uzasadnieniem dla jej natychmiastowej skuteczności. 
Natychmiastowa skuteczność decyzji nie przysporzyła zbyt 
wielu problemów wnoszącemu skargę. 



 58

 
LG Kolonia 28 O 
(Kart) 647/04 

13.04.2005  Prawo do zwrotu udzielonych rabatów z powodu odsprzedaży 
pojazdów nabytych przez pozwanego (art. 81 TWE) 
 

LG Mannheim 22 O 
74/04 Kart. 

29.04.2005 Skarżącemu nie przysługiwało odszkodowanie od pozwanego, 
ponieważ ten brał udział w kartelu cenowym europejskich 
producentów papieru (na podstawie przeniesionych praw)  
(art. 823 ust. 2 BGB, art. 81 TWE, art. 1 i 33 GWB) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-2 Kart 12/04 (V) 

10.06.2005 Unieważnienie zakazu wydanego przez Urząd ds. Karteli w dniu 
17 czerwca 2004 r. dotyczącego kartelu MŚP w dystrybucji 
wstępnie formowanych elementów betonowych; nie można było 
potwierdzić odczuwalności wpływu na handel między 
państwami członkowskimi. 
 

BGH KZR 26/04 28.06.2005 Unieważnienie wyroku trybunału przemysłowego: 
rozporządzenie w sprawie wyłączenia grupowego (pojazdy 
silnikowe) dotyczy jedynie wyłączania spod zakazu 
przewidzianego w art. 81 ust. 1: standardy postępowania mające 
zastosowanie w prawie cywilnym nie mogą się z niego 
wywodzić. 
(art. 33 oraz art. 20 ust. 1 i 2 GWB; rozporządzenie (WE) 
nr 1475/95; art. 81 Traktatu WE) 
 

OLG Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

05.07.2005 Prawo do zapłaty wynikające z wielu umów o wykonanie prac 
polegających na przetwarzaniu odpadów szklanych: nawet jeżeli 
pozwany uznał, że minimalna gwarancja nie była zgodna z 
prawem kartelowym, nie miało to wpływu na ważność umowy w 
sprawie cen 
(art. 81 ust. 1 i 2 TWE; art. 139 BGB) 
 

BGH KZR 14/04 26.07.2005 Zawieszenie procedury: wniosek do ETS na mocy art. 234 TWE 
w celu uzyskania wyjaśnienia kwestii związanych z 
rozporządzeniem dotyczącym wyłączeń grupowych (pojazdy 
silnikowe)  
 

BGH KZR 16/04 26.07.2005 Zawieszenie procedury: wniosek do ETS na mocy art. 234 TWE 
w celu uzyskania wyjaśnienia kwestii związanych z 
rozporządzeniem dotyczącym wyłączeń grupowych (pojazdy 
silnikowe)  

LG Kolonia 28 O 
(Kart) 308/05 

03.08.2005 Niedopuszczalność wniosku o wydanie nakazu tymczasowego 
dotyczącego częściowego dostępu do usług: zalecenie wszczęcia 
postępowania arbitrażowego zgodnie z art. 31 ustawy o poczcie 
(art. 20 i 33 GWB; art. 82 TWE; art. 31 ustawy o poczcie) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 11/05 (Kart) 

28.09.2005 Odmowa aktywacji „kart SIM” przez pozwanego: blokada była 
dopuszczalna, ponieważ skarżący wykorzystywał karty SIM za 
pośrednictwem bramek GSM z naruszeniem umowy, by 
umożliwić firmom zakańczanie połączeń telefonicznych w sieci 
telefonii ruchomej pozwanego. Odmowa prawa korzystania z 
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kart SIM w celu świadczenia komercyjnych usług 
telekomunikacyjnych 
(art. 19 i 20 GWB; art. 82 TWE; art. 1 ustawa zakazująca 
nieuczciwej konkurencji (UWG)) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 10/05 (Kart) 

28.09.2005 Odmowa aktywacji „kart SIM” przez pozwanego: blokada była 
dopuszczalna, ponieważ skarżący wykorzystywał karty SIM za 
pośrednictwem bramek GSM z naruszeniem umowy, by 
umożliwić firmom kończenie połączeń telefonicznych w sieci 
telefonii ruchomej pozwanego. Odmowa prawa korzystania z 
kart SIM w celu świadczenia komercyjnych usług 
telekomunikacyjnych 
(art. 19 i 20 GWB; art. 82 TWE; art. 1 ustawa zakazująca 
nieuczciwej konkurencji (UWG)) 
 

LG Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18.10.2005  Prawo do wykonania umowy dystrybucyjnej na wyłączność  
(art. 1 GWB; art. 81 TWE) 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Niedopuszczalność klauzul w umowach o prowadzenie stacji 
benzynowych, zastosowanej przez pozwanego 
(art. 16 ust. 2 GWB; art. 307 BGB; art. 89b HGB; art. 81 TWE) 
 

 

Hiszpania 
 
W 2005 r., przekazano Komisji zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 
dziesięć wyroków, w których zastosowano art. 81 lub 82 Traktatu.  
 
Dziewięć wyroków odnosiło się do postępowań z wniosków stacji benzynowych przeciwko 
przedsiębiorstwom naftowym. Kwestie sporne w tych wszystkich postępowaniach z udziałem 
przedsiębiorstw naftowych i stacji benzynowych były podobne, i koncentrowały się 
zasadniczo wokół domniemanej niezgodności z prawem umów o dostawy i stwierdzenia ich 
nieważności. 
 
Pięć z tych postępowań dotyczyło odwołań od wyroków wydanych przez sądy pierwszej 
instancji. Sądem pierwszej instancji jest albo Juzgado de lo Mercanti albo Juzgado de Primera 
Instancia, jako sąd drugiej instancji działa Audiencia Provincial. 

Wyrok nr 42/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. wydany przez Audiencia Provincial w Madrycie 
Sekcja 9. Strony: Melón, SA & Zarza SL przeciwko Repsol SA. 

Na mocy pierwszego wyroku skarga wniesiona przez stacje benzynowe Melón SA i Zarza SL 
została oddalona. Stacje benzynowe wniosły apelację, ale Audiencia Provincial utrzymał w 
mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji, w którym sporne umowy zostały uznane za umowy 
prowizyjne, tzn. typowe umowy agencyjne.  
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Wyrok nr 14/05 z dnia 22 marca 2005 r. wydany przez Juzgado de lo Mercantil nr 2 w 
Madrycie. Strony: informacja poufna. 

Stacja benzynowa złożyła wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorstwu 
naftowemu w związku z domniemanym ustalaniem cen ostatecznych dla klientów i zażądała 
odszkodowania. Sąd oddalił wszystkie roszczenia. Zaliczył umowę do kategorii nietypowych 
umów agencyjnych zgodnie z wytycznymi w sprawie ograniczeń wertykalnych 
(Obwieszczenie Komisji z dnia 13 października 2000 r.). Po drugie uznał, że ustalanie cen nie 
miało miejsca, ponieważ przedsiębiorstwo naftowe określało ceny maksymalne, 
pozostawiając stacji benzynowej możliwość ich obniżenia poprzez zmniejszenie swojej 
marży, z korzyścią dla klientów. Związane z tą sprawą argumenty wnoszącego skargę 
dotyczące kwestii podatkowych również zostały odrzucone. 

Wyrok nr 45/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. wydany przez Juzgado de lo Mercantil nr 5 w 
Madrycie. Strony: Aloyas SL przeciwko Repsol SA. 

Stacja benzynowa wniosła skargę do tego wyspecjalizowanego sądu pierwszej instancji, 
dotyczącą rzekomej niezgodności z prawem umowy o dostawy i stwierdzenia jej nieważności, 
oraz zażądała odszkodowania. Po przeanalizowaniu treści umowy oraz rozkładu ryzyka 
handlowego, finansowego i związanego z produktem, sąd orzekł, że umowy nie mogą być 
traktowane jako umowy agencyjne, lecz raczej jako umowy odsprzedaży. Po drugie sąd 
oddalił zarzut ustalania cen dla konsumentów przez przedsiębiorstwo naftowe. Stwierdził on, 
że sporna klauzula dotycząca wyłączności dystrybucji nie jest objęta zakresem 
rozporządzenia o wyłączeniach grupowych i że miała antykonkurencyjny skutek zabroniony 
na mocy art. 81 Traktatu WE. Stwierdzenie nieważności klauzuli wyłączności doprowadziło 
do unieważnienia całej umowy. Odszkodowanie nie zostało zasądzone. 

Wyrok nr 368/05 z dnia 5 lipca 2005 r. wydany przez Audiencia Provincial w Madrycie 
Sekcja 21. Strony: Rutamur SA przeciwko Repsol SA. 

 
Apelacja stanowiła część zwykłego postępowania z wniosku wnoszących skargę do Juzgado 
de Primera Instancia w Madrycie nr 26. W pierwszym wyroku skarga, wniesiona przez stację 
benzynową Rutamur SA, w której domagała się ona uznania umów zawartych . za umowy 
odsprzedaży, począwszy od 1993 r., i wypłaty odszkodowania z tytułu utraconych dochodów 
w ciągu tego okresu, została oddalona. Audiencia utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej 
instancji, uznając, że umowa nie miała charakteru umowy odsprzedaży, lecz była typową 
umową agencyjną, do której nie stosuje się zakaz ustanowiony w art. 81 ust. 1 (stąd nie miało 
zastosowania rozporządzenie o wyłączeniach grupowych). Koszty postępowania zostały 
podzielone między obie strony. 
 
Wyrok nr 180/05 z dnia 29 lipca 2005 r. wydany przez Juzgado de Primera Instancia nr 3 w 
Madrycie. Strony: LV Tobar e Hijos SL przeciwko Cepsa Estaciones de Servicio SA.  
 
Sędzia uznał za uzasadnioną skargę prowadzącego stację obsługi i stwierdził, że jest on 
odsprzedawcą produktów naftowych, a wobec tego, zgodnie z rozporządzeniami nr 
1984/1983 i 2790/1999 o wyłączeniach grupowych, umowa z przedsiębiorstwem naftowym 
jest nieważna w całości. Sędzia wziął pod uwagę trzy aspekty. Po pierwsze z prawnego 
punktu widzenia umowa jest umową odsprzedaży, a nie typową umową agencyjną, a wobec 
tego wnoszący skargę przyjmuje na siebie ryzyko finansowe. Po drugie rozpatrywana umowa 
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nie może korzystać z przepisów rozporządzeń o wyłączeniach grupowych ze względu na 
ograniczenie dotyczące utrzymania cen odsprzedaży i marży zysku, ustalanych przez 
przedsiębiorstwo naftowe. Po trzecie, czas, na jaki została zawarta rozpatrywana umowa 
przekracza okres ustanowiony w art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1984/1983. I 
wreszcie, wyrok zawierał warunek wywiązania się z obowiązku płatności, na zasadach 
przewidzianych w umowach o podobnym charakterze. 
 
