Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Wspólnotowe
prawo konkurencji
Skutki dla Polski
(stan prawny na dzień 01.05.2004)

Warszawa 2006

ISBN
83-60632-03-0
978-83-60632-03-1
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 022 55 60 800
www.uokik.gov.pl

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ................................................................................................ 5
CZĘŚĆ 1
PODSTAWOWE REGUŁY PRAWA KONKURENCJI
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ............................................................................. 19
I. Podstawy wspólnotowego prawa konkurencji................................................................ 21
II. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję (art. 81 TWE) ...................................... 35
III. Zakaz nadużywania pozycji dominującej (art. 82 TWE) ................................................ 53
CZĘŚĆ 2
STOSOWANIE WSPÓLNOTOWEGO PRAWA KONKURENCJI PRZED 1.05.2004
– „STARY SYSTEM” ............................................................................................ 67
IV. Do wydania rozporządzenia Nr 17............................................................................. 69
V. Procedura według rozporządzenia Nr 17..................................................................... 75
VI. Stosowanie art. 81 i 82 TWE przez sądy krajowe ..................................................... 107
VII. Wspólnotowe a krajowe prawo konkurencji ............................................................. 119
CZĘŚĆ 3
REFORMA PRAWA KONKURENCJI WE – „NOWY SYSTEM” ................................ 131
VIII. Geneza reformy (przyczyny i kierunki zmian) .......................................................... 133
IX. Nowy system ochrony konkurencji według rozporządzenia Nr 1/2003 ......................... 145
X. Wpływ rozporządzenia Nr 1/2003 na prawo wewnętrzne państw członkowskich ............ 207
CZĘŚĆ 4
PRAWO KONKURENCJI W POLSCE PO PRZYSTĄPIENIU DO UE ......................... 229
XI. Polskie prawo konkurencji w momencie akcesji do UE ............................................... 231
XII. Skutki przystąpienia do UE dla prawa konkurencji w Polsce ....................................... 275
PODSUMOWANIE ............................................................................................ 295
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 313
AKTY PRAWNE....................................................................................................... 321
ORZECZNICTWO .................................................................................................... 328
SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI.................................................................................. 331

WPROWADZENIE1
1. Znaczenie ochrony konkurencji w świetle Traktatu o WE
2. Pojęcia konkurencja i prawo konkurencji
3. Początki prawa konkurencji
4. Charakterystyka wspólnotowego prawa konkurencji
5. Zakres opracowania

1

Wszelkie opinie wyrażone w niniejszym opracowaniu są osobistymi opiniami autorki i nie mogą
być utożsamiane ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wprowadzenie

1. Znaczenie ochrony konkurencji w świetle Traktatu o WE
Ochrona konkurencji jest ustrojową zasadą Wspólnoty Europejskiej2 (dawnej: Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli EWG). Jest ona również jednym z kluczowych instrumentów służących procesowi integracji europejskiej w jej podstawowym
i pierwotnym aspekcie, czyli współpracy gospodarczej.3 Obecny etap tworzenia
unii gospodarczej zakłada pogłębienie współpracy i rozszerzenie o nowe dziedziny
obszaru aktywności Wspólnoty. Intensywność powiązań i wzajemnych uwarunkowań
jest w ramach WE zróżnicowana w zależności od dziedziny aktywności, z którą mamy
do czynienia. I tak, najściślejsza integracja dotyczy tzw. wspólnych polityk, gdzie
samodzielność podejmowania określonych ustaleń przez państwa członkowskie (ich
aktywność prawotwórcza) jest w zasadzie wyłączona. Znaczne natomiast ograniczenie samodzielności państw członkowskich dotyczy dziedzin objętych przepisami
o swobodach rynku wewnętrznego (przepływ towarów,4 osób, kapitałów i płatności,
wolność przedsiębiorczości i świadczenia usług) oraz prawa konkurencji.5
Dzieje się tak, ponieważ istnienie konkurencji jest nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem Wspólnego Rynku (Jednolitego Rynku Wewnętrznego),6 który nie
2 Dalej także: WE lub Wspólnota.
3 Klasyczne rozumienie integracji europejskiej wiąże się przede wszystkim z procesami gospodarczymi. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego pojęcie integracji gospodarczej jest związane z istnieniem organizacji państw, która może podejmować akty władcze wprost dotyczące
stosunków wewnętrznych państw członkowskich. Z kolei z punktu widzenia ekonomicznego (w
ujęciu dynamicznym) integracja gospodarcza to zwieńczenie procesu (lub sam ten proces)
stopniowego pogłębiania i poszerzania więzi społeczno-gospodarczych i prawnych pomiędzy
państwami członkowskimi. Proces ten obejmuje następujące etapy: strefę wolnego handlu (brak
wewnętrznych granic celnych, ale bez wspólnej taryfy celnej zewnętrznej), unię celną (brak
wewnętrznych granic celnych i wspólna taryfa celna zewnętrzna), wspólny rynek (unia celna oraz
swobodny przepływ towarów, kapitału i czynników produkcji) oraz unię gospodarczą (wspólny
rynek, koordynacja polityk gospodarczych i unia walutowa) – J. Galster, C. Mik, Podstawy
europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 50.
4 Swobodny przepływ towarów jest uznawany za najważniejszą ze swobód rynku wewnętrznego.
Dzieje się tak, ponieważ wolny handel między państwami członkowskimi jest kryterium, w kontekście którego oceniane są wszelkie działania chcące uchodzić za zgodne z celami Wspólnoty
– P.S.R.F. Mathijsen, A Guide to European Community Law, London 1990, s. 193.
5 Ograniczenie swobody prawotwórczej państw wynika z polityki harmonizacji przepisów, a także
koordynacji przepisów i praktyk krajowych przez akty prawa wtórnego.
Najwięcej swobody państwa członkowskie mają w dziedzinach współpracy objętych tzw. zwykłymi
politykami, gdzie zwyczajem jest konsultacja i koordynacja wysiłków WE i państw członkowskich
– Galster..., s. 51.
6 Wspólny Rynek (Jednolity Rynek Wewnętrzny) to zaawansowana forma integracji gospodarczej niezależnych państw, która zakłada zniesienie granic wewnętrznych i utworzenie wspólnej
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może działać poprawnie bez zniesienia barier w wymianie handlowej między państwami członkowskimi.7 Znoszeniu tych barier służą wspomniane wyżej przepisy
o swobodach rynku wewnętrznego. W praktyce jednak przepisy te mogą okazać
się niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, ponieważ – mimo przestrzegania ustalonych reguł przez państwa członkowskie – bariery te mogłyby być
utrzymywane np. na skutek działań przedsiębiorstw zainteresowanych utrzymaniem dominującej pozycji na rynkach krajowych poszczególnych państw. Zdarza
się bowiem, że przedsiębiorcy posiadający – samodzielnie lub we współpracy
z innymi – silną pozycję rynkową próbują wykorzystywać ją ingerując w mechanizmy funkcjonowania wolnego rynku.8 Zagrożeniu temu przeciwdziała istnienie
systemu wspólnotowego prawa konkurencji, którego normy znajdują zastosowanie
w przypadku, gdy antykonkurencyjne praktyki określonych przedsiębiorstw mogą
wywrzeć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi.9
W tej sytuacji można uznać, że istnienie i stosowanie prawa konkurencji jest
jednym z warunków, bez których proces integracji europejskiej nie mógłby się
zakończyć powodzeniem. „Bez prawa konkurencji Wspólny Rynek byłby fikcją”.10
Prawo konkurencji staje się zatem swoistym łącznikiem pomiędzy złożonymi
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przestrzeni gospodarczej opartej na ścisłych powiązaniach i podlegającej w określonym zakresie wspólnym regulacjom i polityce zewnętrznej tak, że przypomina to – pod względem
ekonomicznym i prawnym – obszar jednego państwa – A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo
gospodarcze, Warszawa 2003, s. 29.
Zgodnie z art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej także: Traktat o WE,
Traktat, TWE) na konstrukcję Wspólnego Rynku składają się następujące elementy: 1) wolność
do wewnątrz i jednolitość na zewnątrz (tj. zniesienie granic gospodarczych między państwami
członkowskimi UE, a także wprowadzenie wspólnej taryfy celnej wobec państw trzecich);
2) jednakowe zasady konkurencji (unikanie zniekształceń konkurencji); 3) zakaz prywatnych
lub państwowych ograniczeń konkurencji (wynikający wprost z przepisów TWE). Wspólny
Rynek oznacza wolny rynek, równość podmiotów na rynku oraz wolną konkurencję – Prawo
administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 1997, s. 88.
Chodzi tu o działania eliminujące lub zniekształcające konkurencję, które pozwalają osiągać
nieuzasadnione korzyści kosztem innych uczestników rynku – Cieśliński..., s. 30, 450; A. Jones,
B. Sufrin, EC Competition Law. Text, Cases and Materials, New York 2001, s. 4.
Wspólny Rynek oznacza wprowadzenie jednolitych reguł w celu ochrony tego rynku przed
zniekształceniami konkurencji. Wymóg zachowania konkurencji oznacza, że wspólnotowy
porządek gospodarczy opiera się na gospodarce rynkowej (co jest zgodne z założeniami
neolibearlizmu, na którym oparta jest koncepcja WE) – Prawo gospodarcze. Zagadnienia
administracyjnoprawne, red. M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2003, s. 355; G.
Druesne, Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej, Warszawa 1996, s. 22.
Prawo europejskie. Zarys wykładu, red. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2003,
s. 329-330.
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normami regulującymi funkcjonowanie rynku wewnętrznego i poszczególnymi
politykami wspólnotowymi.11 Tak więc prawo konkurencji służy celom Wspólnego
Rynku poprzez nakładanie na przedsiębiorców ograniczeń, które uniemożliwiają
im podejmowanie działań niezgodnych z tymi celami.12
Jednak przepisy Traktatu o WE nie gwarantują ochrony konkurencji w sposób
bezwarunkowy czy też absolutny.13 Przeciwnie, dopuszcza się wiele ograniczeń
konkurencji i to zarówno w odniesieniu do określonych dziedzin współpracy,14 jak
i na poziomie zasad ogólnych dotyczących ochrony konkurencji we wszystkich
dziedzinach gospodarki.15 W tej sytuacji przyjmuje się, że w prawie wspólnotowym
mamy do czynienia nie z wolną konkurencją, ale z konkurencją, która powinna
spełniać postulat skuteczności, zakładający uwzględnienie celów Traktatu oraz
specyfiki poszczególnych sektorów gospodarki.16

