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SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 

EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 

REGIONÓW 

Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2016 

1. Wprowadzenie 

Polityka konkurencji jest oparta na zasadach prawnych i gospodarczych i często wiąże się 

właśnie z tymi dwoma ważnymi aspektami. Ale polityka konkurencji to znacznie więcej: ma 

ona bezpośredni wpływ na nasze życie. Jednym z jej podstawowych zadań jest wspieranie 

otwartych rynków, tak aby wszyscy – przedsiębiorcy i obywatele – mieli sprawiedliwy dostęp 

do korzyści płynących ze wzrostu gospodarczego.  

W swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym w 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude 

Juncker przypomniał, że „(r)ówne warunki działania oznaczają również, że w Europie 

konsumenci są chronieni przed kartelami i nadużyciami ze strony potężnych przedsiębiorstw. 

Komisja pilnuje tych uczciwych zasad. To społeczna strona prawa konkurencji. I to właśnie 

jest Europa”
1
. Dzięki systemowi egzekwowania przepisów prawa konkurencji wszyscy, bez 

względu na zamożność lub wpływowość, muszą przestrzegać zasad. 

Nie można stworzyć uczciwej gospodarki wyłącznie za pomocą polityki konkurencji, ale 

polityka ta może się do tego znacznie przyczynić – egzekwowanie przepisów prawa 

konkurencji daje głos konsumentom. Polityka konkurencji przyczynia się do budowania 

społeczeństwa, w którym obywatele mają możliwość wyboru, które pobudza innowacyjność, 

zapobiega nadużyciom ze strony dominujących podmiotów i zachęca przedsiębiorstwa do jak 

najlepszego wykorzystywania ograniczonych zasobów, uwzględniając tym samym 

ogólnoświatowy problem zmiany klimatu.  

Ponadto wszystkie decyzje podejmowane przez europejskie organy egzekwowania prawa 

konkurencji – Komisję i krajowe organy ds. konkurencji – potwierdzają, że UE jest wspólnotą 

opartą na rządach prawa. Pokazują one również społeczeństwu obywatelskiemu, że system 

ten można wykorzystać dla wspólnego dobra i może on przynosić konkretne korzyści 

obywatelom. 

Działania Komisji w 2016 r. w zakresie polityki konkurencji objęły wiele obszarów polityki, 

dzięki czemu wszyscy mogli korzystać z bardziej sprawiedliwie funkcjonujących rynków. 

Jednocześnie polityka konkurencji nadal wspierała działania Komisji w zakresie kluczowych 

priorytetów politycznych, takich jak połączony jednolity rynek cyfrowy, lepiej rozwinięty i 

bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oraz zintegrowana i przyjazna dla klimatu unia 

energetyczna.  

Zglobalizowana gospodarka wymaga globalnej kultury konkurencji. Dlatego też Komisja 

działa w ścisłej współpracy z innymi instytucjami UE, organizacjami międzynarodowymi 

oraz organami egzekwowania prawa konkurencji z całego świata. Wspólne działania 

pomagają zwielokrotnić i szerzyć korzyści płynące z uczciwej konkurencji, zarówno w 

Europie jak i na całym świecie. 

                                                            
1 Orędzie o stanie Unii z 2016 r., dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_pl  

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2016_pl
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2. Zapewnienie wszystkim podmiotom prawdziwie równych warunków działania: jak 

kontrola pomocy państwa przyczynia się do realizacji tego zadania 

Jednym z głównych zadań Komisji, a szczególnie komisarza ds. konkurencji, jest 

zapewnienie sprawiedliwego stosowania przepisów UE względem każdego przedsiębiorstwa 

działającego na unijnym jednolitym rynku, bez względu na wielkość, branżę i kraj. Jest to 

jedyny sposób zapewnienia prawdziwie równych warunków działania oraz powód 

egzekwowania przez Komisję zasad pomocy państwa przez ostatnie dziesięciolecia. 

Działania skierowane przeciwko selektywnym korzyściom podatkowym  

Podejście to ma również zastosowanie do podatkowej pomocy państwa: jeśli kilku wybranym 

przedsiębiorstwom umożliwia się uniknięcie opodatkowania, utrudnia to konkurowanie na 

równych warunkach firmom płacącym podatki. Szczególne traktowanie konkretnego 

przedsiębiorstwa pod względem podatkowym stanowi korzyść porównywalną do pomocy w 

gotówce. Dlatego też zwolnienia podatkowe są objęte zasadami pomocy państwa w takim 

samym zakresie jak każdy inny rodzaj pomocy. Komisja aktywnie zwalcza niezgodną z 

prawem pomoc państwa przyznawaną w drodze indywidualnych interpretacji prawa 

podatkowego
2
. W sierpniu 2016 r. Komisja stwierdziła, że Irlandia przyznała 

przedsiębiorstwu Apple nienależne korzyści podatkowe, niezgodne z prawem w świetle zasad 

pomocy państwa UE
3
. 

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego a pomoc państwa: decyzja w sprawie Apple 

Komisja stwierdziła, że dwie indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydane przez Irlandię w 

odniesieniu do Apple znacznie i sztucznie zaniżyły podatki płacone przez Apple w Irlandii od 1991 r. 

W interpretacjach tych zatwierdzono metodę ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu dwóch 

spółek zarejestrowanych w Irlandii, należących do grupy Apple (Apple Sales International i Apple 

Operations Europe), która nie odpowiadała rzeczywistości gospodarczej: prawie cały zysk ze 

sprzedaży odnotowanej przez te dwie spółki został wewnętrznie przypisany poza granicami Irlandii do 

„siedziby głównej”, która istniała tylko na papierze (nie miała żadnej fizycznej siedziby ani 

pracowników nigdzie na świecie) i która nie mogła wygenerować tych zysków. W wyniku 

zastosowania metody ustalania dochodu zatwierdzonej w indywidualnych interpretacjach prawa 

podatkowego przedsiębiorstwo Apple zapłaciło znacznie niższy podatek od zysku z działalności 

operacyjnej niż inne przedsiębiorstwa w Irlandii. Dzięki takiemu selektywnemu traktowaniu 

efektywna stawka podatku od przedsiębiorstw od zysków Apple w Europie wynosiła 1 % w 2003 r. i 

0,005 % w 2014 r. 

Selektywne traktowanie pod względem podatkowym przedsiębiorstwa Apple w Irlandii jest niezgodne 

z zasadami pomocy państwa UE, ponieważ daje ono Apple znaczną przewagę nad innymi 

przedsiębiorstwami podlegającymi standardowym krajowym przepisom podatkowym. Komisja może 

nakazać odzyskanie niezgodnej z prawem pomocy państwa za okres 10 lat poprzedzających jej 

pierwsze wezwanie do udzielenia informacji z 2013 r. Irlandia musi teraz odzyskać od 

                                                            
2 Zob. sprawa SA.38374 Domniemana pomoc na rzecz Starbucks, decyzja Komisji z dnia 21 października 2015 

r., dostępna pod adresem: http://ec. 

europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374; sprawa SA.38375 Domniemana 

pomoc na rzecz FFT- Luxembourg, decyzja Komisji z dnia 21 października 2015 r., dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/ 

elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375; sprawa SA.37667 Zwolnienia z podatku nadwyżki 

zysków w Belgii, decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2016 r., dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details. 

cfm?proc_code=3_SA_37667  
3 Sprawa SA.38373 Domniemana pomoc na rzecz Apple, decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2016 r., dostępna 

pod adresem: 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_37667
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
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przedsiębiorstwa Apple niezapłacone w Irlandii podatki za lata 2003–2014 w wysokości do 13 mld 

EUR wraz z odsetkami. 

W przepisach UE dotyczących pomocy państwa wymaga się co do zasady odzyskania 

pomocy państwa niezgodnej z tymi przepisami w celu usunięcia zakłócenia konkurencji 

spowodowanego przez tę pomoc. Unijne zasady pomocy państwa nie przewidują grzywien, a 

odzyskanie pomocy nie ma na celu ukarania danego przedsiębiorstwa. Przywraca ono jedynie 

równe traktowanie wszystkich przedsiębiorstw. Ponadto wszystkie decyzje Komisji podlegają 

kontroli sądów UE. Nawet jeśli państwo członkowskie odwołuje się od decyzji Komisji, i tak 

musi odzyskać niezgodną z prawem pomoc państwa, chyba że wystąpi o i uzyska od sądu UE 

decyzję tymczasową nakazującą zawieszenie odzyskania pomocy. Aby spełnić spoczywający 

na nim obowiązek odzyskania pomocy, w oczekiwaniu na wynik postępowania przed sądem 

UE państwo członkowskie może np. umieścić odzyskaną kwotę na rachunku escrow.  

We wrześniu Komisja wszczęła również szczegółowe postępowanie wyjaśniające dotyczące 

podatkowego traktowania grupy GDF Suez (obecnie Engie)
4
 przez Luksemburg. Komisja 

obawia się, że kilka indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych przez 

Luksemburg mogło dać grupie GDF Suez nieuczciwą przewagę nad innymi 

przedsiębiorstwami, co stanowiło naruszenie unijnych zasad pomocy państwa
5
. Komisja 

kontynuowała również postępowanie wyjaśniające w sprawie indywidualnych interpretacji 

prawa podatkowego wydanych przez Luksemburg na rzecz McDonald’s
6
 oraz postępowanie 

dotyczące porozumienia w sprawie cen transferowych między Luksemburgiem i Amazonem
7
.  