Wyrok nr 191/05 z dnia 3 października 2005 r. wydany przez Audiencia Provincial w 
Albacete Sekcja 2. Strony: Conrado Quilez Alejo przeciwko Compañía Logística de 
Hidrocarburos SA & CEPSA Estaciones de Servicio SA. 
 
Przedmiotem tej sprawy jest także charakter prawny umowy między prowadzącym stację 
benzynową a przedsiębiorstwem dystrybucji paliw samochodowych. W tej sprawie sąd 
stwierdził, że wolą stron było zawarcie umowy agencyjnej. Ponadto, w wyroku zostały 
podane kryteria (ryzyko finansowe i inwestycyjne) oceny, czy detalista jest agentem w świetle 
reguł konkurencji WE, poprzez odniesienie do wytycznych Komisji Europejskiej. Sąd oddalił 
wniosek o unieważnienie umowy i utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji. 
 
Wyrok z dnia 7 października 2005 r. wydany przez Audiencia Provincial w Madrycie Sekcja 
8. Strony: I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL przeciwko Repsol SA. 
 
Skarżący – prowadzący stację benzynową – wystąpił z powództwem przeciwko spółce 
Repsol, twierdząc, że z punktu widzenia prawa wiążący go z nią stosunek umowny ma 
charakter umowy odsprzedaży i dlatego powinny się do niej stosować przepisy art. 12 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia nr 1984/1983 (ustanawiające odstępstwo od art. 10) tak, by umowa była 
nieważna w świetle art. 81 Traktatu WE. Sąd orzekł zgodnie z doktryną Sądu Najwyższego w 
kwestii sprzedaży detalicznej paliw samochodowych (wyroki z dnia 2 czerwca 2000 r. i 20 
czerwca 2001 r.) i wytycznymi Komisji. Uznał po pierwsze, że I.D.Infraestructuras y 
Desarrollo jest agentem i że nie ma miejsca przeniesienie prawa własności do produktów. 
Ponadto, detalista ma możliwość zastąpienia umowy odsprzedaży umową agencyjną, lecz z 
niej nie skorzystał. Po drugie, art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 1984/1983 musi być 
zastosowany w drodze wyjątku od limitu czasu określonego w art. 12 ust. 1 lit. c), ponieważ 
umowa „odnosi się do stacji benzynowej, której dostawca zezwala odsprzedawcy lub 
umożliwia odsprzedawcy na działanie na pewnych odmiennych zasadach”. Po trzecie, 
istnienie całej struktury umów na wyłączność dostaw, które mogą doprowadzić do 
wykluczenia z rynku, zgodnie z orzecznictwem ETS (Delimitis) nie została udowodniona, a 
wobec tego sąd oddalił apelację i utrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji. 
 
Wyrok nr 103/05 z dnia 19 października 2005 r. wydany przez Juzgado de lo Mercantil nr 4 w 
Madrycie. Strony: Inversiones Cobasa SL przeciwko BP Oil España SA. 
 
W podobnej sprawie, sędzia orzekł, że z punktu widzenia prawa umowa nie ma charakteru 
umowy odsprzedaży lecz jest umową agencyjną. Niemniej jednak, następnie stwierdził, że nie 
miała ona charakteru typowej umowy agencyjnej, ponieważ detalista przyjął na siebie część 
ryzyka finansowego. Sędzia uznał, że rodzaj i zasięg sieci dostawców w Hiszpanii nie ma 
wpływu na handel międzypaństwowy, ani nie przyczynia się do ograniczenia konkurencji. 
Ponadto, w umowa nie nakłada obowiązku utrzymania cen odsprzedaży. W odniesieniu do 
czasu trwania umowy sąd orzekł, że art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 1984/83 ma w tym 
wypadku zastosowanie. W związku z tym, powództwo prowadzącego stację benzynową 
zostało oddalone. 
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Wyrok nr 85/05 z dnia 11 listopada 2005 r. wydany przez Juzgado de lo Mercantil nr 5 w 
Madrycie. Strony: Conduit Europe S.A. przeciwko Telefonica de España SAU. 
 
 
Telefonica została wezwana do zapłacenia 639 003 EUR odszkodowania spółce Conduit w 
wyniku naruszenia zasad konkurencji (hiszpańska ustawa o nieuczciwej konkurencji, 
art. 82 traktatu WE i inne przepisy krajowe). Sąd wydał postanowienie, że Telefonica 
nadużyła pozycji dominującej dostarczając spółce Conduit błędne i niepełne dane abonentów. 
 
Po raz pierwszy w historii sąd hiszpański przyznał odszkodowanie za naruszenie zasad 
konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w następstwie wcześniejszego oświadczenia 
potwierdzającego naruszenie zasad konkurencji przez organ nadzoru telekomunikacyjnego, 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Powyższe orzeczenie jest zgodne z 
orzecznictwem WE (w sprawie Courage).  
 
Sprawa sięga okresu, gdy nastąpiło otwarcie rynku przeszukiwania spisów abonentów i 
uruchomienie tzw. usług „118”.Telefonica została wówczas zobowiązana do przekazania 
poprawnych danych abonentów konkurencyjnym dostawcom celem umożliwienia uczciwej 
konkurencji. Jednakże w 2003 r. organ nadzoru telekomunikacyjnego (CMT) uznał na 
podstawie skarg wniesionych przez spółkę Conduit, że Telefonica złamała wyżej wymienione 
zobowiązania. 
 
Przedmiotowe orzeczenie sądu potwierdza, że Telefonica przekazała spółce Conduit błędne i 
niepełne dane abonentów, co stworzyło dla nowej na rynku spółki niekorzystne warunki 
konkurencji i naraziło ją na dodatkowe koszty związane z zebraniem alternatywnych danych i 
pozbyciem się starych. Sąd nakazał Telefonice zapłacenie spółce Conduit poniesionych w 
związku z tym kosztów oraz pokrycie kosztów prawnych. 
 
Wyrok z dnia 19 listopada 2005 r. wydany przez Audiencia Provincial w Madrycie Sekcja 11. 
Strony: Multipetróleos SL przeciwko Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Istota powództwa prowadzącego stację benzynową przeciwko Cepsa jest podobna do 
przedmiotu spraw opisanych powyżej. Sąd stwierdził, że posiada jurysdykcję do rozpoznania 
tej sprawy, która została oddalona przez sąd pierwszej instancji. Postępowanie dotyczyło 
charakteru umowy. Chociaż różne sekcje Audiencia Provincial wyraziły w tej sprawie 
sprzeczne opinie, „umowa została uznana za umowę agencyjną i umowę na wyłączność 
dostaw (nie zostało przyjęte ryzyko finansowe, nie przeniesiono praw własności do produktu, 
istniała możliwość zmiany na umowę odsprzedaży), w odniesieniu do której nie może być 
zastosowane rozporządzenie (WE) nr 1984/83. W związku z tym, powództwo zostało 
oddalone. 
 

Francja 

Nakazy sądowe (w celu powstrzymania naruszenia, wypełnienia obowiązków umownych) 

Sąd Kasacyjny, 28 czerwca 2005 r., Daimler Chrysler France 
Sprawa dotyczyła odmowy przyznania autoryzacji na podstawie nowego rozporządzenia w 
sprawie pojazdów silnikowych, a mianowicie rozporządzenia (WE) nr 1400/2002, dealerowi, 
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którego umowa wygasła po jej rozwiązaniu na mocy poprzednio obowiązującego 
rozporządzenia, czyli rozporządzenia nr 1475/95. 
 
Sąd Apelacyjny w Dijon wydał producentowi nakaz, zabezpieczony grzywną, uznania dealera 
za autoryzowaną stację napraw samochodów. Sąd stwierdził, że odmowa przyznania przez 
producenta autoryzacji wnioskodawcy, który spełnił warunki określone przez producenta była 
decyzją dyskryminacyjną i sprzeczną z celami rozporządzenia (WE) nr 1400/2002. 
 
Sąd Kasacyjny potwierdził słuszność analizy przeprowadzonej przez Sąd Apelacyjny, jednak 
orzekł, że ten sąd nie był powołany do oceny stosowności warunków określonych przez 
producenta. Dlatego uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący tego punktu i odesłał strony 
do Sądu Apelacyjnego w Paryżu. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Decyzje dotyczące stwierdzenia nieważności 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu, 12 kwietnia 2005, Ténor 
W decyzji nr 04-D-48 z dnia 14 października 2004 r., Rada ds. Konkurencji stwierdziła, że 
operatorzy France Télécom i SFR naruszyli postanowienia art. 82 Traktatu, nakładając opłaty 
uniemożliwiające nowym podmiotom wchodzącym na rynek telefonii stacjonarnej 
oferowanie konkurencyjnych cen usług połączeń stacjonarnych z sieciami ruchomymi dwóch 
operatorów bez ponoszenia strat. Rada ds. Konkurencji uznała, że te praktyki przyczyniły się 
do opóźnienia wejścia na rynek nowych operatorów w czasie, gdy w celu zapewnienia sobie 
możliwości funkcjonowania na rynku, nie mieli oni innych możliwości technicznych jak tylko 
poprzez łącza do sieci operatorów France Télécom i SFR. 
 
Sąd Apelacyjny zmienił decyzję Rady i orzekł, że nie zostało ustalone, że operatorzy France 
Télécom i SFR naruszyli postanowienia art. 82 Traktatu.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu, 2 marca 2005 r., Kitch Moto sarl przeciwko Suzuki France 
Przedsiębiorstwo Kitch Moto, w celu uzyskania stwierdzenia, że rozwiązanie dealerskiej 
umowy na wyłączność, zawartej między nim a Suzuki, było nadużyciem i poważnym 
obostrzeniem, odwołało się od wyroku Sądu Handlowego w Paryżu, w którym powołał się on 
na wyłączenia ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 2790/99 z dnia 22 grudnia 1999 r. w 
sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień pionowych i praktyk 
uzgodnionych. 
 
Przedsiębiorstwo wystąpiło do Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o unieważnienie art. 2 
umowy dealerskiej, stanowiącego naruszenie, na mocy art. 4 lit. b) rozporządzenia o 
wyłączeniach, który zakazuje ograniczeń terytorialnych pod pewnymi warunkami. Jego 
zdaniem jedynie czynna sprzedaż poza siecią może być zabroniona. 
 