11 Galster..., s. 293.
12 Jednak na przestrzeni dziesięcioleci stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji podporządkowywane było różnym celom politycznym Wspólnot (zawartym w katalogu z art.
2 TWE). W szczególności na początku prawo konkurencji odgrywało istotną rolę przede
wszystkim w procesie integracji gospodarczej, następnie – w kreowaniu polityki przemysłowej WE, a w późniejszym okresie – objęło swym zakresem również kontrolę koncentracji
przedsiębiorców i liberalizację sektorów gospodarki znajdujących się pod znacznym wpływem
władz publicznych w poszczególnych państwach UE – P. Craig, G. De Burca, EU Law. Text,
Cases and Materials, New York 2003, s. 937-938.
Na temat ewolucji celów wspólnotowego prawa konkurencji patrz również: T. Frazer, Monopoly,
Competition and the Law. The regulation of business activity in Britain, Europe and America,
London 1992, s. 1, 4. Zdaniem autora pierwotnym celem wspólnotowego prawa konkurencji
było ustanowienie Wspólnego Rynku. Obecnie, gdy ten cel jest już bliski zrealizowania, trzeba
określić nowy kierunek wspólnotowego prawa konkurencji. Wydaje się, że w związku z tym cel
zapewnienia spójności gospodarczej zostanie zastąpiony przez cel zapewnienia efektywności
ekonomicznej (gospodarczej).
13 Stan doskonałej konkurencji (perfect competition) w rzeczywistości jest niemożliwy do osiągnięcia. Ze stanem takim mielibyśmy do czynienia, gdyby: firmy były zbyt małe, żeby wpływać
na ceny poprzez manipulowanie podażą (zmiany wielkości produkcji), nie było zróżnicowania
oferty produktowej, zasoby były doskonale mobilne oraz istniałby doskonały przepływ informacji
pomiędzy wszystkimi podmiotami funkcjonującymi na rynku. W rzeczywistości celem polityki
konkurencji nie jest promowanie takiej doskonałej konkurencji, chodzi raczej o konkurencję
polegającą na rywalizacji pomiędzy firmami o uzyskanie większego udziału w rynku, co sprzyja
postępowi w produkcji i obniżkom cen – Frazer..., s. 5-6.
Na temat tzw. doskonałej konkurencji patrz również: Jones..., s. 8, 13.
14 Np. rolnictwo, rybołówstwo czy transport.
15 Patrz: np. art. 81 ust. 3 TWE, o czym więcej w rozdziale II, pkt 4.
16 Cieśliński..., s. 452.
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Oznacza to, że konkurencja powinna funkcjonować co najmniej w zakresie niezbędnym do zagwarantowania przestrzegania podstawowych zasad i osiągnięcia
celów Traktatu o WE, a w szczególności stworzenia jednolitego rynku spełniającego
warunki analogiczne do warunków panujących na rynku krajowym.17 A zatem tzw.
skuteczna (lub rzeczywista) konkurencja to konkurencja, która jest niezbędna dla
funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Zagwarantowanie istnienia takiego
jej poziomu jest celem wspólnotowego prawa konkurencji.18
Co do zasady wspólnotowe prawo konkurencji stosuje się, gdy mamy do czynienia
z praktykami ograniczającymi konkurencję w ramach Wspólnego (Jednolitego) Rynku, które mogą utrudniać realizację celów Wspólnoty zapisanych w Traktacie o WE,
w tym powodować sztuczne podziały stanowiące przeszkodę dla integracji.19