Jako skuteczne uzupełnienie swoich działań w zakresie egzekwowania przepisów Komisja 

zaproponowała również skoordynowane, ogólnounijne podejście do kwestii unikania 

opodatkowania przez przedsiębiorstwa, zgodnie ze światowymi standardami opracowanymi 

jesienią 2015 r. przez OECD. W tym celu w styczniu Komisja przyjęła ambitny pakiet 

środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania
8
, aby pomóc państwom członkowskim 

podjąć zdecydowane i skoordynowane działania przeciw unikaniu opodatkowania i zapewnić 

opłacanie przez przedsiębiorstwa podatków tam, gdzie generują swoje zyski w UE.  

W kwietniu Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy nakładającej na wielonarodowe 

grupy działające w UE i poza UE obowiązek publikacji sprawozdań w podziale na kraje na 

temat zysków i zapłaconych podatków oraz innych informacji
9
. Tego rodzaju sprawozdania 

umożliwią obywatelom ocenę strategii podatkowych przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 

ich wkład w budowanie dobrobytu, prowadząc do większej przejrzystości w opodatkowaniu 

przedsiębiorstw. 

                                                            
4 Sprawa SA.44888 Potencjalna pomoc na rzecz GDF Suez, decyzja Komisji o wszczęciu formalnego 

postępowania wyjaśniającego z dnia 19 września 2016 r., dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 

SA_44888  
5 Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie roboczym służb Komisji dołączonym do niniejszego 

sprawozdania. 
6 Sprawa SA.38945 Domniemana pomoc na rzecz Mc Donald's – Luksemburg, dostępna pod 

adresem:http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945  
7 Sprawa SA.38944 Domniemana pomoc na rzecz Amazon, dostępna pod 

adresem:http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944 
8 Zob. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en  
9 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w 

odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały, 

COM/2016/0198 final, dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
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Większa przejrzystość i pewność prawa w wyniku zakończenia inicjatywy unowocześnienia 

polityki w dziedzinie pomocy państwa 

Przejrzystość jest istotna, ponieważ wspiera dobre wykorzystanie pieniędzy podatników. Jest 

ona kluczowym elementem inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy 

państwa, rozpoczętej w 2012 r. w celu zapewnienia pewności prawnej i ograniczenia 

biurokracji zarówno dla organów publicznych, jak i przedsiębiorstw
10

. Jednym ze sposobów 

wspierania przejrzystości jest zapewnienie uczestnikom rynku informacji na temat pomocy 

państwa przyznanej przez państwa członkowskie. 

Zgodnie z nowymi przepisami organy przyznające pomoc na wszystkich szczeblach mają 

obowiązek przekazania informacji na temat każdej pomocy indywidualnej, której wysokość 

przekracza 500 000 EUR. Począwszy od lipca 2016 r. organy mają sześć miesięcy od daty 

przyznania pomocy na opublikowanie, w bazie danych z opcją wyszukiwania, informacji 

dotyczących tożsamości poszczególnych beneficjentów oraz przyznanej pomocy
11

. 

Przejrzystość idzie w parze z uproszczonym stosowaniem zasad pomocy państwa, które 

ułatwia państwom członkowskim udzielanie pomocy bez konieczności zgłaszania jej 

wcześniej Komisji. 

Aby pomóc organom publicznym i przedsiębiorstwom zorientować się, kiedy wydatki 

publiczne są, a kiedy nie są objęte zakresem kontroli pomocy państwa przez UE, w maju 

Komisja opublikowała zawiadomienie w sprawie pojęcia pomocy państwa, będące jednym z 

ostatnich elementów inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa
12

. 

Zawiadomienie zawiera jasne wskazówki dotyczące wszystkich aspektów definicji pomocy 

państwa. Ułatwienie prowadzenia inwestycji publicznych jest szczególnie ważne, ponieważ 

umożliwia państwom członkowskim i przedsiębiorstwom takie zaplanowanie finansowania 

publicznego, które nie prowadzi do zakłócenia równych warunków na jednolitym rynku lub 

do wypierania inwestycji prywatnych. Umożliwi to jak najlepsze wykorzystanie wpływu 

inwestycji na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, zgodnie z założeniami 

zaproponowanego przez Komisję planu inwestycyjnego dla Europy
13

.  

3. Zwiększanie konkurencji i innowacji na całym jednolitym rynku cyfrowym 

Rynek usług cyfrowych szybko stał się jednym z najważniejszych obszarów dla europejskich 

konsumentów. Technologia cyfrowa może zapewnić niskie ceny, szeroki wybór, szybką 

innowację, ale faktyczne przekazanie tych korzyści konsumentom zależy od sposobu 

funkcjonowania rynku. Celem polityki konkurencji jest zapewnienie konsumentom 

sprawiedliwego traktowania oraz uniemożliwienie wpływowym przedsiębiorstwom 

zawierania układów prowadzących do podnoszenia cen, tłumienia innowacji lub pozbawiania 

konsumentów swobody wyboru produktów.  

W związku z tym jednolity rynek cyfrowy to znacznie więcej niż tylko uczynienie gospodarki 

bardziej efektywną. Jest to sposób na zaoferowanie wszystkim szansy skorzystania z rozwoju 

technologicznego. Jest to również sposób na umożliwienie konsumentom sprawowania 

kontroli.  

                                                            
10 Zob. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html  
11 Listę beneficjentów i inne szczegóły dotyczące przyznawania pomocy można znaleźć pod adresem: 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/ 
12 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. C 262 z 19.7.2016, s. 1.–50, dostępne pod adresem: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC  
13 Zob. https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_pl  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_pl
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Dobrym przykładem jest handel elektroniczny: w 2015 r. większość dorosłych konsumentów 

w UE zamówiła przez internet produkty konsumpcyjne lub usługi. W niektórych państwach 

członkowskich było to ponad osiem na dziesięć osób. Handel elektroniczny stał się ważnym 

czynnikiem wpływającym na przejrzystość cen i konkurencję cenową, dając konsumentom 

większy wybór i umożliwiając im znalezienie najkorzystniejszej oferty, co z kolei stymuluje 

konkurencję i innowacyjność. Handel elektroniczny stwarza też nowe możliwości dla 

przedsiębiorstw, niemniej jednak szybko zmieniający się rynek w tej branży bywa trudnym 

zadaniem. Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w internecie: sprzedawcy 

detaliczni, dystrybutorzy, producenci i twórcy treści stoją dziś przed nowymi, dużymi 

wyzwaniami. Badanie sektora handlu elektronicznego zainicjowane przez Komisję w 2015 r. 

w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego pomogło lepiej zrozumieć te wyzwania i 

możliwości
14

.  

Badanie sektora handlu elektronicznego: pierwsze wyniki i działania następcze 

We wrześniu 2016 r. Komisja opublikowała wstępne ustalenia badania sektorowego. W trakcie 

badania Komisja zgromadziła informacje od blisko 1 800 przedsiębiorstw sprzedających online 

towary konsumpcyjne i treści cyfrowe oraz przeanalizowała około 8 000 porozumień 

dystrybucyjnych. Wstępne sprawozdanie potwierdza rosnące znaczenie handlu elektronicznego, a 

jednocześnie określa, jakie praktyki handlowe mogą ograniczać konkurencję w internecie, przede 

wszystkim w odniesieniu do internetowej sprzedaży towarów oraz licencji na korzystanie z praw 

autorskich. Komisja rozważa wszczęcie postępowań w sprawie konkretnych praktyk handlowych 

budzących wątpliwości pod względem konkurencji. Wstępne sprawozdanie było przedmiotem 

konsultacji publicznych, zakończonych 18 listopada 2016 r. 

W marcu Komisja opublikowała wstępne ustalenia dotyczące blokowania geograficznego, w których 

stwierdzono, że praktyka ta jest szeroko stosowana w handlu elektronicznym w całej UE, w 

szczególności w odniesieniu do treści cyfrowych. Prawie 60 % biorących udział w badaniu dostawców 

treści cyfrowych stwierdziło, że do blokowania geograficznego zobowiązują ich umowy z 

właścicielami praw. Blokowanie geograficzne wynika z umów między dostawcami a dystrybutorami, 

jednak może ono ograniczać konkurencję na jednolitym rynku, naruszając unijne zasady ochrony 

konkurencji. Jak wszystkie inne działania w obszarze egzekwowania prawa ochrony konkurencji, 

postępowania dotyczące blokowania geograficznego wymagają oceny prawnej i gospodarczej, 

obejmującej również analizę ewentualnego uzasadnienia stwierdzonych ograniczeń. 

Podstawą większości przypadków blokowania geograficznego przez sprzedawców 

detalicznych są jednostronne decyzje biznesowe o niesprzedawaniu za granicę, a więc 

niezależnie od umów zawartych z dostawcami czy też od wywieranej przez nich presji 

handlowej. Przypadki te nie są zatem objęte zakresem unijnych reguł konkurencji. W ramach 

strategii jednolitego rynku cyfrowego, w maju 2016 r. Komisja przyjęła również wniosek 

dotyczący rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego i innych form dyskryminacji 

ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności, określając sytuacje, w których różne traktowanie konsumentów ze 

względu na ich lokalizację nie ma uzasadnienia
15

. 

Ochrona innowacji w obliczu dominujących graczy na rynku internetowym 

                                                            
14 Zob. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html  
15 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego 

oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania 

lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 

2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, COM/2016/0289 final - 2016/0152 (COD), dostępny pod adresem: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
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Niektóre praktyki handlowe mogą ograniczać konsumentom wybór, ale jeszcze większym 

problemem jest niedopuszczanie zaistnienia nowych produktów na rynku. Egzekwowanie 

przepisów prawa ochrony konkurencji ma ogromne znaczenie dla zapewnienia, aby 

dominujące przedsiębiorstwa nie odbierały innym możliwości wypracowania innowacyjnych 

pomysłów nowej generacji. 