Sąd Apelacyjny oddalił wniosek na tej podstawie, że klauzula lokalizacji przewidziana w 
umowie dealerskiej nie stanowiła naruszenia przepisów art. 4 lit. c) rozporządzenia, które 
przewiduje, że dostawca ma „możliwości zakazania członkom systemu działania poza 
miejscem, które nie zostało dozwolone, wykonywania działalności”. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
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Sąd Apelacyjny w Paryżu, 12 kwietnia 2005 r., Apelacja Export Press od decyzji Rady ds. 
Konkurencji nr 04-D-45 z dnia 16 września 2004 r. 
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1947 r. w sprawie statusu przedsiębiorstw prasowych, okresowo 
skonsolidowanych i dystrybucyjnych zastrzega sprzedaż poszczególnych wydań w 
departamentach zamorskich dla wydawców i podmiotów świadczących usługi 
rozpowszechniania prasy. 
 
Rada ds. Konkurencji stwierdziła niedopuszczalność skargi wniesionej przez Export Press,k 
która dotyczyła praktyk stosowania wyłączności przez NMPP, przedsiębiorstwo, które 
zajmowało na rynku pozycję dominującą, na tej postawie, że ani nie była to usługa 
rozpowszechniania prasy, ani wydawca, Export Press, nie miał interesu we wszczynaniu 
postępowania. 
 
Przedsiębiorstwo Export Press wniosło apelację od tej decyzji, na tej podstawie, że przepisy 
ustawy z 1947 r. były sprzeczne z postanowieniami art. 82 i 86 Traktatu. Sąd Apelacyjny 
uznał analizę przeprowadzoną przez Radę ds. Konkurencji za słuszną i stwierdził, że nie 
istniały żadne przesłanki sugerujące, że status przedsiębiorstwa prasowego, ustanowiony w 
ustawie z 1947 r., jako taki jest sprzeczny z art. 82 i 86 Traktatu, a wobec tego że nie można 
go zastosować wobec przedsiębiorstwa Export Press. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Sąd Kasacyjny, 12 lipca 2005 r., SPEA 
Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) twierdził, że koncern 
samochodowy Renault wraz ze swoim dealerami, angażował się w antykonkurencyjne 
praktyki mające na celu ograniczanie równoległego przywozu samochodów, poprzez po 
pierwsze, wspieranie sprzedaży dealerów, którzy muszą przeciwstawiać się konkurencji ze 
strony niezależnych agentów i odsprzedawców zlokalizowanych zagranicą i, po drugie, 
wprowadzenie zakazu udzielania przez sieć rabatów na niektóre modele samochodów. 
 
Sąd Apelacyjny uznał za słuszną analizę przeprowadzoną przez Radę ds. Konkurencji w jej 
decyzji nr 03-D-66 i stwierdził, że wsparcie udzielane dealerom kwalifikowało się do 
wyłączenia na mocy rozporządzenia nr 1475/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. (w sprawie 
stosowania artykułu 85 ustęp 3 Traktatu do niektórych kategorii porozumień dotyczących 
dystrybucji i serwisowania pojazdów silnikowych) ponieważ nie miało ono skutku 
ograniczającego swobodę konkurencji dealerów, dystrybutorów działających poza siecią i 
użytkowników, lecz przeciwnie, wywierało pozytywny wpływ na konkurencję poprzez 
stworzenie możliwości utrzymania gęstości sieci i jakości oferowanych usług oraz 
przyczynianie się do znacznego obniżenia cen. 
 
Sąd Apelacyjny uznał ponadto, że nie zostało udowodnione, by istniało jakiekolwiek 
dobrowolne porozumienie między producentem a jego dealerami mające na celu 
uniemożliwienie przyznawania rabatów w ramach sieci na niektóre modele samochodów. 
Sąd Kasacyjny utrzymał w mocy analizę przeprowadzoną przez Sąd Apelacyjny.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Sąd Regionalny w Strasburgu, 3 lutego 2005 r., Brasseries Kronenbourg SA 
Browar Brasseries Kronenbourg SA rozwiązał umowę o dostawę piwa, którą zawarł z 
kawiarnią, Le Victor Hugo, na tej podstawie, że nie wywiązała się ona z postanowień umowy. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
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Sąd Regionalny w Strasburgu uznał, że umowa była objęta zakresem rozporządzenia (WE) nr 
2790/99 dotyczącego wyłączeń grupowych, jeżeli udział Brasseries Kronenbourg w rynku nie 
przekraczał 30 % właściwego rynku, nawet jeśli ilości piwa uznano za nadmierne w stosunku 
do przewidzianych w umowie. 
 
Sąd stwierdził, że gdyby udział Brasseries Kronenbourg w rynku był taki, że umowa nie 
kwalifikowałaby się do automatycznego wyłączenia na mocy tego rozporządzenia, do 
właściciela kawiarni należałoby wykazanie, że nie spełnia ona warunków wyłączenia. W 
swoim wyroku sąd, ze względu na brak dowodów, oddalił wniosek właściciela kawiarni o 
stwierdzenie nieważności umowy. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu, 21 września 2005 r., Jean-Louis David France 
Zwracając się do Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z prawem 
klauzuli zgody uwzględnionej w umowie franszyzowej zawartej między spółką Socovi a 
Jean-Louisem Davidem. Spółka ta stała na stanowisku, że obowiązek udowodnienia 
zgodności z prawem klauzuli w świetle art. 81 Traktatu ciążył na poprzedniej firmie. Sąd 
stwierdził, że nie zostało ustalone, że działalność sieci franszyzowej stworzonej przez Jean-
Louisa Davida mogła mieć wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy i uznał, że klauzula, o 
której mowa nie przyczynia się do poważnego ograniczenia konkurencji, zakazanego 
rozporządzeniami nr 4082/88 i 2790/1999 dotyczącymi wyłączeń. 
 
Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu Handlowego w Paryżu z dnia 23 maja 2003 r. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu, 8 czerwca 2005 r., LCJ Diffusion SA przeciwko La Roche-Posay 
SA i Cosmétique Active France SNC 
 
La Roche-Posay wytwarza produkty do pielęgnacji skóry i je sprzedaje za pośrednictwem 
sieci dystrybucji selektywnej, której częścią jest firma Cosmétique Active France. Po 
otrzymaniu decyzji sądu niższej instancji nakazującej zaprzestania sprzedaży produktów La 
Roche-Posay, LCJ Diffusion, spółka spoza sieci, zwróciła się do Sądu Apelacyjnego o 
stwierdzenie, że umowy zawierane przez La Roche-Posay nie kwalifikują się do wyłączenia 
na mocy art. 81 ust. 3. 
 
Sąd stwierdził, że umowy nie zawierają żadnych klauzul zabronionych na mocy art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 2790/99 dotyczącego wyłączeń grupowych i że wyłączeń 
przewidzianych w tym rozporządzeniu nie można uznać za niemających zastosowania jedynie 
z powodu przekroczenia progu 30 % udziału w rynku, który w dodatku nie był rynkiem 
właściwym. 
 
Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Kwestie proceduralne (np. ciężar dowodu, jurysdykcja itd.) 

 
Sąd Apelacyjny w Paryżu, 15 czerwca 2005 r., Automobiles de Gap SA 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
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Automobiles de Gap SA wniosła skargę dotyczącą domniemanego ustalania przez 
Automobiles Citroën SA zawyżonych docelowych wyników sprzedaży w umowach 
dealerskich i że doprowadziło to do ogłoszenia upadłości przez skarżącego. 
 
Sąd Apelacyjny stwierdził, że rozporządzenie nr 123/85 regulujące kwestię porozumień 
dotyczących dystrybucji pojazdów silnikowych, według zapisu w czasie, gdy zostało przyjęte, 
przewidywało, że „art. 1, 2 i 3 stosują się niezależnie od obowiązku nałożonego na dealera, 
polegającego na dokładaniu wszelkich starań by sprzedać, na terytorium objętym umową i w 
określonym czasie, [a] minimalną ilość towarów, określoną w umowie … ”, z wyjątkiem 
sytuacji, w których warunki ustanowione dla osiągnięcia tych celów są nieobiektywne i  
iedyskryminacyjne. 
 
Sąd uznał, że podstawą przyjętej metody były racjonalne i obiektywne przesłanki, które 
opierały się nie tylko na wynikach sprzedaży osiąganych na poziomach krajowym i 
regionalnym, lecz także uzyskiwanych przez dealera w poprzednich okresach. 
 
Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu Handlowego. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu, 22 lutego 2005 r., apelacja JC Decaux SA od decyzji Raduy ds. 
Konkurencji nr 04-D-32 z dnia 8 lipca 2004 r. 
Rada ds. Konkurencji na mocy art. 82 Traktatu WE nałożyła na przedsiębiorstwo Decaux karę 
grzywny w wysokości 700 000 EUR za nadużycie pozycji dominującej na rynku dostaw 
nośników reklamy zewnętrznej dla lokalnych władz. 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu oddalił skargę spółki Decaux dotyczącą przekroczenia w tej 
sprawie przez Radę ds. Konkurencji jej uprawnień poprzez wydanie zakazu praktyk 
nieujętych we wniosku. Sąd orzekł, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, że z chwilą, gdy 
sprawa została do niego wniesiona, Rada ds. Konkurencji była uprawniona do 
przeprowadzenia dochodzenia w zakresie wszystkich faktów i praktyk mających wpływ na 
rynek, którego dotyczył wniosek, a zatem do zbadania praktyk nieobjętych dochodzeniem, 
pod warunkiem, że ich przedmiot lub skutek był taki sam jak tych, które zostały mu 
przedstawione, nawet jeżeli te praktyki trwały po wniesieniu wniosku. 
 
Sąd utrzymał w mocy decyzję Rady ds. Konkurencji. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu, 24 maja 2005 r., Digitechnic 
Sąd Apelacyjny w Paryżu rozpoznał apelację od decyzji Rady ds. Konkurencji (nr 04-D-76) o 
oddaleniu skargi wniesionej przez Digitechnic, spółki zajmującej się składaniem komputerów, 
która dotyczyła praktyk stosowanych przez Microsoft, firmę zajmującą pozycję dominującą 
na rynku systemów operacyjnych do komputerów osobistych oraz na rynku programów 
użytkowych dla biur. Rada ds. Konkurencji uznała, że domniemane praktyki polegające na 
cofaniu licencji i dyskryminacji cenowej nie zostały udowodnione, że nie utrudniano 
Digitechnic prowadzenia działalności polegającej na składaniu komputerów i że 
dyskryminacja cenowa była uzasadniona obiektywnymi przyczynami. 
 
Sąd Apelacyjny natomiast stwierdził, że nie można wykluczyć ewentualności, że firma 
Microsoft mogła nadużywać swojej pozycji dominującej na dwóch rynkach właściwych 
poprzez wstrzymanie licencji na dystrybucję podmiotom zajmującym się składaniem 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
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komputerów i stosowanie wobec nich cen, które nie miały żadnego związku z tymi, które 
stosowała wobec innych producentów sprzętu. 
 