2. Pojęcia konkurencja i prawo konkurencji
Konkurencja
W prawie wspólnotowym nie odnajdujemy definicji legalnej pojęcia konkurencja. W powszechnym rozumieniu pojęcie to oznacza rywalizację interesów wielu
podmiotów gospodarczych, która powoduje powstanie współzawodnictwa między
nimi w celu przyciągnięcia klientów poprzez zaoferowanie im korzystniejszych
warunków transakcji (np. korzystniejszej ceny, lepszej jakości). Dzięki temu podmioty gospodarcze zwiększają swoje obroty i zysk, a klienci mogą nabyć towary
lub usługi na dogodnych dla siebie warunkach.20
W nieco innym ujęciu konkurencja to sytuacja na rynku, w której sprzedawcy
produktów lub usług niezależnie starają się (rywalizują) o względy (zainteresowanie) kupujących, aby osiągnąć określone cele gospodarcze, np. zysk, określony
pułap sprzedaży lub udział w rynku. Rywalizacja konkurencyjna między firmami
może dotyczyć w szczególności cen, jakości, obsługi albo równocześnie wszystkich wymienionych tu i innych czynników (okoliczności), które mogą być istotne
dla konsumentów. Uczciwa i nie zniekształcona konkurencja stanowi podstawę
17 Wyrok z 25.10.1977 r., Metro SB przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa 26/76 , celex
– 61976J0026), pkt 20.
18 Galster..., s. 295; Frazer..., s. 6; Prawo europejskie. Zarys wykładu..., s. 331; Prawo Unii
Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 86.
19 Cieśliński..., s. 452.
20 Galster..., s. 294; Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red.
A. Wróbel, Kraków 2002, s. 398.
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funkcjonowania gospodarki rynkowej.21 Istnienie konkurencji jest warunkiem
koniecznym efektywnej alokacji zasobów w gospodarce wolnorynkowej.22
Prawo konkurencji
Pojęcie prawo konkurencji w najszerszym znaczeniu obejmuje całokształt przepisów regulujących zasady działalności przedsiębiorstw i państwa na rynku, a więc
prawo antymonopolowe, prawo pomocy publicznej (prawo subwencyjne) oraz
prawo nieuczciwej konkurencji.23 Wspólnotowe prawo konkurencji obejmuje jednak
tylko dwie pierwsze z ww. dziedzin.24 Zakres niniejszego opracowania obejmuje
wyłącznie prawo antymonopolowe, dlatego w dalszej jego części pojęcia te (prawo
antymonopolowe, prawo konkurencji) będą używane zamiennie.
Prawo konkurencji powstało, aby chronić proces konkurowania (konkurencji)
w gospodarce wolnorynkowej (czyli w systemie gospodarczym, w którym alokacja
zasobów jest zdeterminowana wyłącznie przez popyt i podaż na wolnym rynku
oraz nie zależy od uregulowań wprowadzanych przez władzę publiczną).25
Pierwszym celem prawa konkurencji jest zaradzenie sytuacjom, w których system
gospodarki wolnorynkowej zaczyna źle funkcjonować.26 Jest ono zatem w rękach
Komisji Europejskiej27 instrumentem, który ma służyć osiągnięciu celów określonych w Traktacie o WE.28

3. Początki prawa konkurencji
Nie zawsze jednak przekonanie o znaczeniu konkurencji jako elementu niezbędnego dla rozwoju gospodarki rynkowej było tak powszechne, jak dziś. W końcu
XVIII i w XIX wieku, kiedy rozwijała się gospodarka rynkowa, dominowała doktryna liberalizmu gospodarczego, która w zasadzie wykluczała potrzebę ingerencji
państwa (władzy publicznej) w proces rywalizacji konkurencyjnej przedsiębiorców
na rynku. Prowadziło to do postępującej koncentracji, czyli łączenia się przed21
22
23
24
25
26
27
28
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Glossary of terms used in EU competition policy, Brussels 2002, s. 10.
F. Fishwick, Making Sense of Competition Policy, London 1993, s. 15.
Prawo europejskie. Zarys wykładu..., s. 330.
Prawo wspólnotowe nie obejmuje prawa nieuczciwej konkurencji.
Przeciwieństwem gospodarki wolnorynkowej jest gospodarka centralnie planowana – Jones..., s. 3.
M. Furse, Competition Law of the UK and EC, New York 2002, s. 1.
Dalej także: Komisja.
Mathijsen…, s. 193.
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siębiorców chcących wzmocnić swoją pozycję na rynku w obawie przed wyeliminowaniem ich z gry rynkowej przez silniejszych konkurentów i w konsekwencji
– do monopolizacji gospodarki. W drugiej połowie XIX wieku zaczęły powstawać
regulacje prawne mające na celu ochronę (w interesie publicznym) konkurencji
przede wszystkim przed negatywnymi skutkami koncentracji gospodarczej. Prawodawstwo antymonopolowe było pojęciem umownym i niejednolitym, ponieważ
zaliczano do niego normy pochodzące z różnych działów prawa.29
Duży wpływ na rozwój prawodawstwa antymonopolowego, jako odrębnej dziedziny
prawa, miały regulacje przyjęte w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych, a w
szczególności Sherman Act z 1890 r., której celem było zachowanie wolnej i nie
zakłóconej konkurencji jako zasady prowadzenia handlu.
Europejskie prawodawstwo antymonopolowe zaczęło powstawać w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, a jego celem było ograniczenie monopolizacji gospodarek.30 Prawo antymonopolowe we współczesnym rozumieniu istnieje dopiero
od drugiej połowy XX wieku.31 Inspiracją do jego rozwoju i osiągnięcia obecnego
kształtu były reguły konkurencji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) zawarte w Traktacie Rzymskim z 1957 r. (obowiązującym od 1.01.1958 r.).32
Utworzenie EWG wiązało się z przypisaniem nowej roli prawu konkurencji, polegającej na eliminowaniu barier w handlu między państwami członkowskimi i tworzeniu warunków do sprawnego funkcjonowania rynku europejskiego. Zadanie to
powiodło się m.in. dzięki orzecznictwu Komisji Europejskiej i sądów wspólnotowych, które uczyniły wspólnotowe prawo konkurencji skutecznym narzędziem słu29 S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa 1999, s. 5-6.
30 Pierwsza europejska ustawa antymonopolowa została przyjęta w 1923 r. w Niemczech w odpowiedzi na powojenny kryzys i inflację. W końcu lat dwudziestych koncepcje dotyczące prawa
konkurencji były przedmiotem dyskusji i zainteresowania w Europie, w wyniku czego w kilku
państwach przyjęte zostały regulacje antymonopolowe – D. Gerber, Law and Competition in
Twentieth Century Europe. Protecting Prometheus, New York 2001, s. 6-7.
31 Po II wojnie światowej wiele rządów europejskich zwróciło się w kierunku prawa konkurencji,
traktując je jako środek mogący przyczynić się do odbudowy gospodarki, element ogólnej polityki
gospodarczej państwa. Jedynie w Niemczech sytuacja wyglądała inaczej, gdyż prawo konkurencji
zyskało nową ważną rolę, stając się istotnym elementem systemu politycznego państwa. Większą
rolę przypisywano stosowaniu prawa konkurencji w trybie postępowania sądowego niż w drodze wydawania decyzji administracyjnych. W konsekwencji prawo konkurencji stało się filarem
społecznej gospodarki rynkowej, odgrywając znaczną rolę w gospodarczej i politycznej historii
powojennej Europy – Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe..., s. 7-8.
32 S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz..., s. 7-9.
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żącym procesowi integracji. W konsekwencji wiele państw członkowskich zaczęło
wzorować krajowe systemy prawa konkurencji na prawie wspólnotowym. Proces
ten rozpoczął się w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Dla niektórych państw
wiązało się to z przyjęciem pierwszych w ich historii ustaw antymonopolowych,33
inne z kolei34 nowelizowały obowiązujące przepisy o ochronie konkurencji, upodabniając je do rozwiązań funkcjonujących w prawie wspólnotowym.35

