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1. WPROWADZENIE 

Rok 2014 stanowił nowy początek dla Europy. Po wyborach europejskich Parlament 
Europejski wyraził zgodę na działania nowej Komisji Europejskiej w oparciu o priorytety 
określone w wytycznych politycznych przedstawionych przez przewodniczącego Jeana-
Claude’a Junckera1. W zawierającym opis zadań piśmie skierowanym do Margrethe Vestager, 
komisarz do spraw konkurencji, stwierdzono, że polityka konkurencji będzie „w odpowiedni 
sposób sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu, w tym w 
obszarach takich jak jednolity rynek cyfrowy, polityka energetyczna, usługi finansowe, 
polityka przemysłowa i walka z oszustwami podatkowymi”2. Istotnie w 2014 r. polityka 
konkurencji obejmowała wszystkie te obszary i zapewniała solidne podstawy dla wspierania 
ogólnego procesu kształtowania polityki przez Komisję Europejską.  

Polityka konkurencji może przyczynić się do tworzenia prawdziwego jednolitego rynku 
cyfrowego. W sektorach opartych na wiedzy intensywna konkurencja ma zasadnicze 
znaczenie dla pobudzania innowacji i rozpowszechniania korzyści płynących z rozwoju 
technologicznego wśród obywateli Europy. Ponadto skuteczne egzekwowanie polityki 
antymonopolowej i polityki łączenia przedsiębiorstw ułatwia małym przedsiębiorstwom 
rozwój i zdobywanie dostępu do rynków w sektorach, w których dominują efekty sieciowe. 
Co więcej, zastosowanie zasad pomocy państwa w odniesieniu do sektora łączności 
szerokopasmowej przyczynia się do zapewnienia dobrego zasięgu po przystępnych cenach. 

W sektorze energetycznym polityka konkurencji zapewnia, aby przedsiębiorstwa nie 
utrzymywały ani nie wznosiły ponownie barier mających na celu ich ochronę przed 
konkurencją, utrudniając w ten sposób tworzenie europejskiej unii energetycznej. 
Egzekwowanie reguł konkurencji pomaga również zapewniać dostęp do infrastruktury 
energetycznej na sprawiedliwych i niedyskryminujących warunkach, eliminuje przeszkody 
utrudniające integrację rynkową oraz sprzyja konkurencji między państwami członkowskimi i 
w ramach tych państw. Ponadto zmienione zasady pomocy państwa dotyczące energii i 
środowiska pomagają państwom członkowskim lepiej ukierunkowywać ich wsparcie na 
przykład na odnawialne źródła energii, inwestycje w infrastrukturę, zdolność wytwórczą lub 
zwolnienie użytkowników zużywających dużo energii elektrycznej z finansowania wsparcia 
na rzecz odnawialnych źródeł energii. 

Komisja przykładała szczególną wagę do usług finansowych, mając na celu głównie 
przywrócenie stabilnemu i uczciwszemu sektorowi finansowemu jego zasadniczej funkcji 
polegającej na kredytowaniu gospodarki realnej. Utworzenie unii bankowej zwiększa 
zaufanie obywateli i rynków Unii do europejskiego systemu bankowego. Działania związane 
z egzekwowaniem przepisów połączone z wysiłkami regulacyjnymi także były 
ukierunkowane na przeciwdziałanie praktykom antykonkurencyjnym w sektorze pochodnych 
instrumentów finansowych i w sektorze płatności. 

W ramach polityki przemysłowej położono nacisk na konkurencyjny i otwarty rynek 
wewnętrzny jako na platformę umożliwiającą przedsiębiorstwom UE osiągnięcie światowego 
                                                            
1 Jean-Claude Juncker, „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 
sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”, Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji 
Europejskiej, Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, 15 
lipca 2014 r.: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf 
2 Jean-Claude Juncker, pismo do Margrethe Vestager, komisarz do spraw konkurencji, 1 listopada 2014 r., 
dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/vestager_en.pdf 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/vestager_en.pdf
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sukcesu. Nowe ramy pomocy państwa mają na celu zapewnienie, aby wsparcie rządowe było 
przekazywane na takie projekty, w których najbardziej przełoży się ono na wzrost 
gospodarczy i konkurencyjność. Ponadto w 2014 r. Komisja przeprowadziła postępowania 
wyjaśniające w odniesieniu do szeregu karteli i nałożyła na ich członków kary w związku z 
nakładami i produktami pośrednimi. Egzekwowanie przepisów prawa ochrony konkurencji 
ogranicza szkody powodowane przez kartele w całym łańcuchu dostaw wpływające 
negatywnie na międzynarodową konkurencyjność UE oraz, dzięki skutkowi odstraszającemu, 
zapobiega tym szkodom. 

Nowa Komisja nadal będzie koncentrowała się na walce z unikaniem opodatkowania i 
oszustwami podatkowymi. W 2014 r. Komisja zaostrzyła kontrolę nad fiskalną pomocą 
państwa, korzystając z narzędzi UE służących zwiększaniu konkurencji, w celu zapewnienia, 
aby państwa UE nie pomagały wybranym wielonarodowym przedsiębiorstwom w unikaniu 
płacenia ich części należnych podatków. 

Dużym osiągnięciem w dziedzinie polityki konkurencji w 2014 r. było przyjęcie dyrektywy w 
sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z naruszenia praw 
konkurencji3. Dyrektywa, którą Komisja przedstawiła w czerwcu 2013 r., została przyjęta i 
weszła w życie w 2014 r. Państwa członkowskie mają czas na jej wdrożenie do dnia 27 
grudnia 2016 r. Dzięki dyrektywie obywatelom Unii i unijnym przedsiębiorstwom łatwiej 
będzie uzyskać skuteczne odszkodowanie z tytułu szkody wynikającej z naruszenia prawa 
ochrony konkurencji, takiej jak kartele i nadużycia dominującej pozycji na rynku. 
Wspomniana dyrektywa jest pierwszą inicjatywą ustawodawczą przyjętą w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej w dziedzinie polityki konkurencji i stanowi duży krok na rzecz 
dialogu na temat konkurencji między Komisją a innymi instytucjami UE. 

2. W KIERUNKU POŁĄCZONEGO JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO 

Gospodarka cyfrowa jest sprawą najwyższej wagi dla wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności Europy w przyszłości. Tworzenie jednolitego rynku cyfrowego 
napędzałoby innowacje i wzrost gospodarczy w wielu innych sektorach, takich jak sektor 
energetyczny, sektor transportu, usług publicznych, zdrowia i edukacji4. Prawdziwy jednolity 
rynek cyfrowy generowałby także wzrost gospodarczy w nowych sektorach i tworzyłby 
wysokiej jakości miejsca pracy. Im większy postęp w integracji jednolitego rynku cyfrowego, 
tym większa potrzeba, aby polityka konkurencji UE zapewniała sprawiedliwe i równe 
warunki działania w sektorze cyfrowym w całej UE. 

Tworzenie podstaw dla jednolitego rynku cyfrowego: promowanie rozwoju infrastruktury 
oraz rynków konkurencyjnych na potrzeby sieci szerokopasmowych i telekomunikacyjnych 

Cyfryzacja gospodarki wymaga dokonania znacznych inwestycji w ultraszybkie sieci („sieci 
nowej generacji”). Konkurencja i popyt konsumpcyjny stanowiły ważne czynniki napędzające 

                                                            
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych 
przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji 
państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego, Dz.U. L 349 z 5.12.2014, s. 1, 
dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=PL 
4 Zob. np. badanie „Unlocking the ICT Growth Potential in Europe: Enabling people and businesses” (2013) 
przygotowane przez organizację The Conference Board dla Komisji Europejskiej, dokument dostępny pod 
adresem: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-
people-and-businesses  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=PL
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
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inwestycje, a programy państw członkowskich przyczyniały się do wsparcia renowacji i 
modernizacji infrastruktury. Z uwagi na istnienie niedoskonałości rynku w zakresie 
jednolitego wprowadzania sieci szerokopasmowych na różnych terytoriach, pomoc państwa 
nadal będzie odgrywała ważną rolę w tym sektorze. Przez ostatnie trzy lata Komisja 
zatwierdziła pomoc państwa na rzecz infrastruktury szerokopasmowej w wysokości ponad 10 
mld EUR. Kwota ta nie obejmuje jednak całego wsparcia rządowego na rzecz wspomnianego 
sektora, ponieważ nie wszystkie środki państwowe wchodzą w zakres definicji pomocy 
państwa zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE. Oprócz finansowania zapewnianego przez państwa 
członkowskie dodatkowe finansowanie zapewnia UE. 

Takie inwestycje publiczne muszą być jednak uważnie kierowane na te obszary, których nie 
obsługuje rynek; w przeciwnym razie istnieje ryzyko wyparcia prywatnych inwestycji. 
Kontrola pomocy państwa musi także zapewniać przestrzeganie zasady neutralności 
technologicznej, mianowicie musi ona zapewniać, aby wybór technologii nie zależał od 
interwencji publicznej, ale by technologia była wybierana przez użytkowników na podstawie 
jej wartości – tj. w ramach konkurencji na rynku. Zasady pomocy państwa poddano ostatnio 
przeglądowi, aby zapewnić odpowiednie wytyczne w zakresie analizy. Nowe ramy pomocy 
państwa obejmują wytyczne w sprawie sieci szerokopasmowych z 2013 r.5, w których 
dostosowuje się zasady pomocy państwa dotyczące pomocy na rozwój sieci 
szerokopasmowych do celów agendy cyfrowej, oraz ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych6 przyjęte w 2014 r., które obejmuje niektóre rodzaje pomocy na rzecz 
rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. 

Komisja zapewnia także, aby sieci szerokopasmowe i sieci telefonii ruchomej pozostawały 
otwarte i konkurencyjne, co jest warunkiem koniecznym dla tworzenia dynamicznego 
jednolitego rynku cyfrowego. Po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania 
wyjaśniającego, w październiku Komisja nałożyła grzywnę w wysokości prawie 39 mln EUR 
solidarnie na przedsiębiorstwo Slovak Telekom i jego spółkę dominującą, Deutsche Telekom, 
w związku z realizacją przez ponad pięć lat stanowiącej nadużycie strategii, która miała na 
celu zamknięcie konkurentom dostępu do słowackiego rynku usług szerokopasmowych, co 
stanowiło naruszenie przepisów unijnego prawa ochrony konkurencji7. W szczególności 
Komisja stwierdziła, że przedsiębiorstwo Slovak Telekom odmówiło zapewnienia 
konkurentom uwolnionego dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i zastosowało praktykę 
zawężenia marży w odniesieniu do operatorów alternatywnych. Na przedsiębiorstwo 
Deutsche Telekom nałożono także dodatkową grzywnę w wysokości 31 mln EUR w celu 
zapewnienia wystarczającego skutku odstraszającego oraz ukarania przedsiębiorstwa za 
powtarzanie zachowania stanowiącego nadużycie (recydywę), ponieważ przedsiębiorstwo to 
ukarano już grzywną w 2003 r. za zawężanie marży na rynkach dostępu szerokopasmowego 
w Niemczech8. 