Sąd unieważnił decyzję Rady ds. Konkurencji i przekazał jej sprawę do ponownego zbadania. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Sąd Regionalny w Strasburgu, 4 lutego 2005 r., Brasseries Kronenbourg SA: Sąd krajowy ma 
jurysdykcję do stosowania art. 81 i 82 Traktatu 
Browar Brasseries Kronenbourg rozwiązał umowę o dostawę piwa z firmą JBEG sarl, która 
wystąpiła do sądu z wnioskiem o zawieszenie wyroku i zasięgnięcie opinii Komisji 
Europejskiej co do zgodności umowy z art. 81 Traktatu. 
 
W sprawie wniosku firmy JBEG sąd wydał decyzję negatywną na tej podstawie, że art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003 uprawnia sądy państw członkowskich do stosowania art. 81 
Traktatu i nakłada na nie obowiązek stosowania również wspólnotowych reguł konkurencji 
przy stosowaniu przepisów krajowych w sprawie praktyk ograniczających konkurencję lub 
nadużywania pozycji dominującej. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu, 21 września 2005 r., Jean-Louis David France 
Sąd Apelacyjny stwierdził, że nie zostało udowodnione, że sieć franszyzowa stworzona przez 
firmę Jean-Louis David France mogła mieć wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy. Nie ma 
żadnych przesłanek świadczących o tym, że zaskarżona klauzula, która jest środkiem 
nadającym skutek powierniczemu charakterowi związku między usługodawcą a klientem 
kierującym się własnym intuitus personae, charakteryzującemu umowę franszyzową, i która 
została uwzględniona w umowie, by zapobiec wykorzystaniu know-how i udzielanego 
wsparcia w celu przejścia do bezpośredniej konkurencji, naruszyła, jako poważne 
ograniczenie konkurencji, przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 2790/1999 z dnia 
22 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii umów 
franszyzowych. 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu utrzymał w mocy wyrok Sądu Handlowego w Paryżu. 
 
Sąd Apelacyjny w Paryżu, 26 stycznia i 16 grudnia 2005 r., Volkswagen 
Claude Petit i Raphaël Petit, dealerzy działający w ramach sieci Volkswagen France, wnieśli 
powództwo przeciwko temu przedsiębiorstwu w związku z nieudzieleniem im pomocy w 
przeciwstawieniu się konkurencji ze strony belgijskich dealerów koncernu Volkswagen, 
zajmujących się przywozem równoległym. 
 
Sąd Apelacyjny stwierdził, że udzielanie przez dostawcę pomocy lub wsparcia na rzecz 
członków jego sieci nie jest niezgodne z prawem per se na mocy art. 81 Traktatu. Uznał on 
jednak, że przedsiębiorstwo Volkswagen Francja nie miało obowiązku wyrównywać żadnej 
różnicy pomiędzy cenami obowiązującymi w obrębie jego własnej sieci a stosowanymi przez 
dealerów w innych państwach członkowskich. W związku z tym sąd oddalił apelację. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

Wykaz wyroków sądowych, w których zastosowano art. 81 lub 82 Traktatu w 2005 r. 
 

Wyrok art. 81 art. 82 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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21/9/2005 Sąd Apelacyjny w Paryżu:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise przeciwko Jean-Louis 
David France SA 

X  

12/7/2005 Sąd Kasacyjny:  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile 
przeciwko Renault/Peugeot: Decyzja Rady ds. Konkurencji została 
utrzymana w mocy. 

X  

28/6/2005 Sąd kasacyjny:  
Garage Gremeau SA przeciwko Daimler Chrysler France SA 

X  

15/6/2005 Sąd Apelacyjny w Paryżu : 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé 
przeciwko Automobiles Citroën SA: Apelacja 

X  

8/6/2005 Sąd Apelacyjny w Paryżu:  
LCJ Diffusion SA przeciwko La Roche Posay SA and Cosmétique 
Active France SA 

X  

24/5/2005 Sąd Apelacyjny w Paryżu: 
Digitechnic sarl przeciwko Microsoft (toczy się postępowanie po 
unieważnieniu decyzji Radu ds. Konkurencji: przekazanie sprawy 
Radzie ds. Konkurencji do ponownego zbadania) 

 X 

12/4/2005 Sąd Apelacyjny w Paryżu: 
Apelacja złożona przez Export Press: apelacja oddalona 

 X 

12/4/2005 Sąd Apelacyjny w Paryżu:  
France Télécom and SFR przeciwko Ténor: decyzja zmieniona 

 X 

2/3/2005 Sąd Apelacyjny w Paryżu:  
Kitch Moto sarl przeciwko Suzuki France SA 

X  

22/2/2005 Sąd Apelacyjny w Paryżu:  
Apelacja złożona przez JC Decaux SA: apelacja oddalona 

 X 

4/2/2005: Sąd Regionalny w Strasburgu: Kronenbourg przeciwko 
JBEG sarl 

X  

3/2/2005 Sąd Regionalny w Strasburgu: Kronenbourg przeciwko 
Café le Victor Hugo sarl  

X  

26/1/2005 i 16/2/2005 Sąd Apelacyjny w Paryżu:  
Volkswagen France przeciwko Bellevue Auto SA, Claude Petit i 
Raphaël Petit 

X  

Niderlandy 
Niderlandzkie sądy zastosowały wspólnotowe prawo konkurencji w wyrokach wymienionych 
poniżej. Należy zaznaczyć, że niderlandzkie sądy również dają wykładnię art. 81 i 82 
Traktatu WE, gdy stosują przepisy niderlandzkiej ustawy o konkurencji, ponieważ jej 
podstawą jest wspólnotowe prawo konkurencji. Sąd Okręgowy w Rotterdamie stwierdzał 
bardziej precyzyjnie w swoich orzeczeniach, że prawo wspólnotowe jest jedynie odniesieniem 
przy stosowaniu przepisów prawa materialnego.  
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1. Sąd w Hadze, 24 marca 2005 r., 04/694 en 04/695, Marketing Displays International Inc. 
przeciwko VR (postępowanie cywilne) 
 
Ta sprawa dotyczyła wykonania trzech decyzji amerykańskiego sądu arbitrażowego na 
podstawie niderlandzkiego kodeksu postępowania cywilnego i konwencji nowojorskiej. 
Postępowanie toczyło się w związku z apelacją od wyroku Przewodniczącego Sądu 
Okręgowego w Hadze, wydanego w postępowaniu incydentalnym (zob. zbiór orzeczeń ETS z 
2004 r. wyrok w sprawie Marketing Displays International Inc. przeciwko VR Van Raalte 
Reclame B.V. z dnia 27 maja 2004 r., KG/RK 2002-979 i 2002-1617). Sąd najpierw odwołał 
się do wyroku w sprawie Eco Swiss (C-126/97), W którym Trybunał Sprawiedliwości WE 
stwierdził, że art. 81 WE jest kwestią polityki publicznej. Sąd w Hadze może wobec tego 
unieważnić decyzję sądu arbitrażowego, jeżeli jest ona sprzeczna z polityką publiczną. Sąd 
zgodził się z decyzją Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Hadze, w której uznał on, że 
umowa licencyjna jest sprzeczna z art. 81 ust. 1 Traktatu WE i odmówił wyegzekwowania 
decyzji sądu arbitrażowego. Sąd nie zbadał, czy umowa licencyjna spełnia warunki 
ustanowione w art. 81 ust. 3 TWE, ponieważ przyjął, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 nie mają skutku wstecznego. Innymi słowy, sąd krajowy nie mógł przyznać 
odstępstwa od art. 81 ust. 1 Traktatu WE w odniesieniu do umowy sprzed 1 maja 2004 r. 
 
2. Przewodniczący Sądu Okręgowego w Zwolle, 4 kwietnia 2005 r., 106345/KG ZA 05-92, 
Bicycle shop [A] przeciwko Polar Electro Nederland B.V. (postępowanie incydentalne) 
(postępowanie cywilne) 
 
Ta sprawa dotyczyła rozwiązania umowy dystrybucyjnej przez dostawcę przedsiębiorstwa 
Polar, ponieważ dystrybutor A nie wyraził zgody na wprowadzenie zmiany do systemu 
dystrybucji. Dystrybutor A chciał, by przedsiębiorstwo Polar dostarczało swoje produkty na 
zasadach obowiązujących w poprzednim systemie. Dystrybutor A uważał, że Polar nadużyło 
pozycji dominującej, co jest sprzeczne z art. 82 Traktatu WE i sekcją 24 niderlandzkiej 
ustawy o konkurencji. Dystrybutor A twierdził również, że jeżeli Polar zamierza stosować 
system selektywnej dystrybucji, to ten system nie spełnia kryteriów ustanowionych w art. 81 
ust 3 ani rozporządzenia w sprawie stosowania wyłączenia grupowego względem porozumień 
wertykalnych. Przedsiębiorstwo Polar twierdziło, że nie stosuje systemu selektywnej 
dystrybucji lecz raczej system dystrybucji wyłącznej.  
 
Sąd przede wszystkim powołał się na to, że art. 81 ust. 1 Traktatu WE nie dotyczy 
porozumień, które nie mają odczuwalnego wpływu na handel (obwieszczenie Komisji 
Europejskiej w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu (de minimis)). Następnie Sąd 
stwierdził, że sekcja 7 ust. 1 niderlandzkiej ustawy o konkurencji, która jest krajowym 
odpowiednikiem obwieszczenia de minimis, nie ma w tej sprawie zastosowania. Sąd powołał 
się na obwieszczenie Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych. Stwierdził on, że 
przedsiębiorstwo Polar nie dostarczyło żadnych informacji na temat swego udziału w rynku, a 
wobec tego Sąd nie może zastosować 30 % progu ustanowionego w rozporządzeniu w 
sprawie stosowania wyłączenia grupowego względem porozumień wertykalnych. Sąd 
stwierdził ponadto, że Polar nie udowodniło, że jego dystrybutorzy mogli prowadzić sprzedaż 
jedynie na określonym terytorium, a taki warunek jest typowy dla umów o wyłączną 
dystrybucję. Sąd uznał więc, że przedsiębiorstwo Polar nie udowodniło, że stosuje system 
dystrybucji wyłącznej i należy uznać, że ma on raczej charakter systemu dystrybucji 
selektywnej. Ponieważ jest mało prawdopodobne, że system dystrybucji przedsiębiorstwa 
Polar spełnia warunki ustanowione w art. 81 ust. 3 Traktatu WE i sekcji 6 ust. 3 
niderlandzkiej ustawy o konkurencji, Sąd ostatecznie stwierdził, że ten system jest sprzeczny 
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z Traktatem WE i niderlandzkim prawem konkurencji. Ponieważ zmiana systemu dystrybucji 
była powodem rozwiązania umowy dystrybucyjnej, a nowy system jest sprzeczny z 
Traktatem WE i niderlandzkim prawem konkurencji, Sąd uznał rozwiązanie tej umowy za 
sprzeczne z niderlandzkim prawem cywilnym w świetle zasady uczciwości. Sąd wydał 
przedsiębiorstwu Polar nakaz dostarczania jego produktów dystrybutorowi A do czasu, aż 
umowa dystrybucyjna zostanie rozwiązana zgodnie z prawem. Sąd nie zajął stanowiska w 
sprawie domniemanego nadużycia pozycji dominującej przez przedsiębiorstwo Polar. 
 
