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SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 

EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 

REGIONÓW 

Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2018 

 

1. Wspieranie konkurencyjnego rynku wewnętrznego z korzyścią dla europejskich 

przedsiębiorstw i konsumentów 

W 2018 r. przypadła 60. rocznica wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Europejską 

Wspólnotę Gospodarczą, który stworzył podwaliny dzisiejszej Unii Europejskiej. Obecnie 

Unia Europejska, w której działa 24,5 mln małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 

konkurujących o obsługę 500 mln unijnych konsumentów, nadal oferuje dynamiczny rynek 

wewnętrzny, który wspiera konkurencyjność przemysłu UE i zrównoważony rozwój 

gospodarki europejskiej w oparciu o wartości konkurencyjnej społecznej gospodarki 

rynkowej.  

Od samego początku w UE obowiązują postanowienia Traktatu
1
, które uprawniają Komisję 

do ochrony uczciwej, niezakłóconej konkurencji na rynku wewnętrznym. W unijnych 

regułach konkurencji ustanowiono należycie zdefiniowane ramy prawne określające zakres 

działalności gospodarczej przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym, umożliwiając 

przedsiębiorstwom każdej wielkości uczciwą konkurencję. Wspomniane ramy prawne 

ewoluowały w ciągu ostatnich sześciu dziesięcioleci, ale zdecydowanie przestrzega się w nich 

zasady rządów prawa pod ścisłą kontrolą europejskich sądów. Komisja rygorystycznie stosuje 

zasadę niedyskryminacji, sprawiedliwości proceduralnej, przejrzystości, przewidywalności, 

prawa do bycia wysłuchanym oraz ochrony poufności w codziennej praktyce egzekwowania 

przepisów. Ze względu na przewidywalność i wiarygodność unijnego systemu Komisja stała 

się jednym z czołowych i najbardziej wpływowych organów ochrony konkurencji na świecie. 

Aby wzmocnić skutki swoich działań w zakresie egzekwowania prawa, Komisja ściśle 

współpracuje z krajowymi organami ochrony konkurencji i sądami krajowymi państw 

członkowskich, a także aktywnie współdziała z urzędami ds. ochrony konkurencji na całym 

świecie – zarówno na poziomie dwustronnym, jak i na kilku forach międzynarodowych, 

takich jak OECD, Międzynarodowa Sieć Konkurencji i UNCTAD – w celu wypracowania 

prawdziwie równych warunków działania na całym świecie oraz poszanowania zasady 

rządów prawa.  

W dniu 7 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie Programu na rzecz 

jednolitego rynku
2
 jako element wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. W 

jego zakres wchodzi nowy program na rzecz konkurencji z orientacyjnym budżetem w 

wysokości 140 mln EUR na cały okres trwania programu. Po przyjęciu przez 

                                                            
1 Art. 3 ust. 1 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podstawowe reguły konkurencji zawarto w 

części trzeciej tytuł VII rozdział 1 art. 101–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz w 

unijnym rozporządzeniu w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (rozporządzenie (WE) nr 139/2004). 
2 Zob. wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz 

jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk 

europejskich oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 

258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826 COM/2018/441 final - 2018/0231 (COD): 

https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-programme-legal-texts-and-factsheets_pl, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_pl.htm. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-programme-legal-texts-and-factsheets_pl
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_pl.htm
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współprawodawców program na rzecz konkurencji pomoże Komisji stawić czoła nowym 

wyzwaniom dla unijnej polityki konkurencji związanym z wykorzystaniem dużych zbiorów 

danych i algorytmów oraz dalszym szybko postępującym zmianom w coraz bardziej 

cyfrowym środowisku, jak również wzmocni sieci współpracy między organami państw 

członkowskich a Komisją w celu wspierania uczciwej konkurencji na jednolitym rynku. 

W 2018 r. działania Komisji w ramach polityki konkurencji w dalszym ciągu były 

ukierunkowane na rynki istotne dla obywateli Unii i przedsiębiorstw w UE, takich jak sektory 

telekomunikacyjny i cyfrowy, usługi finansowe, energia i środowisko, rolnictwo i żywność, 

transport i produkcja. Niniejsze sprawozdanie jest niewyczerpującym podsumowaniem 

działań podjętych przez Komisję w dziedzinie polityki konkurencji w 2018 r. Dodatkowe i 

bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w towarzyszącym dokumencie roboczym 

służb Komisji oraz na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji
3
. 

2. Zwiększanie skuteczności egzekwowania reguł konkurencji  

Komisja stale dąży do usprawniania procedur w sprawach z zakresu konkurencji i oceny 

skutków gospodarczych swoich wcześniejszych decyzji, aby jeszcze bardziej zwiększyć 

terminowość, wydajność i skuteczność swoich działań w zakresie egzekwowania prawa 

zgodnie z unijnymi regułami konkurencji. 

W grudniu 2018 r. Komisja opublikowała zaktualizowane wytyczne dla przedsiębiorstw w 

odniesieniu do tajemnic handlowych i innych poufnych informacji
4
 w trakcie postępowania 

dotyczącego ochrony konkurencji, a także wytyczne i wzory dotyczące korzystania z tzw. 

kręgów osób zaufanych
5 

w celu uzyskania dostępu do akt. Udostępnienie przedsiębiorstwom 

informacji zawartych w aktach Komisji jest podstawowym etapem proceduralnym w 

sprawach z zakresu ochrony konkurencji. Obydwa te nowe dokumenty z wytycznymi są 

elementem stale prowadzonych przez Komisję prac na rzecz zwiększenia terminowości i 

wydajności postępowań dotyczących konkurencji, a zarazem gwarantują sprawiedliwość 

proceduralną i prawo przedsiębiorstw do obrony. Stanowią uzupełnienie wcześniejszych 

wytycznych Komisji dotyczących najlepszych praktyk w zakresie biur danych
6
, wytycznych 

dotyczących wniosków o poufne traktowanie na potrzeby procesu sporządzania 

ogólnodostępnych wersji jej decyzji
7
, a także zaleceń dotyczących wykorzystania 

dokumentów przekazanych elektronicznie
8
.  

W następstwie ustanowienia skutecznych ram wynagradzania za współpracę przedsiębiorstw 

objętych postępowaniem wyjaśniającym w obszarze karteli oraz pierwszej sprawy 

niezwiązanej z kartelami w 2016 r.
9
, w 2018 r. Komisja zakończyła kilka spraw z zakresu 

ochrony konkurencji niezwiązanych z kartelami dzięki współpracy ze strony przedsiębiorstw 

objętych postępowaniem
10

. Współpraca taka pozwala na zwiększenie znaczenia i wpływu 

                                                            
3 Zob.: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.  
4 Zob.: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/business_secrets_en.pdf.  
5 Krąg osób zaufanych to procedura wynegocjowanego ujawnienia informacji, w ramach której ograniczony 

krąg osób fizycznych uzyskuje dostęp do informacji poufnych zawartych w aktach Komisji. Zob.: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/conf_rings.pdf.  
6 Zob. http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf.  
7 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/guidance_on_preparation_of_public_versions_antitrust_04062015.pdf  
8 Zob.: http://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.pdf.  
9 Sprawa AT.39759 ARA, Zamknięcie dostępu do rynku, decyzja Komisji z dnia 20 września 2016 r., dokument 

dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759. 
10 Decyzje Komisji z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawach: AT.40181, Philips; AT.40182, Pioneer; AT.40465, Asus, 

oraz AT.40469, Denon & Marantz; oraz decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie AT.40428, Guess. 

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania. 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/business_secrets_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/conf_rings.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_pl.pdf
http://ec.europa.eu/competition/contacts/electronic_documents_en.pdf
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decyzji Komisji przez przyspieszenie postępowań, zaś przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze 

znacznego obniżenia grzywien w zależności od charakteru i momentu nawiązania 

współpracy. W grudniu 2018 r. Komisja opublikowała nieformalne wytyczne dotyczące 

sposobu, w jaki przedsiębiorstwa mogą współpracować w postępowaniach 

antymonopolowych w zamian za niższe grzywny
11

. 

Parlament Europejski i Rada przyjmują wniosek Komisji dotyczący zwiększenia skuteczności 

organów ochrony konkurencji państw członkowskich 

W dniu 11 grudnia 2018 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły tzw. dyrektywę ECN+
12

 

mającą na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w 

celu skuteczniejszego egzekwowania unijnych reguł konkurencji. Dyrektywę opracowano na 

podstawie wniosku Komisji z marca 2017 r.
13

 po przeprowadzeniu konsultacji publicznych w 

okresie od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. 

Dyrektywa ECN+ zagwarantuje, że stosując te same przepisy, tj. unijne zasady ochrony 

konkurencji, krajowe organy ochrony konkurencji dysponują skutecznymi narzędziami 

egzekwowania prawa oraz zasobami niezbędnymi do wykrywania i karania przedsiębiorstw, 

które łamią unijne reguły konkurencji. Dyrektywa zapewni im również możliwość 

podejmowania decyzji w sposób całkowicie niezależny, na podstawie faktów i przepisów 

prawa. Nowe reguły wnoszą wkład w osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie prawdziwego 

jednolitego rynku przyczyniają się bowiem do realizacji ogólnego celu polegającego na 

rozwijaniu konkurencyjnych rynków, tworzeniu miejsc pracy i zwiększaniu wzrostu 

gospodarczego. 

Dyrektywa ECN+ ma zostać transponowana do dnia 4 lutego 2021 r. Komisja będzie 

monitorować proces transpozycji i wspierać państwa członkowskie w transponowaniu 

dyrektywy do prawa krajowego w ciągu dwuletniego okresu wdrażania, począwszy od 

momentu opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

Czerpanie korzyści z unowocześnienia zasad pomocy państwa  

Od maja 2012 r. Komisja Europejska wdraża obszerny pakiet reform mających na celu 

unowocześnienie polityki w dziedzinie pomocy państwa. Ten spójny pakiet reform umożliwia 

państwom członkowskim szybkie wdrożenie środków pomocy państwa, które wspierają 

inwestycje, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. W ramach tego pakietu w 2014 r. 

wprowadzono nowe przepisy, w szczególności tzw. ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń grupowych
14

, które następnie zmieniono w 2017 r. Przepisy te zmniejszyły 

obciążenie administracyjne w przypadku mniej zakłócających konkurencję środków pomocy, 

których państwa członkowskie nie muszą już zgłaszać Komisji. Jednocześnie środki, których 

zastosowanie mogłoby poważnie zaszkodzić konkurencji lub doprowadzić do rozdrobnienia 

jednolitego rynku, nadal podlegają ścisłej kontroli. W kontekście wieloletnich ram 

                                                            
11 Zestawienie informacji określające ramy takiej współpracy opublikowano przy okazji przyjęcia decyzji 

zakazującej w sprawie AT.40428, Guess, zob. 

http://ec.europa.eu/competition/publications/data/factsheet_guess.pdf. 
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mająca na celu nadanie 

organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i 

zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, Dz.U. L 11 z 14.1.2019 r., s. 3–33. 
13 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony 

konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł 

konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dokument dostępny pod adresem: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0114. 
14 Zob. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html. 

http://ec.europa.eu/competition/publications/data/factsheet_guess.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0114
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
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finansowych na lata 2021–2027 Komisja zaproponowała uproszczenie współinwestycji z 

udziałem zarówno unijnego finansowania, jak i inwestycji państw członkowskich przez dalsze 

rozszerzenie zakresu unijnego rozporządzenia upoważniającego w sprawie pomocy państwa, 

które stanowi podstawę prawną przyjęcia ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 

grupowych.  

W tabeli wyników w dziedzinie pomocy państwa
15

 z 2018 r. potwierdzono korzyści płynące z 

pakietu na rzecz unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa. Od 2015 r. ponad 

96 % nowo wdrażanych środków pomocy jest objętych zakresem ogólnego rozporządzenia w 

sprawie wyłączeń grupowych, co pozwala na ich szybsze wdrażanie przez państwa 

członkowskie i skupienie kontroli pomocy państwa w większym stopniu na „byciu wielkim w 

wielkich sprawach, a małym w małych”. Rosnący udział wydatków objętych zakresem 

ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych oznacza również, że średnio 

państwa członkowskie znacznie szybciej wdrażają środki pomocy państwa zarejestrowane 

przez Komisję niż w przeszłości: w porównaniu z rokiem 2013 średni czas potrzebny na 

wdrożenie środków pomocy państwa skrócono o 15 %
16

.  

W dziedzinie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym ponad 90 % środków 

pomocy jest również objętych wyłączeniem grupowym na mocy decyzji w sprawie usług 

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, jak wynika z rocznych sprawozdań 

dotyczących takich usług przedkładanych przez państwa członkowskie.  

Im większa przejrzystość stosowania pomocy państwa, tym większe prawdopodobieństwo, że 

egzekwowanie prawa będzie skuteczniejsze. Mając to na względzie, służby Komisji ułatwiają 

przestrzeganie przepisów dotyczących przejrzystości zawartych w pakiecie na rzecz 

unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa przez opracowanie, we współpracy z 

państwami członkowskimi, modułu przejrzystości przyznawania pomocy państwa
17

 – 

narzędzia informatycznego do przekazywania i publikowania danych na temat przypadków 

przyznania pomocy państwa w kwocie powyżej 500 000 EUR. Do końca 2018 r. do modułu 

przejrzystości przyznawania pomocy państwa dołączyły 25 państwa członkowskie. 25 państw 

członkowskich i Islandia opublikowały informacje o ponad 43 000 przypadków przyznania 

pomocy państwa. 

W 2018 r. Komisja, zgodnie ze swoimi wytycznymi w sprawie lepszego stanowienia prawa, 

rozpoczęła ocenę zasad pomocy państwa przyjętych w ramach pakietu na rzecz 

unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, a także wytycznych dotyczących 

transportu kolejowego oraz krótkoterminowego ubezpieczenia kredytu eksportowego. Ocena 

przybiera formę „oceny adekwatności”
18

 służącej sprawdzeniu, czy zasady istotnie 

funkcjonują zgodnie z założeniami i czy są adekwatne do potrzeb. Będzie ona stanowić dla 

                                                            
15 Zob.: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html.  
16 Dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w części I dokumentu roboczego służb Komisji 

towarzyszącego niniejszemu sprawozdaniu. 
17 Zob.: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage. 
18 Obecna ocena adekwatności będzie obejmować: ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych; 

rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis; wytyczne w sprawie pomocy regionalnej; ramy działalności 

badawczej, rozwojowej i innowacyjnej; komunikat w sprawie pomocy państwa na rzecz ważnych projektów 

stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (komunikat w sprawie projektów IPCEI); 

wytyczne w sprawie finansowania ryzyka, portów lotniczych i sektora lotnictwa; wytyczne w sprawie pomocy 

państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią; wytyczne dotyczące ratowania i restrukturyzacji; 

wytyczne dotyczące transportu kolejowego; jak również komunikat w sprawie krótkoterminowych kredytów 

eksportowych (dwóch ostatnich elementów nie uwzględniono w pakiecie na rzecz unowocześnienia polityki w 

dziedzinie pomocy państwa z 2012 r.). Zob. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-

6623981_pl. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/chooseLanguage
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_pl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_pl
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Komisję podstawę do podejmowania w przyszłości decyzji w sprawie dalszego przedłużenia 

okresu obowiązywania lub aktualizacji przepisów. 