Wyszukiwarki internetowe są kluczowymi przewodnikami konsumentów w środowisku 

cyfrowym. Komisja uważa ten rynek za jeden ze swoich priorytetów w zakresie 

egzekwowania przepisów. W lipcu wysłano dwa pisemne zgłoszenia zastrzeżeń do 

przedsiębiorstwa Google i jego spółki dominującej, Alphabet
16

. W uzupełniającym pisemnym 

zgłoszeniu zastrzeżeń, sporządzonym po zgłoszeniu wydanym w tej samej sprawie w 

kwietniu 2015 r., Komisja potwierdziła swój wstępny wniosek, że Google nadużywa swojej 

pozycji dominującej, systematycznie faworyzując swoją porównywarkę cen w wynikach 

wyszukiwania. Komisja jest zaniepokojona faktem, że użytkownicy mogą nie uzyskiwać 

najbardziej adekwatnych wyników swojego wyszukiwania. Byłoby to niekorzystne dla 

konsumentów i innowacji na rynku. Wysłanie uzupełniającego pisemnego zgłoszenia 

zastrzeżeń było potwierdzeniem wstępnego wniosku Komisji, a jednocześnie posłużyło 

ochronie prawa przedsiębiorstwa Google do obrony, dając mu szansę ustosunkowania się 

formalnie do dodatkowych dowodów. Postępowania prowadzone przez Komisję pozostają 

zawsze bez uszczerbku dla ostatecznej decyzji, jaką Komisja podejmie w danej sprawie.  

Komisja skierowała do Google’a również osobne pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w sprawie 

ograniczeń, jakie przedsiębiorstwo to nałożyło na wyświetlanie na stronach internetowych 

osób trzecich
17

 reklam dostarczanych na podstawie wcześniejszych wyszukiwań z 

wykorzystaniem konkurencyjnych wyszukiwarek. Google zamieszcza takie reklamy 

bezpośrednio na stronie swojej wyszukiwarki, ale również jako pośrednik na stronach 

internetowych osób trzecich, takich jak sprzedawcy internetowi, operatorzy 

telekomunikacyjni i gazety, za pośrednictwem swojej platformy „AdSense for Search”. 

Komisja wstępnie uważa, że dzięki tym praktykom Google uniemożliwia istniejącym i 

potencjalnym konkurentom, w tym innym wyszukiwarkom i internetowym platformom 

reklamowym, wejście na ten komercyjnie ważny rynek i rozwijanie się na nim.  

Już ponad połowa światowego przepływu danych w Internecie odbywa się dziś na 

smartfonach i tabletach. Rośnie znaczenie konkurencyjnego sektora mobilnego internetu dla 

europejskich konsumentów i przedsiębiorstw. Komisja zdecydowanie wspiera uczciwą i 

dynamiczną konkurencję w tym obszarze.  

W kwietniu Komisja w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń przekazała przedsiębiorstwu Google 

swoją wstępną opinię, że - wbrew unijnym zasadom ochrony konkurencji - nadużyło ono 

swojej pozycji dominującej, stosując restrykcyjne warunki w umowie z producentami 

urządzeń z systemem Android i operatorami sieci komórkowych
18

.  

Ze wstępnych ustaleń Komisji wynika, że w wyniku zachowania przedsiębiorstwa Google 

konkurencyjne wyszukiwarki, mobilne systemy operacyjne i przeglądarki internetowe 

najprawdopodobniej nie mogły konkurować w oparciu o swoje zalety, lecz zostały sztucznie 

pozbawione pewnych możliwości rynkowych. Jednocześnie zachodzi podejrzenie, że – 

                                                            
16 Sprawa AT.39740 Wyszukiwarka Google, zob. IP/16/2532 z dnia 14 lipca 2016 r., dostępna pod adresem: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_pl.htm  
17 Sprawa AT.40411 Wyszukiwarka Google (AdSense), zob. IP/16/2532 z dnia 14 lipca 2016 r., dostępna pod 

adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_pl.htm  
18 Sprawa AT.40099 Google Android, zob. IP/16/1492 z dnia 20 kwietnia 2016 r., dostępna pod adresem: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_pl.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_pl.htm
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wbrew unijnym zasadom ochrony konkurencji – konsumenci zostali pozbawieni większego 

wyboru aplikacji mobilnych, usług online i platform innowacyjnych.  

Komisja kontynuowała również postępowanie w sprawie przeciwdziałania praktykom 

monopolistycznym wszczęte w 2015 r. przeciwko Amazonowi, największemu europejskiemu 

dystrybutorowi książek elektronicznych
19

. Obawy Komisji budzą uzgodnienia między 

Amazonem i wydawcami, które mogą utrudnić innym dystrybutorom książek elektronicznych 

konkurowanie z Amazonem w drodze opracowywania nowych i innowacyjnych produktów i 

usług.  

Wolny od granic rynek treści cyfrowych: płatna telewizja 

Prawdziwy jednolity rynek cyfrowy oznacza, że konsumenci UE powinni być w stanie 

oglądać wybrane przez siebie kanały płatnej telewizji bez względu na miejsce zamieszkania 

lub podróżowania w Europie. Komisja analizuje ewentualne naruszenie unijnych zasad 

ochrony konkurencji w umowach licencyjnych między sześcioma największymi wytwórniami 

filmowymi w UE i Sky UK, uniemożliwiające konsumentom w innych państwach UE dostęp 

do usług brytyjskiej i irlandzkiej płatnej telewizji Sky
20

. 

W kwietniu przedsiębiorstwo Paramount przedstawiło Komisji zobowiązania mające na celu 

rozwianie obaw Komisji dotyczących pewnych klauzul zawartych w filmowych umowach 

licencyjnych dotyczących płatnej telewizji zawartych między Paramount i Sky UK. Komisja 

zasięgnęła następnie opinii uczestników rynku, aby sprawdzić, czy zaproponowane 

zobowiązania są odpowiednie, i w świetle wyników tego testu rynkowego uznała, że 

zobowiązania, wyjaśnione przez Paramount, rzeczywiście rozwiały jej obawy. W lipcu 

Komisja przyjęła decyzję uznającą zobowiązania przedstawione przez Paramount za prawnie 

wiążące na mocy unijnych zasad ochrony konkurencji
21

. Trwa postępowanie Komisji 

dotyczące praktyk przedsiębiorstw Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox, 

Warner Bros i Sky. 

Otwarte i konkurencyjne ramy regulacyjne w dziedzinie telekomunikacji – korzyść dla 

europejskich konsumentów 

Konsumenci nie mogliby korzystać z nowych usług cyfrowych bez dobrego, przystępnego 

cenowo łącza internetowego. Oznacza to, że przystępne cenowo sieci telefonii ruchomej są 

koniecznością, podobnie jak konkurencja w tym obszarze: utrzymuje ona niskie ceny i skłania 

operatorów telefonii ruchomej do inwestowania w lepsze sieci. Komisja, wspierając jednolity 

rynek cyfrowy, nie może pozwolić na żadne antykonkurencyjne porozumienia lub połączenia, 

które szkodzą konkurencji i powodują wzrost cen
22

. 

 

Dwie ważne decyzje w sprawie kontroli połączeń w sektorze telekomunikacji 

                                                            
19 Sprawa AT.40153 E-book MFNs i kwestie powiązane, dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153  
20 Sprawa AT.40023 Transgraniczny dostęp do płatnych programów telewizyjnych, dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023  
21 Zob. IP/16/2645, dostępna pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm  
22 Zob. sprawa M.7612 Hutchison 3G UK / Telefónica UK, decyzja Komisji z dnia 11 maja 2016 r., dostępna 

pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612 oraz sprawa 

M.7758 Hutchison 3G Italy / Wind / JV, decyzja Komisji z dnia 1 września 2016 r., dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758
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Warunki panujące na różnych krajowych rynkach telekomunikacyjnych są dziś bardzo zróżnicowane. 

Każda sytuacja jest inna i Komisja w swojej analizie zawsze bierze pod uwagę różne uwarunkowania. 

W maju, w następstwie szczegółowego postępowania, Komisja zablokowała, na mocy rozporządzenia 

UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, planowane przejęcie należącego do Telefónica UK 

przedsiębiorstwa „O2” przez należące do Hutchison 3G UK przedsiębiorstwo „Three”. Przejęcie to 

doprowadziłoby do powstania nowego lidera na rynku telefonii mobilnej w Zjednoczonym 

Królestwie. Komisja poważnie obawiała się, że ograniczona konkurencja na rynku doprowadziłaby do 

wyższych cen i mniejszego wyboru dla konsumentów w Zjednoczonym Królestwie. Przejęcie to 

prawdopodobnie zahamowałoby również innowację i rozwój infrastruktury sieciowej w 

Zjednoczonym Królestwie, co jest poważnym problemem, szczególnie dla szybko rozwijających się 

rynków. Środki zaradcze zaproponowane przez Hutchisona nie rozwiały w wystarczającym stopniu 

wątpliwości, jakie wzbudziło to przejęcie. 