3. Sąd w Amsterdamie, wyrok z dnia 23 czerwca 2005 r. nr 1974/04 KG strona skarżąca 
przeciwko Chevrolet Nederland B.V.(dawniej Daewoo Motor Benelux B.V.) (postępowanie 
cywilne) 
 
W 2002 r., koncern Daewoo niezgodnie z prawem rozwiązał umowę dealerską zawartą ze 
skarżącym. W związku z tym skarżący zażądał od Daewoo nadanie jego przedsiębiorstwu 
statusu autoryzowanej stacji obsługi tego koncernu. Daewoo odmówił na tej podstawie, że 
relacje gospodarcze między koncernem a skarżącym na tyle złe, że skarżący nie kwalifikował 
się do udzielenia mu autoryzacji. Zasadniczym pytaniem w tej sprawie było, czy 
rozporządzenie (WE) nr 1400/2002 obligowało koncern Daewoo do zawarcia umowy ze 
skarżącym o udzielenie autoryzacji stacji obsługi. Sąd podzielił pogląd Przewodniczącego 
Sądu Okręgowego w Haarlem, że obowiązek zawarcia umowy nie może wynikać z 
rozporządzenia (WE) nr 1400/2002 (zob. Zbiór orzeczeń ETS z 2004 r., wyrok w sprawie 
strona skarżąca przeciwko Daewoo Motor Benelux B.V. z dnia 28 września 2004 r., 
103753/KG ZA 04-347). Sąd stwierdził również, że rozporządzenie (WE) nr 1400/2002 nie 
stanowi przeszkody dla rozwiązania umowy o udzielenie autoryzacji stacji obsługi przez 
koncern Daewoo. Zdaniem Sądu, koncern Daewoo powinien wobec tego mieć możliwość 
odmowy zawarcia umowy ze skarżącym na takiej samej podstawie, na jakiej istnieje 
możliwość rozwiązania umowy o udzielenie autoryzacji stacji obsługi. Ponieważ relacje 
biznesowe między Daewoo a skarżącym były na tyle złe z winy skarżącego (dwukrotnie 
odmówił on na przykład zapłaty i nie zgodził się na zakup samochodów dawniej 
przeznaczonych do wypożyczania, jak było ustalone), Sąd uznał, że koncern Daewoo miał 
prawo odmówić zawarcia umowy ze skarżącym 

 
4. Przewodniczący Sądu Okręgowego w Utrechcie, wyrok z dnia 3 listopada 2005 r. nr 
201038 KG ZA 05-911, PCA przeciwko Peugeot Nederland N.V. (postępowanie incydentalne) 
(postępowanie cywilne) 
 
Przedsiębiorstwo Peugeot Nederland jest niderlandzkim importerem samochodów marki 
Peugeot. Dystrybucję, świadczenie usług naprawczych i serwisowych swoich samochodów, 
powierzyło ono ograniczonej liczbie wybranych dealerów i stacji obsługi. W celu 
wykonywania napraw i serwisowania samochodów marki Peugeot, stacje obsługi posiadać 
specjalistyczne informacje techniczne/urządzenia diagnostyczne odpowiednio przystosowane 
do sytemu oprogramowania, w który zostały wyposażone samochody marki Peugeot. Peugeot 
ma dwie wersje urządzeń, a mianowicie pełny system (PPS) przeznaczony dla 
autoryzowanych dealerów i stacji obsługi, i system w wersji ograniczonej (PPRI) 
przeznaczony dla niezależnych stacji obsługi samochodowych. Dealerzy PCA są 
niezależnymi stacjami obsługi, które zabiegały o dostęp do pełnego systemu.  
 
Zasadniczym pytaniem w tej sprawie było, czy przedsiębiorstwo Peugeot ma obowiązek 
udostępniać niezależnym stacjom obsługi takie same informacje, jakie otrzymują od niego 
stacje autoryzowane. Peugeot twierdziło po pierwsze, że naruszenie art. 4 ust. 2 
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rozporządzenia (WE) nr 1400/2002 polegało jedynie na tym, że umowy zawarte między nim a 
jego autoryzowanymi dealerami i stacjami obsługi nie korzystają już z wyłączenia na mocy 
tego rozporządzenia. Jednakże Sąd orzekł, że rozporządzenie (WE) nr 1400/2002 ma skutek 
bezpośredni, co oznacza, że Peugeot musi zastosować się do obowiązku ustanowionego w art. 
4 ust. 2 rozporządzenia.  
 
Po przedsiębiorstwo Peugeot uważało, że nie narusza art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1400/2002 i powołało się na motyw 26 tego rozporządzenia. Sąd stwierdził, że systemy PPS i 
PPRI zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1400/2002 są zdefiniowane jako know-how. 
Peugeot niesłusznie odmówił więc dostępu do pełnego systemu niezależnym stacjom obsługi. 
Sąd uznał tę nieuzasadnioną odmowę jako formę nadużycia, zgodnie z treścią motywu 26 
tego rozporządzenia. Zdaniem Sądu przedsiębiorstwo Peugeot postępowało niezgodnie z 
prawem wobec dealerów PCA i ma ono obowiązek umożliwić im dostęp do niezbędnych 
informacji technicznych zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia. 
 
5. Trybunał Apelacyjny ds. Handlu i Przemysłu, wyroki z dnia 7 grudnia 2005 r., AWB 04/237 
i 04/249 9500, Secon Group B.V./ G-Star International B.V. przeciwko NMa (postępowanie 
administracyjne) 
 
Niderlandzki organ ochrony konkurencji nałożył karę grzywny na przedsiębiorstwo Secon za 
naruszenie przepisów sekcji 6 niderlandzkiej ustawy o konkurencji (ogólny zakaz karteli jak 
w art. 81 Traktatu WE). W ogólnych warunkach sprzedaży, przedsiębiorstwo Secon umieściło 
postanowienia, które wprowadziły zakaz odsprzedaży, zalecenie stosowania minimalnych cen 
i zalecenia dotyczące wysokości cen odsprzedaży. Po rozpoznaniu apelacji, Sąd w 
Amsterdamie stwierdził, że ogólne warunki sprzedaży stosowane przez przedsiębiorstwo 
Secon były sprzeczne z sekcją 6 niderlandzkiej ustawy o konkurencji. Trybunał Apelacyjny 
ds. Handlu i Przemysłu (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził w postanowieniu dotyczącym 
apelacji, że przepisy sekcji 6 niderlandzkiej ustawy o konkurencji nie zostały naruszone. 
 
Trybunał po pierwsze zbadał, czy między przedsiębiorstwem Secon a nabywcami jego 
produktów istniało porozumienie i konsensus. Powołując się na wyroki Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Sandoz i Adalat, Trybunał stwierdził, że między 
Secon nabywcami jego produktów istniał konsensus. Po drugie, Trybunał przeanalizował, czy 
funkcjonował niedoskonały system dystrybucji selektywnej, co oznaczałoby, że zakaz 
odsprzedaży nie miał charakteru antykonkurencyjnego. Zgodnie z sekcjami 12 i 13 
niderlandzkiej ustawy o konkurencji, przepisy sekcji 6 tej ustawy nie mają zastosowania do 
porozumienia, które spełnia kryteria ustanowione w rozporządzeniu w sprawie stosowania 
wyłączenia grupowego względem porozumień wertykalnych. Trybunał stwierdził, że 
przedsiębiorstwo Secon nie stosuje (niedoskonałego) systemu dystrybucji selektywnej, 
ponieważ nie udowodniło ona, że wybiera nabywców swoich produktów na podstawie 
obiektywnych kryteriów selekcji, co jest najważniejszą cechą charakterystyczną tego systemu. 
Należy wobec tego uznać, że zakaz odsprzedaży ma charakter antykonkurencyjny. Po trzecie, 
Trybunał stwierdził, że minimalne zalecane ceny są niekonkurencyjne. Ogólne warunki 
sprzedaży stosowane przez Secon przewidują, że nabywca nie może przestać stosować 
zalecanych cen minimalnych bez zezwolenia tego przedsiębiorstwa. Zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie stosowania wyłączenia grupowego względem porozumień 
wertykalnych, nabywcy muszą mieć swobodę ustalania własnych cen odsprzedaży. I wreszcie 
Trybunał zbadał, czy umowa miała odczuwalny wpływ na konkurencję (w rozumieniu 
orzecznictwa Volk Vervaecke, dotyczącego kryteriów ilościowych przyjętych do oceny 
odczuwalności ograniczeń). Uznał on, że należy przeanalizować szczególną sytuację, w której 
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obowiązuje umowa, a zwłaszcza kontekst ekonomiczny i prawny działania przedsiębiorstwa, 
charakter rozpatrywanych usług, strukturę rynku właściwego i faktyczne okoliczności 
funkcjonowania umowy. Trybunał orzekł, że niderlandzki organ ochrony konkurencji w 
niewystarczającym stopniu przeanalizował szczególną sytuację, w której funkcjonuje umowa 
i nie uzasadnił należycie, dlaczego argument spółki Secon, że umowa nie ma odczuwalnego 
wpływu na konkurencję (bardzo mały udział w rynku) jest bezpodstawny. Trybunał 
stwierdził, że niderlandzki organ ochrony konkurencji musi podjąć nową decyzję. 
 

Austria 
Sąd Kartelowy w ramach pełnionej funkcji jednego z krajowych organów ochrony 
konkurencji zastosował art. 81 i 82 Traktatu WE w decyzjach, które zostały przekazane 
Komisji Europejskiej zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (zob., także pkt I.1.2). 
Od wszystkich decyzji zostały wniesione apelacje i w odniesieniu do każdej z nich sądy 
wyższej instancji wydały już ostateczne wyroki. 
 

Portugalia 
 
Portugalskie Stowarzyszenie Stomatologiczne 
Sąd Handlowy w Lizbonie w dniu 9 grudnia 2005 r. podjął decyzję dotyczącą apelacji od 
decyzji portugalskiego organu ochrony konkurencji w sprawie Portugalskiego Stowarzyszenia 
Stomatologicznego. 
 
Sąd potwierdził słuszność wniosku portugalskiego organu ochrony konkurencji, że 
Portugalskie Stowarzyszenie Stomatologiczne wprowadziło obowiązek stosowania 
minimalnych opłat dla wszystkich lekarzy stomatologów wbrew postanowieniom art. 81 
Traktatu WE. Sąd uznał jednak, że Portugalskie Stowarzyszenie Stomatologiczne działało 
nierzetelnie, i zmniejszył wysokość grzywny do 50 000 EUR. Ponadto uznał za ważne 
niektóre postanowienia kodeksu deontologicznego. Oprócz tego, Sąd potwierdził, że pozwany 
ma obowiązek opublikować streszczenie z decyzji w gazecie urzędowej, w portugalskim 
dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym na stronie internetowej i w cyklicznie ukazującym się 
przeglądzie wydawanym przez Stowarzyszenie.  
 