Walka z kartelami trwa nadal 

Komisja ustanowiła niedawno anonimowe narzędzie dla sygnalistów
19

, które ułatwia osobom 

posiadającym informacje wewnętrzne na temat działalności kartelu lub innych naruszeń 

prawa w zakresie ochrony konkurencji informowanie Komisji za pomocą dwukierunkowego 

systemu szyfrowanych komunikatów o zachowaniach antykonkurencyjnych przy 

jednoczesnym zachowaniu anonimowości. 

W 2018 r. dobre wyniki Komisji w zakresie egzekwowania prawa w odniesieniu do 

najpotężniejszych karteli w dalszym ciągu dowodziły skuteczności postępowania ugodowego, 

dzięki któremu przyjęto 75 % wszystkich decyzji z 2018 r. Postępowanie ugodowe pozwala 

na szybsze ujawnienie tajnych karteli, dzięki czemu zostają uwolnione cenne zasoby na 

potrzeby innych dochodzeń. W ramach ugody przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w 

kartelu, potwierdzają swój udział w naruszeniu i wiążącą się z nim odpowiedzialność. Ugoda 

pozwala Komisji na zastosowanie uproszczonego postępowania oraz na skrócenie czasu 

trwania i zmniejszenie kosztów postępowania wyjaśniającego, podczas gdy przedsiębiorstwa 

korzystają z szybciej podejmowanych decyzji i zmniejszenia wysokości grzywien o 10 %. 

W dniu 21 lutego 2018 r. Komisja nałożyła grzywny na łączną kwotę 546 mln EUR za udział 

w kartelu w trzech różnych sprawach dotyczących morskiego transportu samochodów i 

dostaw części samochodowych
20

.  

Decyzje Komisji w sprawie morskich przewoźników samochodowych i dostawców części 

samochodowych: walka z najpotężniejszymi kartelami mającymi wpływ na europejskich 

konsumentów i europejski przemysł 

W trzech odrębnych decyzjach Komisja nałożyła grzywny za naruszenie unijnych zasad ochrony 

konkurencji na morskich przewoźników samochodowych w wysokości 395 mln EUR, na dostawców 

świec zapłonowych w wysokości 76 mln EUR oraz na dostawców układów hamulcowych w 

wysokości 75 mln EUR. Wszystkie przedsiębiorstwa potwierdziły swój udział w kartelach i zgodziły 

się na ugodowe rozstrzygnięcie sprawy. Wszystkie sprawy rozpoczęto od złożenia wniosków na 

podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar. Podmioty uczestniczące w tych kartelach, których 

wnioski o zwolnienie z grzywien rozpatrzono pozytywnie, uniknęły grzywien, ponieważ ujawniły 

Komisji istnienie karteli.  

Przez blisko sześć lat, od października 2006 r. do września 2012 r., pięciu przewoźników (chilijski 

przewoźnik morski CSAV, japońscy przewoźnicy „K” Line, MOL i NYK oraz norwesko-szwedzki 

przewoźnik WWL-EUKOR) tworzyło kartel na rynku transportu dalekomorskiego nowych 

samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i innych dużych pojazdów na różnych trasach 

między Europą a innymi kontynentami. Przewoźnicy uzgodnili, że utrzymają status quo na rynku i 

będą wzajemnie szanować tradycyjną działalność prowadzoną przez poszczególnych członków kartelu 

na niektórych trasach lub współpracę z niektórymi klientami, podając sztucznie zawyżone ceny lub nie 

podając ich wcale w przetargach ogłaszanych przez producentów pojazdów. Działalność kartelu 

                                                            
19 Zob. http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html.  
20 Decyzje Komisji z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawach: AT.40009, Morscy przewoźnicy samochodowi, 

dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40009; AT.40113, Świece 

zapłonowe, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40113;oraz AT.39920, Układy 

hamulcowe, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39920.  

http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html
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wywarła wpływ na importerów samochodów, producentów pojazdów (jako eksporterów) oraz 

odbiorców końcowych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W trakcie 

postępowania wyjaśniającego Komisja współpracowała z kilkoma organami ochrony konkurencji na 

całym świecie, w tym w Australii, Japonii, Kanadzie i USA. To MOL ujawnił istnienie kartelu, dzięki 

czemu uzyskał pełne zwolnienie z grzywny, która mogła wynieść około 203 mln EUR. 

W sektorze motoryzacyjnym Komisja nałożyła sankcje w dwóch kolejnych sprawach kartelowych. 

Jedna z nich dotyczyła świec zapłonowych (samochodowych urządzeń elektrycznych), w odniesieniu 

do których dostawcy Bosch (Niemcy) i NGK (Japonia) byli w zmowie z Denso (Japonia). Kartel 

działał od 2000 r. do 2011 r. i miał na celu uniknięcie konkurencji przez wzajemne szanowanie swoich 

stałych klientów i utrzymywanie istniejącego status quo w branży świec zapłonowych w EOG. Denso 

ujawniło istnienie kartelu, dzięki czemu uzyskało pełne zwolnienie z grzywny, która mogła wynieść 

około 1 mln EUR. Druga decyzja Komisji dotyczyła dwóch naruszeń w dziedzinie układów 

hamulcowych. Pierwszy kartel, który działał od lutego 2007 r. do marca 2011 r., dotyczył dostaw 

hydraulicznych układów hamulcowych i uczestniczyły w nim firmy TRW (USA; obecnie ZF TRW, 

Niemcy), Bosch (Niemcy) i Continental (Niemcy). Drugie naruszenie trwało od września 2010 r. do 

lipca 2011 r. i dotyczyło dostaw elektronicznych układów hamulcowych, a uczestniczyły w nim firmy 

Bosch i Continental. W przypadku obu naruszeń dostawcy części samochodowych dążyli do 

koordynacji swoich zachowań rynkowych przez wymianę informacji szczególnie chronionych, w tym 

dotyczących elementów praktyki cenowej. Z racji ujawnienia istnienia kartelu TRW i Continental 

uzyskały pełne zwolnienie z grzywny, która mogła wynieść odpowiednio około 54 mln EUR i około 

22 mln EUR. 

Decyzje w sprawach kartelowych dotyczących świec zapłonowych i układów hamulcowych wpisują 

się w serię istotnych postępowań wyjaśniających w sprawie karteli działających w sektorze części 

samochodowych. Komisja nałożyła już grzywny na dostawców łożysk samochodowych21, zespołów 

przewodów w samochodach22, pianki elastycznej stosowanej (między innymi) w siedzeniach 

samochodowych23, ogrzewania postojowego w samochodach osobowych i ciężarowych24, 

alternatorów i rozruszników25, systemów cieplnych26, systemów oświetlenia27 i systemów 

bezpieczeństwa pasażerów28. 

                                                            
21 Sprawa AT.39922, Łożyska, 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.  
22 Sprawa AT.39748, Zespoły przewodów instalacji elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, decyzja 

Komisji z dnia 10 lipca 2013 r., dostępna pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748.  
23 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. 
24 Sprawa AT.40055, Ogrzewanie postojowe, decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2015 r., dokument dostępny 

pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40055.  
25 Sprawa AT.40028, Alternatory i rozruszniki, decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2016 r., dokument dostępny 

pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40028.  
26 Sprawa AT.39960, Systemy cieplne, decyzja Komisji z dnia 8 marca 2017 r., dokument dostępny pod 

adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39960.  
27 Sprawa AT.40013, Systemy oświetlenia, decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2017 r., dokument dostępny pod 

adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40013  
28 Sprawa AT.39881, Systemy bezpieczeństwa pasażerów, decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2017 r., 

dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39881.  
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Ponadto w dniu 18 września 2018 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie 

wyjaśniające w sprawie możliwej zmowy producentów samochodów dotyczącej opracowania 

technologii układów oczyszczania spalin przeznaczonych do samochodów osobowych. W 

październiku 2017 r. Komisja przeprowadziła kontrole w siedzibach BMW, Daimler, 

Volkswagena i Audi w Niemczech w ramach wstępnego dochodzenia w tej sprawie. Komisja 

bada, czy przedsiębiorstwa te uzgodniły, że nie będą ze sobą konkurować w zakresie 

opracowywania i wdrażania układów sterowania emisją w samochodach sprzedawanych w 

EOG. Przedmiotowe układy sterowania emisją to układy selektywnej redukcji katalitycznej 

(SCR), które redukują poziom emisji tlenku azotu (NOx) przez samochody osobowe z 

silnikami Diesla, oraz filtry cząstek stałych (OPF), które redukują poziom emisji cząstek 

stałych przez samochody osobowe z silnikami benzynowymi. Formalne otwarcie 

postępowania nie przesądza o wyniku dochodzenia. 

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja wydała decyzję
29

 w sprawie kartelu działającego w 

sektorze kondensatorów. Kondensatory to komponenty elektryczne magazynujące energię, 

które znajdują zastosowanie w wielu urządzeniach elektronicznych używanych przez 

konsumentów. Na ośmiu producentów nałożono grzywny w łącznej wysokości 254 mln EUR 

za udział w praktykach kartelowych w latach 1998–2012. 

Komisja nakłada grzywny za przedwczesne przeprowadzenie połączenia 

Unijne przepisy dotyczące połączeń zawierają wymóg, aby przedsiębiorstwa zgłaszały 

Komisji planowane połączenia o wymiarze unijnym w celu dokonania przeglądu („wymóg 

zgłoszenia”) i nie przeprowadzały ich do czasu, aż Komisja wyrazi na nie zgodę („obowiązek 

stosowania okresu zawieszenia”). Taki obowiązek pozwala zapobiec potencjalnie 

nieodwracalnemu negatywnemu wpływowi transakcji na jednolity rynek w oczekiwaniu na 

wynik postępowania wyjaśniającego Komisji. 

                                                            
29 Sprawa AT.40136, Kondensatory, decyzja Komisji z dnia 21 marca 2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40136. 
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W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja ukarała przedsiębiorstwo Altice
30

 z siedzibą w 

Królestwie Niderlandów grzywną w wysokości 124,5 mln EUR za przeprowadzenie przejęcia 

portugalskiego operatora usług telekomunikacyjnych PT Portugal przed zgłoszeniem go 

Komisji bądź uzyskaniem zgody Komisji (tzw. gun jumping). Grzywna powinna odstraszać 

inne firmy od naruszania przepisów. Przeprowadzanie połączeń przed ich zgłoszeniem lub 

uzyskaniem zgody podważa skuteczność unijnego systemu kontroli połączeń, który chroni 

europejskich konsumentów przed połączeniem, które skutkowałoby wyższymi cenami lub 

ograniczonym wyborem.  

3. Stawianie czoła nowym wyzwaniom w gospodarce cyfrowej  

W ciągu ostatnich sześciu dziesięcioleci istnienia europejskiej polityki konkurencji na 

rynkach dokonały się istotne zmiany. W szczególności cyfryzacja gospodarki dogłębnie 

zmieniła zachowanie konsumentów i sposób funkcjonowania rynków.  

Szczególne wyzwanie dotyczy danych w kontekście coraz większego znaczenia algorytmów. 

Algorytmy potrzebują danych, żeby się uczyć: im więcej danych, tym inteligentniejsze stają 

się algorytmy. Kolejną kwestią wymagającą uwagi jest coraz większa władza rynkowa 

platform cyfrowych, które pełnią podwójną rolę – zapewniają kanał dystrybucji dla innych 

podmiotów, a jednocześnie wprowadzają na rynek własne produkty. Aby jak najlepiej 

wykorzystać potencjał i możliwości, jakie niesie ze sobą technologia cyfrowa, Europa 

potrzebuje autentycznie połączonego jednolitego rynku cyfrowego. Polityka konkurencji 

stanowi integralny element tworzenia dobrze funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego.  

W epoce cyfrowej na pierwszy plan wysunęli się także zupełnie nowi uczestnicy rynku. 

Niektórzy z nich rozwinęli się bardzo szybko i stali się istotnymi dostawcami technologii. 

Innowacje wprowadzone przez te odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa, które dominują na 

wielu niedawno powstałych i pojawiających się rynkach cyfrowych, ułatwiają życie 

obywatelom i przedsiębiorstwom, istotne jest jednak, aby uniemożliwić im wykorzystywanie 

swojej pozycji do osłabienia konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw. Aby 

zagwarantować, że rynki w Europie służą konsumentom, a nie odwrotnie, wprowadzono już 

rozporządzenie dotyczące przepisów o ochronie danych
31

, a Rada i Parlament analizują 

obecnie rozporządzenie w sprawie propagowania obowiązku zachowania przejrzystości przez 

platformy internetowe
32

. 

W 2018 r. Komisja rozpoczęła debatę nad tym, w jaki sposób polityka konkurencji może 

najlepiej służyć europejskim konsumentom w szybko zmieniającym się świecie. W tym celu 

Komisja powołała profesor Heike Schweitzer, profesora Jacques'a Crémera i adiunkta Yves-

Alexandre'a de Montjoye na specjalnych doradców ds. przyszłych wyzwań związanych z 

                                                            
30 Sprawa M.7993, Altice/Portugal (postępowanie określone w art. 14 ust. 2), decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 

2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7993.  
31 Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 

4.5.2016, s. 1–88.  
32 Zob. wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla 

użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-

services.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-services
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cyfryzacją na potrzeby polityki konkurencji
33

. Sprawozdanie specjalnych doradców pt. 

„Polityka konkurencji w erze cyfrowej” opublikowano 4 kwietnia 2019 r.
34

W sprawozdaniu 

tym specjalni doradcy (i) wskazują, jakie są ich zdaniem główne cechy charakterystyczne 

rynków cyfrowych; (ii) przedstawiają swoje poglądy na temat celów unijnego prawa 

konkurencji w erze cyfrowej; oraz (iii) omawiają kwestię stosowania reguł konkurencji w 

odniesieniu do platform i danych cyfrowych, a także znaczenia kontroli połączeń dla ochrony 

konkurencji i innowacji. Sprawozdanie ma stanowić wkład w prowadzoną przez Komisję 

debatę nad tym, w jaki sposób polityka konkurencji może najlepiej służyć europejskim 

konsumentom w szybko zmieniającym się świecie.  