                                                            
5 Komunikat Komisji, Wytyczne UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej 
budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, Dz.U. C 25 z 26.1.2013, s. 1, dokument dostępny pod adresem: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:pl:PDF 
6 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1, 
dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL  
7 Sprawa AT.39523 Slovak Telekom, decyzja Komisji z dnia 15 października 2014 r., dokument dostępny pod 
adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523  
8 Sprawy AT.37451, AT.37578, AT.37579 Deutsche Telekom AG, decyzja Komisji z dnia 21 maja 2003 r., 
dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003D0707  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003D0707
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Zdrowa konkurencja na rynku telefonii komórkowej ma szczególne znaczenie dla 
europejskich konsumentów, którzy powinni nadal korzystać z ulepszonych usług po 
atrakcyjnych cenach. Latem 2014 r., po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania 
wyjaśniającego, Komisja warunkowo zatwierdziła dwa połączenia między operatorami sieci 
ruchomej w Irlandii (Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland)9 i w Niemczech (Telefónica 
Deutschland/E-Plus)10. Środki zaradcze w tych przypadkach zapewniały utrzymanie 
konkurencji między uczestnikami rynku zarówno poprzez wejście na rynek lub ekspansję tak 
zwanych wirtualnych operatorów sieci komórkowej – czyli operatorów, którzy nie posiadają 
własnej sieci, ale korzystają z sieci innego operatora w celu świadczenia usług swoim 
klientom – jak i poprzez zapewnienie możliwości wejścia na rynek nowych operatorów sieci 
w przyszłości.  

Działanie z duchem czasu: działania w zakresie polityki konkurencji dotyczące inteligentnych 
urządzeń i usług online 

Inteligentne urządzenia mobilne zyskują coraz większe znaczenie w gospodarce cyfrowej. W 
2014 r. po raz pierwszy więcej użytkowników skorzystało z dostępu do internetu za 
pośrednictwem inteligentnego urządzenia mobilnego niż za pośrednictwem komputera 
osobistego. W tym obszarze, na podstawie skarg dotyczących potencjalnych nadużyć pozycji 
dominującej, Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające dotyczące praktyk handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwo Google w odniesieniu do mobilnego systemu 
operacyjnego Android. System Android należący do przedsiębiorstwa Google jest wiodącym 
systemem operacyjnym dla smartfonów. 

W październiku, na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, Komisja zatwierdziła proponowane przejęcie aplikacji WhatsApp przez 
przedsiębiorstwo Facebook. Zarówno serwis Facebook (za pośrednictwem aplikacji Facebook 
Messenger), jak i komunikator WhatsApp oferują aplikacje na smartfony umożliwiające 
konsumentom komunikowanie się poprzez przesyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć, 
wiadomości głosowych i wiadomości wideo. Połączenie zostało zatwierdzone 
bezwarunkowo, w szczególności w świetle dynamicznego charakteru rynku, niskich barier 
wejścia i wystarczająco dużej pozostałej konkurencji11. Postępowanie wyjaśniające 
prowadzone przez Komisję dotyczyło przede wszystkim trzech obszarów: usług łączności 
konsumenckiej, usług sieci społecznościowych oraz internetowych usług reklamowych. 

Istotną cechą dziedziny inteligentnych urządzeń mobilnych są procedury wyznaczania 
standardów i interoperacyjność. W tym kontekście w kwietniu Komisja przyjęła dwie ważne 
decyzje dotyczące egzekwowania patentów koniecznych dla spełnienia normy: decyzję 
zakazującą dotyczącą przedsiębiorstwa Motorola Mobility12 i decyzję w sprawie zobowiązań 

                                                            
9 Sprawa M.6992 Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland, decyzja Komisji z dnia 28 maja 2014 r., dokument 
dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992  
10 Sprawa M.7018 Telefónica Deutschland/E-Plus, decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2014 r., dokument dostępny 
pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7018  
11 Sprawa M.7217 T Facebook/WhatsApp, decyzja Komisji z dnia 3 października 2014 r., dokument dostępny 
pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217  
12 Sprawa AT.39985 Motorola – Stosowanie patentów niezbędnych do wdrożenia standardu GPRS, decyzja 
Komisji z dnia 29 kwietnia 2014 r., dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7018
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985
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dotyczącą przedsiębiorstwa Samsung13. Patenty konieczne dla spełnienia normy są patentami, 
które mają zasadnicze znaczenie dla wdrażania określonego standardu przemysłowego. 
Stworzenie produktu zgodnego z normami, takiego jak smartfon, bez użycia technologii 
chronionej patentem koniecznym dla spełnienia normy jest technicznie niemożliwe. W 
zamian za włączenie ich patentów do odpowiednich norm przedsiębiorstwa Motorola i 
Samsung zobowiązały się udostępnić te patenty na licencji na sprawiedliwych, rozsądnych i 
niedyskryminujących warunkach (na warunkach „FRAND”). Celem Komisji jest zapewnienie 
maksymalizacji korzyści wynikających ze standaryzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwego wynagrodzenia dla posiadaczy praw własności intelektualnej. 

Egzekwowanie przepisów prawa ochrony konkurencji w obszarze patentów koniecznych dla spełnienia 
normy 

W decyzji zakazującej dotyczącej przedsiębiorstwa Motorola Mobility Komisja stwierdziła, że przedsiębiorstwo 
Motorola nadużywało dominującej pozycji, ubiegając się przed sądami w Niemczech o sądowy zakaz sprzedaży 
dla przedsiębiorstwa Apple na podstawie patentu koniecznego dla spełnienia normy, mimo że przedsiębiorstwo 
Apple było gotowe przyjąć licencję i warunki licencyjne określone przez niemieckie sądy. 

W podobnej sprawie Komisja uznała, że zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo Samsung w celu 
rozwiązania problemów w zakresie konkurencji wskazanych przez Komisję w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń 
z grudnia 2012 r. są prawnie wiążące. W ramach tych zobowiązań przedsiębiorstwo Samsung zobowiązuje się 
do tego, że przez okres pięciu lat nie będzie ubiegać się o nakazy sądowe w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym na podstawie żadnego ze swoich patentów koniecznych dla spełnienia normy, zarówno 
aktualnych, jak i przyszłych, odnoszących się do technologii stosowanych w smartfonach i tabletach, przeciwko 
jakiemukolwiek potencjalnemu licencjobiorcy, który zgodzi się przestrzegać określonego procesu w odniesieniu 
do ustalenia odpowiednich opłat licencyjnych na warunkach FRAND przez niezależną osobę trzecią. 

Wspomniane decyzje zapewniają wszystkim zainteresowanym stronom wytyczne dotyczące interpretacji 
przepisów unijnego prawa ochrony konkurencji w obszarze wzajemnej zależności między prawem patentowym, 
prawem konkurencji i standaryzacją. 

Trwające postępowania wyjaśniające w przedmiotowym sektorze obejmują rzekome praktyki 
stanowiące nadużycie stosowane przez przedsiębiorstwo Qualcomm, lidera w dziedzinie 
produktów i usług opartych na technologii bezprzewodowej. Przedmiotowymi produktami są 
odpowiadające za komunikację chipsety wykorzystywane w telefonach komórkowych i 
mobilnych urządzeniach szerokopasmowych. Postępowanie wyjaśniające, które nadal jest na 
etapie wstępnym, wzmacnia zaangażowanie Komisji w zapewnianie, aby rynki te 
pozostawały konkurencyjne. 

W nabierającej coraz większego znaczenia dziedzinie usług online Komisja kontynuowała 
prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego niektórych praktyk handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwo Google14. Komisja bada obawy dotyczące tego, że 
przedsiębiorstwo Google może nadużywać swojej pozycji dominującej na rynkach 
wyszukiwarek internetowych, umieszczania reklam związanych z wyszukiwaniem i 
pośrednictwa w reklamie związanej z wyszukiwaniem (tj. wyświetlania reklam 
przedsiębiorstwa Google związanych z wyszukiwaniem na stronach partnerów) w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zarzuty dotyczące innych aspektów związanych z 
wyszukiwarkami, takich jak prywatność i pluralizm mediów, nie są objęte postępowaniem 

                                                            
13 Sprawa AT.39939 Samsung – Stosowanie standardowych istotnych patentów UMTS, decyzja Komisji z dnia 
29 kwietnia 2014 r., dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939  
14 Więcej szczegółowych informacji dotyczących istoty sprawy i procedury postępowania wyjaśniającego w 
sprawie przedsiębiorstwa Google można znaleźć na stronie internetowej http:// 
ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
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wyjaśniającym, w którym skoncentrowano się wyłącznie na kwestiach związanych z 
konkurencją. 

Jednolity rynek cyfrowy wymaga również bezpiecznych i skutecznych płatności online. 
Głównym środkiem dokonywania płatności online są obecnie karty płatnicze, ale na rynki 
zaczynają wchodzić nowe metody. W odniesieniu do kart płatniczych Komisja kontynuuje 
prace w ramach reguł konkurencji mające na celu obniżenie opłat interchange (zob. sekcja 
dotycząca usług finansowych poniżej). Ponadto pod koniec 2014 r. osiągnięto porozumienie 
polityczne dotyczące rozporządzenia w sprawie opłat interchange, w którym wprowadzone 
zostaną niższe opłaty interchange za płatności dokonywane przez konsumentów kartami 
płatniczymi (oraz płatności przez telefon komórkowy i płatności online na podstawie kart 
płatniczych) na poziomach, które również zostały uzgodnione w ramach międzynarodowych 
programów kart płatniczych jako zobowiązania w zakresie postępowań egzekucyjnych 
związanych z ochroną konkurencji. 