4. Charakterystyka wspólnotowego prawa konkurencji
Regulacje dotyczące konkurencji znajdują się zarówno wśród przepisów ogólnych
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,36 jak i w części szczegółowej
regulującej różne obszary aktywności Wspólnoty Europejskiej i polityki wspólnotowe.37 W ten sposób można powiedzieć, że prawo konkurencji niejako przepaja
całe prawo wspólnotowe.38 Co więcej, prawo konkurencji jest traktowane jako część
swego rodzaju „konstytucji gospodarczej”, która uwzględnia zasadę sprawiedliwości
społecznej i stanowi część systemu politycznego. Prawo konkurencji wykorzystuje
analizy ekonomiczne jako instrumenty użyteczne przy stosowaniu jego norm, jednak
dzieje się to zawsze przy uwzględnieniu celów określonych w Traktacie o WE.39
Prócz przepisów traktatowych, inne źródła wspólnotowego prawa konkurencji
to: rozporządzenia Rady Unii Europejskiej40 i Komisji Europejskiej dookreślające
zakres stosowania norm Traktatu, decyzje Komisji będące aktami stosowania
prawa w sprawach indywidualnych, orzecznictwo sądów wspólnotowych, a także
– mające charakter niewiążący – obwieszczenia, wytyczne i inne dokumenty wydawane przez Komisję Europejską.41
Regulacja ta ma charakter publicznoprawny, co oznacza, że na straży przestrzegania tych norm stoją instytucje wspólnotowe. Organami odpowiedzialnymi
za realizację celów prawa konkurencji są: Rada UE (posiadająca kompetencje
33 Np. Włochy.
34 Np. Francja.
35 Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe..., s. 8.
36 Patrz: art. 2 i art. 3 ust. 1 lit. g TWE.
37 Patrz: część trzecia, tytuł VI, rozdział 1, sekcja 1 TWE.
38 S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz..., s. 10.
39 Jones..., s. 29.
40 Dalej także: Rada UE, Rada.
41 Prawo europejskie. Zarys wykładu..., s. 330.
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ustawodawcze) i Komisja Europejska (będąca organem administracyjno-wykonawczym).42
Wspólnotowe prawo konkurencji jest prawem ponadnarodowym. Jest ono
bezpośrednio stosowalne na terytoriach wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej (UE) i ma pierwszeństwo przed ich prawem wewnętrznym.43 Dotyczy to również Polski, która z dniem 1 maja 2004 r. stała się państwem
członkowskim UE.
Członkostwo Polski w UE z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji oznacza,
że na naszym terytorium obowiązują równocześnie dwa systemy prawa antymonopolowego – wspólnotowe prawo konkurencji (czyli przede wszystkim normy
zawarte w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz innych aktach
wydanych na podstawie przepisów Traktatu) oraz polskie prawo antymonopolowe
(czyli przede wszystkim ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,44 dalej także: ustawa antymonopolowa). Konsekwencją
wspomnianej wyżej zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego w stosunku do
prawa wewnętrznego państw członkowskich jest uznanie podległości (podporządkowania) polskiego prawa konkurencji regulacji wspólnotowej. Zagadnienie
owej podległości, czy może raczej szerzej pojętej wzajemnej relacji dwóch funkcjonujących równolegle porządków prawnych (wspólnotowego prawa konkurencji
i polskiego prawa antymonopolowego) obowiązujących na tym samym terytorium
(terytorium Polski) są przedmiotem niniejszego opracowania.
Normy wspólnotowe w omawianej dziedzinie ochrony konkurencji nie pozostają bez
znaczenia dla prawa obowiązującego w naszym kraju. Co więcej, można wysnuć
nawet dalej idący wniosek, że mamy tu do czynienia ze znaczeniem istotnym (zauważalnym, niebagatelnym), co wynika ze wspomnianej wyżej szczególnej roli prawa
konkurencji, jako instrumentu służącego procesowi integracji gospodarczej – budowie Jednolitego Rynku. Ów niebagatelny wpływ wspólnotowego prawa konkurencji
(określanego też jako prawo europejskie) na prawo antymonopolowe obowiązujące
w Polsce po 1 maja 2004 r. można określić jako europeizację polskiego prawa
konkurencji (będącego jedną z dziedzin krajowego prawa administracyjnego).
Europeizacja krajowego prawa administracyjnego polega na tym, że prawo wspólnotowe wpływa na treść prawa administracyjnego tworzonego w poszczególnych
42
43
44

Cieśliński..., s. 451.
Wynika to z zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego. Patrz: rozdział VII pkt 3.
Opublikowana w Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 (tekst jednolity).
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państwach członkowskich UE, ale działalność administracyjna jest prowadzona
na podstawie prawa tych państw.45 Z sytuacją taką mamy do czynienia właśnie
w przypadku prawa konkurencji, które jest jedną z najbardziej zeuropeizowanych
dziedzin prawa polskiego.
Przyczyny europeizacji norm antymonopolowych są daleko głębsze niż europeizacji norm należących do wielu innych dziedzin prawa. W przypadku prawa
konkurencji nie chodzi bowiem o ujednolicanie standardów (przyjmowanie
norm europejskich), ale o jedną z gwarancji niezakłóconego funkcjonowania
Jednolitego Rynku.

5. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze opiera się na analizie obowiązujących przepisów wspólnotowego i krajowego prawa konkurencji, w tym w szczególności: z zakresu prawa
wspólnotowego – art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
rozporządzenia Nr 17 z 1962 r. – pierwszego rozporządzenia dotyczącego stosowania art. 85 i 86 (obecnie: art. 81 i 82) Traktatu46 (dalej także: rozporządzenia
Nr 17), rozporządzenia Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu47 stosowanego
od 1 maja 2004 r. (dalej także: rozporządzenia Nr 1/2003, nowego rozporządzenia), natomiast z zakresu prawa polskiego – ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wspólnotowe prawo konkurencji znalazło się w momencie zasadniczych zmian.
Z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło być stosowane rozporządzenie Nr 1/2003,
które zastąpiło obowiązujące przez ponad czterdzieści lat rozporządzenie Nr 17
45

Sytuację tę należy odróżnić od przypadku, gdy normy prawa wspólnotowego stanowią bezpośrednie podstawy prawne dla prowadzenia działalności administracyjnej (np. do wydawania
aktów administracyjnych przez organy Wspólnoty Europejskiej albo przez organy państw
członkowskich), ponieważ wtedy mamy do czynienia nie z europeizacją prawa krajowego, ale
z europejskim (wspólnotowym) prawem administracyjnym – S. Biernat, Europejskie prawo
administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (zarys problematyki),
w: Studia Prawno-Europejskie tom VI, Łódź 2002, s. 72.
46 EEC Council Regulation No 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the
Treaty (Dz. Urz. WE z 21.02.1962, s. 204).
47 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of
the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Dz. Urz. WE L 1
z 4.01.2003 r., s. 1).
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z 1962 r. Z uwagi na to, że niniejsze opracowanie przedstawia stan prawny na
dzień 1 maja 2004 r., konieczne się staje przedstawienie tu szerokiego spektrum
dokonanych zmian, jak również ich przyczyn i spodziewanych skutków.
Chodzi tu przede wszystkim o wpływ szeroko pojętego prawa wspólnotowego na system prawa polskiego, którego charakterystyczną cechą jest przede
wszystkim zamknięty, hierarchicznie usystematyzowany katalog źródeł prawa.48
W tym kontekście zastosowanie reguły nadrzędności regulacji wspólnotowych
z ich niedookreślonym, instrumentalnie traktowanym systemem źródeł prawa,
nie może nie rodzić licznych pytań i wątpliwości co do wzajemnych relacji norm
pochodzących z tak różnych systemów.
W pierwszej części opracowania dotyczącego wspólnotowego prawa konkurencji i jego skutków dla Polski przedstawione zostaną podstawowe reguły prawa
konkurencji Wspólnoty Europejskiej. I tak, na wstępie zaprezentowane zostaną
źródła materialnych norm wspólnotowego prawa konkurencji, instytucje odpowiedzialne za ochronę konkurencji na szczeblu wspólnotowym, a także sposób
rozumienia kluczowych pojęć dla tej dziedziny prawa wspólnotowego, takich jak
pojęcie przedsiębiorcy (określające zakres adresatów norm antymonopolowych),
kryterium wpływu na handel między państwami członkowskimi (ustalające granicę
między zakresami stosowania prawa wspólnotowego i krajowego) oraz zasada
eksterytorialności (wskazująca na terytorialny zasięg obowiązywania norm antymonopolowych).
Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem całości wspólnotowego
prawodawstwa antymonopolowego. Ogranicza się ono – jeżeli chodzi o normy
prawa materialnego – do zakazów stosowania praktyk ograniczających konkurencję zawartych w art. 81 i 82 TWE oraz – jeżeli chodzi o regulacje dotyczące
procedury – do przepisów określających sposób postępowania organów wspólnotowych (Komisji Europejskiej) w przypadku naruszenia przez przedsiębiorców
ww. zakazów.
W konsekwencji przyjęcia powyższego założenia w dalszym ciągu części pierwszej
opracowania przedstawiono istotę i charakter prawny ww. zakazów stosowania
praktyk ograniczających konkurencję, czyli zawartego w art. 81 TWE zakazu porozumień ograniczających konkurencję oraz określonego w art. 82 TWE zakazu
nadużywania pozycji dominującej.