Egzekwowanie zasad ochrony konkurencji w obronie innowacji na rynkach cyfrowych 

W dniu 18 lipca 2018 r. Komisja wydała decyzję
35

, w której stwierdziła, że Google nadużyło 

swojej pozycji dominującej, i ukarała przedsiębiorstwo grzywną w wysokości 4,34 mld EUR 

za ograniczenia antykonkurencyjne, które Google nakładało od 2011 r. na producentów 

urządzeń przenośnych i operatorów sieci, aby utrwalić swoją pozycję dominującą w obszarze 

wyszukiwarek ogólnych. 

Sprawa Google Android: przywracanie europejskim konsumentom korzyści wynikających z 

efektywnej konkurencji w sferze technologii mobilnych 

Wyszukiwarka Google jest sztandarowym produktem przedsiębiorstwa, który generuje roczne 

przychody z reklam przekraczające kwotę 95 mld USD, głównie dzięki zwiększonemu wykorzystaniu 

inteligentnych urządzeń przenośnych. Obecnie mobilny internet odpowiada za ponad połowę 

światowego ruchu internetowego. Ponadto około 80 % inteligentnych urządzeń przenośnych w 

Europie i na świecie działa na systemie operacyjnym Android, co daje łącznie ponad 2,2 mld 

urządzeń.  

Decyzja Komisji dotyczy trzech rodzajów ograniczeń, które Google nałożyło na producentów 

urządzeń przenośnych i operatorów sieci, aby zapewnić kierowanie ruchu do wyszukiwarki Google: 

– Po pierwsze, Google wymagało od producentów preinstalacji aplikacji wyszukiwarki i przeglądarki 

Google na urządzeniach działających na mobilnym systemie operacyjnym Android. Producenci 

musieli się dostosować, jeśli chcieli mieć możliwość sprzedawania urządzeń ze sklepem z 

aplikacjami Google. 

– Po drugie, Google płaciło producentom i operatorom sieci, aby mieć pewność, że na takich 

urządzeniach będzie preinstalowana tylko wyszukiwarka Google. 

– Po trzecie, Google utrudniało rozwój konkurencyjnych mobilnych systemów operacyjnych. Systemy 

te mogły stanowić platformę umożliwiającą zwiększenie ruchu w konkurencyjnych wyszukiwarkach 

internetowych.  

                                                            
33 Zob. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commission-

appoints-professors-heike-schweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves_en oraz 

http://ec.europa.eu/competition/scp19/.  
34 Zob. http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf. 
35 Sprawa AT.40099, Google Android, decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2018 r., dokument dostępny pod 

adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40099.  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commission-appoints-professors-heike-schweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/commission-appoints-professors-heike-schweitzer-jacques-cremer-and-assistant-professor-yves_en
http://ec.europa.eu/competition/scp19/
http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
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Komisja stwierdziła w decyzji, że wspomniane trzy rodzaje nadużyć stanowią element ogólnej 

strategii Google mającej na celu utrwalenie dominacji w obszarze wyszukiwarek ogólnych w czasie, 

gdy znaczenie mobilnego internetu istotnie rosło.  

Pozycja dominująca sama w sobie nie jest nielegalna w świetle unijnych zasad ochrony 

konkurencji, niemniej przedsiębiorstwa dominujące są jednak w sposób szczególny 

odpowiedzialne za nienadużywanie swojej silnej pozycji rynkowej przez ograniczanie 

konkurencji, czy to na rynku, na którym dominują, czy też na odrębnych, ale powiązanych, 

rynkach. Swoim postępowaniem Google pozbawiło inne przedsiębiorstwa możliwości 

konkurowania w oparciu o merytoryczne zalety oraz wprowadzania innowacji, a zatem 

dopuściło się naruszenia unijnych zasad ochrony konkurencji. A co najważniejsze – 

pozbawiło europejskich konsumentów korzyści wynikających z efektywnej konkurencji w 

istotnej sferze technologii mobilnych.  

W swojej decyzji Komisja zobowiązała Google do zaprzestania postępowania niezgodnego z 

prawem w ciągu 90 dni od daty wydania decyzji. Jako minimum Komisja wezwała Google do 

zaprzestania stosowania i do nienakładania ponownie trzech opisanych powyżej rodzajów 

ograniczeń. W decyzji zobowiązano również Google do powstrzymania się od wszelkich 

środków, których przedmiot lub skutek jest taki sam lub równoważny jak w przypadku tych 

praktyk. Komisja będzie bardzo uważnie monitorować przestrzeganie tej decyzji. Decyzja nie 

uniemożliwia przedsiębiorstwu Google wprowadzenia rozsądnego, uczciwego i 

obiektywnego systemu mającego na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń z systemem operacyjnym Android wykorzystujących zastrzeżone aplikacje i usługi 

Google, w taki jednak sposób, aby nie wpływało to na swobodę producentów do 

produkowania urządzeń opartych na forkach Androida. 

W 2018 r. Komisja kontynuowała postępowanie wyjaśniające w sprawie ograniczeń, które 

Google nałożyło w odniesieniu do zdolności niektórych stron internetowych osób trzecich do 

wyświetlania w wynikach wyszukiwania reklam pochodzących od konkurentów 
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przedsiębiorstwa (AdSense). W dniu 20 marca 2019 r. Komisja nałożyła na przedsiębiorstwo 

Google grzywnę w wysokości 1,49 mld EUR za wprowadzenie tych ograniczeń
36

. 

W dniu 24 stycznia 2018 r. Komisja nałożyła na Qualcomm
37

 grzywnę w wysokości 997 mln 

EUR za nadużycie pozycji dominującej w obszarze chipsetów pasma podstawowego 

zgodnych ze standardem LTE, co stanowi naruszenie unijnych zasad ochrony konkurencji. W 

swojej decyzji Komisja zobowiązała Qualcomm do powstrzymania się od wszelkich praktyk, 

których przedmiot lub skutek w przyszłości będzie taki sam lub równoważny. Rynek 

chipsetów pasma podstawowego zgodnych ze standardem LTE charakteryzuje się wysokimi 

barierami wejścia i jest rynkiem, na którym Qualcomm jest zdecydowanie największym 

dostawcą na świecie. W latach 2011–2016 Qualcomm dokonał znacznych wypłat na rzecz 

Apple, pod warunkiem że Apple będzie stosować wyłącznie chipsety Qualcomm w swoich 

urządzeniach iPhone oraz iPad. Wypłaty z tytułu wyłączności pozbawiły konkurentów 

możliwości konkurowania w oparciu o merytoryczne zalety, a europejskich konsumentów – 

rzeczywistego wyboru i dostępu do innowacji. 

Skuteczne egzekwowanie prawa antykartelowego chroni konkurencyjne ceny komponentów do 

urządzeń cyfrowych 

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja nałożyła na ośmiu producentów kondensatorów (Elna, 

Hitachi Chemical, Holy Stone, Matsuo, NEC Tokin, Nichicon, Nippon Chemi-Con i 

Rubycon) grzywnę w wysokości 254 mln EUR
38

 za udział w funkcjonującym przez 14 lat 

kartelu dostawców kondensatorów elektrolitycznych. Kondensatory to komponenty 

elektryczne, które w sposób elektrostatyczny magazynują energię w polu elektrycznym, 

znajdujące zastosowanie w wielu produktach elektrycznych i elektronicznych.  

Spotkania członków kartelu i kontakty między nimi odbywały się głównie w Japonii, ale 

kartel prowadził działalność na skalę globalną, w tym w EOG. Przedsiębiorstwa spotykały się 

regularnie i wymieniały między sobą szczególnie chronione informacje handlowe na temat 

przyszłych cen oraz przyszłych potrzeb w zakresie podaży i popytu. Miało to na celu 

koordynację dalszych działań i uniknięcie konkurencji cenowej. Dzięki ujawnieniu istnienia 

kartelu Sanyo Electric Co., Ltd. i jego jednostka dominująca Panasonic Corporation uzyskały 

pełne zwolnienie z grzywny. 

Postępowanie wyjaśniające Komisji stanowiło element działań prowadzonych na skalę 

światową. Zanim Komisja wydała decyzję, organy ochrony konkurencji w Brazylii, Japonii, 

Singapurze i na Tajwanie nałożyły już grzywny na członków tego kartelu. W październiku 

2018 r. nałożono w Stanach Zjednoczonych grzywnę na Nippon Chemi-Con; było to ósme 

przedsiębiorstwo ukarane w tym kraju. Podobnie w grudniu 2018 r. organ ochrony 

konkurencji Republiki Korei nałożył grzywny na dziewięć przedsiębiorstw. 

                                                            
36 Sprawa AT.40411, Wyszukiwarka Google (AdSense), dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411. Zob. również: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_pl.htm.  
37 Sprawa AT.40220, Qualcomm (Wypłaty z tytułu wyłączności), decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2018 r., 

dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40220.  
38 Sprawa AT.40136, Kondensatory, decyzja Komisji z dnia 21 marca 2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40136.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_pl.htm
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Unijne zasady ochrony konkurencji chroniące konkurencję cenową i szerszy wybór dla 

konsumentów w obszarze handlu elektronicznego  

Handel elektroniczny otwiera duże możliwości zarówno przed konsumentami, jak i przed 

przedsiębiorstwami. Europejscy konsumenci mogą uzyskać dostęp do większego wyboru 

towarów i usług, jak również możliwość dokonywania zakupów za granicą i porównywania 

cen sprzedawców w całej Europie. Podobnie przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność 

handlową na całym jednolitym rynku liczącym ponad 500 mln osób, korzystając z jednej 

strony internetowej jako witryny sklepowej. W Europie wartość szybko rozwijającego się 

internetowego rynku handlu wynosi obecnie co roku ponad 500 mld EUR, przy czym 

zakupów przez internet dokonuje ponad połowa Europejczyków.  

Przeprowadzone przez Komisję badanie sektorowe dotyczące handlu elektronicznego, 

którego wyniki Komisja opublikowała w dniu 10 maja 2017 r.
39

 w ramach strategii 

jednolitego rynku cyfrowego, wykazało, że ograniczenia związane z ceną odsprzedaży są 

zdecydowanie najpowszechniejszymi ograniczeniami konkurencji na rynkach handlu 

elektronicznego. W związku z tym bardzo istotne jest skuteczne egzekwowanie reguł 

konkurencji w tym obszarze. Wyniki badania uwidoczniły również zwiększone 

wykorzystanie automatycznego oprogramowania stosowanego przez sprzedawców 

detalicznych do monitorowania i ustalania cen.  

Zwalczanie interwencji cenowej: Komisja nałożyła grzywnę na czterech producentów 

elektroniki użytkowej za ustalanie internetowych cen odsprzedaży  

W dniu 24 lipca 2018 r. Komisja wydała odrębne decyzje40, w których nałożyła na przedsiębiorstwa 

Asus (Tajwan), Denon & Marantz, Pioneer (Japonia) i Philips (Niderlandy) grzywny na łączną kwotę 

111 mln EUR za ograniczanie internetowym sprzedawcom detalicznym możliwości ustalania 

własnych cen detalicznych za powszechnie używane produkty elektroniki użytkowej, takie jak sprzęt 

kuchenny, notebooki czy sprzęt hi-fi. Tego rodzaju praktyki nazywa się narzuceniem cen odsprzedaży. 

Wspomniane cztery przedsiębiorstwa stosowały takie praktyki w latach 2011–2015. Interwencje 

cenowe ograniczyły efektywną konkurencję cenową między sprzedawcami detalicznymi i wywarły 

natychmiastowy wpływ na miliony europejskich konsumentów, którzy byli zmuszeni zapłacić wyższe 

ceny za sprzęt kuchenny, suszarki do włosów, notebooki, słuchawki nagłowne i wiele innych 

produktów dostępnych u internetowych sprzedawców detalicznych. 

Interwencje cenowe wspomnianych czterech producentów dotyczyły w szczególności internetowych 

sprzedawców detalicznych, którzy oferowali swoje produkty po niskich cenach. Gdyby sprzedawcy ci 

nie przestrzegali cen narzucanych przez producentów, naraziliby się na sankcje, takie jak 

zablokowanie dostaw. Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje do ustalania cen algorytmy, które 

automatycznie dostosowują ich ceny do cen konkurentów. W związku z tym ograniczenia cenowe 

nałożone na internetowych sprzedawców detalicznych oferujących niskie ceny wywarły ostatecznie 

szerzej zakrojony wpływ na ogólne ceny za te produkty elektroniki użytkowej w sklepach 

internetowych. Ponadto stosowanie zaawansowanych narzędzi monitorowania umożliwiało 

producentom skuteczne śledzenie cen odsprzedaży w sieci dystrybucyjnej i szybką interwencję w razie 

spadku cen.  

                                                            
39 Zob.: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_en.pdf.  
40 Decyzje Komisji z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawach: (ograniczenia wertykalne): AT.40181, Philips, dokument 

dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40181; 

AT.40182, Pioneer, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40182; 

AT.40465, Asus, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40465; oraz AT.40469, Denon & 

Marantz, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40469.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_en.pdf
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Wszystkie cztery przedsiębiorstwa współpracowały z Komisją, przekazując istotne dowody oraz 

wyraźnie uznając fakty i przyznając się do naruszenia unijnych zasad ochrony konkurencji. 
Współpraca ta zaowocowała przyspieszeniem postępowania wyjaśniającego Komisji oraz 

zwiększeniem wpływu i znaczenia wydanej decyzji. Jednocześnie przedsiębiorstwa odniosły korzyści 

w postaci zmniejszenia wymiaru grzywien w zależności od stopnia ich współpracy w przedziale od 40 

% (w przypadku przedsiębiorstw Asus, Denon & Marantz i Philips) do 50 % (w przypadku 

przedsiębiorstwa Pioneer). 

W sprawozdaniu końcowym w sprawie badania sektorowego dotyczącego handlu 

elektronicznego Komisja stwierdziła również, że ograniczenia sprzedaży transgranicznej w 

porozumieniach dystrybucyjnych dotyczyły więcej niż co dziesiątego sprzedawcy 

detalicznego objętego badaniem. 

W dniu 17 grudnia 2018 r. Komisja nałożyła na przedsiębiorstwo odzieżowe Guess grzywnę 

w wysokości blisko 40 mln EUR za zawieranie porozumień antykonkurencyjnych mających 

na celu zablokowanie sprzedaży transgranicznej. Za pośrednictwem porozumień 

dystrybucyjnych przedsiębiorstwo Guess próbowało uniemożliwić unijnym konsumentom 

dokonywanie zakupów w innych państwach członkowskich, blokując sprzedawcom 

detalicznym możliwość transgranicznego reklamowania się i prowadzenia sprzedaży. 