Łączenie regulacji i egzekwowania reguł konkurencji w zakresie własności intelektualnej: 
osiągnięcia w zakresie prawa autorskiego, treści cyfrowych i porozumień o transferze 
technologii 

Komisja bada ramy prawne UE w zakresie prawa autorskiego, chcąc zapewnić, aby były one 
adekwatne w epoce cyfrowej. Kwestie związane z prawem autorskim mają kluczowe 
znaczenie dla tworzenia jednolitego rynku cyfrowego: decydenci muszą zapewnić, aby 
system praw, ograniczenia praw i ich egzekwowanie pozostawały odpowiednie i były 
dostosowane do nowego otoczenia. Omawiane kwestie obejmują terytorialność praw 
autorskich i możliwe sposoby przeciwdziałania jej negatywnemu wpływowi na jednolity 
rynek. 

W styczniu 2014 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające przeciwko 
szeregowi dużych amerykańskich studiów filmowych i europejskich nadawców płatnej 
telewizji. W ramach tego postępowania Komisja bada, czy określone klauzule dotyczące 
płatnej telewizji satelitarnej i płatnej telewizji internetowej uniemożliwiają konsumentom 
transgraniczny dostęp do płatnych programów telewizyjnych15. 

Pomoc w rozpowszechnianiu innowacji: nowe przepisy prawa ochrony konkurencji dotyczące porozumień 
o transferze technologii 

W marcu Komisja przyjęła nowe przepisy dotyczące przeprowadzania oceny porozumień o transferze 
technologii na podstawie przepisów unijnego prawa ochrony konkurencji. Przepisy te obejmują zmienione 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących porozumień o transferze technologii, w którym 
wyłącza się niektóre umowy licencyjne z zakresu stosowania art. 101 TFUE, oraz wytyczne dotyczące 
porozumień o transferze technologii, w których zapewnia się dalsze wskazówki w odniesieniu do stosowania 
reguł16. Nowe przepisy zastąpiły wcześniejsze rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących 
porozumień o transferze technologii i wytyczne z dnia 1 maja 2014 r. 

                                                            
15 Sprawa AT.40023 Transgraniczny dostęp do płatnych programów telewizyjnych, zob. IP/14/15 z dnia 13 
stycznia 2014 r., dokument dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm 
16 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii, Dz.U. L 93 z 
28.3.2014, s. 17, dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014. 
093.01.0017.01.POL i Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie stosowania art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do porozumień o transferze technologii, Dz.U. C 89 z 28.3.2014, s. 3, dostępny pod adresem: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.POL  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0017.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0017.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0017.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.POL
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Umowy licencyjne mogą przynosić gospodarce różnorakie korzyści, ponieważ: (i) przyczyniają się do 
rozpowszechniania innowacji; (ii) umożliwiają przedsiębiorstwom oferowanie nowych produktów i usług; (iii) 
pobudzają kolejne innowacje; (iv) zwiększają skuteczność środków zachęcających do badań i rozwoju poprzez 
tworzenie dodatkowych źródeł dochodów zapewniających zwrot kosztów. Zmieniony program nadal 
odzwierciedla to, że w większości przypadków udzielanie licencji sprzyja konkurencji. Nowe przepisy 
zapewniają przedsiębiorstwom lepsze wytyczne dotyczące sposobu, w jaki należy udzielać licencji, aby 
pobudzać innowacje i zachowywać równe warunki działania na jednolitym rynku. 

3. USPRAWNIANIE FUNKCJONOWANIA RYNKÓW ENERGII  

Energia stanowi niezbędny koszt produkcji we wszystkich sektorach gospodarki oraz 
znaczący wydatek dla gospodarstw domowych w UE. Przed rynkami energii stoją obecnie 
bardzo poważne wyzwania, z których najważniejsze obejmują niepełną integrację rynku, 
wysokie ceny detaliczne, obniżenie emisyjności i bezpieczeństwo dostaw energii. W swoich 
wytycznych politycznych przewodniczący Jean-Claude Juncker wezwał do przeprowadzenia 
reformy polityki energetycznej UE i przekształcenia jej w nową europejską unię 
energetyczną, koncentrując się na konieczności dywersyfikacji źródeł energii w UE, 
zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej 
i obniżenia poziomu zależności energetycznej kilku państw UE. Polityka konkurencji 
przyczyni się do realizacji tych celów. 

Ukierunkowanie wsparcia publicznego na wzmocnienie wewnętrznego rynku energii  

W kwietniu 2014 r. Komisja przyjęła nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę 
środowiska i cele związane z energią17, które weszły w życie w lipcu. 

Utrzymanie celów dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu i inwestycji w infrastrukturę: wytyczne 
w sprawie pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią 

W nowych wytycznych opisano sposób, w jaki Komisja przeprowadzi ocenę środków wsparcia zapewnianych 
przez państwa członkowskie mających na celu między innymi osiągnięcie założonych na 2020 r. celów 
dotyczących przeciwdziałania zmianie klimatu i celów w zakresie oszczędności energii i jednoczesne 
rozwiązanie problemu zakłóceń rynku, które mogą wynikać na przykład z dotacji przyznawanych na produkcję 
energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu w wytycznych promuje się stopniowe dążenie do wsparcia 
rynkowego w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych. W wytycznych zapewnia się również kryteria 
dotyczące sposobu, w jaki państwa członkowskie mogą zwolnić przedsiębiorstwa o dużej energochłonności, 
które są szczególnie narażone na konkurencję międzynarodową, z finansowania wsparcia na rzecz odnawialnych 
źródeł energii.  

Ponadto nowe wytyczne zawierają kryteria służące zapewnieniu, aby dotacje na infrastrukturę energetyczną 
minimalizowały zakłócenia i były przeznaczone przede wszystkim na projekty przyczyniające się do poprawy 
transgranicznych przepływów energii i promujące rozwój infrastruktury w mniej rozwiniętych regionach 
Europy. Kolejną nową cechą wytycznych jest dopuszczenie pomocy na zapewnienie odpowiedniej produkcji 
energii elektrycznej, w przypadku gdy istnieje ryzyko niewystarczającej zdolności w zakresie produkcji energii 
elektrycznej, w sposób minimalizujący zakłócenia rynku. 

Komisja uprościła także procedury wdrażania określonych środków pomocy państwa, 
włączając szereg kategorii środków ochrony środowiska i środków na cele związane z energią 
do zmienionego ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych18. Ułatwi to i 

                                                            
17 Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią 
w latach 2014–2020, Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 1, dokument dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX: 
52014XC0628(01)  
18 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1, 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL
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przyśpieszy wdrażanie tych środków przez ograny publiczne, ponieważ organy te nie muszą 
uzyskiwać wcześniejszej zgody Komisji. Nowe ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych obejmuje środki takie jak (w określonych okolicznościach) pomoc na 
infrastrukturę energetyczną, projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach, 
pomoc operacyjna na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, usuwanie zanieczyszczeń z 
zanieczyszczonych obszarów, recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. 

Nowe wytyczne dotyczące środowiska i energii nie obejmują zasad pomocy na energię 
jądrową, którą należy oceniać bezpośrednio w ramach przepisów dotyczących pomocy 
państwa określonych w Traktacie. Komisja zbadała plany Zjednoczonego Królestwa 
dotyczące udzielenia dotacji na budowę i eksploatację nowej elektrowni jądrowej Hinkley 
Point w Somerset i stwierdziła, że są one zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w 
Traktacie19. W trakcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego Zjednoczone Królestwo 
zgodziło się na znaczną modyfikację warunków finansowania projektu i wskazało, że 
wsparcie rozwiązałoby problem rzeczywistej niedoskonałości rynku. W rezultacie udzielona 
pomoc państwa pozostaje współmierna do założonego celu i minimalizuje zakłócenie 
konkurencji na jednolitym rynku. 

Tworzenie europejskiej unii energetycznej w oparciu o przystępne ceny energii i 
bezpieczeństwo dostaw energii 

Działania związane z egzekwowaniem przepisów prawa ochrony konkurencji w sektorze 
energetycznym przyczyniły się w szczególności do rozwiązania problemu wysokich cen 
energii poprzez zapobieganie segmentacji rynków i zwalczanie  przypadków postępowania o 
znamionach nadużycia lub zmowy, w szczególności na rynkach Europy Wschodniej i 
Środkowej. W marcu 2014 r. Komisja przyjęła dwie decyzje dotyczące giełd energii 
elektrycznej, czyli zorganizowanych rynków obrotu energią elektryczną, które mają 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego funkcjonowania rynków energii elektrycznej. 

W pierwszej decyzji Komisja nałożyła grzywnę na dwie giełdy energii elektrycznej, EPEX 
Spot i Nord Pool Spot (NPS), za to, że zgodziły się nie konkurować ze sobą w zakresie 
świadczonych przez nie usług obrotu energią elektryczną na rynku natychmiastowym w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym20. Obrót na rynku natychmiastowym oznacza obrót w 
krótkim czasie, np. w ciągu jednego dnia lub dwóch kolejnych dni. Naruszenie miało miejsce 
w latach 2011–2012 i zakończyło się, po tym jak Komisja i Urząd Nadzoru EFTA 
przeprowadziły niezapowiedziane kontrole w siedzibach przedsiębiorstw. 

Druga decyzja dotyczyła rumuńskiej giełdy energii elektrycznej OPCOM. Komisja nałożyła 
karę grzywny na OPCOM za nadużywanie dominującej pozycji na rynku rumuńskim poprzez 
stosowanie przez pięć lat praktyk uniemożliwiających przedsiębiorcom zajmującym się 
obrotem energią elektryczną prowadzącym działalność w UE, nie mającym jednak siedziby w 

                                                                                                                                                                                          
dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL  
19 Sprawa SA.34947 Zjednoczone Królestwo – Wsparcie na rzecz elektrowni jądrowej Hinkley Point C, zob. 
IP/14/1093 z dnia 8 października 2014 r., dokument dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-1093_en.htm 
20 Sprawa AT.39952 Giełdy energii, decyzja Komisji z dnia 5 marca 2014 r.; dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952
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Rumunii, wejście na giełdy energii elektrycznej w Rumunii oraz poprzez stosowanie praktyk 
tworzących sztuczne bariery wejścia21. 