Portugalski organ ochrony konkurencji wniósł odwołanie od tej decyzji do Sądu 
Apelacyjnego w Lizbonie. 

Szwecja 
 
Sąd Rynkowy  
 
Sprawa nr 2005:5: VVS-Installatörerna przeciwko szwedzkiemu organowi ochrony 
konkurencji –  
Data  29 lutego 2005 r. 
Sprawa dotyczyła apelacji od decyzji szwedzkiego organu ochrony konkurencji nakazującej 
szwedzkiemu stowarzyszeniu monterów instalacji hydraulicznych, grzewczych, chłodniczych, 
elektrycznych i płyt warstwowych, VVS-Installatörerna, pod karą grzywny wysokości 5 mln 
SEK, zaprzestania narzucania cennika na często używane, typowe dla danego sektora, towary 
i usługi. W tej samej decyzji, szwedzki organ konkurencji postanowił nie przyznawać 



 73

indywidualnego wyłączeń w odniesieniu do tych porozumień. Sąd Rynkowy usunął ostatnią 
część decyzji z uwagi na przejściowe przepisy w ustawie o konkurencji. Jeśli chodzi o nakaz 
dotyczący zaprzestania i zaniechania praktyk, Sąd Rynkowy utrzymał w mocy decyzję 
organu, lecz przesunął o trzy miesiące termin skuteczności środka zaradczego.  
 
 
Sprawa nr 2005:7 : Szwedzki organ ochrony konkurencji przeciwko 5 przedsiębiorstwom 
paliwowym - Data 2005-02-22 
W wyniku rozległego dochodzenia przeprowadzonego przez szwedzki organ ochrony 
konkurencji, potwierdziły się podejrzenia odnośnie do istnienia kartelu paliwowego w 
Szwecji. W 2000 r. szwedzki organ ochrony konkurencji wniósł powództwa do Sądu w 
Sztokholmie przeciwko przedsiębiorstwom Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska 
Shell, Preem Petroleum AB i Norsk Hydro Olje AB, żądając ukarania ich grzywną za 
naruszenie art. 6 szwedzkiej ustawy o konkurencji i art. 81 Traktatu WE. Dochodzenie 
wykazało, że przedstawiciele spółek odbywali potajemne spotkania w ciągu jesieni 1999 r. w 
celu zaplanowania i wprowadzenia w życie porozumienia w sprawie cen i rabatów. Pod 
pretekstem potrzeby kolejnych dyskusji nad niektórymi problemami ochrony środowiska 
odbyło się wiele spotkań. Podczas tych spotkań, opracowano wspólną strategię obniżania 
kosztów w związku z rabatami. Sąd Rynkowy uznał, że pięć przedsiębiorstw paliwowych 
naruszyło szwedzką ustawę o konkurencji i nałożył na nie karę grzywny w wysokości 112 
mln SEK.  
 
Zdaniem Sądu Rynkowego w odniesieniu do tej sprawy prawo Wspólnoty nie miało 
bezpośredniego zastosowania, ponieważ nie był spełniony warunek wpływu na handel. 
Podkreślił on natomiast, że uzgodnione praktyki objęły swym zasięgiem całe terytorium 
państwa członkowskiego i że zainteresowane przedsiębiorstwa miały znaczne udziały w 
rynku, co, zdaniem sądu, świadczy tym, że zostało spełnione kryterium wpływu na handel. 
Aspektem przemawiającym przeciwko takiemu wnioskowi było natomiast to, że praktyki 
dotyczyły jedynie jednego porozumienia w sprawie rabatów i że wymiana informacji miała 
miejsce tylko w pewnym, ograniczonym okresie. Sąd stwierdził, że w tych okolicznościach 
występują naturalne ograniczenia handlu na właściwym rynku, które jako takie eliminują 
praktyki mające wpływ na handel w rozumieniu art. 81 Traktatu WE. Sąd Rynkowy 
ostatecznie orzekł jednak, że nawet jeżeli zastosowałby art. 81 Traktatu WE, wynik sprawy 
byłby taki sam.  
 
Przyjęta przez szwedzki organ ochrony konkurencji metoda wyliczenia wysokości grzywny, 
oparta na wytycznych Komisji w sprawie kar pieniężnych, nie została zaakceptowana przez 
Sąd Rynkowy. Uznał on, że wysokość grzywny powinna być wyliczona na podstawie 
przepisów prawa krajowego a nie przede wszystkim za pomocą metody stosowanej przez 
Komisję.  
 
 
Sprawa nr 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O. przeciwko szwedzkiemu 
organowi ochrony konkurencji i Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (Luftfartsverket) - Data 
30 sierpnia 2005 r. 
Sprawa dotyczyła apelacji od decyzji szwedzkiego organu ochrony konkurencji, w której 
stwierdził on, że system dostępu i opłaty pobierane za korzystnie z usługi zamawiania 
autobusów i autokarów na lotnisku Arlanda nie stanowił nadużycia pozycji dominującej 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Luftfartsverket). Sąd Rynkowy uznał, że nie można 
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wykluczyć, że system takich opłat za usługi zamawiania mógł stanowić naruszenie pozycji 
dominującej Luftsfartsverket i dlatego orzekł na korzyść skarżącego.  
 
Sąd stwierdził, że w związku z okolicznościami sprawy znajduje zastosowanie art. 82 
Traktatu WE. Orzekł on, że ocena przeprowadzona na mocy przepisów prawa krajowego była 
zgodna z art. 82 Traktatu WE i że zastosowanie postanowień tego artykułu doprowadziłoby 
do takiego samego rezultatu jak odpowiadających im przepisów szwedzkiej ustawy o 
konkurencji (art. 19).  
 
 
Sprawa nr 2005:29: B2 Bredband Holding AB przeciwko TeliaSonera AB a.O - Data 
1 listopada 2005 r. 
B2 Bredband Holding AB twierdził, że operator TeliaSonera nadużył swojej pozycji 
dominującej na rynku abonamentów telefonii stacjonarnej poprzez oferowanie nowym 
odbiorcom szerokopasmowym niskich cen za połączenia do sieci stacjonarnych (pakiety 
mieszane). Sąd Rynkowy uznał, że B2 Bredband Holding AB nie wykazał, że TeliaSonera 
zajmuje na rynku pozycję dominującą.  
 

Zjednoczone Królestwo 

Kwestie proceduralne (np. ciężar dowodu, jurysdykcja itd.) 

BHB Enterprises plc przeciwko Victor Chandler (International) Ltd – Wysoki Sąd 
Sędzia Laddie –27 maja 2005 r. 
 
Odpowiedni poziom szczegółowych informacji w postępowaniu dotyczącym domniemanego 
naruszenia art. 82 
 
Skarżący pełni funkcję podmiotu administrującego wyścigami konnymi organizowanymi w 
Wielkiej Brytanii i, by wykonywać swoje zadania, między innymi zbiera on dane dotyczące 
wyścigów konnych. Pozwany jest brytyjskim bukmacherem. Pozwany przestał wnosić opłaty 
licencyjne za dane dotyczące wyścigów konnych należące do pozwanego, twierdząc, że 
prawa skarżącego do baz danych przestały obowiązywać w wyniku wyroku ETS i że umowa 
licencyjna została w związku z nim unieważniona. Zdaniem skarżącego powinien on 
otrzymać od pozwanego kwotę w wysokości 200.000 £ i zagroził, że zwróci się do strony 
trzeciej pośredniczącej w dalszym przekazywaniu przedmiotowych danych, by wstrzymała 
dostarczanie ich pozwanemu. Skarżący wystąpił z powództwem o naruszenie umowy. 
 
Pozwany wystąpił z wnioskiem do sądu o zezwolenia, między innymi, na wprowadzenie 
zmian do odpowiedzi na powództwo i zarzutów przeciwko niemu, uzupełniając je między 
innymi o zarzut, że skarżący nadużywał pozycji dominującej wbrew postanowieniom art. 82 
Traktatu WE i zakazu ustanowionego w rozdziale II ustawy o konkurencji z 1998 r. W 
szczególności, chodziło mu o uzyskanie pozwolenia na przedstawienie zarzutu, że skarżący 
zajmował pozycję dominującą na rynku dostarczania danych zbieranych przed wyścigami w 
związku z wyścigami konnymi w Zjednoczonym Królestwie, że te dane miały zasadnicze 
znaczenie i były niezbędne do przyjmowania wszelkich zakładów bukmacherskich odnośnie 
do profesjonalnych wyścigów konnych w Zjednoczonym Królestwie oraz że, pobierając 
wyjątkowo wysokie opłaty za te dane i grożąc zawarciem porozumienia mającego na celu 
uniemożliwienie dostarczania tych danych, skarżący nadużył swojej pozycji dominującej. 
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Sąd uznał, że istota sprawy w proponowanej zmianie nie została odpowiednio przedstawiona. 
Na mocy angielskich reguł postępowania cywilnego, skarga musi zawierać precyzyjny opis 
faktów, na których opiera się strona. W niektórych sytuacjach, na przykład wówczas, gdy 
podejrzewa się oszustwo, wymagane jest podanie jeszcze bardziej szczegółowych informacji 
w pozwie. Sąd stwierdził, że ta ostatnia zasada obowiązuje również w odniesieniu do 
domniemanych naruszeń art. 81 i 82 oraz odpowiednich zakazów ustanowionych w krajowym 
prawie konkurencji. Sąd uznał zwłaszcza, że szczególnej staranności oczekuje się od strony, 
która występuje z zarzutem naruszenia art. 82 i jego krajowego odpowiednika, którym jest 
zakaz ustanowiony w rozdziale II. Sąd podkreślił, że sprawy opierające się na takich 
zarzutach mogą prowadzić do długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. W związku 
z tym samo stwierdzenie w skardze, że doszło do naruszenia, jest niewystarczające. Strona, 
która występuje z takim zarzutem ma obowiązek jasno i zwięźle przedstawić fakty będące 
jego podstawą. W niniejszej sprawie, w związku z proponowanym uzupełnieniem nie została 
podana podstawa, na której wnioskodawca opierał swoje twierdzenie, że ceny są nadmiernie 
wygórowane, w przeciwieństwie do tylko wysokich. 
 