Umożliwiło to przedsiębiorstwu utrzymanie sztucznie zawyżonych cen detalicznych, w 

szczególności w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Przedsiębiorstwo Guess w pełni 

współpracowało z Komisją, uznając naruszenie oraz przekazując istotne dowody i w 

rezultacie uzyskało korzyść w postaci zmniejszenia nałożonej grzywny o 50 %.
41

  

Decyzja w sprawie przedsiębiorstwa Guess jest rezultatem wyników badania sektorowego. 

Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające jako procedurę autonomiczną, niezależną od 

badania sektorowego. Ponadto decyzja odnosi się również do kwestii ograniczeń sprzedaży, 

które stoją w sprzeczności z jednolitym rynkiem, i stanowi uzupełnienie przepisów 

dotyczących nieuzasadnionego blokowania geograficznego, które weszły w życie z dniem 3 

grudnia 2018 r.
42

 

Unijne zasady pomocy państwa umożliwiające rządom europejskim wspieranie wdrożenia 

sieci szerokopasmowych 

Komisja uznała cele „Europejskiej agendy cyfrowej” oraz cele dotyczące „społeczeństwa 

gigabitowego”
43

 za jedne ze swoich strategicznych priorytetów. Szacuje się, że osiągnięcie 

związanych z łącznością celów jednolitego rynku cyfrowego na lata 2020 i 2025 będzie w 

nadchodzącym dziesięcioleciu wymagało zainwestowania łącznie około 500 mld EUR. 

Oczekuje się, że finansowanie prywatne pokryje dużą część tej kwoty, konieczne jest jednak 

finansowanie publiczne, aby zagwarantować jednakowy rozwój na obszarach wiejskich i 

oddalonych. Celem kontroli pomocy państwa jest zapewnienie, by takie inwestycje publiczne 

                                                            
41 Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie z zakresu ochrony konkurencji AT.40428, Guess, 

dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40428http://ec.europa.eu/competitio

n/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40428. 
42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na 

przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym 

oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE, Dz.U. 

L 60I z 2.3.2018, s. 1–15. 
43 Zob. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-

single-market-towards-european-gigabit-society Zob. również https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/broadband-europe.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40428
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-europe


 

14 
 

nie wypierały (planowanych) inwestycji prywatnych oraz by infrastruktura finansowana ze 

środków publicznych była otwarta na konkurencję między wszystkimi operatorami. W tym 

kontekście w 2018 r. Komisja Europejska zatwierdziła na podstawie wytycznych dotyczących 

sieci szerokopasmowych
44

 bawarski projekt
45

 dotyczący wdrożenia sieci o bardzo dużej 

przepustowości w sześciu gminach. Był to pierwszy przypadek, gdy Komisja analizowała 

środek wsparcia, jak przewidziano w celach określonych w komunikacie w sprawie 

społeczeństwa gigabitowego. Prędkość transmisji jest znacznie wyższa niż ta, z której do tej 

pory mogli korzystać użytkownicy na obszarach docelowych. Nowe sieci przyczynią się 

zatem do znaczącej poprawy zgodnie ze strategicznymi celami określonymi w komunikacie w 

sprawie społeczeństwa gigabitowego. 

Unijne zasady pomocy państwa umożliwiające państwom członkowskim wspólne wspieranie 

ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania  

W czerwcu 2014 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie ważnych projektów stanowiących 

przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI)
46

, którego celem jest zachęcenie 

państw członkowskich do wspierania projektów wyraźnie przyczyniających się do wzrostu 

gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności Europy. Ramy dotyczące 

projektów IPCEI uzupełniają inne zasady pomocy państwa, takie jak ogólne rozporządzenie 

w sprawie wyłączeń grupowych
47

 oraz ramy działalności badawczej, rozwojowej i 

innowacyjnej
48

, które umożliwiają wspieranie innowacyjnych projektów, zapewniając 

ograniczenie potencjalnych zakłóceń konkurencji. Zasady umożliwiają zatem prowadzenie 

przełomowych badań naukowych i wprowadzanie innowacji oraz wymianę ich rezultatów na 

szeroką skalę przy jednoczesnym zapewnieniu, by wsparcie z pieniędzy podatników 

faktycznie służyło obywatelom Unii. 

W grudniu 2018 r. Komisja stwierdziła, że projekt zintegrowany zgłoszony wspólnie przez 

Francję
49

, Niemcy
50

, Włochy
51

 i Zjednoczone Królestwo
52

 w zakresie badań naukowych i 

innowacji w dziedzinie mikroelektroniki jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa i 

przyczynia się do osiągnięcia celów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego 

zainteresowania. Komisja uznała mikroelektronikę za jedną z sześciu kluczowych technologii 

prorozwojowych, które są uważane za najważniejsze dla przyszłego rozwoju przemysłu
53

. 

Wymienione wyżej cztery państwa członkowskie zapewnią finansowanie w wysokości do 

1,75 mld EUR na ten projekt, którego celem jest umożliwienie prowadzenia badań i rozwoju 
                                                            
44 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. 1–26. 
45 Sprawa SA.48418, Bawarski projekt pilotażowy w sprawie sieci gigabitowych – Niemcy, dokument dostępny 

pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48418.  
46 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. 4–12. 
47 Zob. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber.  
48 Komunikat Komisji – Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, 

rozwojową i innowacyjną, Dz.U. C 198 z 27.6.2014, s. 1–29. 
49 Sprawa SA.46705, Projekt IPCEI w zakresie mikroelektroniki – Francja, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46705. 
50 Sprawa SA.46578, Projekt IPCEI w zakresie mikroelektroniki – Niemcy, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46578. 
51 Sprawa SA.46595, Projekt IPCEI w zakresie mikroelektroniki – Włochy, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46595. 
52 Sprawa SA.46590, Projekt IPCEI w zakresie mikroelektroniki – Zjednoczone Królestwo, dokument dostępny 

pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46590. 
53 Zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6862_en.htm. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6862_en.htm
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innowacyjnych technologii i komponentów (np. chipów, zaawansowanych urządzeń 

optycznych, układów scalonych i inteligentnych czujników), które można włączyć w szeroką 

gamę zastosowań na dalszych etapach łańcucha. Obejmują one urządzenia konsumenckie, np. 

sprzęt gospodarstwa domowego i pojazdy zautomatyzowane, oraz urządzenia komercyjne i 

przemysłowe, np. systemy zarządzania akumulatorami wykorzystywanymi do celów 

elektromobilności i magazynowania energii. Oczekuje się w szczególności, że projekt 

przyczyni się do stymulowania dodatkowych badań naukowych i innowacji na dalszym etapie 

łańcucha, zwłaszcza w odniesieniu do szerokiego obszaru internetu rzeczy oraz w odniesieniu 

do samochodów podłączonych do sieci lub samochodów bezzałogowych. Projekt ma ponadto 

na celu uruchomienie dodatkowych 6 mld EUR w postaci inwestycji prywatnych i ma zostać 

zakończony do 2024 r. 

4. Polityka konkurencji wspierająca osiągnięcie unijnych celów dotyczących energii i 

środowiska  

Komisja kontynuuje działania na rzecz utworzenia europejskiej unii energetycznej, która 

umożliwia swobodny i bezpieczny przepływ czystej energii. Niezawodne dostawy energii 

zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla konsumentów – po rozsądnych cenach oraz o 

minimalnym wpływie na środowisko – mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki 

europejskiej.  

Pomoc państwa wspierająca zazielenianie gospodarki  

Zasady pomocy państwa odgrywają istotną rolę, jeżeli chodzi o promowanie zielonych i 

energooszczędnych sposobów wytwarzania i zużycia energii elektrycznej. Wspierają one 

również inwestycje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii przy 

jednoczesnej dekarbonizacji europejskiego systemu energetycznego. W tym zakresie zasady 

pomocy państwa pomagają w realizacji ambitnych celów UE w zakresie energii i klimatu 

przy jak najmniejszym koszcie dla podatników i bez niepotrzebnego zakłócania konkurencji 

na jednolitym rynku, a także przyczyniają się do wypełnienia zobowiązania podjętego w 

porozumieniu paryskim dotyczącego ograniczenia emisji w UE o co najmniej 40 % do 2030 r. 

W 2018 r. egzekwowanie zasad pomocy państwa w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych 

utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie. Komisja zatwierdziła 21 programów wsparcia 

na rzecz odnawialnych źródeł energii i energooszczędnych elektrowni. W rezultacie niemal 

wszystkie państwa członkowskie otrzymały zgodę na przyznanie pomocy państwa na rzecz 

krajowych systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii i kogeneracji (CHP). Na przykład 

we Flandrii wysokosprawne instalacje CHP w zamian za oszczędność energii otrzymują 

certyfikaty i mogą je sprzedawać na rynku w celu uzyskania dodatkowych przychodów poza 

zwykłą ceną rynkową energii elektrycznej
54

. 

Zatwierdzenia pomocy państwa przyznane w 2018 r. w dziedzinie energii ze źródeł 

odnawialnych opierały się na wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska 

i cele związane z energią z 2014 r. Wytyczne te umożliwiają coraz większej liczbie państw 

członkowskich wspieranie zrównoważonej energii za pomocą konkurencyjnych i neutralnych 

pod względem technologicznym przetargów oraz włączenie odnawialnych źródeł energii do 

rynku energii elektrycznej. Skutkuje to niższymi kosztami dla konsumentów w całym 

systemie energii elektrycznej. Na przykład dzięki pierwszemu neutralnemu pod względem 

technologicznym przetargowi w Danii, który zatwierdzono w 2018 r., osiągnięto rekordowo 

                                                            
54 Zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-821_en.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-821_en.htm
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niskie ceny, a wsparcie uzyskały projekty dotyczące zarówno farm słonecznych, jak i 

lądowych farm wiatrowych. 

Ponadto dnia 26 lutego 2018 r. Komisja zatwierdziła
55

 system wsparcia publicznego na kwotę 

70 mln EUR dla elektrycznych autobusów i infrastruktury służącej do ładowania pojazdów 

elektrycznych w Niemczech do końca 2021 r. Aby zakwalifikować się do uzyskania wsparcia, 

operatorzy transportu publicznego muszą zapewnić, by ich autobusy elektryczne i autobusy 

hybrydowe zasilane prądem sieciowym były napędzane energią elektryczną ze źródeł 

odnawialnych. Dnia 14 listopada 2018 r. Komisja zatwierdziła
56

 wsparcie publiczne w 

wysokości 107 mln EUR na bardziej ekologiczne autobusy w Niemczech przez modernizację 

autobusów z silnikiem Diesla wykorzystywanych do celów transportu publicznego w około 

90 gminach, w których w latach 2016 lub 2017 limity emisji tlenków azotu zostały 

przekroczone. Oba środki wpisują się w unijne cele środowiskowe, europejską strategię na 

rzecz mobilności niskoemisyjnej, jak również w działania UE na rzecz przechodzenia na 

pojazdy bezemisyjne w miastach oraz tworzenia rynku takich pojazdów. 

 Regulacja rynku energii elektrycznej przy jednoczesnym osiągnięciu celów UE w zakresie 

energii i klimatu 

Celem mechanizmów zdolności wytwórczych jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 

energii. Zazwyczaj mechanizmy zdolności wytwórczych oferują dodatkowe korzyści 

dostawcom zdolności wytwórczych poza dochodami ze sprzedaży energii elektrycznej na 

rynku, w zamian za utrzymanie istniejących zdolności lub inwestycje w nowe zdolności 

niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Mechanizmy 

zdolności wytwórczych nie mogą jednak zastąpić reform rynku energii elektrycznej na 

poziomie krajowym i europejskim. Jednocześnie państwa członkowskie muszą 

przeprowadzać reformy rynku, aby zaradzić niedoskonałościom rynku lub niedoskonałościom 

regulacyjnym, które zniechęcają operatorów na rynku energetycznym do inwestowania w 

zdolności wytwarzania energii elektrycznej zgodnie z unijnymi celami w zakresie obniżenia 

emisyjności. 

W sprawozdaniu z 2016 r. w sprawie badania sektorowego dotyczącego mechanizmów 

zdolności wytwórczych
57

 Komisja stwierdziła, że mechanizmy te mogą wpływać na strukturę 

wytwarzania energii, a w szczególności współdziałać z instrumentami mającymi na celu 

wspieranie obniżenia emisyjności. W celu propagowania zdolności niewykorzystujących 

paliw kopalnych Komisja zaleciła, aby kryteria kwalifikowalności lub alokacji zdolności na 

potrzeby mechanizmów zdolności wytwórczych umożliwiały wytwórcom korzystającym z 

odnawialnych źródeł energii oraz operatorom po stronie popytu konkurowanie na równi z 

innymi zdolnościami wytwórczymi. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że mechanizmy 

zdolności wytwórczych będą zagrażać osiągnięciu celów w zakresie obniżenia emisyjności, 

powodując jednocześnie wzrost ceny za bezpieczeństwo dostaw energii. 

Dnia 18 grudnia 2018 r. osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie pakietu „Czysta 

energia dla wszystkich Europejczyków”
58

. Pakiet stanowi ważny krok w kierunku obniżenia 

                                                            
55 Sprawa SA.48190, Program wsparcia zakupu autobusów elektrycznych do wykorzystania w miejskim 

transporcie publicznym, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48190.  
56 Sprawa SA.51450, Program modernizacji autobusów z silnikiem Diesla w lokalnym transporcie publicznym, 

dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51450.  
57 Zob. http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_pl.pdf. 
58 Zob. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans.  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_pl.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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emisyjności europejskiego systemu energetycznego. W przyszłych mechanizmach zdolności 

wytwórczych zostaną uwzględnione nowe pułapy dotyczące emisji dwutlenku węgla 

pochodzących z paliw kopalnych. Ponadto w pakiecie przewidziano nową strukturę rynku, 

która ma stworzyć właściwe zachęty inwestycyjne i umożliwić dalszy rozwój technologii 

odnawialnych źródeł energii w sektorze energii elektrycznej.  

Środki pomocy państwa na rzecz dalszego zapewniania bezpieczeństwa dostaw energii dla 

europejskich obywateli i przedsiębiorstw 

Dnia 7 lutego 2018 r.59 Komisja zatwierdziła sześć mechanizmów zdolności wytwórczych mających 

na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Belgii60, Francji61, Grecji62, 

Niemczech63, w Polsce64 i we Włoszech65. Dodatkowy mechanizm zdolności wytwórczych 

zatwierdzono dla Grecji dnia 30 lipca 2018 r.66 Przyjmując decyzje na podstawie wytycznych w 

sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią z 2014 r., Komisja 

stwierdziła, że środki przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, nie powodując 

wzrostu cen energii elektrycznej dla konsumentów ani nie utrudniając przepływów energii 

elektrycznej przez granice UE, a tym samym że są one zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. 