We wrześniu na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 

Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowaną spółkę joint venture w sektorze telekomunikacji 

między Hutchisonem i VimpelCom we Włoszech, z zastrzeżeniem pewnych warunków. Po 

dogłębnym przeglądzie Komisja uznała, że strukturalne środki zaradcze zaproponowane przez 

Hutchisona i VimpelCom w pełni rozwiały wątpliwości Komisji pod względem konkurencji. Strony 

zapewnią wejście na rynek francuskiego operatora telefonii komórkowej Iliad jako nowego operatora 

sieci telefonii komórkowej we Włoszech. Oznacza to, że obaj operatorzy będą mogli się rozwijać i 

czerpać korzyści z połączenia swoich aktywów, a włoscy klienci telefonii komórkowej będą mogli 

nadal korzystać z innowacyjnych usług łączności ruchomej po przystępnych cenach i w sieciach o 

wysokiej jakości. Sprawa ta jest przykładem na to, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne w Europie 

mogą się rozwijać zarówno w jednym kraju, jak i ponad granicami, pod warunkiem utrzymania 

skutecznej konkurencji.  

W październiku Komisja wszczęła postępowanie dotyczące umowy w sprawie wspólnego 

korzystania z sieci między dwoma czeskimi operatorami telefonii ruchomej, O2 CZ/CETIN i 

T-Mobile CZ
23

. O2 CZ i T-Mobile CZ są znaczącymi operatorami telekomunikacyjnymi w 

Republice Czeskiej i wspólnie obsługują ok. trzy czwarte czeskiego rynku detalicznego 

telefonii ruchomej. Komisja bada w szczególności, czy współpraca między O2 CZ/CETIN i 

T-Mobile CZ grozi spowolnieniem poprawy jakości istniejącej infrastruktury oraz 

opóźnieniem lub utrudnieniem wprowadzania nowych technologii i usług, szczególnie na 

obszarach gęsto zaludnionych. Komisja zbada również wpływ potencjalnych korzyści 

płynących ze wspólnego korzystania z sieci. Na podstawie tej oceny Komisja ustali, czy 

współpraca ta narusza art. 101 TFUE zakazujący antykonkurencyjnych praktyk handlowych. 

Aby zapewnić prokonkurencyjne ramy regulacyjne w dziedzinie telekomunikacji, we 

wrześniu 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy ustanawiającej 

europejski kodeks łączności elektronicznej oraz wniosek dotyczący rozporządzenia 

ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).  

Wspieranie sprzyjającego włączeniu społecznemu dostępu do szybkich sieci 

szerokopasmowych 

Aby wykorzystać wszystkie możliwości pracy cyfrowej, Europa potrzebuje również wysokiej 

jakości infrastruktury telekomunikacyjnej. Najważniejszym priorytetem strategii jednolitego 

rynku cyfrowego
24

 jest zagwarantowanie wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w UE, 

                                                            
23 Sprawa AT.40305 Wspólne korzystanie z sieci między O2 CZ / CETIN i T-Mobile CZ w Republice Czeskiej, 

zob. IP/16/3539 z 25 października 2016 r., dostępna pod adresem http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

3539_en.htm  
24 W swoim komunikacie „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku 

europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (COM/2016/587) Komisja potwierdziła znaczenie łączności 

internetowej dla jednolitego rynku cyfrowego oraz, w oparciu o cele agendy cyfrowej dla Europy, określiła wizję 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_en.htm
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szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, dostępu do szybkich sieci 

szerokopasmowych. Do osiągnięcia tego celu przy jednoczesnym zagwarantowaniu włączenia 

społecznego często potrzebne jest finansowanie publiczne, szczególnie w odniesieniu do 

obszarów wiejskich, mniej atrakcyjnych dla inwestorów prywatnych. 

Na mocy zasad pomocy państwa Komisja zatwierdziła krajowy program rozwoju 

infrastruktury szerokopasmowej w Zjednoczonym Królestwie na lata 2016–2020
25

, włoski 

program rozwoju sieci ultraszerokopasmowej na lata 2016–2022
26

 oraz francuski program 

rozwoju sieci szerokopasmowej „Très Haut Débit”
27

. Każdemu programowi towarzyszył 

szczegółowy plan oceny w celu określenia wpływu danego programu. Wyniki planów zostaną 

przedstawione Komisji. 

Ocena pomocy państwa przeprowadzona przez Komisję opiera się na wytycznych 

dotyczących sieci szerokopasmowych z 2013 r.
28

. Należy unikać sytuacji, gdy finansowanie 

publiczne przejmuje rolę inwestycji sektora prywatnego, oraz wspierać skuteczną 

konkurencję przez zapewnianie innym dostawcom usług możliwości korzystania w sposób 

niedyskryminujący z infrastruktury finansowanej ze środków publicznych. 

4. Jednolity rynek, który wzmacnia pozycję unijnych konsumentów i przedsiębiorców

  

Polityka konkurencji, budując pogłębiony i bardziej sprawiedliwy jednolity rynek, ma bardzo 

konkretny wpływ na nasze życie: rynek to codzienność unijnych konsumentów i 

przedsiębiorców. Budowanie społeczeństwa, w którym każdy jest traktowany sprawiedliwie, 

oznacza, że rynek powinien wzmacniać pozycję konsumentów i zapewniać uwzględnianie ich 

opinii. Egzekwowanie przepisów prawa konkurencji jest konieczne w sytuacji, gdy np. z 

powodu działania kartelu konsumenci płacą więcej niż powinni lub mają problem ze 

znalezieniem produktu, którego szukają. Kontrola połączeń jest również niezbędna do 

zapewnienia, aby połączenia nie naruszały konkurencyjnej struktury rynków, a tym samym 

nie szkodziły konsumentom ani gospodarce w szerszym ujęciu. 

Aby jednolity rynek mógł osiągnąć swój całkowity potencjał, Komisja ostatnio zwiększyła 

swoje wysiłki na rzecz skutecznego egzekwowania przepisów UE we wszystkich obszarach 

polityki. W grudniu 2016 r. Komisja przyjęła komunikat „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki 

lepszemu stosowaniu”
29

, tak aby stosowanie, wdrażanie i egzekwowanie prawa UE było 

bardziej strategiczne i lepiej skoordynowane, z korzyścią dla obywateli, konsumentów i 

przedsiębiorców.  

                                                                                                                                                                                          
europejskiego „społeczeństwa gigabitowego”, do realizacji której będzie dążyć za pomocą trzech strategicznych 

celów na 2025 r. 
25 Sprawa SA.40720 Krajowy program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Zjednoczonym Królestwie na 

lata 2016-2020, decyzja Komisji z dnia 26 maja 2016 r., dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720  
26 Sprawa SA.41647 Włochy - Strategia Banda Ultra Larga, decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2016 r., 

dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647   
27 Sprawa SA.37183 Francuski program „Très Haut Débit”, decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2016 r., 

dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183  
28 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, dostępny pod adresem:http://eur-

lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:pl:PDF 
29 Zob. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_pl  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:pl:PDF
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_pl
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Budowa efektywnego i zrównoważonego sektora usług transportowych w całej UE  

Usługi transportowe to kluczowy sektor dla europejskich gospodarstw domowych: produkty i 

usługi związane z transportem stanowią drugą co do wielkości pozycję w budżecie 

gospodarstw domowych, zaraz po wydatkach związanych z utrzymaniem domu
30

. 

Konkurencyjne ceny usług transportowych mają bezpośredni wpływ na życie milionów 

Europejczyków.  

W październiku Komisja skierowała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do przedsiębiorstw 

Brussels Airlines i TAP Portugal w sprawie ich współpracy w zakresie połączeń pasażerskich 

między Brukselą i Lizboną
31

. Umowa o wspólnej obsłudze połączeń to umowa handlowa, w 

ramach której linie lotnicze obsługujące lot zezwalają innym liniom oferować ten sam lot i 

wystawiać na niego bilety, tak jakby to one go obsługiwały. Strony takiej umowy uzgadniają 

również sposób wzajemnej kompensacji za miejsca sprzedane na rejsach drugiej strony. 

Wspólna obsługa połączeń może przynieść korzyści pasażerom pod względem szerszego 

zasięgu i lepszych połączeń. Komisja obawia się jednak, że w tym konkretnym przypadku 

wspólna obsługa połączeń przez Brussels Airlines i TAP Portugal mogła prowadzić do 

ograniczania konkurencji i szkodzenia interesom pasażerów na trasie z Brukseli do Lizbony. 

W listopadzie Komisja rozpoczęła również dochodzenie mające na celu ocenić, czy czeski 

operator zasiedziały linii kolejowych České dráhy, a.s. (ČD) naliczał ceny poniżej kosztów w 

celu stworzenia barier dla konkurencji w sektorze usług pasażerskiego transportu kolejowego, 

wbrew unijnym zasadom ochrony konkurencji
32

. Konkurencja jest niezbędna, aby 

doprowadzić do spadku cen i podniesienia jakości usług, w szczególności na wcześniej 

zmonopolizowanych rynkach. Komisja zamierza dokładnie przyjrzeć się praktykom 

handlowym stosowanym przez linie kolejowe České dráhy, aby upewnić się, że nie 

wykluczają one konkurentów z rynku ze szkodą dla pasażerów. Otwarcie postępowania nie 

przesądza o wyniku dochodzenia. 

Zasiedziałe przedsiębiorstwa kolejowe często bywają przedmiotem kontroli przez organy ds. 

konkurencji. W kwietniu, przed upływem terminu obowiązywania zobowiązań nałożonych na 

Deutsche Bahn w grudniu 2013 r., Komisja zwolniła to przedsiębiorstwo z zobowiązań, 

ponieważ niedawne wejście kilku konkurentów na niemiecki rynek trakcji kolejowej rozwiało 

obawy Komisji w zakresie konkurencji. Wzrost konkurencji na niemieckim rynku trakcji 

kolejowej potwierdza skuteczność zobowiązań w rozwiązywaniu problemów w zakresie 

konkurencji dostrzeganych przez Komisję. Jest to dobry przykład tego, jak decyzje dotyczące 

zobowiązań mogą szybko i skutecznie otworzyć rynki, zapewnić równe warunki działania i 

doprowadzić do większej konkurencji i obniżenia cen dla konsumentów i przedsiębiorstw. 