W dniu 12 sierpnia Komisja wysłała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do Bułgarskiego 
Holdingu Energetycznego (BEH) dotyczące podejrzenia nadużycia pozycji dominującej na 
bułgarskim hurtowym rynku energii elektrycznej22. Komisja obawiała się, że BEH, 
zasiedziałe państwowe przedsiębiorstwo energetyczne zintegrowane pionowo z siedzibą w 
Bułgarii, może utrudniać konkurencję na nieregulowanym hurtowym rynku energii 
elektrycznej w Bułgarii poprzez nakładanie ograniczeń terytorialnych, w przypadkach w 
których energia elektryczna dostarczana przez BEH może być odsprzedawana. Takie 
zachowanie, jeżeli jest utrwalone, może potencjalnie skutkować zakłóceniem podziału energii 
elektrycznej w ramach jednolitego rynku, wpływając na płynność i skuteczność rynków 
energii elektrycznej i zwiększając sztuczne bariery w handlu między Bułgarią i innymi 
państwami członkowskimi. 

W oddzielnym postępowaniu wyjaśniającym Komisja sprawdza, czy BEH, jego spółka 
zależna Bulgargaz odpowiedzialna za dostawy gazu i jego spółka zależna Bulgartransgaz 
odpowiedzialna za infrastrukturę gazową mogą utrudniać konkurentom dostęp do kluczowej 
infrastruktury gazowej w Bułgarii, z naruszeniem przepisów unijnego prawa ochrony 
konkurencji23. 

Komisja kontynuowała także postępowanie wyjaśniające w sprawie przedsiębiorstwa 
Gazprom w związku z praktykami cenowymi i potencjalnym podziałem rynków w 
odniesieniu do dostaw gazu do Europy Środkowej i Wschodniej24. Inne aktualnie prowadzone 
postępowanie wyjaśniające dotyczy potencjalnie nielegalnych praktyk związanych z 
poziomami referencyjnymi dla cen produktów naftowych i biopaliw określonymi przez 
agencję Platts sporządzającą sprawozdania dotyczące cen25. 

Komisja nadal uważnie przygląda się rynkom energii, także korzystając ze swoich narzędzi w 
zakresie pomocy państwa i kontroli połączeń. W szczególności Komisja upewnia się, czy 
potężni uczestnicy wyższego szczebla nie podejmują prób przeprowadzenia integracji z 
uczestnikami niższego szczebla, a przez to znacznego zacieśnienia kontroli nad łańcuchem 
wartości. Przykładowo przeprowadzono wyczerpujące postępowanie wyjaśniające, które 
dotyczyło proponowanego przejęcia przez francuskiego zasiedziałego operatora energii 
elektrycznej EDF przedsiębiorstwa Dalkia świadczącego usługi w zakresie zarządzania i 
konserwacji budynków. Komisja bezwarunkowo zatwierdziła tę transakcję, po tym jak została 
przekonana, że EDF nie wykorzysta swojej dominującej pozycji w obszarze dostaw energii 

                                                            
21 Sprawa AT.39984 OPCOM / Romanian Power Exchange, decyzja Komisji z dnia 5 marca 2014 r.; dokument 
dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39984  
22 Sprawa AT.39767 Energia elektryczna dostarczana przez BEH, zob. IP/14/922 z dnia 12 sierpnia 2014 r.; 
dokument dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm  
23 Sprawa AT.39849 Gaz dostarczany przez BEH, zob. IP/13/656 z dnia 5 lipca 2013 r.; dokument dostępny pod 
adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_en.htm 
24 Sprawa AT.39816 Dostawa gazu ze złóż do Europy Środkowej i Wschodniej, zob. IP/12/937 z dnia 4 
września 2012 r.; dokument dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-
937_en.htm?locale=en 
25Sprawa AT.40054 Rynek ropy i rynek biopaliw, zob. MEMO/13/435 z dnia 14 maja 2013 r.; dokument 
dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm i MEMO/14/581 z dnia 9 
października 2014 r.; dokument dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-
581_en.htm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39984
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm
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elektrycznej na rynkach zarządzania i konserwacji budynków26. W obszarze pomocy państwa 
Komisja zatwierdziła w lipcu 2014 r. środek Zjednoczonego Królestwa mający na celu 
zapewnienie odpowiedniej produkcji energii elektrycznej za pomocą powszechnego na rynku 
mechanizmu zdolności wytwórczych27. 

4. BUDOWANIE UCZCIWSZEGO I BARDZIEJ PRZEJRZYSTEGO SEKTORA 
FINANSOWEGO W CELU UTWORZENIA WARUNKÓW GENERUJĄCYCH 
WZROST GOSPODARCZY 

Egzekwowanie reguł konkurencji w sektorze usług finansowych było najważniejszym 
priorytetem Komisji od początku kryzysu. Wykonano wiele pracy na rzecz poprawy regulacji 
i nadzoru w sektorze bankowym i zapewnienia, aby sektor bankowy funkcjonował 
prawidłowo w zakresie zapewniania środków finansowych na działalność gospodarczą. 
Polityka konkurencji odgrywa główną rolę w osiąganiu bardziej przejrzystego i stabilnego 
sytemu finansowego. 

Sektor bankowy o umocnionej i stabilniejszej pozycji wspierający ożywienie gospodarcze 

Aby sprostać wyzwaniu przywrócenia stabilności finansowej w strefie euro w 2012 r. 
Komisja rozpoczęła tworzenie unii bankowej. 

Ustanowienie unii bankowej 

W 2014 r. poczyniono znaczne postępy w tym zakresie. W dniu 4 listopada 2014 r. zaczął w pełni funkcjonować 
jednolity mechanizm nadzorczy w odniesieniu do banków strefy euro. Jednolity mechanizm nadzorczy jest 
nowym systemem nadzoru bankowego przeznaczonym dla państw członkowskich należących do strefy euro i 
dla tych wszystkich państw, które postanowią dołączyć do unii bankowej. Mechanizm ten służy sprawdzaniu, 
czy banki przestrzegają unijnych przepisów dotyczących sektora bankowego, i rozwiązywaniu problemów na 
wczesnym etapie. Europejski Bank Centralny nadzoruje bezpośrednio 120 największych grup bankowych, które 
pod względem aktywów reprezentują 82 % sektora bankowego strefy euro. Krajowe organy sprawujące nadzór 
kontynuują monitorowanie pozostałych banków w ścisłej współpracy z EBC. W ramach jednolitego 
mechanizmu nadzorczego przeprowadzano kompleksową ocenę obejmującą ocenę jakości aktywów i test 
warunków skrajnych (przy czym test warunków skrajnych koordynował Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, 
EUNB) w celu uzyskania całościowego obrazu sytuacji banków, które są objęte nadzorem sprawowanym w 
ramach tego mechanizmu. 

Jednolity mechanizm nadzorczy stanowi jeden z dwóch filarów unii bankowej UE wraz z jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie 
ustanawiające ten drugi mechanizm w kwietniu 2014 r. Wspomniane rozporządzenie ma zastosowanie do strefy 
euro i innych państw, które chcą dołączyć, i weszło w życie dnia 1 stycznia 2015 r. Jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowi uzupełnienie dla jednolitego mechanizmu nadzorczego i 
zapewnia, aby, w przypadku gdy bank objęty jednolitym mechanizmem nadzorczym boryka się z poważnymi 
problemami, istniała możliwość skutecznego przeprowadzenia jego restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
przy minimalnych kosztach ponoszonych przez podatników i gospodarkę realną. Zasady pomocy państwa nadal 
mają zastosowanie zarówno poza restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, jak i w jej ramach, w tym w 
odniesieniu do wykorzystywania krajowych funduszy na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i 
przyszłych jednolitych funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w celu zapewnienia równego 
traktowania i równych warunków działania na jednolitym rynku.  

                                                            
26 Sprawa M.7137 EDF/Dalkia we Francji, decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2014 r.; dokument dostępny pod 
adresem: http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137  
27 Sprawa SA.35980 Zjednoczone Królestwo – Brytyjski rynek zdolności wytwórczych, zob. IP/14/865 z dnia 23 
lipca 2014 r.; dokument dostępny pod adresem: http://europa.eu/ 
rapid/press-release_IP-14-865_en.htm  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_en.htm
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Kontrola pomocy państwa nadal zabezpieczała spójną politykę reagowania na wyzwania 
finansowe, w znaczy sposób przyczyniając się do zmniejszenia zakłóceń konkurencji na 
jednolitym rynku i jednoczenie ograniczając wykorzystywanie pieniędzy podatników do 
niezbędnego minimum. 

W 2014 r. Komisja przyjęła szereg decyzji dotyczących poszczególnych banków oraz 
programów gwarancji i pomocy na utrzymanie płynności finansowej. Ponadto Komisja 
kontynuowała przeprowadzanie oceny w odniesieniu do szeregu banków rozwoju, które 
zyskały na znaczeniu w świetle powstałych w następstwie kryzysu ograniczeń banków 
komercyjnych w zakresie udzielania pożyczek. Celem zasad pomocy państwa jest 
zapewnienie, aby banki rozwoju realizowały swoją rolę w zakresie wnoszenia wkładu do 
programu UE na rzecz wzrostu gospodarczego bez powodowania nieuzasadnionych zakłóceń 
konkurencji. Na przykład w przypadku British Business Bank Komisja zgodziła się na 
utworzenie zintegrowanej jednostki zarządzającej dostępem MŚP do programów 
finansowania w Zjednoczonym Królestwie28. W Portugalii Komisja zatwierdziła utworzenie 
Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD)29, instytucji finansowania rozwoju, i 
pierwszy etap jej działań. IFD będzie zarządzała europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi przydzielonymi Portugalii na okres finansowania 2014–2020 oraz zwrotami z 
programów finansowanych w ramach tych funduszy, a także będzie przekazywała te fundusze 
i zwroty. 

Kontrola pomocy państwa miała także szczególne znaczenie w kontekście programów 
gospodarczych i finansowych w Grecji, na Cyprze i w Portugalii (Portugalia zakończyła 
program w maju) oraz w Irlandii i Hiszpanii, które otrzymywały wsparcie finansowe do 2013 
r. 