Wspomniane siedem zatwierdzonych mechanizmów zdolności wytwórczych dotyczy ponad połowy 

mieszkańców UE. Chodzi o szereg różnych rodzajów mechanizmu, które stanowią odpowiedź na 

konkretną potrzebę w każdym państwie członkowskim. Decyzje w tych siedmiu sprawach stanowią 

wsparcie dla strategii Komisji na rzecz unii energetycznej, która ma na celu zapewnienie bezpiecznej i 

konkurencyjnej energii w Europie.  

Za pośrednictwem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) zasady 

pomocy państwa odgrywają również zasadniczą rolę w realizacji celów klimatycznych przez 

obniżenie kosztów pośrednich unijnego rynku emisji dla najbardziej energochłonnych branż 

przemysłu. Podstawowa zasada EU ETS polega na tym, że zanieczyszczający powinni płacić 

za swoje emisje dwutlenku węgla. Poza UE nie wszystkie państwa stosują jednak tę zasadę. 

Gdyby przedsiębiorstwa miały przenieść część swojej produkcji poza UE w związku z 

kosztami emisji, spowodowałoby to wzrost emisji dwutlenku węgla na świecie. Ponieważ 

wytwórcy energii elektrycznej nie otrzymują bezpłatnych uprawnień, muszą je kupować, co 

powoduje wzrost cen energii elektrycznej dla konsumentów. W tym celu państwa 

członkowskie mogą częściowo zrekompensować dużym odbiorcom energii elektrycznej 

koszty pośrednie wynikające z EU ETS.  

W 2012 r. Komisja przyjęła wytyczne określające warunki, na których państwa członkowskie 

mogą przyznawać takie częściowe rekompensaty uznawane za stanowiące pomoc państwa na 

okres rozliczeniowy 2012–2020. Dnia 14 marca 2018 r. Rada i Parlament przyjęły zmienioną 

dyrektywę w sprawie EU ETS na lata 2021–2030. Podkreślono w niej, że państwa 

                                                            
59 Zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_pl.htm. 
60 Sprawa SA.48648, Rezerwa strategiczna w Belgii, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48648. 
61 Sprawa SA.48490, Szczególny przetarg dotyczący regulacji zapotrzebowania we Francji, dokument dostępny 

pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48490.  
62 Sprawa SA.48780, Przedłużenie greckiego programu dotyczącego usług przerywanych, dokument dostępny 

pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48780.  
63 Sprawa SA.45852, Rezerwa mocy w Niemczech, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45852.  
64 Sprawa SA.46100, Planowany polski mechanizm zdolności wytwórczych, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46100.  
65 Sprawa SA.42011, Włoski mechanizm zdolności wytwórczych, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42011.  
66 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_pl.htm
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członkowskie powinny dążyć do ograniczenia swojej rekompensaty do 25 % dochodów 

pochodzących z aukcji przeprowadzanych w ramach EU ETS. W związku z tym dnia 20 

grudnia 2018 r. Komisja uruchomiła proces przeglądu wytycznych dotyczących pomocy 

państwa w ramach systemu handlu emisjami.  

Wspieranie otwartych i zintegrowanych rynków gazu i energii elektrycznej 

Aby osiągnąć swoje ambitne cele zapisane w porozumieniu paryskim
67

, UE musi zwiększyć 

udział energii ze źródeł odnawialnych, np. energii wiatrowej i słonecznej, w swoim koszyku 

energetycznym, zapewniając jednocześnie dostępność gazu po konkurencyjnych cenach jako 

elastycznej mocy rezerwowej. W szerszym kontekście skuteczna konkurencja na rynkach 

gazu w Europie zależy nie tylko od egzekwowania unijnych reguł konkurencji, ale również od 

inwestycji w dywersyfikację dostaw gazu, a także od właściwie ukierunkowanych 

europejskich i krajowych przepisów w dziedzinie energii oraz ich prawidłowego wdrażania. 

Wszystko to wpisuje się w europejską unię energetyczną, którą Komisja uznaje za priorytet. 

W 2018 r. Komisja w dalszym ciągu promowała rozwój otwartego i konkurencyjnego rynku 

energii z korzyścią dla konsumentów zgodnie z celami unii energetycznej. 

Dnia 24 maja 2018 r. Komisja przyjęła decyzję
68

, na mocy której usunięto utworzone przez 

Gazprom przeszkody, które stały na przeszkodzie swobodnemu przepływowi gazu w Europie 

Środkowo-Wschodniej, oraz nałożono na Gazprom szereg zobowiązań dotyczących jego 

postępowania w przyszłości. 

Decyzja w sprawie Gazpromu: umożliwienie swobodnego przepływu gazu po konkurencyjnych 

cenach 

Gazprom jest dominującym dostawcą gazu w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 

kwietniu 2015 r. Komisja zgłosiła swoje obawy, że Gazprom narusza unijne zasady ochrony 

konkurencji, realizując ogólną strategię podziału rynków gazu wzdłuż granic ośmiu państw 

członkowskich: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier. 

Strategia ta umożliwia Gazpromowi naliczanie wyższych cen gazu w pięciu z tych państw 

członkowskich (Bułgarii, Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce). 

                                                            
67 Zob. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl.  
68 Sprawa AT. 39816, Hurtowe dostawy gazu w Europie Środkowo-Wschodniej, decyzja Komisji z dnia 24 maja 

2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816.  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl
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Aby zaradzić wskazanym przez Komisję problemom w zakresie konkurencji, Gazprom musi 

wywiązać się z szeregu zobowiązań mających na celu zapewnienie swobodnego przepływu gazu po 

konkurencyjnych cenach w Europie Środkowo-Wschodniej. Zobowiązania Gazpromu będą 

obowiązywać przez osiem lat. Odzwierciedlają one informacje zwrotne uzyskane od zainteresowanych 

stron w ramach badania rynku, które Komisja ogłosiła w marcu 2017 r. 

Zobowiązania Gazpromu można podzielić na cztery grupy. Po pierwsze, Gazprom nie będzie już 

nakładał na swoich klientów ograniczeń dotyczących transgranicznej odsprzedaży gazu. Po drugie, 

będą oni mieli więcej swobody, jeżeli chodzi o wybór punktu dostawy gazu przez Gazprom (niektóre 

części Europy Środkowo-Wschodniej, mianowicie państwa bałtyckie i Bułgaria, wciąż są odizolowane 

od innych państw członkowskich ze względu na brak połączeń wzajemnych). Po trzecie, klienci 

otrzymują skuteczne narzędzie, które daje im pewność, że ceny, jakie płacą, odpowiadają cenom gazu 

na konkurencyjnych rynkach gazu w Europie Zachodniej, zwłaszcza na płynnych giełdach gazu. Po 

czwarte, Gazprom nie może egzekwować żadnych korzyści związanych z infrastrukturą gazową. 

Zobowiązania te – łącznie – pozwalają zaradzić wskazanym przez Komisję problemom w zakresie 

konkurencji i przyczyniają się do osiągnięcia jej celu, jakim jest umożliwienie swobodnego przepływu 

gazu po konkurencyjnych cenach w Europie Środkowo-Wschodniej. Komisja postanowiła nałożyć na 

Gazprom prawnie wiążące zobowiązania, co oznacza, że jeżeli przedsiębiorstwo naruszy którekolwiek 

z wymienionych zobowiązań, Komisja może nałożyć na nie grzywnę w wysokości do 10 proc. jego 

światowego obrotu. 

Dnia 21 czerwca 2018 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające
69

, aby 

ocenić, czy umowy dostawy zawarte między przedsiębiorstwem Qatar Petroleum 

eksportującym skroplony gaz ziemny (LNG) a europejskimi importerami zakłóciły swobodny 

przepływ gazu w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego z naruszeniem unijnych 

zasad ochrony konkurencji. Qatar Petroleum to największy eksporter LNG na świecie oraz do 

Europy, odpowiadający za około 40 % całkowitego unijnego przywozu LNG oraz mający 

znacznie wyższy udział w przywozie do niektórych państw członkowskich. Komisja będzie w 

                                                            
69 Sprawa AT.40416, Dostawa LNG do Europy, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40416.  
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dalszym ciągu badać, czy długoterminowe umowy przedsiębiorstwa Qatar Petroleum (zwykle 

zawierane na 20 lub 25 lat) na dostawę LNG do EOG zawierają ograniczenia terytorialne, co 

powoduje segmentację wewnętrznego unijnego rynku gazu. 

Dnia 7 grudnia 2018 r. Komisja przyjęła decyzję nadającą moc prawnie wiążącą 

zobowiązaniom zaproponowanym przez niemieckiego operatora sieci TenneT
70

 w celu 

znacznego zwiększenia przepływu energii elektrycznej między Danią a Niemcami. TenneT 

zapewni, aby określona zdolność gwarantowana była dostępna przez cały czas, co umożliwi 

większej liczbie wytwórców energii elektrycznej dostęp do niemieckiego rynku hurtowego. 

Zobowiązanie to w pełni wpisuje się w dążenie Komisji do tego, aby europejski rynek energii 

stał się bardziej konkurencyjny i zintegrowany oraz aby ułatwić przejście Unii na czystsze, 

odnawialne źródła energii z korzyścią dla konsumentów. 

Dnia 17 grudnia 2018 r. Komisja nałożyła
71

 na Bułgarski Holding Energetyczny (BEH), jego 

spółkę zależną Bulgargaz odpowiedzialną za dostawy gazu oraz jego spółkę zależną 

Bulgartransgaz odpowiedzialną za infrastrukturę gazową (grupa BEH) grzywnę w wysokości 

77 mln EUR za blokowanie konkurentom dostępu do kluczowej infrastruktury gazowej w 

Bułgarii, z naruszeniem przepisów unijnych zasad ochrony konkurencji. 

Ponadto Komisja w dalszym ciągu prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące 

rumuńskiego operatora systemu przesyłowego Transgaz
72

 w sprawie potencjalnych 

ograniczeń wywozowych dotyczących gazu. 

5. Ochrona konkurencji na jednolitym rynku  

Odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa globalne często powstały w rezultacie wzrostu 

organicznego na konkurencyjnych rynkach krajowych, który zawdzięczają biznesowemu 

know-how i innowacyjności. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa mogą jednak dojść 

do wniosku, że połączenia mogą im pomóc w zwiększeniu rozmiaru i siły, które są niezbędne 

do skuteczniejszego konkurowania zarówno w Europie, jak i za granicą. Mogą one 

oczekiwać, że połączenia spowodują połączenie uzupełniających się portfeli, przyniosą 

korzyści skali lub ułatwią wejście na nowe rynki lub obszary geograficzne. Korzyści te, o ile 

się urzeczywistnią, mogą również dotyczyć klientów tych przedsiębiorstw. Unijna kontrola 

połączeń umożliwia przedsiębiorstwom rozwijanie się przez przejmowanie innych 

przedsiębiorstw, a jednocześnie pozwala zachować wybór, jakość, innowacje i konkurencyjne 

ceny dla obywateli i przedsiębiorstw w UE. 

Najistotniejsze połączenia w sektorze rolno-chemicznym 

Nasiona i pestycydy są niezbędne dla rolników, a ostatecznie – dla konsumentów. Komisja 

zapewnia efektywną konkurencję w tym sektorze, dzięki czemu rolnicy mogą mieć dostęp do 

innowacyjnych produktów, lepszej jakości i konkurencyjnych cen. Analizując niedawne 

połączenia na tym skoncentrowanym rynku między przedsiębiorstwami Dow i DuPont
73

 oraz 

                                                            
70 Sprawa AT.40461, Połączenie międzysystemowe DE-DK, decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2018 r., 

dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40461.  
71 Sprawa AT.39849, Gaz dostarczany przez BEH, decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2018 r., dokument 

dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849. 
72 Sprawa AT.40335, Rumuńskie gazociągi międzysystemowe, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40335.  
73 Sprawa M.7932, Dow/DuPont, decyzja Komisji z dnia 27 marca 2017 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932. 
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między przedsiębiorstwami Syngenta i ChemChina
74

, Komisja oceniła wpływ połączeń na 

wszystkie aspekty konkurencji, w tym na koszty dla rolników oraz na innowacje. Obie 

decyzje podjęto w następstwie szczegółowego przeglądu planowanych transakcji.  

Dnia 21 marca 2018 r., po dokonaniu szczegółowego przeglądu, Komisja warunkowo 

zatwierdziła – na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 

przedsiębiorstw – plany przedsiębiorstwa Bayer związane z zakupem przedsiębiorstwa 

Monsanto
75

. Warunkiem połączenia było zbycie obszernego pakietu środków zaradczych o 

wartości ponad 6 mld EUR, co rozwiązuje kwestię pokrywania się działalności stron w 

zakresie nasion, pestycydów i rolnictwa cyfrowego.  

Warunkowe zatwierdzenie połączenia między przedsiębiorstwami Bayer i Monsanto: 

utrzymanie konkurencji i innowacji na rynku rolno-chemicznym 

Przedsiębiorstwa Bayer (Niemcy) i Monsanto (Stany Zjednoczone) to główne podmioty w branżach 

nasion i pestycydów. Przedsiębiorstwo Monsanto to największy na świecie dostawca nasion, który 

większość sprzedaży realizuje w Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Łacińskiej (w Europie 

sprzedaje mniej niż 10 % swoich produktów). Przedsiębiorstwo Bayer jest drugim co do wielkości 

dostawcą pestycydów na całym świecie i sprzedaje około 30 % swoich produktów w Europie. Jest ono 

również ważnym dostawcą nasion wielu roślin, prowadzącym działalność na skalę światową.  

W ramach szczegółowego postępowania wyjaśniającego Komisja oceniła ponad 2 000 różnych 

rynków produktowych oraz przeanalizowała 2,7 mln dokumentów wewnętrznych. W szczególności 

badanie rynku wykazało problemy w zakresie konkurencji dotyczące pestycydów i nasion, a także 

rolnictwa cyfrowego.  

W celu zaradzenia zidentyfikowanym problemom w zakresie konkurencji w decyzji z dnia 21 marca 

2018 r. Komisja wyraźnie zobowiązała przedsiębiorstwo Bayer do sprzedaży odpowiedniemu 

nabywcy stosownych działów i aktywów, w tym działu badań i rozwoju, o wartości 6 mld EUR. 

Komisja stwierdziła, że dzięki zbywanemu pakietowi odpowiedni konkurent może w sposób trwały 

zastąpić presję konkurencyjną ze strony Bayera na rynkach właściwych oraz w dalszym ciągu 

wprowadzać innowacje z korzyścią dla wszystkich Europejczyków, konsumentów i rolników, a także 

dla środowiska. 