48

Patrz: art. 87 ust. 1 Konstytucji RP.

15

Wprowadzenie

Mimo że opracowanie niniejsze dotyczy w przeważającej mierze przepisów proceduralnych określających sposób stosowania prawa, dla uzyskania pełniejszego obrazu
zakresu wspólnotowego prawa konkurencji konieczne wydaje się zaproponowane
w części pierwszej przedstawienie obowiązujących w tym zakresie regulacji materialnych. Jest to istotne o tyle, że przepisy te (art. 81 i 82 TWE) z dniem 1 maja 2004
r. stały się prawem bezpośrednio obowiązującym w Polsce – państwie członkowskim
UE. Ze względu zatem na tytuł i zakres niniejszego opracowania, przedstawienie
treści i charakteru obowiązujących uregulowań wspólnotowych jest uzasadnione.
Prócz tego normy materialne polskiego prawa konkurencji (o których mowa
w części czwartej opracowania) są wzorowane na uregulowaniach wspólnotowych.
Ze względu na ten fakt rozważania dotyczące przepisów wspólnotowego prawa
konkurencji przedstawione w części pierwszej w znacznym zakresie zachowują
aktualność, również jeżeli chodzi o interpretację (wzorowanych na nich) przepisów
krajowych.
Część druga opracowania przedstawia „stary” (obowiązujący przed 1 maja
2004 r.) system stosowania wspólnotowego prawa konkurencji funkcjonujący
do momentu wydania rozporządzenia Nr 17 z 1962 r. wyłącznie na podstawie
przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wówczas – Traktatu
Rzymskiego), natomiast od momentu wydania tego rozporządzenia – bezpośrednio na podstawie jego przepisów.
Chociaż niniejsze opracowanie przedstawia stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.,
co oznacza, że rozporządzenie Nr 17 już nie obowiązuje, procedura stosowania
wspólnotowego prawa konkurencji na podstawie przepisów tego rozporządzenia
została w omawianej części drugiej przedstawiona dość szczegółowo. Wynika to
z kilku powodów. Przede wszystkim trzeba jeszcze raz podkreślić, że rozporządzenie Nr 17 wydane w 1962 r. było pierwszym rozporządzeniem ustalającym reguły
stosowania art. 81 i 82 TWE. Było ono stosowane ponad czterdzieści lat i przez
ten okres uznawane było za skuteczny instrument ochrony konkurencji na wspólnym rynku. Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Nr 17 przenoszone były do
ustaw antymonopolowych państw członkowskich UE. Również cały dotychczasowy
dorobek orzeczniczy (w zakresie stosowania wspólnotowego prawa konkurencji)
Komisji Europejskiej oraz sądów wspólnotowych odnosi się do „starego” systemu
stosowania prawa, którego podstawą było rozporządzenie Nr 17.
Pojawiające się w ostatnim dziesięcioleciu zastrzeżenia, co do skuteczności ochrony konkurencji na wspólnym rynku (w szczególności w perspektywie rozszerzenia
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UE o dziesięć nowych państw, co nastąpiło 1 maja 2004 r.) przy wykorzystaniu
rozporządzenia Nr 17, stały się impulsem do podjęcia reformy w tym zakresie,
której rezultatem stało się przyjęcie nowego rozporządzenia Nr 1/2003. Rozporządzenie to z dniem 1 maja 2004 r. zastąpiło rozporządzenie Nr 17.
Jednak przyjęte zmiany – mimo dość szerokiego ich zakresu i znaczenia prawnego – nie mają charakteru rewolucyjnego. Przeciwnie są daleko idącą konsekwencją stosowania i interpretowania (przede wszystkim przez sądy wspólnotowe)
rozporządzenia Nr 17. Mamy tu zatem do czynienia z rozszerzeniem zasięgu
działania (w szczególności poprzez zwiększenie liczby organów uprawnionych
i zobowiązanych do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji) i w konsekwencji w wielu przypadkach – z pewnym rozwinięciem (ewolucją) rozwiązań
funkcjonujących na gruncie rozporządzenia Nr 17. Na tej podstawie powstały
podwaliny obecnego, „nowego” systemu, którego nowatorski (przełomowy)
charakter nie może zostać zauważony bez odniesienia do „starego” systemu.
Można zaryzykować stwierdzenie, że nieobowiązujące już rozporządzenie Nr
17 stanowi i stanowić będzie (co najmniej przez kilka najbliższych lat) swoisty
punkt odniesienia przy interpretowaniu i stosowaniu nowego rozporządzenia
Nr 1/2003.
Przedstawione wyżej okoliczności uzasadniają – w moim przekonaniu – potrzebę
i celowość dość obszernego przedstawienia sposobu stosowania prawa wspólnotowego na podstawie rozporządzenia Nr 17 w niniejszym opracowaniu.
W części drugiej pracy przedstawiono też kwestie związane ze stosowaniem wspólnotowego prawa konkurencji przez sądy krajowe, a także zagadnienie wzajemnych relacji wspólnotowego i krajowego prawa konkurencji w „starym” systemie
funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17, które (w odróżnieniu od
rozporządzenia Nr 1/2003) nie przesądzało jednoznacznie tych kwestii.
W części trzeciej niniejszego opracowania został przedstawiony „nowy” system
stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, którego podstawą jest rozporządzenie Nr 1/2003. Omówiono tu zarówno genezę reformy (przyczyny i kierunki
dokonywanych zmian), jak również obszernie zaprezentowano założenia „nowego”
systemu, ze szczególnym wskazaniem różnic w stosunku do dotychczasowego
systemu funkcjonującego na podstawie rozporządzenia Nr 17.
Najistotniejsze wątki dotyczą tu przede wszystkim kwestii związanych z wzajemną
relacją wspólnotowego i krajowego prawa konkurencji (rozdział IX pkt 4), rolą
krajowych organów ochrony konkurencji w zreformowanym systemie (rozdział IX

17

Wprowadzenie

pkt 5) oraz ustaloną interpretacją kryterium wpływu na handel między państwami
członkowskimi (rozdział IX pkt 7). Wnioski ogólniejszej natury dotyczące wpływu
„nowego” systemu ochrony konkurencji, w tym przede wszystkim rozporządzenia
Nr 1/2003 na prawo wewnętrzne państw członkowskich zostały przedstawione
w rozdziale X.
Część czwarta przedstawia prawo konkurencji w Polsce po przystąpieniu do UE,
a więc przede wszystkim wpływ regulacji wspólnotowej na treść i zakres prawa
konkurencji obowiązującego w naszym kraju jako państwie członkowskim UE oraz
skutki prawne z tego wynikające.
W rozdziale XI zostanie zaprezentowane polskie prawo antymonopolowe w dniu
akcesji do UE, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy okazji jej nowelizacji uchwalonej 16 kwietnia 2004
r.49 Chodzi tu przede wszystkim o normy znajdujące zastosowanie w przypadku
naruszeń konkurencji wywołujących lub mogących wywołać skutki na terytorium
Polski (praktyki krajowe).
W rozdziale XII natomiast przedstawione zostaną skutki wynikające z przystąpienia
do UE dla prawa konkurencji obowiązującego w Polsce – państwie członkowskim
UE. Znajdziemy tu próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób (zreformowane)
wspólnotowe prawo konkurencji wpłynie na stan prawa obowiązującego w tym
zakresie na terytorium Polski.
Pewna część tych spodziewanych skutków znalazła już odzwierciedlenie w przyjęciu nowego prawa,50 inne mają charakter ustrojowy, wynikający z samej istoty
i nadrzędnej mocy wiążącej regulacji wspólnotowych w stosunku do prawa krajowego. W tym miejscu przedstawione zostaną zatem przejawy i spodziewane
skutki europeizacji polskiego prawa antymonopolowego, czego przyczyną jest
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w momencie, kiedy ta ostatnia reformowała swój system stosowania prawa konkurencji w sposób opisany w części
trzeciej pracy (a więc wymuszający europeizację wewnętrznego prawa konkurencji
państw członkowskich UE).