Transport jest także ważnym obszarem dla wzrostu gospodarczego ze względu na jego 

funkcję w obsłudze innych sektorów gospodarki. Przede wszystkim drogowy transport rzeczy 

jest niezwykle ważnym elementem europejskiego jednolitego rynku: po drogach Europy 

jeździ ponad 30 mln ciężarówek, które odpowiadają za około trzy czwarte transportu 

towarowego na kontynencie. Konkurencyjność tego sektora jest uzależniona od cen pojazdów 

użytkowanych przez przewoźników. 

                                                            
30 Źródło: dane Eurostatu. Zob. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_ 

consumption_expenditure_-_national_accounts  
31 Sprawa AT.39860 Brussels Airlines/TAP Air Portugal, zob. IP/16/3563 z dnia 27 października 2016 r., 

dostępna pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm  
32 Zob. IP/16/3656 z dnia 10 listopada 2016 r., dostępne pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-3656_en.htm  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_en.htm
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W lipcu Komisja stwierdziła, że przedsiębiorstwa MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco i 

DAF naruszyły unijne zasady ochrony konkurencji i nałożyła na nie rekordową grzywnę w 

wysokości 2,9 mld EUR
33

.  

Historyczna decyzja w sektorze transportu drogowego: kartel samochodów ciężarowych 

Decyzja Komisji odnosi się konkretnie do rynku wytwarzania średnich samochodów ciężarowych (o 

masie od 6 do 16 ton) i dużych samochodów ciężarowych (o masie przekraczającej 16 ton). Pojazdy 

produkowane przez przedsiębiorstwa MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco i DAF łącznie stanowią 

ok. 9 na każde 10 średnich i dużych samochodów ciężarowych wytwarzanych w Europie.  

Zamiast ze sobą konkurować, przedsiębiorstwa te przez 14 lat, od roku 1997 do 2011, uczestniczyły w 

zmowie cenowej, aż do czasu gdy Komisja przeprowadziła w ich pomieszczeniach niezapowiedziane 

kontrole. Przez lata dyskusje między przedsiębiorstwami dotyczyły tych samych tematów, mianowicie 

wykazu podwyżek cen z „listy brutto”, czasu wprowadzenia nowych technologii emisji oraz 

przeniesienia na klientów kosztów technologii emisji. Wszystkie przedsiębiorstwa potwierdziły swój 

udział w zmowie i zgodziły się na ugodowe rozstrzygnięcie sprawy. 

Wszczęto również postępowanie w odniesieniu do przedsiębiorstwa Scania, które nie było objęte 

decyzją w sprawie ugody. W odniesieniu do tego przedsiębiorstwa postępowanie zatem trwa w 

ramach standardowej, nie-ugodowej procedury kartelowej. 

Decyzja ta ma również znaczenie w kontekście podkreślenia roli dobrze działającego rynku we 

wspieraniu rozwoju i rozpowszechniania oszczędnych technologii niskoemisyjnych, które są jednym z 

elementów europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej. 

Ochrona konkurencji na skoncentrowanych rynkach 

Rola Komisji w zakresie kontroli połączeń ma ogromne znaczenie pod względem ochrony 

sprawiedliwej konkurencji we wszystkich sektorach i gałęziach przemysłu, ale 

prawdopodobnie jest ona najważniejsza dla sektorów, które są już stosunkowo wysoko 

skoncentrowane. Komisja musi dopilnować, aby najsilniejsze przedsiębiorstwa nie 

nadużywały swojej pozycji na rynku w sposób przynoszący im korzyści i jednocześnie 

szkodzący ich klientom i reszcie gospodarki. 

Komisja jest np. szczególnie czujna na rynku środków ochrony roślin, aby zapewnić, że 

struktury rynkowe wynikające z połączeń nie wpływają negatywnie na europejskich rolników, 

których środki do życia zależą od dostępu do nasion i środków ochrony roślin po 

konkurencyjnych cenach. W 2016 r. Komisja wszczęła dwa szczegółowe postępowania 

wyjaśniające dotyczące planowanych połączeń w tym obszarze. 

Pierwsza proponowana transakcja dotyczy Dow i DuPont, dwóch przedsiębiorstw z USA, a 

jej wynikiem byłoby utworzenie największego na świecie przedsiębiorstwa zajmującego się 

zintegrowaną ochroną roślin i nasion
34

. Byłoby to połączenie dwóch największych 

konkurentów w obszarze herbicydów i insektycydów. Oba przedsiębiorstwa są znane z 

wprowadzania do obrotu innowacyjnych produktów ochrony roślin i nasion. Drugie 

proponowane połączenie to transakcja między przedsiębiorstwem Syngenta ze Szwajcarii, 

jednym z głównych światowych dostawców nasion i środków ochrony roślin, oraz 

ChemChina z Chin, które kontroluje przedsiębiorstwo Adama, największego dostawcę 

                                                            
33 Sprawa AT.39824 Ciężarówki, decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2016 r., dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824.  
34 Sprawa M.7932 Dow / DuPont, dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932    

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932
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generycznych środków ochrony roślin w Europie
35

. Ich produkty są wykorzystywane do 

uprawy kilku głównych roślin uprawnych w Europie, takich jak zboża, bawełna, kukurydza, 

owoce i warzywa, rzepak, soja, burak cukrowy i słonecznik. Szczegółowe postępowania mają 

na celu stwierdzenie, czy proponowane połączenie może doprowadzić do wyższych cen lub 

zmniejszonej innowacyjności w odniesieniu do tych produktów. 

Bardziej sprawiedliwy sektor finansowy podporą gospodarki realnej 

Rynki finansowe pełnią zasadniczą funkcję w gospodarce europejskiej. Aby wspierać 

trwające ożywienie gospodarcze, muszą być one stabilne, otwarte i konkurencyjne. Od 

początku kryzysu polityka konkurencji odgrywa kluczową rolę w budowaniu bardziej 

sprawiedliwego i przejrzystego sektora finansowego w Unii Europejskiej.  

W czerwcu 2016 r. wszystkie elementy rozporządzenia w sprawie opłat interchange stały się 

w pełni obowiązujące
36

. Dzięki nowym zasadom koszty płatności kartą debetową lub 

kredytową są bardziej przejrzyste dla detalistów i konsumentów, którzy mogą dokonywać 

lepszych wyborów. W przeszłości opłaty pobierane przez banki za te płatności kartą były w 

dużej mierze ukryte, mimo że koszty ponosili ostatecznie konsumenci. Rozporządzenie w 

sprawie opłat interchange ograniczyło wysokość tych opłat, obniżając w ten sposób koszty z 

korzyścią dla milionów europejskich konsumentów i detalistów. 

Jednocześnie Komisja kontynuowała postępowanie w sprawie przeciwdziałania praktykom 

monopolistycznym dotyczące opłat międzybankowych MasterCard i Visa w odniesieniu do 

płatności dokonywanych przez posiadaczy kart z państw spoza EOG (Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego), które nie wchodzą w zakres rozporządzenia w sprawie opłat interchange i 

nadal stanowią obciążenie dla europejskich akceptantów
37

. Komisja kontynuowała także 

dochodzenie w sprawie zasad stosowanych przez MasterCard w odniesieniu do 

transgranicznego świadczenia usług acquiringu, które ograniczają możliwość korzystania 

przez akceptantów z lepszych warunków oferowanych przez banki z siedzibą w innym kraju 

na rynku wewnętrznym. 

Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe potrzebują solidnych pośredników finansowych, 

zazwyczaj banków, na których opierają swoje decyzje inwestycyjne i konsumpcyjne. Kryzys 

pokazał, że skutki problemów doświadczanych przez banki w Europie mogą wykraczać 

daleko poza bezpośrednie zagrożenie dla deponentów i udziałowców. Mogą one poważnie 

wpłynąć na stabilność finansową danego kraju i prawie zawsze są odczuwane w innych 

państwach członkowskich, a nawet poza granicami UE. W tym kontekście kontrola pomocy 

państwa pozostaje istotnym narzędziem zapewnienia bezpieczniejszego i bardziej stabilnego 

sektora bankowego w UE.  

Zasady pomocy państwa są integralną częścią unii bankowej i gwarantują równe traktowanie 

państw członkowskich zgromadzonych w unii bankowej i tych, które do niej nie należą. 

Kontrola pomocy państwa ma za zadanie zapewnić, aby decyzje podejmowane przez rządy 

                                                            
35 Sprawa M.7962 Chemchina / Syngenta, dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962  
36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat 

interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, Dz.U. L 123 z 19.5.2015, 

dostępne pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.123.01.0001.01.ENG. 
37 Sprawa AT.40049 Mastercard II, dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049 oraz AT.39398 Visa MIF, 

dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398


 

15 

 

krajowe nie obciążały niepotrzebnie budżetu publicznego ani nie zakłócały równych 

warunków działania w UE. W 2016 r. Komisja przyjęła kilka decyzji mających pomóc 

ustabilizować sektor bankowy w różnych państwach członkowskich
38

. 