Dnia 30 kwietnia 2018 r. Komisja warunkowo zatwierdziła – na podstawie unijnego rozporządzenia w 

sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw – nabycie działu przedsiębiorstwa Bayer zajmującego się 

ochroną zbiorów, produkcją nasion i zastosowaniami pozarolniczymi (Crop Science) przez 

przedsiębiorstwo BASF76 w związku z zobowiązaniami dotyczącymi zbycia wynikającymi z 

połączenia przedsiębiorstw Bayer i Monsanto.  

Dzięki decyzji Komisji w sprawie przedsiębiorstw Bayer i Monsanto liczba globalnych podmiotów 

aktywnie konkurujących na tych skoncentrowanych rynkach pozostaje bez zmian, co zapewnia 

utrzymanie efektywnej konkurencji oraz innowacji na rynkach nasion i cech charakterystycznych, 

pestycydów oraz rolnictwa cyfrowego; rolnicy zaś nadal mają równie szeroki wybór dostawców 

nasion i pestycydów na tych rynkach jak przed połączeniem. 

W wyniku transakcji powstało największe na świecie zintegrowane przedsiębiorstwo produkujące 

nasiona i pestycydy. 

                                                            
74 Sprawa M.7962, ChemChina/Syngenta, decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2017 r., dokument dostępny pod 

adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962. 
75 Sprawa M.8084, Bayer/Monsanto, decyzja Komisji z dnia 21 marca 2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8084.  
76 Sprawa M.8851, Zbywana działalność BASF/Bayer, decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2018 r., dokument 

dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8851.  
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Biorąc pod uwagę światowy zasięg działalności Bayer i Monsanto, Komisja ściśle 

współpracowała w tej sprawie z wieloma organami ds. konkurencji, w szczególności z 

Departamentem Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych oraz z organami ds. ochrony 

konkurencji Australii, Brazylii, Chin, Indii, Kanady i Republiki Południowej Afryki. 

Jeżeli chodzi o nasiona i pestycydy, istnieją dodatkowe istotne obawy wykraczające poza 

politykę konkurencji, w tym ochrona konsumentów, bezpieczeństwo żywności oraz 

zapewnianie najwyższych norm w zakresie środowiska i klimatu. Istniejące krajowe i 

europejskie normy regulacyjne w tym zakresie pozostaną tak samo rygorystyczne po tych 

połączeniach jak wcześniej i będą w dalszym ciągu miały zastosowanie. 

Zachowanie efektywnej konkurencji na europejskich rynkach stali  

Stal jest niezbędnym surowcem dla wielu europejskich branż i produktów. W europejskim 

sektorze stalowym w ponad 500 zakładach produkcyjnych w 23 państwach członkowskich 

zatrudnionych jest około 360 000 osób.  

Dnia 7 maja 2018 r., po dokonaniu szczegółowego przeglądu, Komisja zatwierdziła przejęcie 

przedsiębiorstwa Ilva przez przedsiębiorstwo ArcelorMittal
77

 – największego producenta stali 

węglowej płaskiej w Europie i na świecie. Określonym w decyzji Komisji warunkiem 

połączenia jest zbycie obszernego pakietu środków zaradczych w celu zachowania efektywnej 

konkurencji na europejskich rynkach stali z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw. 

Warunkowe zatwierdzenie przez Komisję przejęcia przedsiębiorstwa Ilva przez 

przedsiębiorstwo ArcelorMittal 

Przedsiębiorstwo ArcelorMittal z siedzibą w Luksemburgu kontroluje rozległą sieć produkcyjną na 

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast przedsiębiorstwo Ilva posiada znaczne 

aktywa produkcyjne we Włoszech, w tym hutę stali w Tarencie – największą jednozakładową, 

zintegrowaną hutę stali węglowej płaskiej. Przejęcie przedsiębiorstwa Ilva przez przedsiębiorstwo 

ArcelorMittal prowadzi do powstania zdecydowanie największego producenta stali w Europie. 

W ramach szczegółowego postępowania wyjaśniającego Komisja przeanalizowała ponad 800 000 

dokumentów wewnętrznych oraz uwzględniła informacje otrzymane od ponad 200 klientów 

działających w wielu sektorach, takich jak budownictwo, produkcja pojazdów, sprzęt gospodarstwa 

domowego i rury. Klienci ci korzystają z konkurencyjnych cen stali, aby móc konkurować z 

produktami przywożonymi na jednolitym rynku oraz na rynkach światowych. 

W celu rozwiązania stwierdzonych przez Komisję problemów w zakresie konkurencji dotyczących 

walcowanej na gorąco, na zimno i ocynkowanej stali węglowej płaskiej przedsiębiorstwo 

ArcelorMittal zaproponowało sprzedaż kilku hut stali w całej Europie jednemu kupującemu lub kilku 

kupującym, którzy w sposób ciągły konkurują z przedsiębiorstwem ArcelorMittal. 

Komisja stwierdziła, że planowana transakcja – zmodyfikowana podjętymi zobowiązaniami – 

zapewnia zachowanie konkurencji na europejskich rynkach stali i nie powoduje wzrostu cen, co leży 

w interesie europejskiego przemysłu wytwórczego i konsumentów. Decyzja jest uzależniona od 

pełnego wywiązania się z zobowiązań.  

Kontroli połączeń towarzyszą zatem zdecydowane działania UE na rzecz ochrony unijnego 

przemysłu stalowego przed nieuczciwymi zakłóceniami w handlu ze strony państw trzecich. 

Komisja uwzględnia obawy europejskiego przemysłu stalowego, ale także wielu europejskich 

przedsiębiorstw, które są zależne od stali jako surowca. Obecnie obowiązuje wiele środków 

                                                            
77 Sprawa M.8444, ArcelorMittal/Ilva, decyzja Komisji z dnia 7 maja 2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444.  
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ochrony handlu w odniesieniu do przywozu produktów ze stali i żelaza między innymi z 

Chin, Rosji, Indii i kilku innych państw. Ponadto toczy się kilka dochodzeń w sprawie 

ochrony handlu, które dotyczą produktów ze stali. Dodatkowo Komisja uczestniczy w 

globalnym forum ds. nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym na rzecz 

wyeliminowania podstawowych przyczyn globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych w 

sektorze stalowym w celu wypracowania konkretnych rozwiązań w zakresie polityki. 

Sprzedaż aktywów przedsiębiorstwa Ilva przedsiębiorstwu ArcelorMittal powinna pomóc 

również w przyśpieszeniu pilnych prac związanych z usuwaniem zanieczyszczeń 

środowiskowych w regionie Tarentu. Te kluczowe działania na rzecz usunięcia 

zanieczyszczeń powinny być niezwłocznie kontynuowane
78

, aby chronić zdrowie okolicznych 

mieszkańców oraz środowisko, jak uzgodniono z władzami włoskimi w latach 2016–2017.  

Dnia 21 grudnia 2017 r. w odrębnym postępowaniu wyjaśniającym na podstawie zasad 

pomocy państwa
79

 Komisja stwierdziła, że dwie pożyczki udzielone przez Włochy w 2015 r. 

celem wsparcia przedsiębiorstwa Ilva wiązały się z pomocą państwa niezgodną z prawem i 

rynkiem wewnętrznym. Komisja zwróciła się do Włoch o odzyskanie od przedsiębiorstwa 

Ilva nienależnych korzyści w wysokości około 84 mln EUR.  

Szczegółowe postępowanie wyjaśniające Komisji dotyczące planowanego przez 

przedsiębiorstwo Siemens przejęcia przedsiębiorstwa Alstom 

Pociągi i urządzenia sygnalizacyjne służące do kierowania nimi mają podstawowe znaczenie 

dla transportu w Europie. Dnia 13 lipca 2018 r. Komisja Europejska wszczęła – na podstawie 

unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw – szczegółowe 

postępowanie wyjaśniające
80

, aby ocenić planowane przejęcie przedsiębiorstwa Alstom przez 

przedsiębiorstwo Siemens.  

Przedsiębiorstwa Siemens (Niemcy) i Alstom (Francja) to światowi liderzy transportu 

kolejowego, a planowana transakcja spowodowałaby połączenie dwóch największych 

dostawców taboru kolejowego i rozwiązań w zakresie sygnalizacji w EOG nie tylko pod 

względem wielkości połączonej działalności, ale również jej zasięgu geograficznego. 

Stwierdzone przez Komisję problemy dotyczyły możliwości ograniczenia konkurencji na 

rynkach, na których prowadziłby działalność podmiot powstały w wyniku połączenia, 

zwłaszcza w zakresie dostaw kilku rodzajów pociągów (tabor kolejowy) i systemów 

sygnalizacji dla przewoźników kolejowych. Może to prowadzić do wyższych cen oraz 

mniejszego wyboru dostawców i innowacyjnych produktów ze szkodą dla przewoźników 

kolejowych, zarządców infrastruktury, a ostatecznie dla milionów Europejczyków, którzy 

codziennie korzystają z transportu kolejowego do celów związanych z pracą lub 

wypoczynkiem. Komisja uznała, że wydaje się mało prawdopodobne, aby w przewidywalnej 

przyszłości na rynki taboru kolejowego lub rozwiązań sygnalizacyjnych w EOG weszli nowi 

konkurenci, w tym w szczególności potencjalni dostawcy z Chin. 

                                                            
78 Od 2013 r. Komisja prowadzi przeciwko Włochom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego dotyczące braku zapewnienia przestrzegania przez przedsiębiorstwo Ilva przepisów UE 

dotyczących norm środowiskowych. 
79 Sprawa SA.38613, Pomoc na rzecz przedsiębiorstwa Ilva, decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2017 r., 

dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38613.  
80 Sprawa M.8677, Siemens/Alstom, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8677.  
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Komisja przeprowadziła szczegółowe postępowanie wyjaśniające dotyczące skutków 

transakcji, aby ustalić, czy potwierdziły się stwierdzone przez nią problemy w zakresie 

konkurencji. Komisja uznała, że połączenie zakłóciłoby konkurencję na rynkach kolejowych 

systemów sygnalizacyjnych i pociągów bardzo dużych prędkości. Strony nie zaproponowały 

środków zaradczych, które byłyby wystarczające do rozwiązania tych problemów. Dnia 6 

lutego 2019 r. Komisja zakazała – na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli 

łączenia przedsiębiorstw – przedsiębiorstwu Siemens dokonania planowanego nabycia 

przedsiębiorstwa Alstom
81

.  

Wspieranie konkurencyjnego rynku transportowego 

Konkurencyjny i wydajny sektor transportu ma zasadnicze znacznie dla prawidłowo 

funkcjonującego jednolitego rynku, strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego oraz otwartej gospodarki zintegrowanej ze światowymi rynkami.  

W 2018 r. w dalszym ciągu notowano bardzo duży wzrost ruchu lotniczego częściowo 

spowodowany korzyściami wynikającymi z intensywnej konkurencji między 

przedsiębiorstwami lotniczymi i portami lotniczymi. Zachowanie efektywnej konkurencji w 

tym sektorze było nadal priorytetem. Jeżeli chodzi o porty lotnicze, Komisja przyjęła decyzję, 

w której stwierdziła, że przedłużenie o 20 lat koncesji dla międzynarodowego portu 

lotniczego „Eleftherios Venizelos” w Atenach nie stanowi pomocy państwa.
82

 Decyzję tę 

przyjęto dopiero po tym, jak początkową opłatę koncesyjną w wysokości 484 mln EUR, która 

opierała się na parametrach finansowych i biznesowych niezgodnych z warunkami 

rynkowymi, podwyższono do 1 115 mln EUR. W świetle tej wyższej ceny Komisja 

stwierdziła, że przedłużenie koncesji nie wiąże się z pomocą państwa, ponieważ 

przedsiębiorstwo Athens International Airport S.A. uiści odpowiednią opłatę rynkową za 

kontynuowanie obsługi międzynarodowego portu lotniczego „Eleftherios Venizelos” w 

Atenach. 

W listopadzie 2018 r. Komisja wszczęła postępowanie na podstawie art. 101 TFUE 

przeciwko przedsiębiorstwom Amadeus
83

 i Sabre
84

 – czołowym światowym dostawcom 

komputerowych systemów rezerwacji. W postępowaniu wyjaśniającym skupiono się na 

możliwych ograniczeniach konkurencji na rynku usług związanych z dystrybucją biletów 

lotniczych. Komisja obawia się, że istnienie takich ograniczeń może powodować 

powstawanie barier dla innowacji oraz wzrost kosztów dystrybucji biletów, co w efekcie 

doprowadzi do wzrostu cen biletów dla podróżnych.  

Jeżeli chodzi o sektor lotniczy, decyzje Komisji dotyczące połączeń w kontekście upadłości 

przedsiębiorstwa Air Berlin umożliwiły nabycie w odpowiednim momencie aktywów Air 

Berlin przez silnych konkurentów, co nie tylko pozwoli zachować konkurencję w różnych 

portach lotniczych w Niemczech i Austrii, ale także ją wzmocni z korzyścią dla wielu 

europejskich pasażerów przylatujących na te lotniska i z nich wylatujących
85

. Aby 

przeciwdziałać nadmiernym zakłóceniom konkurencji powodowanym przez udzielanie 

pomocy państwa przedsiębiorstwom lotniczym znajdującym się w trudnej sytuacji 

                                                            
81 Zob.: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-881_en.htm.  
82 Zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6785_en.htm.  
83 Sprawa AT.40617, Dystrybucja biletów lotniczych (Amadeus), dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40617. 
84 Sprawa AT.40618, Dystrybucja biletów lotniczych (Sabre), dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40618.  
85 Zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5244_en.htm, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

5402_en.htm oraz http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4494_en.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-881_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6785_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5244_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5402_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5402_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4494_en.htm
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finansowej, Komisja wszczęła również formalne postępowanie wyjaśniające dotyczące 

kredytu pomostowego w wysokości 900 mln EUR, którego państwo włoskie udzieliło w 2017 

r. przedsiębiorstwu lotniczemu Alitalia
86

.  

6. Wzmacnianie odporności sektora finansowego w kontekście unii bankowej 

Ogólna stabilizacja sektora finansowego oraz stopniowe wdrażanie ram prawnych unii 

bankowej doprowadziło do mniejszej liczby interwencji z wykorzystaniem środków 

publicznych, a tym samym do zmniejszenia liczby nowych spraw dotyczących pomocy 

państwa w tym sektorze. Ponadto Komisja mogła zakończyć monitorowanie kolejnych 

dziesięciu banków pod kątem obowiązków w zakresie zobowiązań wynikających z 

wcześniejszych decyzji w sprawie pomocy państwa, a także zamknąć wiele od dawna 

nierozwiązanych spraw.  