49
50
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Mowa tu o ustawie z 16.04.2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 93, poz. 891).
Chodzi o wspomnianą już nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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I. Podstawy wspólnotowego prawa konkurencji

1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
Wspólnotowe reguły dotyczące ochrony konkurencji zawarte są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską.1 Znajdują się tu liczne przepisy mające na celu
wyeliminowanie barier w handlu pomiędzy państwami Wspólnoty – zapewnienie
swobodnego przepływu towarów, usług, osób oraz kapitału. Usunięcie tych barier
sprzyja rozwojowi konkurencji na wspólnym rynku.
Już w art. 2 TWE wśród licznych zadań, do realizowania których ustanowiona
została Wspólnota Europejska, wymienia się wspieranie wysokiego poziomu
konkurencyjności działalności gospodarczej. W art. 3 TWE natomiast wśród instrumentów służących do osiągnięcia najważniejszych (wymienionych w art. 2)
celów Wspólnoty, takich jak ustanowienie Wspólnego Rynku i unii gospodarczowalutowej,2 wskazuje się konieczność utworzenia systemu zapewniającego, że
konkurencja na wspólnym rynku nie będzie zakłócana.3
Zasada wolnej konkurencji ma fundamentalne znaczenie dla prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty. Polityka gospodarcza
Wspólnoty musi być prowadzona zgodnie z zasadą gospodarki wolnorynkowej
i wolnej konkurencji.4
1 Reguły te zostały pierwotnie ustalone w Traktacie Rzymskim z 1957 r., który ustanowił Wspólnotę
Europejską. Obecna nazwa – Wspólnota Europejska – została wprowadzona na podstawie Traktatu
z Maastricht z 1992 r., zastępując poprzednią nazwę – Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG),
która to nazwa została oryginalnie ustanowiona w Traktacie Rzymskim. Zmiana nazwy miała odzwierciedlić dokonujące się zmiany, tzn. poszerzenie zakresu ścisłej współpracy państw europejskich
zrzeszonych w EWG. Dotychczas mieliśmy do czynienia przede wszystkim ze współpracą gospodarczą, natomiast w Traktacie z Maastricht większy nacisk został położony na współpracę polityczną.
Prócz Traktatu Rzymskiego i EWG w latach 50. XX w. współpraca państw europejskich – sygnatariuszy Traktatu Rzymskiego obejmowała także pewne dziedziny gospodarki, dla których
ustalono reguły zawarte w odrębnych umowach międzynarodowych. Chodzi tu o: 1) Traktat
Paryski z 1951 r., który ustalił reguły współpracy dotyczące sektora węgla i stali. Traktat ten
zawierał specjalne postanowienia o ochronie konkurencji w tej dziedzinie. Traktat Paryski był
zawarty na 50 lat, wygasł w 2002 r. oraz 2) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej (Euroatom) z 1957 r.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską został opublikowany w Dz. Urz. WE C 325
z 24.12.2002 r., s. 33.
2 Cele te są podstawą do dokonywania wykładni konkretnych przepisów Traktatu o WE oraz
szczegółowych aktów prawa wtórnego. Wspomniane cele są także istotne przy dokonywaniu
oceny legalności działań państw stanowiących przeszkodę w ich realizacji. Oznacza to, że niedopuszczalne jest interpretowanie i stosowanie norm w sposób, który – mimo formalnej zgodności
z prawem – prowadzi do sprzeczności z istotą Jednolitego Rynku – Cieśliński..., s. 31.
3 Patrz: art. 3 ust. 1 lit. g TWE.
4 Patrz: art. 4 ust. 1 i 2 TWE.
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Te odniesienia do konkurencji zawarte we wstępnych przepisach Traktatu mają
duży wpływ na orzecznictwo Komisji Europejskiej i sądów wspólnotowych, które
dokonując wykładni szczegółowych reguł konkurencji, za punkt wyjścia przyjmują
art. 2 i art. 3 ust. 1 lit. g TWE.5
Swobodna konkurencja na rynku może być zagrożona przez niepożądane zachowania rynkowe przedsiębiorców lub próby interwencji podejmowane przez państwa
członkowskie. W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską przewidziano
zestaw instrumentów prawnych umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie obu
wspomnianym tu rodzajom zakłóceń.
Normy ustanawiające wspólne reguły konkurencji zawarte są w Części III (Polityki
wspólnotowe) Tytule VI (Wspólne reguły dotyczące konkurencji, opodatkowania
i harmonizacji prawa) Rozdziale I Traktatu. Rozdział ten noszący tytuł Reguły
konkurencji składa się z dwóch sekcji, z których pierwsza określa Reguły dotyczące
przedsiębiorstw, a druga dotyczy Pomocy udzielanej przez państwa.
Reguły adresowane do przedsiębiorców określone są w art. 81-86 TWE.
Podstawowe znaczenie mają normy zawarte w art. 81 i 82 TWE6 – zakazy
stosowania praktyk ograniczających konkurencję na wspólnym rynku. Przepis
art. 81 TWE zakazuje porozumień przedsiębiorców, decyzji związków przedsiębiorców oraz uzgodnionych praktyk, które mogą mieć wpływ na handel
między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji. Porozumienia zawarte wbrew
zakazowi są automatycznie nieważne, co wynika z art. 81 ust. 2 TWE. Zakaz
ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego, ponieważ praktyki zabronione
na jego podstawie mogą zostać wyłączone spod zakazu, o ile spełniają przesłanki wskazane w art. 81 ust. 3 TWE. Cechą charakterystyczną zakazu ustanowionego w art. 81 TWE jest to, że jego zastosowanie w każdym przypadku
zależy od tego, jakie są gospodarcze cele lub skutki transakcji (porozumienia)
zawieranej przez przedsiębiorców.7
5 R. Wish, Competition Law, London 2001 s. 46.
6 W Traktacie Rzymskim były to art. 85 i 86. Na skutek zmiany numeracji dokonanej w Traktacie
Amsterdamskim z 1997 r. postanowienia dotyczące ochrony konkurencji przeniesiono i znajdują
się obecnie w art. 81 (dawny art. 85) i 82 (dawny art. 86) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską. Treść tych przepisów nie uległa jednak żadnej zmianie. W dalszej części niniejszego opracowania przywołana będzie wyłącznie aktualna numeracja przepisów określających
wspólnotowe reguły konkurencji.
7 C. Bellamy, G. Child, Common Market Law of Competition, London 1993, s. 21.
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Przepis art. 82 TWE zakazuje nadużywania przez jednego lub więcej przedsiębiorców pozycji dominującej, jeżeli może to mieć wpływ na handel między państwami
członkowskimi. Zakaz ten ma charakter bezwzględny – nie ma tu odpowiednika
art. 81 ust. 3 TWE.
Zarówno art. 81, jak i art. 82 mają ten sam cel, którym jest utrzymanie efektywnej konkurencji na rynku.
Przepisy art. 83-85 TWE dotyczą kwestii proceduralnych i kompetencyjnych związanych ze stosowaniem reguł zawartych w art. 81 i 82 TWE. Określają one organy
odpowiedzialne za wdrażanie obowiązujących reguł, a także zawierają delegacje dla
Rady Unii Europejskiej do wydania rozporządzeń lub dyrektyw wykonawczych. I tak
kolejno, art. 83 nakłada na Radę UE, działającą na wniosek Komisji Europejskiej
i po przeprowadzeniu konsultacji z Parlamentem Europejskim, obowiązek wydania
rozporządzeń lub dyrektyw, które umożliwią skuteczną realizację zasad ustalonych
w art. 81 i 82 TWE. Przepis art. 84 zawiera swego rodzaju normę przejściową dotyczącą stosowania wspólnotowych reguł konkurencji (art. 81 i 82 TWE) w okresie do
wydania przez Radę aktów wykonawczych, o których mowa w art. 83 TWE. Traktat
przyznaje w tym zakresie odpowiednie kompetencje organom państw członkowskich.
Z kolei przepis art. 85 TWE nakłada na Komisję odpowiedzialność za stosowanie
zasad określonych w art. 81 i 82 TWE. Ostatni przepis sekcji I – art. 86 nakłada
na państwa członkowskie zobowiązanie do niepodejmowania działań sprzecznych
z przepisami Traktatu, a w szczególności z przyjętymi tu regułami konkurencji.
Uregulowane są tu kwestie dotyczące przedsiębiorstw publicznych oraz przedsiębiorstw, którym powierzono prawa specjalne i wyłączne. Celem tego przepisu jest
zapewnienie, że reguły konkurencji dotyczą na równi przedsiębiorców należących
do sektora publicznego. Pewne odstępstwa od tej reguły dotyczą sytuacji, w której
przedsiębiorstwa te wykonują szczególne zadania zlecone im przez państwo.8 W
takich przypadkach wspólnotowe przepisy dotyczące ochrony konkurencji obowiązują w zakresie, w jakim nie stoi to na przeszkodzie w wykonywaniu tych zadań.9