Zwiększanie przejrzystości na rynkach instrumentów finansowych: działania na rzecz 
egzekwowania przepisów i starania na rzecz prawnego uregulowania sytuacji 

W październiku Komisja przyjęła dwie ważne decyzje w sprawach kartelowych dotyczące 
instrumentów pochodnych na stopę procentową franka szwajcarskiego. Pierwsza decyzja 
dotyczyła dwóch banków, RBS i JP Morgan, uczestniczących między marcem 2008 r. a 
lipcem 2009 r. w dwustronnym kartelu utworzonym niezgodnie z prawem w celu wywarcia 
wpływu na poziom referencyjnej stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego30. Komisja nałożyła 
grzywny o łącznej wartości blisko 62 mln EUR. W drugiej decyzji na banki RBS, UBS, JP 
Morgan i Crédit Suisse nałożono grzywnę o łącznej wartości 32 mln EUR za utworzenie 
kartelu dotyczącego różnicy pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży instrumentów 
pochodnych na stopę procentową franka szwajcarskiego w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym31. W obu przypadkach banki zgodziły się postępować zgodnie z decyzją 

                                                            
28 Sprawa SA.36061 UK Business Bank; decyzja Komisji z dnia 15 października 2014 r.; dokument dostępny 
pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061 
29 Sprawa SA.37824 Portugalska instytucja finansowania rozwoju; decyzja Komisji z dnia 28 października 2014 
r.; dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824 
30 Sprawa AT.39924 Instrumenty pochodne na stopę procentową franka szwajcarskiego, decyzja Komisji z dnia 
21 października 2014 r., zob. IP/14/1189, dokument dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-1189_en.htm 
31 Sprawa AT.39924 Instrumenty pochodne na stopę procentową franka szwajcarskiego, decyzja z dnia 21 
października 2014 r., zob. IP/14/1190, dokument dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
14-1190_en.htm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm
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Komisji. Komisja przyjęła kolejne dwie decyzje w sprawach kartelowych związane z 
manipulacją wskaźnikami finansowymi w 2013 r.32.  

W obszarze regulacji finansowych w maju przyjęto dyrektywę w sprawie rynków 
instrumentów finansowych (MiFD II)33 i rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (MiFR)34. Środki te stanowią część unijnego programu działań w dziedzinie 
regulacji sektora finansowego zmierzającego do przeprowadzenia reformy sektora 
finansowego UE i realizacji zobowiązań podjętych na forum G20 w celu regulacji mniej 
uregulowanych części systemu finansowego. Celem nowych przepisów jest zwiększenie 
skuteczności, odporności i przejrzystości rynków finansowych. Przepisy te poprawią także 
warunki konkurencji w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i ich rozliczania poprzez 
ustanowienie zharmonizowanego systemu unijnego w odniesieniu do dostępu na 
niedyskryminujących warunkach do systemów obrotu, kontrahentów centralnych i poziomów 
odniesienia do celów handlowych i rozliczeniowych. 

Promowanie zdrowej konkurencji w sektorze płatności na korzyść europejskich konsumentów 

Płatności kartą odgrywają kluczową rolę w realizacji zwykłych zakupów, zakupów 
transgranicznych i zakupów internetowych. Ponad 40 % płatności niegotówkowych 
realizowanych przez europejskich konsumentów i europejskie przedsiębiorstwa 
dokonywanych jest za pośrednictwem kart płatniczych. Zakłócenia konkurencji związane z 
płatnościami mogą zatem utrudnić funkcjonowanie jednolitego rynku i w znacznym stopniu 
działać na szkodę europejskich konsumentów. Egzekwowanie przepisów prawa ochrony 
konkurencji w dalszym ciągu zapobiegało antykonkurencyjnym modelom biznesu opartym na 
wielostronnych opłatach interchange. Wielostronne opłaty interchange są opłatami 
międzybankowymi pokrywanymi przez bank osób prowadzących handel detaliczny 
(świadczący usługę acquiringu) na rzecz banku posiadacza karty (wydającego kartę). Banki 
świadczące usługę acquiringu przenoszą zwykle te opłaty na osoby prowadzące handel 
detaliczny, a te z kolei przenoszą je na swoich klientów w formie wyższych cen za 
sprzedawane towary i usługi. 

W lutym Komisja nadała prawnie wiążący charakter zobowiązaniom zaproponowanym przez 
przedsiębiorstwo Visa Europe dotyczącym znacznego ograniczenia wielostronnych opłat 
interchange w odniesieniu do płatności kartą kredytową oraz zmiany przepisów w celu 
ułatwienia konkurencji transgranicznej35. Pułap dla wielostronnych opłat interchange dla kart 
kredytowych określono na 0,3 % w odniesieniu do wszystkich transakcji dokonywanych przy 

                                                            
32 W grudniu 2013 r., w ramach postępowania ugodowego, Komisja nałożyła grzywnę o łącznej wartości 1,7 mld 
EUR na 8 banków za uczestnictwo w kartelach na rynkach pochodnych instrumentów finansowych. Komisja 
wszczęła także postępowanie wyjaśniające przeciwko bankom Crédit Agricole, HSBC i JPMorgan w marcu 
2013 r. w związku z podejrzeniem udziału w kartelu dotyczącym instrumentów pochodnych na stopę 
procentową euro. Postępowanie to jest kontynuowane w ramach standardowego (a nie ugodowego) 
postępowania. W dniu 20 maja 2014 r. do trzech banków wysłano pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. 
33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Dz.U. L 173 z 
12.6.2014, s. 349; dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.POL  
34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012, Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84; 
dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0600  
35 Sprawa AT.39398 Visa MIF, decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2014 r.; dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/ 
competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0600
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf
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użyciu konsumenckich kart kredytowych, co stanowi ograniczenie w wysokości 40–60 %36. 
Przedsiębiorstwo Visa Europe zobowiązało się także do zastosowania ograniczonych 
transgranicznych opłat międzybankowych (0,3 % w przypadku transakcji kredytowych i 0,2 
% w przypadku transakcji debetowych), w przypadku gdy agenci rozliczeniowi oferują swoje 
usługi w innych państwach. Istniejący system wymagałby, aby agenci stosowali lokalne 
stawki obowiązujące w państwie, w którym świadczą usługi, co wydawało się wprowadzać 
sztuczny podział jednolitego rynku. Komisja kontynuuje postępowanie wyjaśniające 
przeciwko przedsiębiorstwom Visa Inc. i Visa International w związku z międzyregionalnymi 
(międzynarodowymi) opłatami międzybankowymi, które mają zastosowanie, w przypadku 
gdy posiadacze karty z obszaru nienależącego do obszaru działalności przedsiębiorstwa Visa 
Europe korzystają z karty kredytowej Visa w celu dokonania zakupów w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym. Opłaty te określają przedsiębiorstwa Visa Inc. i Visa International, 
a nie Visa Europe.  

Aktualnie Komisja prowadzi także postępowanie w sprawie międzyregionalnych 
(międzynarodowych) opłat międzybankowych nakładanych przez przedsiębiorstwo 
MasterCard i jego przepisów związanych z transgranicznym świadczeniem usługi acquiringu. 
Jednocześnie Rada i Parlament pracowały nad przepisami zapewniającymi jasność w 
odniesieniu do modeli opłat, zasad biznesowych i ułatwiania wejścia na rynek przez 
dostawców usług płatniczych niebędący bankami w oparciu o dwa wnioski Komisji: pierwszy 
dotyczący rozporządzenia w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji 
płatniczych realizowanych w oparciu o kartę37 i drugi dotyczący zmiany dyrektywy w 
sprawie usług płatniczych38. Po tym jak w kwietniu Parlament Europejski przyjął 
sprawozdania dotyczące obu wniosków, pod koniec 2014 r. Rada przyjęła podejście ogólne w 
odniesieniu do obu dokumentów. 

Orzecznictwo dotyczące egzekwowania przepisów prawa ochrony konkurencji: wyrok w sprawie 
MasterCard 

We wrześniu Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał wyrok Komisji w sprawie MasterCard (sprawa C-382/12P). 
Trybunał potwierdził, że wielostronne opłaty interchange stanowiły ograniczenie konkurencji z naruszeniem 
przepisów unijnego prawa ochrony konkurencji. Wspomniany wyrok ma szczególne znaczenie, ponieważ 
stanowi zatwierdzenie ponad dwudziestoletniej pracy Komisji i krajowych organów ds. konkurencji zmierzającej 
do utworzenia dobrze funkcjonującego rynku kart płatniczych w UE, ponieważ w tym wyroku potwierdzono, że 
rozliczanie wielostronnych opłat interchange wchodzi w zakres reguł konkurencji. 

5. ZWIĘKSZANIE KONKURENCYJNOŚCI EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU 

Polityka konkurencji i polityka przemysłowa stanowią dwie strony tego samego medalu: obie 
podnoszą efektywność europejskich przedsiębiorstw i przygotowują je do krajowej i globalnej 
konkurencji. 

                                                            
36 W grudniu 2010 r. Komisja nadała prawnie wiążący charakter zobowiązaniom zaproponowanym przez 
przedsiębiorstwo Visa Europe dotyczącym ograniczenia wielostronnych opłat interchange w odniesieniu do 
płatności kartą debetową i wprowadzenia różnych zasad w zakresie przejrzystości. Zobowiązania te wygasły w 
grudniu 2014 r. 
37 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w 
odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, COM(2013) 550 final, 2013/0265 (COD) 
z dnia 24 lipca 2013 r.; dokument dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:PL:HTML  
38 Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, COM(2013) 547 
final z dnia 24 lipca 2013 r.; dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX: 
52013PC0547 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:PL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:52013PC0547
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:52013PC0547
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:52013PC0547
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Ukierunkowywanie zasobów publicznych na uwalnianie potencjału wzrostu gospodarczego 
UE: inicjatywa w zakresie unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa 

W styczniu przyjęto nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz finansowania 
ryzyka, dając państwom UE lepsze narzędzia ułatwiające dostęp do finansowania dla 
europejskich MŚP i spółek o średniej kapitalizacji na wczesnych etapach rozwoju39. Nowe 
wytyczne zapewniają państwom członkowskim większe możliwości udzielania pomocy, 
szerszy zakres instrumentów finansowych i możliwość zastosowania wyższego progu 
dostosowanego do faktycznej sytuacji na rynku. Wytyczne w sprawie pomocy państwa na 
rzecz finansowania ryzyka stanowią część inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie 
pomocy państwa40, tj. kompleksowej reformy kontroli pomocy państwa mającej na celu 
wspieranie wzrostu gospodarczego i przyczynianie się do realizacji innych celów leżących we 
wspólnym interesie. 