Komisja wszczęła także szczegółowe postępowanie w celu oceny, na mocy rozporządzenia 

UE w sprawie kontroli połączeń, czy proponowane połączenie Deutsche Börse AG (DB) i 

London Stock Exchange Group (LSE) ograniczyłoby konkurencję na kilku obszarach 

infrastruktury rynku finansowego
39

. Wynikiem zaproponowanego połączenia byłoby 

połączenie działalności DB i LSE. Wynikiem połączenia niemieckiej, brytyjskiej i włoskiej 

giełdy oraz kilku największych europejskich izb rozliczeniowych byłoby utworzenie 

zdecydowanie największego europejskiego operatora giełdowego. 

Zwiększenie przejrzystości w zakresie pochodnych instrumentów finansowych również jest 

priorytetem Komisji. W lipcu Komisja przyjęła zobowiązania zaproponowane przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swapowych (ISDA) i dostawcę usług 

informacyjnych Markit, dotyczące pozwoleń na własność intelektualną koniecznych do 

oferowania usług obrotu na rynku swapów ryzyka kredytowego (CDS)
40

. CDS to kontrakt 

opracowany w celu przeniesienia ryzyka kredytowego lub ryzyka niewykonania 

zobowiązania związanego z zobowiązaniem dłużnym, takim jak obligacje korporacyjne bądź 

rządowe. Inwestorzy wykorzystują CDS zarówno jako zabezpieczenie przed ryzykiem, jak i 

instrument inwestycyjny.  

W kwietniu Komisja przetestowała projekt zobowiązań pod względem rynkowym i uzyskała 

pozytywne wyniki. W świetle tych wyników Markit zaproponował niewielkie modyfikacje i 

wyjaśnienia do pierwotnych zobowiązań. Ostateczna wersja zobowiązań rozwiewa 

wątpliwości Komisji, ponieważ ułatwią one obrót CDS na giełdach i jednocześnie przyczynią 

się do poprawy przejrzystości. Decyzja Komisji zapewnia wszystkim platformom obrotu 

możliwość korzystania ze sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunków 

dostępu do danych i własności intelektualnej należących do ISDA i Markitu, aby móc 

oferować obrót derywatami kredytowymi typu „all-to-all”. Zwiększa to stabilność rynku i 

przekłada się na większy wybór i niższe koszty transakcji dla inwestorów. Zobowiązania 

przyczyniły się zatem do osiągnięcia celu MiFID 2
41

 i unii bankowej
42

.  

Ponadto w grudniu Komisja nałożyła na przedsiębiorstwa Crédit Agricole, HSBC i JPMorgan 

Chase grzywny w całkowitej wysokości 485 mln EUR za uczestnictwo w kartelu dotyczącym 

instrumentów pochodnych stopy procentowej dla euro
43

. W grudniu 2013 r. Barclays, 

Deutsche Bank, RBS i Société Générale zawarły ugodę z Komisją w sprawie tego samego 

kartelu. Ponieważ Crédit Agricole, HSBC i JPMorgan Chase nie zdecydowały się na ugodę, 

postępowanie było kontynuowane w ramach standardowej procedury kartelowej Komisji. 

                                                            
38 Dodatkowe informacje można znaleźć w załączniku do dokumentu roboczego służb Komisji dołączonym do 

niniejszego sprawozdania. 
39 Sprawa M.7995 Deutsche Börse / London Stock Exchange Group, dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995  
40 Sprawa AT.39745 CDS - Rynek informacji, decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2016 r., dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745  
41 Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych. Zob. 

http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/ 

index_en.htm  
42 Dodatkowe informacje na temat unii bankowej: http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-

union/index_en.htm.  
43 Sprawa AT.39914 Instrumenty pochodne stopy procentowej dla euro, dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914
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Decyzja ta zakończyła działanie pierwszego z kilku wykrytych i ukaranych karteli w sektorze 

usług finansowych. 

Egzekwowanie reguł konkurencji w świecie sportu 

Zakres zastosowania prawa konkurencji ma, oczywiście, pewne ograniczenia, ale gdy 

egzekwowanie zasad konkurencji jest właściwym narzędziem, Komisja powinna podjąć w 

odpowiednim momencie działania w celu przywrócenia sprawiedliwości w danym obszarze 

gospodarki. W niektórych sektorach decyzje dotyczące konkurencji zapadają od dawna, 

podczas gdy w innych jest to rzadkością. Takim właśnie niedawnym przykładem jest sport. 

We wrześniu 2016 r. Komisja poinformowała Międzynarodową Unię Łyżwiarską (ISU) o 

swojej wstępnej opinii, że zasady ISU, zgodnie z którymi sportowcowi grożą poważne 

sankcje za udział w wydarzeniu sportowym w dziedzinie łyżwiarstwa szybkiego, do udziału 

w którym nie został on uprawniony, mogą stanowić naruszenie przepisów UE dotyczących 

konkurencji
44

. 

Prawo konkurencji i federacje sportowe: postępowanie w sprawie Międzynarodowej Unii 

Łyżwiarskiej (ISU) 

Międzynarodowa Unia Łyżwiarska jest jedynym organem uznanym przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski za organ koordynujący łyżwiarstwo figurowe i łyżwiarstwo szybkie na lodzie. Jej 

członkami są krajowe stowarzyszenia łyżwiarskie. Zasady sportowe podlegają unijnym przepisom 

ochrony konkurencji, jeśli organ je ustalający lub przedsiębiorstwa i osoby, których te zasady dotyczą, 

prowadzą działalność gospodarczą. 

Międzynarodowe organy zarządzające sportem odgrywają szczególną rolę w określaniu zasad gry i 

zapewnianiu jednolitych standardów postępowania. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez ISU, jeśli 

sportowiec bierze udział w wydarzeniu sportowym, do udziału w którym nie został uprawniony, 

naraża się na szereg sankcji mogących doprowadzić do zakazu udziału we wszystkich 

najważniejszych międzynarodowych zawodach łyżwiarstwa szybkiego do końca jego kariery. Komisja 

ma obawy, że sankcje określone w zasadach ISU ograniczają swobodę handlową sportowców i 

uniemożliwiają nowym organizatorom międzynarodowych zawodów łyżwiarstwa szybkiego wejście 

na rynek, ponieważ nie mogą oni zaprosić najlepszych sportowców. 

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w tej sprawie, ponieważ sytuacja ta podnosi 

konkretne kwestie dotyczące naruszenia prawa konkurencji na szczeblu międzynarodowym, a nie 

szersze kwestie związane z zarządzaniem w sporcie.  

Poza tym kontrola pomocy państwa odgrywa kluczową rolę w zachowaniu równych szans w 

sporcie. Po trzech osobnych dogłębnych postępowaniach, w lipcu 2016 r. Komisja 

stwierdziła, że środki wsparcia publicznego przyznane przez Hiszpanię na rzecz siedmiu 

zawodowych klubów piłkarskich dały tym klubom nieuczciwą przewagę nad innymi klubami, 

co stanowi naruszenie unijnych zasad pomocy państwa
45

. Unijne zasady pomocy państwa 

stosuje się do interwencji publicznych na rynku w celu zapewnienia, aby nie zakłócały one 

konkurencji wskutek wybiórczego faworyzowania jednego uczestnika rynku w stosunku do 

innych. Zawodowa piłka nożna jest działalnością gospodarczą i stosowanie środków 

                                                            
44 Sprawa AT.40208 Zasady kwalifikowalności Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, zob. IP/16/3201 z dnia 27 

września 2016 r., dostępna pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm  
45 Sprawy SA.29769 Pomoc na rzecz niektórych hiszpańskich klubów piłki nożnej (przywileje podatkowe dla 

Real Madrid CF, FC Barcelona, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna), SA.33754 Pomoc na rzecz Real 

Madrid, oraz SA.36387 Pomoc na rzecz klubów piłki nożnej w Walencji (Valencia, Hercules i Elche), zob. 

IP/16/2401 z dnia 4 lipca 2016 r., dostępna pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

2401_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_29769
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33754
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36387
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm
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publicznych w tym obszarze musi być zgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Jest to 

szczególnie ważne dla większości klubów zawodowych, które muszą działać bez dotacji. 

5. Uwalnianie potencjału europejskiej unii energetycznej i gospodarki o obiegu 

zamkniętym 

Konsumenci są aktywnymi i kluczowymi graczami na rynkach energii przyszłości. Dążenie 

do prawdziwie konkurencyjnego europejskiego rynku energii może mieć wpływ na wysokość 

kosztów energii ponoszonych przez europejskie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. 

Budowa zintegrowanej i przyjaznej dla klimatu europejskiej unii energetycznej, wolnej od 

barier technicznych lub prawnych, da konsumentom szerszy wybór oraz najlepsze warunki 

dostaw energii.  

W listopadzie Komisja przedstawiła pakiet środków mających na celu utrzymanie 

konkurencyjności unijnego sektora energetycznego i wsparcie przejścia na czystą energię
46

. 

Pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków ma trzy cele: postawienie na pierwszym 

miejscu efektywności energetycznej, osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie energii 

odnawialnej oraz zadbanie o to, aby konsumenci byli traktowani uczciwie. Wnioski 

ustawodawcze obejmują kwestie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, 

struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz zasad 

zarządzania unią energetyczną. Pakiet obejmuje także szereg środków mających na celu 

ochronę konsumentów znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.  

Wraz z pakietem Komisja opublikowała ostateczne sprawozdanie ze swego badania 

sektorowego w zakresie pomocy państwa dotyczącego środków krajowych mających 

zapewnić nieprzerwaną dostępność odpowiednich zdolności wytwórczych, które 

umożliwiałyby produkcję energii elektrycznej (tzw. „mechanizmów zdolności 

wytwórczych”)
47

.  