Sąd stwierdził ponadto, że proponowane powództwo nie mogło podlegać zmianie w celu 
wyjaśnienia istotnych okoliczności.. Zdaniem sądu, w przypadku sprawy dotyczącej 
domniemanego stosowania szkodliwych cen, wycena wartości aktywów musi być zarówno 
dla sprzedawcy, jak i kupującego zasadniczą częścią oceny. Pozwany zupełnie nie wziął tego 
pod uwagę. Powiązał on tylko ceny z kosztami nabycia danych lub stworzenia baz danych. 
Zdaniem sądu, pozwany zignorował obowiązek udowodnienia, że ceny były niesprawiedliwe 
i zbadał jedynie, czy były one wysokie. 
 
Wniosek o zezwolenie na wprowadzenie zmian w oświadczeniu strony, w celu uwzględnienia 
w nim zarzutu dotyczącego naruszenia art. 82 i zakazu ustanowionego w rozdziale II nie 
został w związku z powyższym uwzględniony.  
 
AtTheRaces Ltd i inni przeciwko British Horseracing Board Ltd i innym – Wysoki Sąd 
Wice przewodniczący - 15 lipca 2005r. 
 
Skarżący świadczył usługi nadawcze, internetowe i inne usługi audiowizualne związane z 
wyścigami konnymi organizowanymi w Wielkiej Brytanii. Uzyskał on prawa, które 
upoważniały go do nadawania relacji radiowych i telewizyjnych z gonitw odbywających się 
niektórych brytyjskich torach wyścigowych. Umożliwiał on również widzom zawieranie 
zakładów na wyniki gonitw za pośrednictwem Internetu lub przy wykorzystaniu 
interaktywnych usług oferowanych w telewizji satelitarnej.  
 
Pozwany posiada i utrzymuje skomputeryzowaną bazę danych zawierającą ogromną ilość 
informacji dotyczących wyścigów konnych organizowanych w Wielkiej Brytanii. Zasadnicza 
część bazy danych pozwanego zawiera informacje sprzed gonitw, które różnią się od 
informacji zbieranych w trakcie gonitw (te informacje dotyczą koni, które nie wzięły udziału 
w gonitwie oraz wyników gonitw). W ramach świadczonych przez siebie usług 
audiowizualnych skarżący dostarcza dane sprzed gonitw swoim klientom i widzom, a także 
potencjalnym graczom, których pierwotnym źródłem jest baza danych pozwanego.  
 
W toku postępowania, skarżący twierdził, że pozwany skutecznie utrzymuje monopol na 
dostarczanie danych sprzed gonitw tym, którzy w związku z wyścigami w Wielkiej Brytanii 
tego rodzaju informacje są potrzebne, wśród nich, w szczególności, bukmacherom i 
producentom programów nadawanych na kanałach telewizyjnych lub twórcom stron 
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internetowych poświęconych wyścigom w Wielkiej Brytanii. Twierdził on ponadto, że 
pozwany dążył do wprowadzenia warunków zapewniania danych sprzed gonitw i groził 
wstrzymaniem ich dostarczania tych danych, co było równoznaczne z nadużyciem pozycji 
dominującej wbrew postanowieniom art. 82 i zakazowi ustanowionemu w rozdziale II sekcji 
18 ustawy o konkurencji z 1998 r. Główny zarzut dotyczył ustalania zawyżonych, 
nieuczciwych i dyskryminacyjnych cen.  
 
Skarżący również domagał się wydania nakazu tymczasowego w celu uniemożliwienia 
pozwanym zaprzestania dostarczania danych. 
 
Sąd stwierdził, że musi przeanalizować, czy skarżący miał uzasadnione powody do 
wniesienia skargi, a także, czy istnieją szanse na pozytywne jej rozpatrzenie. Podczas badania 
tych kwestii, sąd starał się nie dopuścić do prowadzenia „mini-rozprawy” w jakiejkolwiek 
formie. Mając to na względzie, sąd zwrócił uwagę, że z wieloma kwestiami spornymi, w 
szczególności dotyczącymi obiektywnego uzasadnienia, wiązały się złożone pytania co do 
stanu faktycznego i prawnego, nie nadające się do rozstrzygnięcia w ramach postępowania z 
wniosku takiego jak ten. W związku z tym, sąd nie mógł rozstrzygnąć, czy skarżący miał 
uzasadnione powody do wniesienia skargi, ani czy były realne perspektywy na jej pozytywny 
wynik. Wnioski o dopuszczenie zarzutu dotyczącego nadużycia pozycji dominującej lub 
wydanie orzeczenia doraźnego w tej sprawie zostały zatem oddalone.  
 
Sąd uznał również, że zarówno rozważenie zasadności bądź nienadania sprawie biegu jak i 
utrzymanie status quo przemawiają za wydaniem nakazu tymczasowego. Sąd stwierdził, że 
jeżeli dostarczanie skarżącemu danych sprzed gonitwy zostałoby wstrzymane, wówczas straty 
z tytułu prowadzenia działalności, które by one poniósł mogłyby nie zostać odpowiednio 
zrekompensowane środkami pieniężnymi. Aktualne i rzetelne informacje mają bowiem 
zasadnicze znaczenie dla bukmacherów, podobnie jak dla graczy. Ponadto, powody decyzji o 
niedopuszczeniu zarzutu czy niewydawaniu orzeczenia doraźnego w sprawie skargi również 
potwierdzały pogląd, że istnieją poważne i dyskusyjne argumenty za wydaniem nakazu 
podczas rozprawy.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP i inni przeciwko Expansys UK Limited – Wysoki 
Sąd pan Sędzia Laddie - 15 lipca 2005 r. 
 
Brak wystarczającego związku między domniemanym nadużyciem a wykonywaniem praw 
własności intelektualnej, w rezultacie doprowadził do wydania orzeczenia doraźnego 
 
Skarżący wystąpił z wnioskiem o wydanie orzeczenia doraźnego w związku z jego skargą o 
naruszenie zarejestrowanych znaków handlowych. Skarżący produkuje i sprzedaje 
elektroniczne notesy osobiste pod znakami handlowymi HP i iPAQ. Pozwany zajmuje się 
odsprzedażą on-line sprzętu elektronicznego i akcesoriów do notesów elektronicznych 
skarżącego w Azji i również oferował je do sprzedaży i sprzedawał w Zjednoczonym 
Królestwie. Skarżący twierdził, że jest to naruszenie zarejestrowanych znaków handlowych i 
że nie istnieją żadne racjonalne i wiarygodne argumenty w obronie przed tym zarzutem. 
 
Pozwany twierdził między innymi, że w wyniku domniemanych antykonkurencyjnych 
zachowań skarżącego, nie miał on prawa zamieszczać zarejestrowanych znaków handlowych 
na skądinąd niezgodnie z prawem przywożonych towarach oznaczonych znakami 
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towarowymi. W szczególności pozwany twierdził, że HP, pierwszy skarżący, nadużywał 
pozycji dominującej, ustalając ceny na swoje notesy elektroniczne. 
 
Na mocy angielskich przepisów postępowania cywilnego, orzeczenie doraźne może być 
wydane wówczas, gdy pozwany nie ma realnych szans na skuteczną obronę i nie istnieją 
żadne inne istotne powody, dla których sprawa lub zarzut powinny być rozpatrzone podczas 
rozprawy. W celu zastosowania tego kryterium w odniesieniu do argumentów z zakresu 
prawa konkurencji wytoczonych przez pozwanego, sąd przyjął założenie, że miało miejsce 
przynajmniej dyskusyjne naruszenie reguł konkurencji (chociaż wszystkie racje uzasadniające 
przyjęcie takiego założenia były zdecydowanie kwestionowane przez skarżącego). Sąd 
zaznaczył jednak, że nie podejmie decyzji w sprawie zarzutów wniesionych przeciwko 
powództwu, jeżeli nie będzie odpowiedniego związku między naruszeniem a powodami 
wniesienia powództwa przez skarżącego. 
 
Sąd stwierdził, że taki związek nie istnieje. Podkreślił on, że nawet jeżeli miało miejsce 
nadużycie pozycji dominującej (czemu także zaprzeczył skarżący), zakazane jest nadużycie, a 
nie posiadanie pozycji dominującej czy zdolność nadużywającego do dalszego 
funkcjonowania na właściwym rynku i korzystania z różnych praw własności. Wobec tego, 
gdyby zarzuty pozwanego dotyczące ustalania cen zostały zgłoszone podczas rozprawy, 
wówczas sąd wydałby skarżącemu nakaz zaprzestania ustalania cen. Jednakże, nie 
pozbawiłoby go to uprawnień do korzystania ze swoich praw do znaku handlowego, 
ponieważ takie prawa nie określają ani czy, ani w jaki sposób ma on ustalać swoje ceny w 
Zjednoczonym Królestwie. W związku z tym, nie było realnych szans na to, nawet gdyby 
pozwany zgłosił zarzuty dotyczące nadużycia, by mógł je wykorzystać w obronie przed 
skargą złożoną przez stronę przeciwną. Ponadto, nie było żadnych istotnych powodów, dla 
których powództwo powinno być rozpatrywane przed sądem. Wobec tego, po odrzuceniu 
innych argumentów niezwiązanych z prawem konkurencji, przedstawionych przez 
pozwanych, sąd wydał orzeczenie doraźne na rzecz skarżących. 
 
Sportswear Company Spa i Four Marketing Ltd przeciwko Sarbeet Ghattaura 
(przedsiębiorstwo prowadzące działalność handlową pod nazwą „GS3”) i Stonestyle Ltd – 
Wysoki Sąd pan Sędzia Warren - 3 października 2005 r. 
 
Brak wystarczającego związku między domniemanym naruszeniem a wykonywaniem praw 
własności intelektualnej, wystarczającym powodem oddalenia zarzutów przeciwko powództwu 
opartych na prawie konkurencji 
 
Sąd miał rozpoznać wniosek skarżącego w sprawie dotyczącej naruszenia znaku handlowego, 
o oddalenie zarzutów przeciwko powództwu, dotyczących naruszenia art. 81 ust. 1. Skarżący, 
który wystąpił z powództwem w przedmiotowej sprawie jest właścicielem i dystrybutorem 
odzieży sportowej oznaczonej znanym znakiem handlowym i odzieży oznaczonej tym 
znakiem. Skarżący wystąpił z powództwem przeciwko pozwanemu w związku ze sprzedażą 
przez wymienionego w drugiej kolejności odzieży oznaczonej znakiem handlowym 
skarżącego, która miała nieczytelne wszywki i/lub obcięte bądź nieczytelne etykiety wiszące. 
Na etykietach pozostały jednak kody ubraniowe, które zwierały informacje dotyczące 
zamówienia i ilości towarów będących ich przedmiotem i dzięki temu spółka Sportswear 
mogła na ich podstawie sprawdzić, do których z jej dystrybutorów/odbiorców odzież została 
pierwotnie sprzedana. Jakkolwiek skarżący nie kwestionował, że sprzedana odzież jest 
autentyczna, uważał on, że niezależnie od zasady wyczerpania praw, na mocy przepisów 
prawa Zjednoczonego Królestwa dotyczących znaku towarowego, mógł on sprzeciwić się 
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dalszej sprzedaży odzieży opatrzonej znakiem towarowych ze względu na jej 
niepełnowartościowy stan.  
 