Jednym z tych celów jest promowanie badań i innowacji, ale wysoce innowacyjne projekty 
często wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą nie zostać zrealizowane ze względu na luki w 
finansowaniu. W maju Komisja przyjęła nowe zasady mające na celu ułatwienie 
przyznawania pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną41. Nowe zasady 
ramowe pomogą przezwyciężyć możliwe luki w finansowaniu, promując inteligentniejsze 
wykorzystywanie zasobów publicznych i ograniczając biurokrację poprzez zastosowanie 
wyłączeń grupowych w odniesieniu do znaczącej części tej pomocy. Podobnie celem 
projektów w zakresie ekoinnowacji jest zwykle przeciwdziałanie podwójnej niedoskonałości 
rynku związanej z wyższym ryzykiem innowacji i z aspektem środowiskowym projektu. 
Takie inwestycje mogą otrzymać wyższą intensywność pomocy, a w ramach nowych 
wytycznych dotyczących środków pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią 
zastosowanie ma to w szczególności w odniesieniu do środków na rzecz efektywnej 
gospodarki zasobami.  

Finansowanie dużych i ryzykownych projektów transgranicznych, takich jak budowa 
infrastruktury na dużą skalę i wdrażanie innych ambitnych projektów, może przywrócić 
inwestycje, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie oraz zwiększyć 
konkurencyjność UE. W ramach unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa 
Komisja przyjęła komunikat dotyczący ważnych projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania42 otwierający nowe możliwości dla państw 
członkowskich w zakresie finansowania projektów, w przypadku których niezbędna wydaje 
się współpraca na szczeblu UE między poszczególnymi sektorami.  

                                                            
39 Komunikat Komisji, Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie 
finansowania ryzyka, Dz.U. C 19 z 22.1.2014, s. 4; dokument dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04) 
40 W celu uzyskania większej liczby informacji na temat inicjatywy, zob. 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html 
41 Komunikat Komisji, Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i 
innowacyjną, Dz.U. C 198 z 27.6.2014, s. 1; dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=uriserv: 
OJ.C_.2014.198.01.0001.01.POL 
42 Komunikat Komisji, Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie 
realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania; Dz.U. C 188 z 
20.6.2014, s. 4; dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.POL  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.POL
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W listopadzie przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego 
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)43 w celu zwiększenia inwestycji w 
Europie poprzez przeznaczenie 315 mld EUR na inwestycje. W celu maksymalnego 
zwiększenia wpływu takich inwestycji Komisja opracuje zestaw podstawowych warunków do 
celów oceny pomocy państwa, które każdy projekt będzie musiał spełnić, aby kwalifikować 
się do wsparcia z funduszu44. Jeżeli projekt spełni kryteria i otrzyma wsparcie z funduszu, 
wszelkie krajowe wsparcie uzupełniające zostanie ocenione w ramach uproszczonej i 
przyspieszonej oceny pomocy państwa, przy czym jedynym dodatkowym aspektem, który 
Komisja zweryfikuje, będzie proporcjonalność wsparcia publicznego (brak nadmiernej 
rekompensaty). 

W 2014 r. Komisja zakończyła także przegląd wytycznych dotyczących pomocy państwa na 
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji45. Celem nowych wytycznych jest zapewnienie, aby zasoby były wykorzystywane w 
bardziej efektywny sposób i w mniejszym zakresie wiązały się z zakłóceniami rynku oraz aby 
były przeznaczone na pomoc państwa, w przypadkach w których taka pomoc naprawdę jest 
potrzebna. 

Aby zapewnić realizację celów wyznaczonych w nowych wytycznych, również w ramach 
unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa podkreślono przekrojowe zasady i 
praktyki. Państwa członkowskie będą lepiej rozumiały koszty i korzyści związane ze swoimi 
interwencjami dzięki wprowadzeniu wymogu w zakresie przeprowadzania oceny ex-post w 
odniesieniu do dużych programów w ramach ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych realizowanych w zakresie niektórych kategorii pomocy i w odniesieniu do 
programów zgłoszonych w ramach nowych wytycznych. Ponadto wprowadzono także 
wymóg większej przejrzystości. 

Nowe ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, którego celem jest wsparcie środków 
pomocy zwiększających wzrost gospodarczy 

Dużym osiągnięciem inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa jest zmienione ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, które zapewnia państwom członkowskim znacznie większe 
pole manewru przy opracowywaniu i wdrażaniu środków pomocy. Od dnia 1 lipca 2014 r. państwa 
członkowskie mają możliwość zapewniania większego zakresu środków i wyższych kwot pomocy bez 
obowiązku zgłaszania ich Komisji do wcześniejszego zatwierdzenia. Przewiduje się, że trzy czwarte środków 
pomocy państwa i około dwóch trzecich kwot pomocy mogłoby zostać objęte zakresem nowego ogólnego 

                                                            
43 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Plan 
inwestycyjny dla Europy, COM(2014) 903 final, 26.11.2014 r.; dokument dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1427812242523&uri=CELEX:52014DC0903 i wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013; COM(2015) 10 
final, 2015/0009 (COD), 13.1.2015 dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX: 
52015PC0010  
44 Aby zapewnić zgodność inwestycji infrastrukturalnych i projektów wspieranych w ramach tej inicjatywy z 
zasadami pomocy państwa, należy zadbać, aby projekty odnosiły się do niezaspokojonych potrzeb (tj. nie 
powielały istniejącej infrastruktury), przyciągały w możliwie jak największym stopniu finansowanie prywatne 
oraz nie prowadziły do wyparcia prywatnego finansowania infrastruktury. Wspierane projekty powinny być 
zasadniczo dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym dla konkurujących ze sobą podmiotów, na 
sprawiedliwych, rozsądnych i odpowiednich warunkach, tak aby uniknąć tworzenia barier wejścia. 
45 Komunikat Komisji, Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw 
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, Dz.U. C 249 z 31.7.2014, s. 1; dokument dostępny pod 
adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.POL  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1427812242523&uri=CELEX:52014DC0903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1427812242523&uri=CELEX:52014DC0903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX:52015PC0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX:52015PC0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX:52015PC0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.POL
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rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, co skutkowałoby szybszym dostępem do pomocy uznawanej za 
zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

Zapewnianie przemysłowi dostępu do właściwie wycenionych nakładów poprzez zwalczanie 
karteli i zapobieganie osłabieniu konkurencyjności wynikającemu z połączeń 

Dobrze ukierunkowane wsparcie publiczne może pomóc zwalczać niedoskonałości rynku, ale 
dostęp do właściwie wycenionych nakładów ma równie ważne znaczenie, w szczególności w 
erze globalnej konkurencji. Kartele często dotyczą produktów pośrednich, które mogą 
stanowić istotne nakłady dla przemysłu, dlatego też kartele mogą wpływać na 
konkurencyjność europejskiego przemysłu. Egzekwowanie reguł konkurencji w 2014 r. było 
ukierunkowane na szereg takich karteli. 

W sektorze części samochodowych w 2014 r. Komisja ukarała grzywną dwa kartele w 
następstwie sprawy z 2013 r. dotyczącej zespołów przewodów instalacji elektrycznych46. W 
styczniu Komisja nałożyła karę grzywny o łącznej wartości 114 mln EUR na czterech dużych 
producentów elastycznej pianki poliuretanowej wykorzystywanej w materacach, sofach i 
fotelach samochodowych – Vita, Carpenter, Recticel i Eurofoam47. W marcu na dwa 
przedsiębiorstwa europejskie (SKF i Schaeffler) i na cztery przedsiębiorstwa japońskie 
(JTEKT, NSK, NFC i NTN razem z jego francuską spółką zależną NTN-SNR) nałożono karę 
grzywny o łącznej wartości 953 mln EUR w związku z utworzeniem kartelu na rynku łożysk 
dla motoryzacji48. Łożyska dla motoryzacji są łożyskami wykorzystywanymi przez 
producentów samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i części samochodowych w 
celu ograniczenia tarcia między ruchomymi częściami wewnątrz pojazdu. 

W kwietniu Komisja uznała, że przedsiębiorstwa Ervin, Winoa, Metalltechnik Schmidt i 
Eisenwerk Würth uczestniczyły w kartelu w celu koordynowania cen stalowych materiałów 
ściernych w Europie i nałożyła na nie grzywnę o łącznej wartości ponad 30 mln EUR49. 
Stalowe materiały ścierne są luźnymi stalowymi cząstkami wykorzystywanymi do 
czyszczenia i udoskonalania powierzchni metalowych w sektorze stalowym, 
motoryzacyjnym, metalurgicznym i petrochemicznym. 

Komisja nałożyła także grzywnę o łącznej wartości bliskiej 302 mln EUR na jedenaście 
przedsiębiorstw działających w sektorze produkcji podziemnych i podmorskich kabli 
elektroenergetycznych wysokiego napięcia za to, że podzieliły między sobą rynki i 
klientów50. Kable elektroenergetyczne są wykorzystywane do przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej i są położone pod ziemią albo pod wodą. Zwykle są one wykorzystywane 
do łączenia zdolności wytwórczej (w szczególności zdolności opartej na odnawialnych 
źródłach energii) z siecią elektroenergetyczną lub do wzajemnego łączenia sieci 
                                                            
46 Sprawa AT.39748 Zespoły przewodów instalacji elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, decyzja 
Komisji z dnia 10 lipca 2013 r.; dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748  
47 Sprawa AT.39801 Pianka poliuretanowa, decyzja Komisji z dnia 29 stycznia 2014 r., dokument dostępny 
pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801  
48 Sprawa AT.39922 Łożyska dla motoryzacji, decyzja Komisji z dnia 19 marca 2014 r.; dokument dostępny pod 
adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922  
49 Sprawa AT.39792 Stalowe materiały ścierne, decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r.; dokument dostępny 
pod adresem: http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792   
50 Sprawa AT.39610 Kable elektroenergetyczne, decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r.; dokument dostępny 
pod adresem: http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610   

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610
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energetycznych położonych w różnych państwach. Cena takich kabli ma zatem bezpośrednie 
znaczenie dla odbiorców energii elektrycznej. 

We wrześniu Komisja nałożyła karę grzywny na przedsiębiorstwa Infineon, Philips, Samsung 
i Renesas (które w tamtym czasie było spółką joint venture utworzoną przez przedsiębiorstwa 
Hitachi i Mitsubishi) w związku z uczestnictwem w kartelu dotyczącym czipów do kart 
inteligentnych obejmującym cały EOG51. Czipy do kart inteligentnych są wykorzystywane w 
kartach SIM do telefonów komórkowych, w kartach bankowych, dowodach tożsamości i 
paszportach, kartach do płatnej telewizji, a także mają szereg innych zastosowań. Komisja 
nałożyła grzywny o łącznej wartości 138 mln EUR. 