Pomoc w opracowywaniu lepszych środków pomocy na rzecz bezpieczniejszych dostaw energii 

elektrycznej 

Celem badania sektorowego dotyczącego mechanizmów zdolności wytwórczych, które objęło ponad 

120 uczestników rynku w jedenastu państwach członkowskich, było zebranie informacji o tych 

mechanizmach w celu zbadania w szczególności, czy zapewniają one dostateczne dostawy energii, nie 

zakłócając konkurencji lub wymiany handlowej na jednolitym rynku UE. 

Mechanizmy zdolności wytwórczych są bardzo istotne, ponieważ mogą pomóc ograniczyć ryzyko 

przerw w dostawach dla europejskich konsumentów i przedsiębiorców. Jednocześnie niepotrzebne i 

źle zaprojektowane mechanizmy zdolności wytwórczych mogą zakłócać konkurencję, hamować 

konieczne reformy rynku, utrudniać swobodny przepływ energii elektrycznej przez granice, 

skutkować przepłacaniem przez konsumentów za energię oraz zagrażać realizacji celów w zakresie 

obniżania emisyjności. W ostatecznym sprawozdaniu stwierdza się, że państwa członkowskie 

powinny staranniej ocenić potrzebę wprowadzania takich mechanizmów, oraz wskazuje sposoby 

planowania tych mechanizmów w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu zakłóceń konkurencji.  

Działania na rzecz pro-konkurencyjnego sektora ropy naftowej i gazu w UE 

Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu to kluczowe sektory zapewniające 

konkurencyjne ceny energii dla konsumentów i przedsiębiorstw w całej UE. Mają one 

                                                            
46 Zob. IP/16/4009 z dnia 30 listopada 2016 r., dostępny pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-4009_en.htm  
47 Zob. http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2
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również szczególnie duże znaczenie dla efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów 

gazu w obrębie UE, co jest ważnym elementem strategii na rzecz unii energetycznej pod 

względem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. 

W tym kontekście Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie dotyczące przejęcia w 

styczniu Baker Hughes, dostawcy usług w zakresie pól naftowych, przez Halliburton
48

. W 

maju strony zrezygnowały z planowanego połączenia w związku z obawami wyrażonymi 

przez wiele organów ds. ochrony konkurencji na całym świecie, w tym Komisję. W oparciu o 

analizę przeprowadzoną przez Komisję proponowana transakcja budziła obawy dotyczące 

konkurencji na bardzo wielu rynkach związanych z usługami w zakresie pól naftowych 

świadczonymi na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem ropy 

naftowej i gazu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Postępowanie Komisji było 

prowadzone w ścisłej współpracy z wieloma organami ds. konkurencji na całym świecie, 

takimi jak Departament Sprawiedliwości USA, brazylijski organ ds. konkurencji (CADE) i 

australijska Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

Komisja kontynuowała także postępowania w sprawie potencjalnego nadużywania przez 

Gazprom jego pozycji dominującej w sektorze dostaw gazu ziemnego w Europie Środkowej i 

Wschodniej
49

 oraz ewentualnego zamknięcia dostępu do rynków gazu w Bułgarii przez 

bułgarskiego operatora zasiedziałego BEH
50

. Celem egzekwowania prawa konkurencji w tym 

sektorze jest doprowadzenie do działania bardziej konkurencyjnych rynków gazu w Europie i 

ułatwienie integracji rynku energii oraz wymiany energii między państwami członkowskimi. 

Wspieranie recyklingu i odnawialnych źródeł energii 

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym to kluczowy element strategii na rzecz bardziej 

zrównoważonej Europy. „Zamknięcie obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu 

recyklingu i ponownego użycia jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. 

Skuteczna konkurencja w sektorze gospodarki odpadami przyczynia się do rozwiązania 

problemów poprzez recykling dostępny cenowo dla konsumentów. 

We wrześniu Komisja ukarała Altstoff Recycling Austria (ARA) grzywną w wysokości 6 mln 

euro za blokowanie wejścia konkurentów na austriacki rynek gospodarowania odpadami 

opakowaniowymi z gospodarstw domowych od 2008 r. do 2012 r., co stanowi naruszenie art. 

102 TFUE, zakazującego nadużywania pozycji dominującej
51

.  

Egzekwowanie przepisów prawa ochrony konkurencji w sektorze gospodarowania odpadami 

Producenci towarów w Austrii mają obowiązek przyjmować zwrot odpadów opakowaniowych, 

będących wynikiem korzystania z ich produktów. Mogą przekazać to zadanie przedsiębiorstwom, 

które zajmą się za nie zbiórką i recyklingiem w zamian za opłatę licencyjną wnoszoną przez 

producentów towarów. Komisja stwierdziła, że konkurenci, którzy chcieli wejść na rynek 

gospodarowania odpadami lub rozszerzyć swoją działalność na nim, byli uzależnieni od uzyskania 

dostępu do krajowej infrastruktury zbiórki odpadów, częściowo kontrolowanej przez i częściowo 

będącej własnością ARA. Postępowanie ujawniło również, że między marcem 2008 r. a kwietniem 

                                                            
48 Sprawa M.7477 Halliburton / Baker Hughes, dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477  
49 Sprawa AT.39816 Dostawy gazu na rynki wyższego szczebla w Europie Środkowo-Wschodniej, dostępna pod 

adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816  
50 Sprawa AT.39849 Gaz BEH, dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849  
51 Sprawa AT.39759 ARA – Zamknięcie dostępu do rynku, decyzja Komisji z dnia 20 września 2016 r., dostępna 

pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759
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2012 r. ARA odmawiała udzielenia dostępu do takiej infrastruktury, co spowodowało wykluczenie 

konkurentów z rynku i wyeliminowanie konkurencji.  

Po wszczęciu postępowania przez Komisję, we wrześniu 2013 r. Austria przyjęła nową ustawę 

dotyczącą odpadów, a ARA zaczęła udzielać dostępu do swojej infrastruktury zbiórki odpadów z 

gospodarstw domowych. Od tego czasu na rynek weszło kilku konkurentów. ARA przyznała się do 

naruszenia, przyznała, że jej decyzja mogłaby być bardziej wydajna pod względem administracyjnym 

i zaproponowała strukturalne środki zaradcze. Grzywnę zmniejszono więc o 30 % w związku z tym, 

że ARA współpracowała z Komisją. 

Współpraca stron z Komisją w kontekście decyzji dotyczących zobowiązań i w sprawach kartelowych 

jest już normą, natomiast procedura współpracy w kontekście decyzji o zakazie, dotyczącej ochrony 

konkurencji w kontekście nie-kartelowym, została tu zastosowana po raz pierwszy od wejścia w życie 

rozporządzenia 1/2003. Współpraca w postępowaniu dotyczącym ochrony konkurencji w kontekście 

nie-kartelowym może pomóc zwiększyć skuteczność Komisji w zakresie egzekwowania prawa i w 

przyszłości może być stosowana również w innych sprawach. 

Wspieranie recyklingu to tylko część działań na rzecz bardziej zrównoważonej Europy. 

Priorytetem są również niskoemisyjne i czyste technologie energetyczne. Odnawialne źródła 

energii to przyszłość. W ciągu ostatnich kilku lat niemal wszystkie państwa członkowskie 

przyjęły programy wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. W 2016 r. w ramach 

zasad pomocy państwa Komisja przyjęła 15 decyzji dotyczących nowych programów 

wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, przyczyniając się do zwiększenia 

stabilności sektora energii w UE oraz ochrony środowiska.  

7. Kształtowanie kultury konkurencji na szczeblu europejskim i ogólnoświatowym 

Aby faktycznie przyczynić się do rzeczywistych zmian w zakresie uczciwego funkcjonowania 

gospodarki, reguły konkurencji muszą być stosowane jednolicie w odniesieniu do wszystkich 

Europejczyków, bez względu na to, w którym państwie członkowskim mieszkają, pracują lub 

robią zakupy. Dlatego właśnie Komisja analizuje, czy krajowe organy ochrony ds. 

konkurencji mają wszystkie niezbędne uprawnienia, zasoby oraz niezależność, aby móc 

skutecznie egzekwować prawo konkurencji UE. 

Silniejsze krajowe organy ds. konkurencji skutecznie stosują unijne reguły konkurencji 

Egzekwowanie unijnych reguł konkurencji odbywa się obecnie w takim zakresie, jakiego Komisja 

samodzielnie nigdy nie zdołałaby osiągnąć. Począwszy od 2004 r. Komisja i krajowe organy ds. 

konkurencji podjęły ponad 1000 decyzji w sprawie egzekwowania prawa, przy czym krajowe organy 

ochrony konkurencji są odpowiedzialne za około 85 % tej liczby. Działanie podejmowane przez liczne 

organy odpowiedzialne za egzekwowanie reguł ma silniejszy wydźwięk, jest efektywniejsze i 

skuteczniej odstrasza przedsiębiorstwa, które mogą skłaniać się do naruszania unijnych reguł 

konkurencji. 

Na podstawie komunikatu „Dziesięć lat rozporządzenia 1/2003”52 Komisja analizowała, czy można 

jeszcze bardziej ulepszyć zestaw narzędzi stosowanych przez krajowe organy ds. konkurencji. W 2016 

r. Komisja otrzymała informacje zwrotne na ten temat od szerokiego grona zainteresowanych stron, w 

tym przedsiębiorstw i grup konsumentów, krajowych organów ds. konkurencji, rządów i posłów do 

Parlamentu Europejskiego. 

Konsultacje publiczne prowadzone między listopadem 2015 r. a lutym 2016 r. wykazały, że ok. 75 % 

respondentów uważa, że skuteczność krajowych organów ds. konkurencji można jeszcze bardziej 

                                                            
52 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) 453, 

dostępny pod adresem:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453
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poprawić. Ponadto 80 % respondentów poparło działania na szczeblu UE zapewniające krajowym 

organom ds. ochrony konkurencji środki i narzędzia, których potrzebują53.  