W Niemczech w 2018 r. Komisja zatwierdziła prywatyzację banku HSH Nordbank bez 

udziału pomocy państwa w następstwie otwartej i konkurencyjnej procedury, w wyniku której 

bank sprzedano po cenie dodatniej i która obejmowała restrukturyzację banku w celu 

przywrócenia jego długoterminowej rentowności.
87

Państwo słoweńskie sprzedało 65 % 

swoich udziałów w grupie NLB zgodnie z zestawem zmienionych zobowiązań 

zatwierdzonych przez Komisję w 2018 r.
88

Sprzedaż ta była zasadniczym elementem 

przeprowadzonej przez Komisję oceny rentowności w ramach decyzji z 2013 r. w sprawie 

pomocy państwa dla grupy NLB. Komisja w dalszym ciągu monitoruje wypełnianie przez 

Słowenię pozostałych zobowiązań.  

Pomimo poprawiającej się odporności unijnego sektora bankowego w niektórych częściach 

sektora finansowego w dalszym ciągu występują pewne zaległe problemy sprzed opracowania 

ram unii bankowej, zwłaszcza wysoki poziom kredytów zagrożonych w niektórych państwach 

członkowskich. Prowadzona przez Komisję kontrola pomocy państwa w sektorze 

finansowym w dalszym ciągu odgrywa główną rolę w rozwiązywaniu tych problemów. 

W 2018 r. Komisja zatwierdziła pomoc na likwidację w odniesieniu do sprzedaży drugiego co 

do wielkości cypryjskiego banku – banku spółdzielczego Cypru – oraz likwidacji pozostałej 

części działalności
89

. Umożliwiło to uporządkowane opuszczenie rynku przez bank, który w 

przeszłości już dwukrotnie otrzymał wsparcie ze strony państwa, a także usunięcie blisko 30 

% cypryjskich kredytów zagrożonych z krajowego systemu bankowego. Również na Cyprze 

Komisja wyraziła zgodę na wsparcie w ramach programu „ESTIA” prywatnych gospodarstw 

domowych i mikroprzedsiębiorstw, które napotkały trudności w spłacie kredytów 

hipotecznych i mogą stracić swoje podstawowe miejsce zamieszkania lub siedziby
90

. 

We Włoszech krajowy system gwarancji państwowych mający ułatwiać sekurytyzację 

kredytów zagrożonych (GACS) został wstępnie zatwierdzony w lutym 2016 r., a następnie 

                                                            
86 Zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_en.htm.  
87 Sprawa SA.52288, Niemcy, decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_52288.  
88 Sprawa SA.33229, Słowenia, decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33229.  
89 Sprawa SA.35334, Cypr, decyzje Komisji z dnia 19 czerwca 2018 r. i 28 sierpnia 2018 r., dokumenty dostępne 

pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35334.http://ec.europa.eu/comp

etition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35334. 
90 Sprawa SA.49554, Cypr, decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/276985/276985_2032224_96_2.pdf. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35334
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/276985/276985_2032224_96_2.pdf
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przedłużony do początku marca 2019 r.
91

 W ramach systemu włoskie banki będą w dalszym 

ciągu mogły finansować zbywanie wybranych kredytów zagrożonych, wykorzystując 

gwarancję państwową przyznaną na warunkach rynkowych. System GACS w znaczący 

sposób przyczynił się do usunięcia kredytów zagrożonych z włoskiego systemu bankowego: 

17 różnych transakcji zbycia kredytów zagrożonych objętych wsparciem w ramach systemu 

GACS od jego wejścia w życie do połowy listopada 2018 r. odpowiadało około 60 % 

całkowitej redukcji netto kredytów zagrożonych we Włoszech w tym okresie (kredyty 

zagrożone na kwotę około 51 mld EUR brutto). 

7. Zapewnienie równych warunków działania w dziedzinie podatków  

Zaufanie do jednolitego rynku UE zależy od zapewnienia przedsiębiorstwom równych 

warunków działania, pozwalających im konkurować ze sobą na podstawie kryteriów 

merytorycznych – również jeżeli chodzi o opodatkowanie. Przykładowo państwo 

członkowskie nie może przyznać grupom wielonarodowym korzyści podatkowych, które nie 

są dostępne dla innych przedsiębiorstw (często lokalnych), ponieważ poważnie zakłóciłoby to 

konkurencję. 

Komisja nadal walczy z selektywnymi korzyściami podatkowymi 

W dniu 20 czerwca 2018 r. Komisja stwierdziła, że opodatkowanie przez Luksemburg 

dostawcy gazu i energii elektrycznej Engie
92

 jest niezgodne z prawem w świetle unijnych 

procedur w dziedzinie pomocy państwa i niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. W 

związku z tym Luksemburg musiał odzyskać od Engie ponad 120 mln EUR. 

Powstrzymanie selektywnych korzyści podatkowych: decyzja w sprawie Engie  

W następstwie szczegółowego postępowania wyjaśniającego wszczętego we wrześniu 2016 r. Komisja 

stwierdziła, że dwie grupy interpretacji indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez 

Luksemburg sztucznie obniżyły obciążenie podatkowe Engie w Luksemburgu na okres około 

dziesięciu lat bez żadnego ważnego uzasadnienia. 

W latach 2008 i 2010 Engie wdrożyło dwie złożone struktury finansowania wewnątrzgrupowego dla 

dwóch spółek należących do grupy kapitałowej Engie w Luksemburgu: Engie LNG Supply i Engie 

Treasury Management. Obejmowały one transakcję trójstronną pomiędzy odpowiednio Engie LNG 

Supply i Engie Treasury Management a dwiema innymi spółkami należącymi do grupy kapitałowej 

Engie w Luksemburgu. 

Postępowanie wyjaśniające Komisji wykazało, że interpretacje indywidualne prawa podatkowego 

wydane przez Luksemburg zatwierdzały niespójne traktowanie tej samej transakcji zarówno jako dług, 

jak i jako kapitał własny, co nie odzwierciedlało rzeczywistości gospodarczej, ponieważ sztucznie 

zmniejszało obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa. W związku z tym Engie przez około dziesięć lat 

opłacało efektywną stawkę podatku od osób prawnych w wysokości 0,3 % od niektórych zysków w 

Luksemburgu.  

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że w ramach interpretacji indywidualnej prawa podatkowego 

przyznano przedsiębiorstwu Engie selektywną korzyść gospodarczą. Interpretacje indywidualne w 

szczególności pozwoliły Engie uniknąć płacenia podatku od 99 % zysków osiąganych przez Engie 

                                                            
91 Sprawa SA.51026(2018/N), Włochy, decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2018 r., dokument dostępny pod 

adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51026.http://ec.europa.eu/comp

etition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51026. 
92 Sprawa SA.44888, Pomoc na rzecz Engie, decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2018 r., dokument dostępny pod 

adresem: 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_51026
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LNG Supply i Engie Treasury Management w Luksemburgu. Luksemburg musiał odzyskać od Engie 

niezapłacony podatek w wysokości powyżej 120 mln EUR. 

 

Komisja z zadowoleniem przyjęła poczynione przez rząd Luksemburga kroki legislacyjne zmierzające 

do zmiany kodeksu podatkowego i dostosowania odpowiednich przepisów do projektu OECD w 

sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków93. Obejmują one również nowelizację ustawy o 

podatku od osób prawnych, aby zapobiegać unikaniu opodatkowania zysków wynikających z 

konwersji długu na udziały kapitałowe. Nowelizacja ta nie dotyczy jednak transakcji trójstronnych, jak 

te przeprowadzone przez Engie. 

Unijne zasady pomocy państwa uniemożliwiają państwom członkowskim przyznawanie 

nieuczciwych korzyści podatkowych tylko wybranym przedsiębiorstwom. Państwa 

członkowskie nie mogą dyskryminować przedsiębiorstw znajdujących się w takiej samej 

sytuacji prawnej i faktycznej w świetle celu tych samych przepisów krajowych. Zgodnie z 

zasadami pomocy państwa tego rodzaju dyskryminacja zakłóca konkurencję i jest niezgodna z 

prawem. Co więcej, w zasadach pomocy państwa ustanowiono wymóg odzyskania pomocy 

państwa niezgodnej z rynkiem wewnętrznym i prawem, aby usunąć zakłócenie konkurencji 

spowodowane przez tę pomoc. Zasady pomocy państwa nie przewidują grzywien, a 

odzyskanie pomocy nie ma na celu ukarania danego przedsiębiorstwa – odzyskanie przywraca 

jedynie równe traktowanie względem innych przedsiębiorstw. 

W dniu 19 września 2018 r. Komisja stwierdziła, że nieopodatkowanie niektórych zysków 

przedsiębiorstwa McDonald's w Luksemburgu
94

 nie prowadziło do niezgodnej z prawem 

pomocy państwa. Takie traktowanie, zgodne z krajowymi przepisami podatkowymi i umową 

o unikaniu podwójnego opodatkowania między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi, 

nie przyniosło selektywnej korzyści przedsiębiorstwu McDonald's, ale było konsekwencją 

niedopasowania przepisów podatkowych Luksemburga i Stanów Zjednoczonych. Komisja 

uznała zatem, że Luksemburg nie złamał unijnych zasad pomocy państwa.  

                                                            
93 Zob.: http://www.oecd.org/tax/beps/.  
94 Sprawa SA.38945, Domniemana pomoc na rzecz McDonald's – Luksemburg, decyzja Komisji z dnia 19 

września 2018 r., dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945.  

http://www.oecd.org/tax/beps/
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Jedną z wyżej wymienionych zmian w kodeksie podatkowym mających na celu dostosowanie 

prawa podatkowego do projektu OECD w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia 

zysków było zaostrzenie przez Luksemburg określonych w tym kodeksie kryteriów 

definiowania stałego zakładu. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 

stycznia 2019 r., Luksemburg może – pod pewnymi warunkami – wymagać od 

przedsiębiorstw, które twierdzą, że prowadzą działalność podlegającą opodatkowaniu za 

granicą, przedstawienia potwierdzenia, że faktycznie podlegają opodatkowaniu w takim 

innym kraju.  

Ponadto w dniu 19 grudnia 2018 r. Komisja stwierdziła, że Gibraltar
95

 przyznał 

przedsiębiorstwom wielonarodowym niezgodne z prawem korzyści podatkowe poprzez 

system zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do odsetek i opłat 

licencyjnych w latach 2011–2013, a także poprzez pięć indywidualnych interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego, które przewidywały selektywne korzyści podatkowe w 

odniesieniu do niektórych dochodów osiąganych przez niderlandzkie spółki komandytowe. 

Beneficjenci muszą zwrócić Gibraltarowi niezapłacone podatki w wysokości około 100 mln 

EUR.  

W trakcie postępowania wyjaśniającego Komisji Gibraltar zmienił swoje przepisy podatkowe, 

aby usprawnić procedurę wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, 

zaostrzyć zasady ustalania cen transferowych, zwiększyć obowiązki podatników (np. 

składanie deklaracji rocznych, podawanie istotnych informacji we wnioskach o wydanie 

interpretacji) oraz poprawić przejrzystość wdrażania terytorialnego systemu opodatkowania. 

Komisja z zadowoleniem przyjęła te udoskonalone przepisy, które weszły w życie w 

październiku 2018 r. 

Komisja nadal prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące interpretacji indywidualnych 

prawa podatkowego wydanych przez Niderlandy na rzecz Inter IKEA
96

 oraz systemu 

podatkowego dla przedsiębiorstw wielonarodowych w Zjednoczonym Królestwie
97

. 

Prowadzone przez Komisję postępowania wyjaśniające w sprawie indywidualnych 

interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w państwach członkowskich okazują się 

skuteczne 

Indywidualne interpretacje podatkowe jako takie nie stanowią problemu w świetle unijnych 

zasad pomocy państwa, jeśli po prostu potwierdza się w nich, że system opodatkowania 

między przedsiębiorstwami w obrębie tej samej grupy jest zgodny z odnośnymi przepisami 

podatkowymi. Interpretacje indywidualne prawa podatkowego przyznające selektywną 

korzyść podatkową określonym przedsiębiorstwom mogą jednak zakłócać konkurencję na 

jednolitym rynku UE, naruszając tym samym unijne zasady pomocy państwa. 

Państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy we wdrażaniu przyjętych w zeszłym roku 

decyzji Komisji w sprawie odzyskiwania niezapłaconych podatków, co de facto uniemożliwia 

przedsiębiorstwom dalsze korzystanie z niezgodnych z prawem korzyści. W maju 2018 r. 

                                                            
95 Sprawa SA.34914, Zjednoczone Królestwo– system opodatkowania osób prawnych z siedzibą w Gibraltarze 

(ITA 2010); decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r.; dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34914.  
96 Sprawa SA.46470, Potencjalna pomoc na rzecz IKEA – NL, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46470.  
97 Sprawa SA.44896, Potencjalny program pomocy państwa dotyczący zwolnienia finansowego dla grupy CFC z 

siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, dokument dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44896.  
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Luksemburg odzyskał od przedsiębiorstwa Amazon ponad 260 mln EUR wraz z 21 mln EUR 

odsetek od zwracanej pomocy. W październiku 2018 r. Luksemburg odzyskał również ponad 

120 mln EUR od przedsiębiorstwa Engie wraz z 1 mln EUR odsetek od zwracanej pomocy. 

W tym samym miesiącu Irlandia odzyskała od przedsiębiorstwa Apple całą pomoc przyznaną 

niezgodnie z prawem i niezgodną z rynkiem wewnętrznym, tj. 13,1 mld EUR, wraz z około 

1,2 mld EUR odsetek od zwracanej pomocy. We wszystkich wymienionych sprawach 

wspomniane kwoty trafiły na rachunek powierniczy do czasu zakończenia toczącego się przed 

sądami UE postępowania odwoławczego od decyzji Komisji. 

8. Łączenie sił na rzecz promowania kultury globalnej konkurencji  

Ze względu na to, iż w dalszym ciągu zachodzi integracja rynków światowych, a coraz więcej 

przedsiębiorstw polega na globalnych łańcuchach wartości, istnieje większa niż kiedykolwiek 

wcześniej konieczność, by organy ochrony konkurencji ściślej ze sobą współpracowały oraz 

uzgodniły wspólne normy i procedury. Skuteczne egzekwowanie reguł konkurencji zależy w 

coraz większym stopniu od współpracy z innymi organami odpowiedzialnymi za 

egzekwowanie przepisów. Kiedy normy prowadzenia działalności danego przedsiębiorstwa 

naruszają konkurencję w różnych krajach i na różnych kontynentach, uczciwe i równe 

warunki rynkowe mogą zostać przywrócone jedynie wtedy, gdy organy egzekwowania prawa 

będą ze sobą współpracować. 

