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Zeszły rok był moim pierwszym pełnym rokiem pełnienia funkcji komisarza ds. konkurencji w Komisji, 

której od dnia 1 listopada 2014 r. przewodniczy Jean-Claude Juncker. Pod wieloma względami był to 

rok niezwykły. Komisja zatwierdziła 318 połączeń, w tym 20 z zobowiązaniami przedsiębiorstw, 

przyjęła siedem decyzji dotyczących karteli i polityki antymonopolowej oraz zatwierdziła ponad 200 

środków pomocy państwa. Nasze działania objęły wszystkie najważniejsze sektory gospodarki UE. 

Przede wszystkim jednak uważam, że prowadzona przez nas polityka konkurencji miała wpływ na 

życie obywateli. Reguły konkurencji gwarantują, że gospodarka i rynki funkcjonują z korzyścią dla 

obywateli. Dzięki nim spółki dominujące przestrzegają przepisów i nie nadużywają swojej pozycji. 

Reguły konkurencji dają równe szanse powodzenia wszystkim przedsiębiorstwom bez względu na ich 

wielkość. 

Dlatego właśnie Komisja wkłada dużo wysiłku na przykład w zwalczanie szkodliwej konkurencji 

podatkowej. Nasze dotychczasowe działania zaczęły przynosić wyniki w ciągu ostatnich sześciu 

miesięcy. W styczniu tego roku Komisja uznała, że belgijski system opodatkowania nadmiernych 

zysków jest niezgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. System ten umożliwiał niektórym 

grupom wielonarodowym płacenie podatku tylko od części dochodów, podczas gdy samodzielnym 

przedsiębiorstwom (tj. niebędącym częścią grupy), prowadzącym działalność wyłącznie w Belgii, 

korzyści takie nie przysługiwały. Stanowiło to nie tylko bardzo poważne zakłócenie konkurencji na 

jednolitym rynku UE, obejmujące co najmniej 35 przedsiębiorstw wielonarodowych w różnych 

sektorach gospodarki, lecz również przyniosło bezpośrednie szkody tym, którzy uczciwie płacili 

podatki. Przedsiębiorstwa objęte tym systemem muszą teraz zwrócić Belgii należne podatki.  

W zeszłym roku Komisja przyjęła dwie decyzje w sprawie pomocy państwa, w których uznała, że 

Luksemburg i Holandia przyznały niezgodne z prawem selektywne korzyści podatkowe odpowiednio 

na rzecz Fiata i Starbucksa. Celem Komisji jest zapewnienie przejrzystości i zagwarantowanie, że 

interpretacja prawa podatkowego nie zakłóci konkurencji przez przyznanie pewnym 

przedsiębiorstwom selektywnej korzyści. 

Wysiłki Komisji na rzecz walki z zakłóceniami konkurencji wynikającymi z praktyk podatkowych 

państw członkowskich wobec spółek zostały uzupełnione ambitnym pakietem regulacyjnym, 

przedstawionym przez Komisję w styczniu 2016 r. w celu zwalczania unikania opodatkowania w UE i 

na całym świecie. Przedstawione wnioski legislacyjne opierają się na prostym założeniu, że wszystkie 

przedsiębiorstwa, duże i małe, powinny płacić podatki tam, gdzie generują swoje zyski. We 

wspomnianym pakiecie przedstawiono również skoordynowane ogólnounijne podejście do 

wdrażania dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na poziomie międzynarodowym. 

Komisja postawiła sobie również za cel umożliwienie konsumentom UE wykorzystania wszystkich 

możliwości oferowanych przez prawdziwy jednolity rynek cyfrowy. Kluczowym elementem naszych 

działań w tym zakresie jest badanie sektora handlu elektronicznego, którego wstępne wyniki 

opublikowano w marcu 2016 r. 

Wskazują one, że blokowanie geograficzne jest powszechne w UE i przeszkadza konsumentom w 

swobodnym korzystaniu z handlu elektronicznego. Spowodowane jest to częściowo jednostronnymi 



decyzjami przedsiębiorstw, które decydują się nie sprzedawać za granicę, ale również barierami 

umownymi ustanawianymi przez przedsiębiorstwa, które zezwalają sprzedawcom detalicznym na 

prowadzenie sprzedaży tylko w niektórych państwach, uniemożliwiając tym samym konsumentom 

dokonywanie zakupów w internecie w innych państwach UE. Umowy, które uniemożliwiają 

detalistom sprzedaż za granicę, budzą nasze obawy. Dzielą one jednolity rynek na szereg rynków 

krajowych i zastępują bariery, które usuwaliśmy przez prawie sześćdziesiąt lat, nowymi przeszkodami 

umownymi. Komisja będzie kontynuowała badanie rynku i w przypadku zidentyfikowania 

szczególnych problemów w zakresie konkurencji będzie wszczynać dochodzenia.  

Zapewnienie niezakłóconej konkurencji na jednolitym rynku cyfrowym wykracza daleko poza handel 

elektroniczny. Konkurencyjny sektor mobilnego internetu staje się coraz ważniejszy dla europejskich 

konsumentów i przedsiębiorstw: już ponad połowa światowego przepływu danych w internecie 

odbywa się dziś za pośrednictwem smartfonów i tabletów i jest to tendencja rosnąca. 