Pozwany wysunął wiele zarzutów przeciwko powództwu, między innymi taki, że niektóre 
umowy dystrybucyjne zawarte ze skarżącym stanowiły naruszenie art. 81 ust. 1. 
Argumentował on również, że odpowiednie przepisy prawa Zjednoczonego Królestwa, 
dotyczące znaku towarowego, zezwalające jego właścicielowi na przeciwstawienie się dalszej 
sprzedaży towarów w niektórych przypadkach muszą być interpretowane w świetle 
postanowień art. 81 ust. 1. Zdaniem pozwanego, rzeczywistym powodem powództwa o 
naruszenie znaku towarowego wymuszenie na pozwanym zachowania kodów odzieżowych i 
w ten sposób uniemożliwienie skarżącym identyfikacji osób, którym pierwotnie dostarczyli 
odzież. Pozwany twierdził, że w ten sposób skarżący może wstrzymać dostawy i 
wyeliminować pozwanego z rynku. 
 
Skarżący zakwestionował zarzut pozwanego przeciwko powództwu, oparty na prawie 
konkurencji z dwóch względów: (1) nie został wysunięty zarzut wpływu na handel między 
państwami oraz (2) nawet gdyby można było udowodnić naruszenie art. 81 ust. 1, nie 
stanowiłoby ono argumentu w obronie przed zarzutem naruszenia znaku towarowego na 
podstawie braku wystarczającego związku. 
 
Sąd nie uznał za konieczne szczegółowo rozpatrywać kwestii wpływu na handel między 
państwami, chociaż pozwany przedstawił informacje uzupełniające i szczegółowe dane 
dotyczące tego aspektu sprawy, który jak stwierdził sąd był jedynie argumentem w obronie 
przed powództwem. Sąd skoncentrował się natomiast na kwestii wystarczającego związku. 
 
Sąd wprawdzie uznał, że argument dotyczący wspólnotowej swobody przepływu towarów 
może mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie, wykluczył on jednak jakikolwiek 
związek art. 81 ust. 1 z postępowaniem. Sąd uznał również, że chociaż stosowanie znaku 
towarowego w celu uniemożliwienia dystrybutorom zaopatrywania podmiotów prowadzących 
handel równoległy może stanowić albo nie naruszenie reguł prawa konkurencji, nie ma 
żadnego związku z tymi argumentami to, czy dążąc do osiągnięcia takiego celu, skarżący był 
stroną umowy, która okazała się sprzeczna z art. 81 ust. 1. Zdaniem sądu, jeżeli pozwany miał 
rację twierdząc, że istnieje sztuczny podział rynku, mógłby on wysunąć dobre argumenty w 
obronie na mocy prawa wspólnotowego, jednak nie miałyby one nic wspólnego z art. 81 ust. 
1. Jeżeli natomiast pozwany nie ma dobrych argumentów w obronie na mocy postanowień 
prawa wspólnotowego innych niż zawarte w art. 81 ust. 1, to zdaniem sądu, jest mało 
prawdopodobne, by postanowienia tego artykułu okazały się pomocne.  
 
AtTheRaces i inni przeciwko British Horseracing Board i innym – Wysoki Sąd 
pan Sędzia Etherton - 21 grudnia 2005 r. 
 
Skarżący świadczył usługi nadawcze, internetowe i inne usługi audiowizualne związane z 
wyścigami konnymi organizowanymi w Wielkiej Brytanii. Uzyskał on prawa, które 
upoważniały go do nadawania relacji radiowych i telewizyjnych z gonitw odbywających się 
niektórych brytyjskich torach wyścigowych. Umożliwiał on również widzom zawieranie 
zakładów na wyniki gonitw za pośrednictwem Internetu lub przy wykorzystaniu 
interaktywnych usług oferowanych w telewizji satelitarnej.  
 
Pozwany posiada i utrzymuje skomputeryzowaną bazę danych zawierającą ogromną ilość 
informacji dotyczących wyścigów konnych organizowanych w Wielkiej Brytanii. Zasadnicza 
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część bazy danych pozwanego zawiera informacje sprzed gonitw, które różnią się od 
informacji zbieranych w trakcie gonitw (te informacje dotyczą koni, które nie wzięły udziału 
w gonitwie oraz wyników gonitw). W ramach świadczonych przez siebie usług 
audiowizualnych skarżący dostarcza dane sprzed gonitw swoim klientom i widzom, a także 
potencjalnym graczom, których pierwotnym źródłem jest baza danych pozwanego.  
 
W toku postępowania, skarżący twierdził, że pozwany skutecznie utrzymuje monopol na 
dostarczanie danych sprzed gonitw tym, którzy w związku z wyścigami w Wielkiej Brytanii 
tego rodzaju informacje są potrzebne, wśród nich, w szczególności, bukmacherom i 
producentom programów nadawanych na kanałach telewizyjnych lub twórcom stron 
internetowych poświęconych wyścigom w Wielkiej Brytanii. Twierdził on ponadto, że 
pozwany dążył do wprowadzenia warunków zapewniania danych sprzed gonitw i groził 
wstrzymaniem ich dostarczania tych danych, co było równoznaczne z nadużyciem pozycji 
dominującej wbrew postanowieniom art. 82 i zakazowi ustanowionemu w rozdziale II sekcji 
18 ustawy o konkurencji z 1998 r. Główny zarzut dotyczył ustalania zawyżonych, 
nieuczciwych i dyskryminacyjnych cen. Przed rozprawą, w odniesieniu do niektórych 
aspektów sprawy została zawarta ugoda. Dlatego też wyrok dotyczył wyłącznie usług w 
zakresie zakładów wzajemnych (pari-mutuel) i zakładów o stałych kursach (fixed-odds 
betting) oferowanych przez skarżącego. 
 
Sąd uznał, że właściwym rynkiem jest rynek dostarczania danych sprzed gonitw w 
Zjednoczonym Królestwie tym ich odbiorcom w sektorze wyścigów konnych, którym tego 
rodzaju informacje są niezbędne do świadczenia usług na rzecz ich klientów (w szczególności 
bukmacherów, producentów programów nadawanych na kanałach telewizyjnych lub twórców 
stron internetowych poświęconych wyścigom). Zdaniem sądu, ten wniosek został 
potwierdzony w drodze zastosowania testu SSNIP. Zgodnie ze stanowiskiem sądu, zasięg 
geograficzny rynku produktowego, do celów postępowania, obejmuje wszystkie państwa poza 
terytorium Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, jednak jeżeli nawet tak nie jest i zasięg 
geograficzny rynku obejmuje cały świat. nie ma to wpływu na wynik sprawy.  
 
Sąd w dalszym ciągu stwierdził, że BHB zajmuje na tym rynku pozycję dominującą. Zdaniem 
sądu, skarżący nadużył swojej pozycji dominującej, grożąc wstrzymaniem dostarczania 
danych sprzed gonitw pozwanemu, chociaż ten jest aktualnym klientem skarżącego i dane 
sprzed gonitw są zasadniczym elementem bazy kontrolowanej przez pozwanego, bez której 
skarżący zostałby wyeliminowany z rynku. W przekonaniu sądu, nie ma żadnego 
uzasadnienia dla takiego zachowania pozwanego. Według sądu było ono nieodpowiednie, 
tym bardziej, że skarżący i pozwany nie są konkurentami. Pozwany starał się uzasadnić swoje 
propozycje dotyczące cen, których akceptacji odmówił skarżący, uważając je za rozsądne 
opłaty dla zamorskich klientów skarżącego – w razie ich braku byliby oni „wolnymi 
jeźdźcami” – które miały być pobierane za pośrednictwem agencji skarżącego. Zdaniem sądu 
nie była to ich właściwa charakterystyka tych, ani pod względem merytorycznym, ani z 
punktu widzenia formy: byłyby one de facto opłatami obciążającymi skarżącego pod 
obydwoma względami. Ponadto, w opinii sądu, ceny zaproponowane przed rozpoczęciem 
postępowania były niesprawiedliwie zawyżone i dyskryminacyjne dla skarżącego. Co więcej, 
pozwany w dalszym ciągu nalegał, również po rozpoczęciu postępowania, żeby skarżący 
związał się umową licencyjną dotyczącą praw własności intelektualnej z pozwanym, mimo że 
wykorzystywanie przez skarżącego danych sprzed gonitw, posiadanych przez pozwanego, nie 
byłoby naruszeniem żadnych praw własności intelektualnej pozwanego. 
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W szczególności, ceny stosowane okresowo przez pozwanego względem skarżącego przed 
rozpoczęciem postępowania były zawyżone i niesprawiedliwe, i wobec tego stanowiły 
nadużycie przez pozwanego jego pozycji dominującej na rynku, ponieważ znacznie 
przekraczały ekonomiczną wartość danych sprzed gonitw i nie były uzasadnione żadnymi 
innymi względami. Wartość ekonomiczna danych miała zostać wyceniona, w świetle stanu 
faktycznego sprawy, jako koszty pozwanego, które musi on ponieść w związku z tworzeniem 
bazy danych (około 5 mln £) przy uwzględnieniu rozsądnego zwrotu z tytułu tych kosztów. 
Opłaty proponowane skarżącemu przez pozwanego były tak dalece przekraczały kwoty, które 
mogły rozsądnie przypaść skarżącemu, że w sposób oczywisty były zawyżone.  
 
Sąd w uzupełnieniu dodał, że wobec braku jakiegokolwiek argumentu dotyczącego 
publicznego na mocy art. 86 Traktatu WE lub pkt 4 załącznika 3 do ustawy o konkurencji z 
1998 r. (który jest w prawie krajowym odpowiednikiem art. 86 ust. 2)) to, że decyzja na 
niekorzyść pozwanych w tej sprawie miałaby poważne konsekwencje dla propozycji i planów 
rządu i pozwanego w zakresie unowocześnienia wyścigów w Wielkiej Brytanii poprzez 
„komercjalizację” aktywów pozwanego i zastąpienie ustawowych opłat ponoszonych przez 
bukmacherów nie mogą mieć wpływu na postępowanie. Nie może także, zdaniem sądu, mieć 
żadnego wpływu na stosowanie art. 82 i zakazu ustanowionego w rozdziale II ustawy z 1998 
r. to, że pozwany, składając swoje propozycje skarżącemu, kierował się szerzej pojętym 
interesem wyścigów w Wielkiej Brytanii, a nie korzyściami prywatnymi.  
 
Dlatego też sąd orzekł na rzecz skarżącego i zwrócił się o przedstawienie argumentów co do 
formy odpowiedniego zadośćuczynienia. 
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