Komisja przoduje w dziedzinie współpracy międzynarodowej zarówno na poziomie 

wielostronnym, jak i dwustronnym. W 2001 r. Komisja znalazła się wśród członków 

założycieli Międzynarodowej Sieci Konkurencji, która obecnie liczy ponad 130 członków. 

Komisja prowadzi również aktywne działania na wszystkich forach międzynarodowych 

poświęconych konkurencji, w tym na forach OECD, UNCTAD, WTO oraz Banku 

Światowego
98

. 

Na poziomie dwustronnym Komisja dąży do wspierania równych warunków działania na 

szczeblu międzynarodowym, włączając postanowienia dotyczące konkurencji i pomocy 

państwa do swoich umów o wolnym handlu i układów o stowarzyszeniu. W 2018 r. Komisja 

kontynuowała negocjacje z Chile, Meksykiem, państwami Mercosuru, Azerbejdżanem, 

Tunezją, Indonezją, Andorą, Monako i San Marino oraz rozpoczęła negocjacje z Australią, 

Nową Zelandią, Kirgistanem i Uzbekistanem. Pod koniec 2018 r. negocjatorzy z Unii 

Europejskiej i Szwajcarii uzgodnili treść instytucjonalnej umowy ramowej, która obejmuje 

również zasady pomocy państwa. Ponadto Komisja angażuje się w szeroki zakres działań na 

rzecz współpracy z organami ds. konkurencji w wielu państwach trzecich na podstawie 

porozumień lub protokołów ustaleń. W czerwcu 2018 r. Komisja podpisała porozumienie 

administracyjne z Meksykiem. 

W 2018 r. DG ds. Konkurencji kontynuowała współpracę w zakresie polityki konkurencji 

oraz w poszczególnych sprawach związanych z konkurencją, w tym dialog w sprawie kontroli 

pomocy państwa, z chińską państwową administracją ds. regulacji rynku (SAMR), 

ustanowioną w 2018 r. na skutek reorganizacji chińskiej administracji centralnej. SAMR 

skupia Biura Antymonopolowe Ministerstwa Handlu, Krajowej Komisji Rozwoju i Reform 

(NDRC) i Państwowego Ośrodka Przemysłu i Handlu oraz Biuro Kontroli Uczciwej 

Konkurencji NDRC. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji współpracowała z SAMR w pięciu 

sprawach związanych z przeglądem połączenia i odpowiedziała na prośbę SAMR o 

przedstawienie uwag do projektów rozporządzeń zakazujących nadużywania pozycji 

                                                            
98 Dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w części I dokumentu roboczego służb Komisji 

towarzyszącego niniejszemu sprawozdaniu. 
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dominującej na rynku. Ponadto Dyrekcja kilkakrotnie wymieniła informacje na poziomie 

technicznym dotyczące działań SAMR mających na celu promowanie systemu przeglądu 

uczciwej konkurencji. 

Komisja nadal angażuje się w promowanie dalekosiężnej kultury konkurencji, jak również 

równych warunków działania na szczeblu ogólnoświatowym, by przedsiębiorstwa mogły 

konkurować w oparciu o swoje merytoryczne zalety. W 2018 r. Komisja kontynuowała 

starania na rzecz usprawnienia wielostronnych zasad dotyczących dotacji w ramach unijnej 

koncepcji modernizacji WTO. Główne cele tych starań to zwiększenie przejrzystości, 

ustanowienie lepszych zasad dotyczących szkodliwych dotacji oraz odpowiednie podejście do 

kwestii dotyczących przedsiębiorstw państwowych. Dodatkowo Komisja wciąż angażowała 

się w inicjatywy sektorowe, by zajmować się dotacjami w kontekście międzynarodowym, np. 

w odniesieniu do stali (światowe forum grupy G-20 w sprawie nadwyżki mocy 

produkcyjnych stali), półprzewodników (Regionalne wytyczne dla przemysłu 

półprzewodników) i przemysłu stoczniowego (OECD). Wreszcie, Komisja kontynuuje 

współpracę z państwami członkowskimi UE w ramach międzynarodowej grupy ds. polityki w 

zakresie dotacji, aby wymieniać poglądy i koordynować inicjatywy związane z dotacjami w 

ramach polityki międzynarodowej na szczeblu wielostronnym i dwustronnym. 

Podtrzymanie regularnego i konstruktywnego dialogu międzyinstytucjonalnego  

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

europejskich obywateli i zainteresowanych stron, są najważniejszymi partnerami w dialogu na 

temat polityki konkurencji. 

W kwietniu komisarz Vestager wymieniła opinie ze zgromadzeniem plenarnym Parlamentu 

na temat aktualnych ogólnych osiągnięć w dziedzinie polityki konkurencji. W październiku 

omówiła korzyści płynące z konkurencji, aby zwiększyć konkurencyjność europejskiego 

przemysłu. W listopadzie komisarz, wraz z Parlamentem, z zadowoleniem przyjęła 

zakończenie prac nad nową dyrektywą mającą na celu usprawnienie egzekwowania 

europejskich reguł konkurencji przez krajowe urzędy ds. ochrony konkurencji. Komisarz 

prowadziła również merytoryczne debaty z komisjami Parlamentu: z Komisją Gospodarczą i 

Monetarną w czerwcu i październiku oraz z Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

w lipcu. Z kolei dyrektor generalny Johannes Laitenberger spotkał się w maju z grupą roboczą 

ds. konkurencji Komisji Gospodarczej i Monetarnej. W listopadzie wymienił on poglądy z 

pełnym składem Komisji Gospodarczej i Monetarnej po przeprowadzeniu debaty 

przygotowawczej na forum tej komisji w październiku przez zastępcę dyrektora generalnego 

Carlesa Estevę Mosso. 

Podobnie jak w ubiegłych latach Parlament przyjął rezolucję w sprawie rocznego 

sprawozdania Komisji dotyczącego polityki konkurencji. Parlament poparł solidną politykę 

konkurencji, która zachowuje integralność rynku wewnętrznego i zapewnia obywatelom 

przystępne ceny, możliwość wyboru i innowacje na rynku. Z zadowoleniem przyjęto to 

poparcie dla starań Komisji poczynionych w 2018 r. na rzecz zwalczania nielegalnych karteli 

i nadużyć pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa, jak również dokonania przeglądu 

połączeń przedsiębiorstw i pomocy państwa przyznawanej na jednolitym rynku Unii. 

Również w 2018 r. Parlament był nadal zaangażowany w walkę z uchylaniem się od 

opodatkowania oraz unikaniem opodatkowania. Parlament z zadowoleniem przyjął fakt, że 

kontrola pomocy państwa okazała się skuteczna, jeżeli chodzi o zwalczanie selektywnych 

korzyści podatkowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych. W 2018 r. Komisja 
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kontynuowała ważne działania w tym obszarze
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. Komisja przyjęła systemowe podejście do 

analizy dowodów dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego ze 

wszystkich państw członkowskich. 

Parlament wezwał Komisję do dalszego odgrywania zasadniczej roli w kontrolowaniu 

pomocy państwa w sektorze finansowym, aby zapewnić ograniczenie pomocy dla banków do 

niezbędnego minimum oraz zastosowanie odpowiednich środków mających przywrócić banki 

do stanu rentowności i zminimalizować zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. 

Komisja podzieliła cel Parlamentu, jakim jest ograniczenie z czasem pomocy państwa w tym 

sektorze. Komisja w dalszym ciągu wyjaśniała swoje działania w tej dziedzinie pozostałym 

instytucjom.  

W kwietniu Parlament zorganizował wysłuchanie dotyczące gospodarki cyfrowej. Parlament 

wezwał Komisję do zastanowienia się nad tym, jak sprawić, aby egzekwowanie reguł 

konkurencji było nadal adekwatne w społeczeństwie internetowym. W marcu komisarz 

Vestager wyznaczyła trzech specjalnych doradców, których zadaniem było zebranie opinii na 

temat najważniejszych nadchodzących zmian w dziedzinie technologii cyfrowych, które 

wpłyną na rynki i konsumentów, oraz na temat ich skutków dla konkurencji. Jednocześnie 

Komisja rozpoczęła proces konsultacji w sprawie znaczenia danych i algorytmów oraz innych 

aspektów gospodarki cyfrowej, a także zwróciła się do zainteresowanych stron o 

przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu z zadowoleniem 

przyjęła te inicjatywy. 

W lipcu komisarz wymieniła poglądy z posłami do Parlamentu dotyczące sposobu, w jaki 

egzekwowanie reguł konkurencji przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności 

europejskiego przemysłu. Komisarz wyjaśniła, że każde przedsiębiorstwo zainteresowane 

połączeniem dostarcza surowców, od których zależnych jest wiele przedsiębiorstw w Europie. 

Przedsiębiorstwa te liczą na uczciwe ceny, ponieważ dzięki temu mogą się same rozwijać na 

globalnych rynkach. W tym duchu Komisja nadal bada połączenia dużych przedsiębiorstw 

przemysłowych pod kątem wpływu na konkurencję. Komisarz podziękowała Parlamentowi za 

silną motywację do tego działania. 

Ponieważ krajowe organy ochrony konkurencji przyjmują 85 % decyzji dotyczących 

stosowania unijnych zasad ochrony konkurencji, konieczne okazało się zwiększenie ich 

skuteczności jako organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa. W grudniu 2018 r. 

Parlament i Rada podpisały dyrektywę zobowiązującą państwa członkowskie do przyznania 

krajowym urzędom ds. ochrony konkurencji skutecznych uprawnień dochodzeniowych oraz 

narzędzi egzekwowania prawa w celu ochrony konkurencji na ich terytoriach, a także 

umożliwienia im nakładania odstraszających grzywien za zachowania naruszające zasady 

konkurencji oraz koordynowania krajowych programów łagodzenia kar. Komisja zapewniła 

Parlament, że będzie uważnie monitorować, czy państwa członkowskie wdrażają dyrektywę 

w pełni i skutecznie. W odpowiedzi na wezwanie Parlamentu Komisja stwierdziła również, że 

decyzje tymczasowe mogą być dla organów ochrony konkurencji podstawowym narzędziem 

zapewniającym brak naruszeń konkurencji w czasie trwania postępowania wyjaśniającego. 

Aby umożliwić organom ochrony konkurencji skuteczniejsze radzenie sobie z rozwojem 

sytuacji na szybko zmieniających się rynkach, Komisja zobowiązała się, że w ciągu dwóch lat 

od daty transpozycji nowej dyrektywy przeprowadzi analizę, czy możliwe jest uproszczenie 

przyjmowania decyzji tymczasowych w ramach europejskiej sieci konkurencji. Komisja 

zgodziła się przedstawić wyniki analizy Parlamentowi i Radzie. 

                                                            
99 Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale 2 niniejszego sprawozdania. 
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Komisja uznała znaczenie, jakie Parlament i Rada przywiązują do efektywnej konkurencji w 

całym łańcuchu żywnościowym. W tym duchu w swoich niedawnych decyzjach, np. w 

sprawie połączenia Bayer/Monsanto w sektorze rolno-chemicznym, połączenia 

amerykańskich przedsiębiorstw chemicznych Dow i DuPont oraz przejęcia przedsiębiorstwa 

Syngenta przez przedsiębiorstwo ChemChina, Komisja zastosowała podejście wymagające 

zbycia zasadniczych aktywów jako warunku zatwierdzenia transakcji. Komisja kontynuowała 

postępowanie wyjaśniające dotyczące AB InBev w sprawie możliwego ograniczania przez to 

przedsiębiorstwo importu równoległego produkowanych przez nie piw do Belgii. Komisja 

opublikowała również badanie dotyczące organizacji producentów i ich działalności w 

sektorach oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych, które zostało zlecone 

w celu lepszego zrozumienia wyzwań stojących przed rolnikami, aby ustanowić organizacje 

producentów, które mogą im pomóc poprawić pozycję zajmowaną w łańcuchu dostaw.  

Ważny z punktu widzenia polityki konkurencji jest również udział komisarz Vestager i DG 

ds. Konkurencji w 2018 r. w debacie na temat kolejnych unijnych wieloletnich ram 

finansowych. W marcu komisarz uczestniczyła w posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności, 

aby wyjaśnić, w jaki sposób można dostosować zasady pomocy państwa do potrzeb 

rozwijających się przedsiębiorstw typu start-up i spółek o średniej kapitalizacji w świetle 

trwających dyskusji na temat kolejnych wieloletnich ram finansowych. Pod koniec 2018 r. 

Parlament i Rada zatwierdziły proponowaną zmianę rozporządzenia upoważniającego Rady 

2015/1588 przewidującą zwolnienie kolejnych kategorii pomocy państwa z obowiązku 

uprzedniego zgłoszenia pomocy Komisji.  

Instytucje te omówiły również potrzebę dalszego wzmocnienia egzekwowania reguł 

konkurencji w okresie obowiązywania kolejnych unijnych wieloletnich ram finansowych. W 

grudniu Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu zatwierdziła dotyczące konkurencji 

aspekty Programu na rzecz jednolitego rynku. Uzgodniono, że Komisja Europejska powinna 

dysponować stabilnymi środkami finansowymi na inwestycje w sprzęt informatyczny, aby 

móc skutecznie zajmować się sprawami z zakresu konkurencji, wspierać sieci współpracy z 

krajowymi i międzynarodowymi urzędami ds. ochrony konkurencji oraz usprawnić 

komunikację w celu zapewnienia zgodności z europejskimi regułami konkurencji w całej UE. 

Przedstawiciele DG ds. Konkurencji wymienili również poglądy z Europejskim Komitetem 

Ekonomiczno-Społecznym. Komitet poparł główne kierunki prac Komisji w zakresie 

egzekwowania reguł konkurencji. Komitet udzielił również pełnego poparcia dla 

rozporządzenia upoważniającego Rady w obszarze pomocy państwa. 

Dokonanie przez Zjednoczone Królestwo zgłoszenia na podstawie art. 50 TUE 

Po zgłoszeniu dokonanym przez Zjednoczone Królestwo na podstawie art. 50 TUE Komisja 

zaczęła przygotowywać się do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. 

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji bierze udział w przygotowaniach związanych ze 

wspomnianym wystąpieniem w odniesieniu do instrumentów wchodzących w skład portfela 

(tj. połączeń, ochrony konkurencji i pomocy państwa). DG ds. Konkurencji między innymi 

wsparła Grupę Zadaniową Komisji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Negocjacji ze 

Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 TUE w negocjacjach dotyczących umowy o 

wystąpieniu. 