8

Patrz: art. 86 ust. 2 TWE. Chodzi tu przede wszystkim o takie sektory gospodarki, jak np.
transport, telekomunikacja, energetyka czy usługi pocztowe. Więcej na temat liberalizacji
w tych sektorach i o tzw. wspólnotowym prawie regulacji – patrz: T. Skoczny, Wspólnotowe
prawo regulacji in statu nascendi, w: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu
XXI wieku, red. C. Mik, Toruń 2002, s. 231.
O tzw. usługach świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 86 ust. 2
TWE patrz także: S. Dudzik, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej, w: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku..., s. 289.
9 Bellamy..., s. 24.
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Z kolei przepisy art. 87-89 TWE zawierają zakaz udzielania przez państwa członkowskie pomocy publicznej przedsiębiorcom, co ma zapobiec zakłócaniu konkurencji na wspólnym rynku.
Dodatkowym instrumentem ochrony konkurencji, nie przewidzianym w przepisach Traktatu, jest rozporządzenie Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004
r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców,10 na podstawie którego
dokonywana jest uprzednia kontrola łączeń (koncentracji) planowanych przez
przedsiębiorców.11 Przepis art. 2 ust. 3 tego rozporządzenia zakazuje koncentracji prowadzących do istotnego ograniczenia skutecznej konkurencji na
wspólnym rynku, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie się pozycji
dominującej.
Immanentną cechą systemu ochrony konkurencji we Wspólnocie Europejskiej
jest współistnienie wspólnotowych reguł zawartych w Traktacie, które dotyczą ochrony konkurencji na wspólnym rynku i krajowego prawa konkurencji
w poszczególnych państwach członkowskich, którego celem jest ochrona
konkurencji na rynkach krajowych. Przepisy art. 81 i 82 TWE stanowią część
prawa obowiązującego w państwach członkowskich; z norm tych wynikają
określone uprawnienia dla jednostek, które mogą być dochodzone przed
sądami krajowymi.12
Ze względu na temat i zakres niniejszego opracowania w dalszej jego części
szczegółowo omówione zostaną wyłącznie zasady konkurencji obowiązujące przedsiębiorców, zawarte w art. 81 i 82 TWE.

10

Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations
between undertakings (the EC Merger Regulation) (Dz. Urz. WE L 24 z 29.01.2004 r.,
s. 1), dalej także: rozporządzenie Nr 139/2004.
Przepisy rozporządzenia Nr 139/2004 stosuje się od 1 maja 2004 r. Wcześniej w tym zakresie
obowiązywało rozporządzenie Rady (EWG) Nr 4064/89 z 21.12.1989 r. w sprawie kontroli
koncentracji między przedsiębiorcami (Dz. Urz. WE L 257, 21.09.1990, s. 13), zmienione
rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1310/97 z 30.06.1997 r. (Dz. Urz. WE L 180, 9.07.1997,
s. 1), dalej także: rozporządzenie Nr 4064/89.
11 Na temat założeń reformy wspólnotowego sytemu kontroli koncentracji wprowadzonego rozporządzeniem Nr 139/2004 – patrz: S.A. Ryan, Reform of the EU Merger Control System
– a comprehensive package of proposals, w: Competition Policy Newsletter Nr 1/2003, s. 9.
12 Bellamy..., s. 21.
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2. Instytucje chroniące konkurencję
Rada UE
Rada Unii Europejskiej nie jest na bieżąco odpowiedzialna za realizowanie wspólnotowej polityki konkurencji, jednak jako główny organ prawodawczy Wspólnoty
przyjmuje ona najważniejsze akty prawne, w oparciu o które polityka ta jest
prowadzona. Wymienić tu należy przede wszystkim wspomniane wyżej rozporządzenie Nr 139/2004, które jest wyłączną podstawą sprawowanej na szczeblu
wspólnotowym kontroli koncentracji dokonywanych przez przedsiębiorców, jak
również rozporządzenie Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu. Rada także
wielokroć delegowała swoje uprawnienia na rzecz Komisji, opierając się na tej
delegacji wydała akty (rozporządzenia) wykonawcze do rozporządzeń Rady, w tym
szereg rozporządzeń dotyczących wyłączenia niektórych kategorii porozumień
spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (tzw. rozporządzenia o wyłączeniach grupowych).13
Komisja Europejska
Komisja Europejska ponosi odpowiedzialność za rozwój wspólnotowej polityki
konkurencji.14 Do jej zadań należy: prowadzenie postępowań, nakładanie kar,
a także prowadzenie współpracy międzynarodowej z organami odpowiedzialnymi
za ochronę konkurencji w państwach położonych poza Wspólnotą, w szczególności
ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Japonią.15
Komisja Europejska jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą komisarze wyznaczani przez poszczególne państwa członkowskie. Jeden z nich
jest bezpośrednio i osobiście odpowiedzialny za sprawy konkurencji. Urzędem
prowadzącym sprawy ochrony konkurencji jest Dyrekcja Generalna Konkurencja
(dalej także: DG COMP), na czele której stoi Dyrektor Generalny. Przy DG COMP
działają Oficerowie do spraw Wysłuchań (Hearing Officers) odgrywający ważną
rolę gwarantów ochrony prawa do obrony przedsiębiorców, którym postawiono
13
14