W tym kontekście w kwietniu 2016 r. Komisja skierowała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do 

przedsiębiorstwa Google i jego spółki dominującej, przedsiębiorstwa Alphabet, w odniesieniu do 

systemu operacyjnego i aplikacji Android. W swojej wstępnej opinii Komisja stwierdziła, że Google 

wprowadził na urządzeniach mobilnych strategię pozwalającą mu zachować i wzmocnić swoją 

dominującą pozycję na rynku wyszukiwarek internetowych. Po pierwsze, takie praktyki polegają na 

preinstalacji usługi Google Search jako domyślnej bądź jedynej wyszukiwarki na większości urządzeń 

mobilnych działających w systemie Android sprzedawanych w Europie. Po drugie, uniemożliwiają one 

konkurencyjnym wyszukiwarkom dostęp do rynku poprzez przeglądarki i systemy operacyjne innych 

firm. Zasady te dotyczą wszystkich działających w Europie przedsiębiorstw.  

W wyniku zachowania spółki Google konkurencyjne wyszukiwarki, mobilne systemy operacyjne i 

przeglądarki internetowe mogły zostać sztucznie pozbawione niektórych możliwości biznesowych i 

nie mogły konkurować w oparciu o swoje zalety. Uniemożliwia to konsumentom szerszy wybór 

mobilnych aplikacji i usług oraz stoi na przeszkodzie innowacjom w szerszej przestrzeni mobilnej. 

Google ma teraz szansę ustosunkować się do obaw Komisji. 

Warunkiem istnienia dynamicznego jednolitego rynku cyfrowego jest konkurencyjny sektor telefonii 

komórkowej, co przekłada się na uczciwe ceny, innowacyjne usługi mobilne i wysoką jakość sieci. W 

maju 2016 r. Komisja podjęła ważną decyzję w tym obszarze, dotyczącą zablokowania - na mocy 

rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw - proponowanego przejęcia O2 przez 

Hutchisona, które doprowadziłoby do powstania nowego lidera na rynku łączności ruchomej w 

Wielkiej Brytanii. Mieliśmy poważne obawy, że w wyniku tego przejęcia nabywcy usług mobilnych w 

Wielkiej Brytanii mieliby mniejszy wybór pakietów usług mobilnych odpowiadających ich potrzebom i 

płaciliby wyższe ceny. Przejęcie to utrudniłoby również innowację i rozwój infrastruktury sieciowej w 

Wielkiej Brytanii, co stanowi poważny problem, zwłaszcza dla szybko rozwijających się rynków. Środki 

naprawcze zaproponowane przez Hutchisona nie były wystarczające, aby zapobiec przewidywanym 

problemom. 

Umożliwienie konsumentom korzystania z szerokiego wachlarza innowacyjnych platform, produktów 

on-line i usług mobilnych jest jednym z moich priorytetów. Zajmuję się jednak również zapewnieniem 

niezakłóconej konkurencji na tradycyjnych rynkach. Przykładem naszych działań w tej dziedzinie jest 

prowadzone obecnie badanie sektorowe dotyczące mechanizmów zdolności wytwórczych energii 

elektrycznej. 



Europejscy konsumenci i przedsiębiorcy nie powinni być narażani na przerwy w dostawie energii, a 

mechanizmy zdolności wytwórczych mogą przyczynić się do zmniejszenia tego ryzyka. Jednocześnie 

niepotrzebne i źle zaprojektowane mechanizmy zdolności wytwórczych mogą zakłócać konkurencję, 

utrudniać swobodny przepływ energii elektrycznej przez granice i powodować zbyt wysokie koszty 

energii elektrycznej dla konsumentów. W kwietniu 2015 r. Komisja opublikowała sprawozdanie 

okresowe, z którego wynika, że państwa członkowskie mogą w znacznym zakresie poprawić swoją 

ocenę tego, czy mechanizmy zdolności wytwórczych są potrzebne oraz sposób ich projektowania. 

Dobrze zaprojektowane mechanizmy zdolności wytwórczych muszą być otwarte i muszą uwzględniać 

fakt, że usługi energetyczne można świadczyć ponad granicami UE, przyczyniając się w ten sposób do 

tworzenia w Europie unii energetycznej. 

Są to tylko nieliczne przykłady tego, jak nasze działania kształtują lepiej funkcjonujące rynki z 

korzyścią dla obywateli całej Europy w ich codziennym życiu oraz dla UE jako całości. 

Liczę na dalszą dobrą współpracę z Parlamentem Europejskim, a także z krajowymi organami 

ds. konkurencji. Działania podejmowane na forum europejskiej sieci konkurencji przynoszą 

rzeczywiste korzyści. W nadchodzącym roku będziemy nadal wspólnie działać na rzecz umożliwienia 

jeszcze efektywniejszego egzekwowania reguł konkurencji UE przez krajowe organy ds. konkurencji.  
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