Aktualnie prowadzone jest ważne postępowanie wyjaśniające, które dotyczy sektora 
samochodów ciężarowych. Komisja ma obawy, że niektórzy producenci ciężkich i średnich 
samochodów ciężarowych prawdopodobnie uzgodnili lub koordynowali swoją politykę 
cenową w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W listopadzie wysłano zaangażowanym 
przedsiębiorstwom pisemne zgłoszenie zastrzeżeń52. 

Ponadto egzekwowanie przepisów unijnego prawa ochrony konkurencji zapobiega 
wykluczaniu konkurentów z rynku przez dominujące przedsiębiorstwa, co jest szczególnie 
ważne dla niewielkich uczestników rynku takich jak MŚP. MŚP mogą również korzystać ze 
szczegółowych przepisów, w których wzięto pod uwagę ich charakterystyczne cechy oraz 
ważny wkład na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. W czerwcu Komisja 
przyjęła zmienione zawiadomienie w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu 
(„zawiadomienie de minimis”)53, które zapewnia ochronę w odniesieniu do porozumień o 
mniejszym znaczeniu zawieranych między przedsiębiorstwami, których łączny udział w 
rynku utrzymuje się na poziomie poniżej określonych progów. Uznaje się, że takie 
porozumienia nie mają żadnego odczuwalnego wpływu na konkurencję. Aby ułatwić 
przedsiębiorstwom ustalenie, czy zawarte przez nich porozumienia są objęte ochroną 
określoną w zawiadomieniu de minimis, Komisja również opublikowała wytyczne. 

Komisja zwracała także uwagę na to, aby producenci ważnych nakładów nie uzyskiwali 
możliwości podnoszenia cen powyżej konkurencyjnych poziomów poprzez połączenia 
przedsiębiorstw. W wyniku szczegółowego postępowania wyjaśniającego Komisja 
zatwierdziła proponowaną spółkę joint venture między przedsiębiorstwami Ineos i Solvay na 
mocno skoncentrowanym rynku polichlorku winylu, ale postawiła warunek, że strony 
dokonają zbycia znacznego pakietu aktywów związanych z produkcją na rzecz konkurenta54. 

                                                            
51 Sprawa AT.39574 Czipy do kart inteligentnych, decyzja Komisji z dnia 3 września 2014 r.; dokument 
dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574  
52 Sprawa AT.39824 Samochody ciężarowe, zob. IP/14/2002 z dnia 20 listopada 2014 r.; dokument dostępny 
pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm  
53 Komunikat Komisji, Zawiadomienie w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu, które nie ograniczają 
odczuwalnie konkurencji na mocy art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zawiadomienie 
de minimis), Dz.U. C 291 z 30.8.2014, s. 1; dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1431524504413&uri=CELEX: 
52014XC0830%2801%29  
54 Sprawa M.6905 INEOS/Solvay/JV, decyzja Komisji z dnia 8 maja 2014 r.; dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1431524504413&uri=CELEX:52014XC0830(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1431524504413&uri=CELEX:52014XC0830(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1431524504413&uri=CELEX:52014XC0830(01)
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905
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6 PRZYCZYNIANIE SIĘ KONTROLI POMOCY PAŃSTWA DO ZAPEWNIENIA 
SPRAWIEDLIWEGO OBCIĄŻENIA PODATKOWEGO DLA WSZYSTKICH 

Dochody podatkowe w UE odpowiadają za około 90 % całkowitych dochodów rządowych55. 
W bieżącym kontekście gospodarczym dokonywanie przez podatników nałożonych na nich 
płatności ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Uczciwa konkurencja 
podatkowa ma także zasadnicze znaczenie dla integralności jednolitego rynku i utrzymania 
równych warunków działania dla europejskich przedsiębiorstw. W swoich wytycznych 
politycznych przewodniczący Jean-Claude Juncker stwierdził, że „nie naruszając kompetencji 
państw członkowskich w kwestii systemów opodatkowania, powinniśmy jednak nasilić 
starania, aby walczyć z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, tak aby każdy 
wnosił odpowiedni wkład”. 

UE nie posiada bezpośredniego organu sprawującego kontrolę nad krajowymi systemami 
podatkowymi, ale Komisja może badać, czy określone systemy podatkowe stanowią 
niezgodną z prawem pomoc państwa na rzecz przedsiębiorstw poprzez przyznawanie im 
selektywnych korzyści podatkowych. W ramach pomocy państwa Komisja poddaje w 
wątpliwość zgodność niektórych praktyk podatkowych przyjętych przez duże wielonarodowe 
przedsiębiorstwa w kontekście agresywnego planowania podatkowego. 

Agresywne planowanie podatkowe polega na wykorzystywaniu technicznych aspektów 
systemu podatkowego – lub rozbieżności między systemami podatkowymi – w celu 
zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Agresywne planowanie podatkowe może przyjąć 
wiele form, w tym formę wykorzystywania interpretacji indywidualnych. Same interpretacje 
indywidualne nie stanowią problemu: są to pisemne opinie administracji podatkowych, w 
których wyjaśnia się, w jaki sposób obliczane będą podatki od osób prawnych, i które 
sporządza się na wniosek poszczególnych przedsiębiorstw.  

Interpretacje indywidualne są wykorzystywane w szczególności do potwierdzania 
porozumień dotyczących cen transferowych. Ceny transferowe są cenami ustalanymi w 
odniesieniu do transakcji handlowych realizowanych między różnymi podmiotami z tej samej 
grupy przedsiębiorstw, w szczególności są to ceny określane w odniesieniu do towarów 
sprzedawanych lub usług świadczonych przez jeden podmiot z grupy przedsiębiorstw na 
rzecz innego podmiotu z tej samej grupy. W związku z tym ceny transferowe wpływają na 
podział dochodów do opodatkowania między należące do grupy spółki zależne z siedzibą w 
różnych państwach. 

Interpretacje indywidualne, które ograniczają się do wyjaśnienia, w jaki sposób należy 
stosować przepisy ogólne w konkretnym przypadku, nie stanowią problemu. Interpretacje 
indywidualne mogą jednak stanowić pomoc państwa, jeżeli są wykorzystywane w celu 
zapewnienia selektywnej korzyści konkretnym przedsiębiorstwom lub grupom. Jeżeli 
wynagrodzenie otrzymane przez podmiot nie zostało przyznane w oparciu o wynagrodzenie 
przyznawane na warunkach rynkowych w normalnych warunkach konkurencji, może to 
skutkować niższym dochodem do opodatkowania w odniesieniu do całej grupy. Inne 
przedsiębiorstwa, które kupowałyby i sprzedawałyby towary lub usługi w ramach rynku, a nie 
w ramach grupy, znalazłyby się w niekorzystnej sytuacji. 

                                                            
55 Źródło: Eurostat. 
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W czerwcu Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w trzech sprawach: w 
sprawie przedsiębiorstwa Apple w Irlandii56, w sprawie przedsiębiorstwa Starbucks w 
Niderlandach57 i w sprawie przedsiębiorstwa Fiat Finance & Trade w Luksemburgu58. Kolejne 
postępowanie wyjaśniające dotyczące przedsiębiorstwa Amazon w Luksemburgu59 zostało 
wszczęte w październiku. Komisja wyraziła wątpliwości, czy interpretacje indywidualne 
stanowiły pomoc państwa zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE. Równolegle do wspomnianych 
czterech formalnych postępowań wyjaśniających Komisja będzie kontynuowała szersze 
dochodzenie dotyczące interpretacji indywidualnych, które aktualnie obejmuje wszystkie 
państwa członkowskie. 

7. PROMOWANIE KULTURY KONKURENCJI W UE I POZA NIĄ 

Promowanie kultury konkurencji bezpośrednio przyczynia się do lepszego funkcjonowania 
rynków na korzyść konsumentów i przedsiębiorstw. W tym celu Komisja działa na rzecz 
konwergencji i współpracy między organami ds. konkurencji z UE i całego świata. 

Dziesięć lat obowiązywania rozporządzenia nr 1/2003: ocena sytuacji i określenie 
nadchodzących wyzwań 

Dziesięć lat temu Komisja przyjęła rozporządzenie nr 1/200360 będące przełomową reformą, 
która zmieniła procedury zastosowania unijnych reguł konkurencji, a dokładniej art. 101 i 102 
TFUE. Poza wprowadzeniem systemu egzekwowania przepisów opartego na bezpośrednim 
zastosowaniu całości unijnych reguł konkurencji, w rozporządzeniu nr 1/2003 upoważniono 
organy ds. konkurencji państw członkowskich („krajowe organy ds. konkurencji”) i sądy 
krajowe do tego, aby podobnie jak Komisja Europejska stosowały wszystkie aspekty unijnych 
reguł konkurencji. 

W lipcu Komisja przyjęła komunikat zatytułowany: „Dziesięć lat egzekwowania prawa 
ochrony konkurencji na podstawie rozporządzenia 1/2003: osiągnięcia i perspektywy”61. 
Komunikat zawiera podsumowanie dorobku Komisji i krajowych organów ds. konkurencji w 
zakresie egzekwowania prawa i wskazanie obszarów, w których można dokonać dalszych 
                                                            
56 Sprawa SA.38373 Domniemana pomoc na rzecz Apple, decyzja Komisji o wszczęciu formalnego 
postępowania wyjaśniającego z dnia 11 czerwca 2014 r.; dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 
SA_38373  
57 Sprawa SA.38374 Domniemana pomoc na rzecz Starbucks, decyzja Komisji o wszczęciu formalnego 
postępowania wyjaśniającego z dnia 11 czerwca 2014 r.; dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 
SA_38374  
58 Sprawa SA.38375 Domniemana pomoc na rzecz FFT, decyzja Komisji o wszczęciu formalnego postępowania 
wyjaśniającego z dnia 11 czerwca 2014 r.; dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 
SA_38375   
59 Sprawa SA.38944 Domniemana pomoc na rzecz Amazon – Luksemburg, decyzja Komisji o wszczęciu 
formalnego postępowania wyjaśniającego z dnia 7 października 2014 r.; dokument dostępny pod adresem: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 
SA_38944  
60 Rozporządzenie 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, Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1; dokument dostępny pod adresem: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32003R0001  
61 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2014 r. Dziesięć lat egzekwowania 
prawa ochrony konkurencji na podstawie rozporządzenia 1/2003: osiągnięcia i perspektywy, COM/2014/0453; 
dokument dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/ 
antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32003R0001
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf
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postępów. W komunikacie w szczególności zwrócono uwagę na zagwarantowanie krajowym 
organom ds. konkurencji niezależności w wykonywaniu ich zadań i wystarczających 
zasobów, zapewnienie, aby organy te posiadały skuteczne uprawnienia w zakresie 
prowadzenia dochodzeń i podejmowania decyzji oraz zapewnienie, aby w państwach 
członkowskich możliwe było nakładanie skutecznych i proporcjonalnych grzywien oraz 
istniały dobrze opracowane programy łagodzenia kar. 