Dnia 19 kwietnia 2016 r. wspólnie z Parlamentem Europejskim zorganizowano posiedzenie jawne, 

aby zebrać dodatkowe opinie54. W obliczu ogólnego poparcia dla wzmocnienia pozycji krajowych 

organów ds. ochrony konkurencji w skuteczniejszym egzekwowaniu przepisów, Komisja rozpoczęła 

prace nad wnioskiem dotyczącym unijnej inicjatywy ustawodawczej. 

Jak dotrzymać kroku globalizacji - światowa współpraca w dziedzinie konkurencji  

Ponieważ przedsiębiorstwa coraz częściej działają ponad granicami, coraz więcej połączeń, 

karteli i innych praktyk antykonkurencyjnych ma wymiar międzynarodowy i wywiera wpływ 

na rynki w różnych krajach, często na różnych kontynentach. Coraz bardziej globalne 

zachowania firm wymuszają podobne podejście ze strony organów odpowiedzialnych za 

egzekwowanie przepisów. Znalezienie lepszych sposobów współpracy jest zatem priorytetem 

organów ds. konkurencji na całym świecie.  

Współpraca między organami ds. konkurencji pomaga osiągać spójne wyniki, zwiększa 

efektywność poprzez ograniczenie zbędnego powielania pracy i zwiększa wzajemne 

zrozumienie między organami, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwa. W 2016 r. Komisja potwierdziła swoje zaangażowanie w tej dziedzinie, 

aktywnie uczestnicząc w pracach międzynarodowych organów zajmujących się kwestiami 

konkurencji, takich jak Komitet ds. Konkurencji przy OECD, Bank Światowy oraz 

Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Komisja odgrywa również wiodącą rolę 

w Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN), głównym światowym forum organów ds. 

ochrony konkurencji złożonym ze 132 członków. Ważnymi wynikami tej wielostronnej 

współpracy są przewodnik w zakresie środków zaradczych dotyczących połączeń oraz 

katalog grupy roboczej ds. karteli dotyczący uprawnień dochodzeniowych, oba przyjęte przez 

Międzynarodową Sieć Konkurencji w 2016 r. 

Na poziomie stosunków dwustronnych w 2016 r. Komisja rozpoczęła negocjacje w sprawie 

umów o wolnym handlu z Armenią, Meksykiem, Indonezją i Filipinami, ponownie otworzyła 

negocjacje z Mercosurem i poczyniła postępy w negocjacjach z Japonią. Działania Komisji w 

zakresie negocjacji dotyczących umów o wolnym handlu w obszarze konkurencji kładą 

nacisk na włączenie do nich przepisów dotyczących konkurencji i pomocy państwa, w celu 

wspierania konwergencji praktyk i narzędzi polityki konkurencji w różnych jurysdykcjach 

oraz ochrony równych warunków działania na całym świecie. 

W czerwcu 2016 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt porozumienia w sprawie włączenia 

postanowień dotyczących wymiany informacji zebranych w ramach postępowań w zakresie 

konkurencji do istniejącej umowy o współpracy między UE i Kanadą. Możliwość wymiany 

dowodów poprawiłaby współpracę pomiędzy Komisją i kanadyjskim organem ds. 

konkurencji, prowadząc do lepszego egzekwowania prawa konkurencji. Komisarz ds. 

konkurencji, Margrethe Vestager, uzgodniła ponadto z przewodniczącym Sugimoto, szefem 

                                                            
53 Konsultacje publiczne „Zwiększenie uprawnień krajowych organów ochrony konkurencji, aby skuteczniej 

egzekwowały prawo”, dostępne pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/pl.pdf 
54 Posiedzenie jawne zorganizowane wspólnie przez Komisję Gospodarczą i Monetarną (ECON) Parlamentu 

Europejskiego i DG ds. Konkurencji Komisji Europejskiej dnia 19 kwietnia 2016 r., dostępne pod adresem: 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON
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japońskiej komisji ds. sprawiedliwego handlu, otwarcie negocjacji w celu aktualizacji umowy 

o współpracy między UE a Japonią w zakresie postanowień dotyczących wymiany dowodów. 

Komisja również aktywnie uczestniczy we współpracy technicznej z gospodarkami 

wschodzącymi, rozwijającymi swoją politykę konkurencji i systemy egzekwowania prawa. W 

czerwcu Komisja podpisała protokół ustaleń z Republiką Południowej Afryki, który dopełnia 

protokoły podpisane ze wszystkimi innymi krajami BRICS
55

 w ostatnich latach. 

Utrzymanie owocnego dialogu międzyinstytucjonalnego  

Parlament Europejski, Rada i komitety konsultacyjne, pełniące szczególną rolę wobec 

europejskich obywateli i zainteresowanych stron, są ważnymi partnerami w dialogu na temat 

polityki konkurencji. 

Podobnie jak w poprzednich latach Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie 

corocznego sprawozdania Komisji dotyczącego polityki konkurencji. Komisja z 

zadowoleniem przyjmuje wsparcie Parlamentu dla polityki konkurencji jako jednego z 

fundamentów projektu europejskiego. Komisja zgadza się, że konkurencja stawia 

konsumentów w mocniejszej pozycji, przyczynia się do wzrostu gospodarczego i utrzymuje 

otwarte rynki dla przedsiębiorstw, w tym MŚP. W tym sensie polityka konkurencji 

przyczynia się do większej sprawiedliwości na rynkach z korzyścią dla wszystkich. Komisja 

zgadza się z Parlamentem, że egzekwowanie prawa ochrony konkurencji jest niezbędne, aby 

zapobiegać nadużywaniu władzy gospodarczej oraz aby zapewnić sprawiedliwy podział 

korzyści płynących ze wzrostu między wszystkich przedsiębiorców i wszystkie firmy. 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Parlamentu w walkę z uchylaniem się od 

opodatkowania i unikaniem opodatkowania. W kwietniu 2016 r. Komisarz Vestager spotkała 

się z drugą komisją specjalną ds. podatków Parlamentu Europejskiego. W 2016 r. Komisja 

rozpoczęła ważne działania w tym obszarze
56

. Komisja uzyskała również dowody w zakresie 

indywidualnych interpretacji prawa podatkowego od wszystkich państw członkowskich, które 

systematyczne analizuje. W czerwcu 2016 r. Komisja opublikowała dokument roboczy w 

sprawie pomocy państwa i indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz 

zorganizowała forum wysokiego szczebla w celu wyjaśnienia państwom członkowskim 

kwestii stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do indywidualnych interpretacji 

prawa podatkowego. 

Parlament ponownie zwrócił się o zniesienie systemu kryzysowej pomocy państwa dla 

sektora bankowego. Zdaniem Komisji obecne reguły pomocy państwa są potrzebne, aby 

utrzymać stabilność finansową i ograniczyć koszty ponoszone przez podatników, a także aby 

zapewnić, że zrestrukturyzowane banki będą znowu udzielały kredytów przedsiębiorstwom i 

gospodarstwom domowym, przyczyniając się w ten sposób do sfinalizowania unii bankowej. 

Zasady pomocy państwa chronią także równe warunki działania między bankami 

otrzymującymi pomoc państwa i bankami, które jej nie otrzymały. W lutym 2016 r. Komisarz 

Vestager uczestniczyła w otwartej wymianie poglądów z posłami do Parlamentu 

Europejskiego, aby wyjaśnić podejście Komisji przyjęte na podstawie zasad pomocy państwa. 

W niniejszym sprawozdaniu odzwierciedlono również inne zalecenia Parlamentu 

Europejskiego, mianowicie uwagi dotyczące tego, jak niezależne egzekwowanie reguł 

konkurencji przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji mających na celu 

pogłębienie jednolitego rynku cyfrowego i unii energetycznej oraz do zagwarantowania 
                                                            
55 Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki. 
56 Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 2 niniejszego sprawozdania. 
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konkurencyjności europejskiego przemysłu w zglobalizowanym świecie. W niniejszym 

sprawozdaniu zawarto wykaz działań Komisji podjętych w tym roku w celu ochrony 

konkurencji w ważnych sektorach europejskiej gospodarki. W maju i sierpniu 2016 r. DG ds. 

Konkurencji wzięła również udział w warsztatach i debatach w Parlamencie Europejskim w 

celu omówienia tego, jak egzekwowanie reguł konkurencji może przyczynić się do lepszego 

funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje skierowany do niej apel Parlamentu dotyczący 

wzmocnienia prawdziwej kultury konkurencji w państwach członkowskich. W kwietniu 2016 

r. Komisja i Parlament zorganizowały posiedzenie dotyczące inicjatywy Komisji mającej na 

celu umożliwienie krajowym organom ds. konkurencji osiągnięcia ich pełnego potencjału w 

zakresie skutecznego egzekwowania europejskich reguł konkurencji. W posiedzeniu 

uczestniczyła komisarz Vestager. W październiku 2016 r. w ramach zorganizowanego dialogu 

z Parlamentem komisarz Vestager wzięła również udział w wymianie z komisją ECON. 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zainteresowanie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów polityką konkurencji i jest gotowa zaangażować się w konstruktywną 

wymianę. W dniu 14 lipca 2016 r. komisarz Vestager uczestniczyła w debacie na temat 

europejskiej polityki konkurencji podczas sesji plenarnej Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego. Komisja wyjaśniła w Komitecie Regionów swoje podejście do usług 

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w UE. 