Zwiększanie skuteczności unijnej kontroli połączeń i upraszczanie jej 

W lipcu 2014 r. Komisja dokonała również podsumowania dziesięciu lat kontroli połączeń, 
czyli okresu od ostatniego przeglądu rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw z 2004 r.62, rozpoczynając konsultacje publiczne dotyczące propozycji 
udoskonalenia kontroli połączeń na szczeblu UE określonych w białej księdze „W kierunku 
skuteczniejszej unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw”63. Do najważniejszych propozycji 
określonych w białej księdze należą: (i) nieszczegółowy i dostosowany do konkretnych 
przypadków przegląd dotyczący nabycia niekontrolujących udziałów mniejszościowych; (ii) 
sprawienie, by odsyłanie spraw między państwami członkowskimi i Komisją bardziej 
sprzyjało działalności gospodarczej i było skuteczniejsze; (iii) upraszczanie procedur; (iv) 
promowanie spójności i konwergencji między państwami członkowskimi i Komisją oraz 
wśród państw członkowskich w celu zacieśnienia współpracy i uniknięcia niespójnych 
rezultatów. 

Współpraca międzynarodowa odpowiednia dla globalizacji 

Wysiłki Komisji na rzecz zapewnienia solidnego egzekwowania reguł konkurencji i 
promowania kultury konkurencji sięgają poza granice UE. Globalizacja sprawia, że ograny 
ds. konkurencji na całym świecie muszą zobowiązać się do działania na rzecz tego, aby na 
rynkach światowych faktycznie istniały równe warunki działania.  

Gwałtowny wzrost systemów konkurencji na całym świecie zwiększył potrzebę znalezienia 
globalnego wspólnego stanowiska. W tym kontekście możliwości Komisji w zakresie 
ochrony konkurencji i zapewnienia skutecznego egzekwowania przepisów zależą od 
zdolności do ustanowienia wspólnego zbioru zasad i celów. Aby osiągnąć ten cel Komisja 
aktywnie angażuje się w międzynarodowe fora dotyczące konkurencji, takie jak: Komitet ds. 
Konkurencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowa 
Sieć Konkurencji oraz Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju 
(UNCTAD). 

Ponadto organy ds. konkurencji – w tym Komisja – muszą zareagować na antykonkurencyjne 
zachowania i połączenia, których skutki mają coraz większy zasięg transgraniczny. Aktualnie 
Komisja współpracuje z organami spoza UE w 64 % spraw dotyczących nadużycia 
dominującej pozycji, 58 % postępowań wyjaśniających dotyczących złożonych połączeń i w 
78 % decyzji w sprawach kartelowych. Oprócz koordynacji działań w poszczególnych 
sprawach Komisja będzie kontynuowała rozszerzanie i wzmacnianie wielostronnej 
współpracy z organizacjami partnerskimi, w tym na rynkach wschodzących. 
                                                            
62 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1; 
dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32004R0139  
63 Biała księga „W kierunku skuteczniejszej unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw”, COM(2014) 449 final, 
dokument dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449&qid=1431933447729&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32004R0139
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449&qid=1431933447729&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449&qid=1431933447729&from=EN
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Rozwijanie współpracy z gospodarkami wschodzącymi 

W ostatnich latach Komisja podpisała protokół ustaleń z większością państw należących do grupy BRICS i 
zaangażowała się w techniczną współpracę z tymi państwami, z każdym z nich w innym zakresie. Ważnym 
działaniem w tym obszarze jest współpraca techniczna z chińskimi organami ds. konkurencji, która w 2015 r. 
jest kontynuowana w ramach trwającego programu współpracy (EUCTP II). Jeżeli chodzi o Indie, w 2014 r. 
uruchomiono ważny program w zakresie współpracy technicznej z indyjskimi organami ds. konkurencji, CIDT, 
który będzie prowadzony do 2018 r. 

Komisja skoncentrowała swoje wysiłki także na negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi w 
sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), które będzie 
obejmowało część poświęconą konkurencji. Proces negocjacji rozpoczął się w lipcu 2013 r. i 
był kontynuowany w 2014 r. 

Zacieśnienie relacji z innymi państwami europejskimi  

Przygotowania do przystąpienia do UE dla państw kandydujących i potencjalnych 
kandydatów okazały się dobrym narzędziem w zakresie promowania kultury konkurencji. 
Poprzez bardziej rygorystyczne zobowiązania w zakresie konkurencji wynikające z układów 
o stowarzyszeniu, kraje objęte procesem rozszerzenia na długo przed przystąpieniem do UE 
stopniowo dostosowywały swoje ramy prawne i praktyki w zakresie konkurencji do 
przepisów unijnych. Jeżeli chodzi o negocjacje w sprawie przystąpienia, w 2014 r. 
kontynuowano prace w tym zakresie poprzez przegląd serbskiego prawodawstwa i udzielenie 
wsparcia czarnogórskim organom. 

Ponadto umowa o współpracy zawarta między UE a Szwajcarią w 2013 r. została 
ratyfikowana w październiku i weszła w życie dnia 1 grudnia. Jest to innowacyjna umowa 
drugiej generacji umożliwiająca obu organom ds. konkurencji wymianę dowodów, które 
uzyskały podczas prowadzonych przez nie postępowań wyjaśniających.  

8. DIALOG NA TEMAT KONKURENCJI Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

Zorganizowany dialog z Parlamentem Europejskim 

W 2014 r. DG ds. Konkurencji nadal uczestniczyła w ciągłym zorganizowanym dialogu z 
Parlamentem Europejskim, w szczególności z jego Komisją Gospodarczą i Monetarną 
(ECON). W trakcie posiedzenia zatwierdzającego komisarz Margrethe Vestager podkreśliła 
znaczenie ścisłej współpracy między Parlamentem Europejskim a Komisją. 

Były wiceprzewodniczący Komisji Joaquin Almunia dwukrotnie złożył wizytę w siedzibie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej – w marcu i we wrześniu – w kontekście 
zorganizowanego dialogu. Dnia 11 listopada komisarz Margrethe Vestager złożyła pierwszą 
formalną wizytę w Komisji Gospodarczej i Monetarnej. 

Roszczenia odszkodowawcze 

Dyrektywę 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie roszczeń odszkodowawczych 
z tytułu naruszenia prawa ochrony konkurencji opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej dnia 5 grudnia 2014 r. Była to pierwsza dyrektywa DG ds. Konkurencji przyjęta 
w trybie zwykłej procedury ustawodawczej. Wiceprzewodniczący Joaquin Almunia z 
zadowoleniem stwierdził, że przyjęcie wspomnianej dyrektywy stanowi przykład ścisłej 
współpracy między instytucjami UE. 
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Umowa ze Szwajcarią 

W listopadzie 2010 r. DG ds. Konkurencji poinformowała Parlament Europejski o 
negocjacjach prowadzonych ze szwajcarskim organem ds. konkurencji w sprawie umowy o 
współpracy dotyczącej zastosowania określonych przepisów prawa konkurencji. Następnie 
Rada zwróciła się do Parlamentu z formalnym wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie tej 
umowy. Parlament wyraził formalną zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy dnia 5 lutego 
2014 r. i z zadowoleniem przyjął tę pierwszą „umowę drugiej generacji”. Parlament wydał 
także zalecenia dotyczące przeszłych umów. 

Podczas całego procesu DG ds. Konkurencji ściśle współpracowała z Parlamentem. 

Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę 

W następstwie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie opłat interchange w 
odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę z dnia 27 lipca 2013 r. 
Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne dnia 17 grudnia 2014 r. 
Przepisy uzgodnione przez Parlament i Radę w ramach prezydencji włoskiej mają na celu 
zapewnienie jasności w odniesieniu do opłat interchange między państwami UE, które to 
opłaty zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w wyroku w sprawie MasterCard z 
dnia 11 września 2014 r. stanowią naruszenie przepisów unijnego prawa ochrony konkurencji. 

Kontynuacja wzmacniania komunikacji między DG ds. Konkurencji a Komisją Gospodarczą i 
Monetarną 

Dnia 17 października odbyło się seminarium informacyjne dla sprawozdawców 
pomocniczych i doradców politycznych Komisji Gospodarczej i Monetarnej regularnie 
organizowane przez DG ds. Konkurencji, które dotyczyło głównych zagadnień poruszonych 
w sprawozdaniu dotyczącym polityki konkurencji za rok 2013. DG ds. Konkurencji 
kontynuowała praktykę regularnego informowania odpowiednich komisji parlamentarnych o 
konsultacjach publicznych oraz przyjęciu nowych wytycznych i dokumentów dotyczących 
polityki. 

DG ds. Konkurencji była jednostką koordynującą w odniesieniu do 327 pisemnych pytań 
parlamentarnych i 24 petycji przygotowanych przez Komisję. 

Współpraca DG ds. Konkurencji z EKES i KR 

Komisja informowała również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i 
Komitet Regionów (KR) o głównych inicjatywach strategicznych oraz uczestniczyła w 
posiedzeniach grup analitycznych i sekcji specjalistycznych. Z kolei EKES wydał opinię w 
sprawie przystępności cen usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w dniu 21 
stycznia (opinia z inicjatywy własnej), opinię w sprawie przeglądu wytycznych 
wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw 
lotniczych w dniu 9 lipca, opinię w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego polityki 
konkurencji za rok 2013 w dniu 15 października i opinię w sprawie białej księgi Komisji „W 
kierunku skuteczniejszej unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw” w dniu 10 grudnia. KR 
wydał opinię w sprawie nowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w dziedzinie 
energii w dniu 2 kwietnia (opinia z inicjatywy własnej). 