O tym więcej w rozdziale II pkt 4.
Na temat Komisji Europejskiej jako organu stosującego wspólnotowe prawo konkurencji patrz
także: Furse..., s. 24.
15 Wish..., s. 49.
Dawniej (przed 1. 05.2004 r.) wyłączną kompetencją Komisji Europejskiej było udzielanie
wyłączeń indywidualnych spod zakazu antykonkurencyjnych porozumień na podstawie art.
81 ust. 3 TWE.
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zarzut naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji. Dyrekcja Generalna Konkurencja na bieżąco ściśle współpracuje ze Służbami Prawnymi Komisji (Legal
Service); jest to niezbędne tym bardziej, że prawnicy z tej jednostki reprezentują
DG COMP w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi, których przedmiotem
są decyzje antymonopolowe wydawane przez Komisję. W przeszłości pojawiały się
pomysły powołania na szczeblu wspólnotowym odrębnego urzędu kartelowego,
jednak koncepcje te zostały zarzucone.16
Sądy wspólnotowe
Co do zasady odwołania od decyzji antymonopolowych wydawanych przez Komisję trafiają do Sądu Pierwszej Instancji17. Jest to sąd niższej rangi działający od
listopada 1989 przy Europejskim Trybunale Sprawiedliwości (dalej także: ETS).18
Do jego właściwości należy rozpatrywanie skarg wnoszonych przeciwko Komisji
przez podmioty prywatne (osoby fizyczne i prawne).
W przypadku powództw wnoszonych przez państwa członkowskie, właściwym
do rozpoznania sprawy jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości. ETS rozpatruje
apelacje od wyroków Sądu Pierwszej Instancji; są one jednak dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy wyrok ten rodzi wątpliwości o charakterze prawnym (on
points of law only). Prócz tego ETS udziela odpowiedzi na pytania prawne sądów
krajowych, z którymi występują one na podstawie art. 234 TWE.
Przy Europejskim Trybunale Sprawiedliwości działają tzw. Adwokaci Generalni,
z których jeden przygotowuje opinię prawną na temat każdej sprawy antymonopolowej przed jej rozpatrzeniem przez ETS. Opinia ta nie wiąże Sądu, ale
w praktyce często się zdarza, że ten ją podziela.
Jeżeli zdarzy się, że podobne sprawy w tym samym czasie są rozpatrywane
przez ETS i Sąd Pierwszej Instancji, ten ostatni zawiesza postępowanie do czasu
wydania wyroku przez ETS.
Komitet Doradczy do spraw Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących
Komitet Doradczy do spraw Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących jest ciałem doradczym i opiniodawczym. W jego skład wchodzą urzęd16
17
18

Wish..., s. 50.
Court of First Instance (CFI).
European Court of Justice (ECJ).
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nicy z organów antymonopolowych państw członkowskich.19 Do zadań Komitetu
należy udział w procedurze wysłuchań, opiniowanie projektów decyzji Komisji,
projektów nowych aktów prawnych oraz kierunków rozwoju polityki konkurencji.
Komitet jest forum, poprzez które państwa członkowskie mogą wpływać na kształt
wspólnotowej polityki konkurencji.20

3. Pojęcie przedsiębiorca
Przepisy art. 81 i 82 TWE określają zasady konkurencji dotyczące przedsiębiorców. Wobec braku definicji legalnej pojęcia przedsiębiorcy konieczne staje się
wskazanie, jak pojęcie to jest rozumiane przez organy wspólnotowe stosujące
te przepisy, ponieważ determinuje to de facto zakres podmiotowy zastosowania
zawartych tu zakazów naruszeń konkurencji.
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że brak traktatowej definicji przedsiębiorcy nie
nastręcza trudności przy stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji, jako że
kwestia ta została rozstrzygnięta przez orzecznictwo Komisji Europejskiej i sądów
wspólnotowych. To wynikające z orzecznictwa określenie pojęcia przedsiębiorca
jest bardzo szerokie. Obejmuje ono bowiem każdą jednostkę zaangażowaną
w działalność gospodarczą, bez względu na jej formę prawną i sposób finansowania.21 Dla zaklasyfikowania danej jednostki jako przedsiębiorcy w rozumieniu
prawa konkurencji nie ma znaczenia cel ani zakres prowadzonej działalności
gospodarczej. Przedsiębiorca nie musi mieć osobowości prawnej w świetle prawa krajowego. Podejmowana przez niego działalność gospodarcza obejmuje
świadczenie usług w zamian za zapłatę i zazwyczaj – choć nie jest to warunek
niezbędny – w celu osiągania zysku. Działalność ta powinna charakteryzować
się pewną ciągłością (powtarzalnością). Prowadzenie działalności gospodarczej
zakłada pewną samodzielność w podejmowaniu decyzji z tym związanych, a zatem
np. wykonywanie wytycznych władz publicznych nie może być traktowane jako
prowadzenie takiej działalności.22

19

Patrz: art. 14 ust. 2 rozporządzenia Nr 1/2003. Więcej na ten temat w rozdziale IX pkt 5.6
oraz w rozdziale V pkt 3.4.
20 Wish..., s. 51.
21 Wyrok z 23.04.1994 r. , Hofner and Elser v Macrotron Gmb (sprawa C-41/90, celex
61990J0041), pkt 21; Wish s. 66.
22 L. Ritter, W.D. Braun, F. Rawlinson, EC Competition Law. A Practitioner’s Guide, Boston
2000, s. 40.
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Niektóre jednostki mogą być różnie traktowane w zależności od wykonywanych
zadań – w pewnych przypadkach mogą działać jako przedsiębiorcy związani regułami wspólnotowego prawa konkurencji, w innych natomiast z uwagi na charakter
podejmowanych zadań mogą nie podlegać tym regułom. Samo państwo, jego
agencje, organy publiczne i inne podmioty, którym państwo przekazało prawa
specjalne lub wyłączne, mogą być traktowane jako przedsiębiorcy w zakresie,
w jakim prowadzą działalność gospodarczą będącą przeciwieństwem wykonywanych przez nie równocześnie w innym zakresie uprawnień władzy publicznej.23
Również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek jest uznawana za przedsiębiorcę; przedsiębiorcą nie jest natomiast
pracownik.24
Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień, o którym mowa w art. 81
ust. 1 TWE, nie ma zastosowania do porozumień między przedsiębiorcami tworzącymi de facto jeden organizm gospodarczy. Chodzi tu o stosunek pomiędzy
przedsiębiorcą dominującym i przedsiębiorcami przez niego kontrolowanymi
(zależnymi), ponieważ przedsiębiorcy ci – mimo posiadania odrębnej osobowości
prawnej – nie mają faktycznej niezależności o charakterze ekonomicznym, nie
mogą niezależnie podejmować decyzji o konkretnych zachowaniach rynkowych,
lecz są związani polityką przedsiębiorcy dominującego, który ich kontroluje.25
Przedsiębiorca dominujący, który wywiera decydujący wpływ na zachowania
rynkowe przedsiębiorców od niego zależnych, ponosi odpowiedzialność, jeżeli
skutkiem tych zachowań będzie naruszenie wspólnotowych reguł konkurencji. W
przypadku jednak, gdy przedsiębiorca zależny posiadający pewną samodzielność
w ustalaniu swojej strategii rynkowej złamie zakazy ustalone w art. 81 lub 82
TWE, sam będzie ponosił odpowiedzialność za ich naruszenie. Możliwa jest także
sytuacja, w której praktyki antykonkurencyjne stosowane są równolegle przez
przedsiębiorców dominującego i zależnego, ponieważ obaj widzą w tym swój
interes. W takim przypadku przedsiębiorcy ci mogą być wspólnie pociągnięci do
odpowiedzialności za dokonane wykroczenia.26
Wspólnotowe reguły konkurencji zawarte w art. 81 i 82 TWE dotyczą także związków przedsiębiorców, o ile związki te prowadzą działalność gospodarczą na własny
rachunek. Również w odniesieniu do tych pomiotów nie ma wymogu posiadania
23
24
25
26

Ritter…, s. 45.
Wish…, s. 66-71; Bellamy…, s. 38-43.
Wish…, s. 72-75; Bellamy,…, s. 40.
Ritter..., s. 43.
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przez nie osobowości prawnej. Antykonkurencyjne praktyki związków przedsiębiorców mogą być stosowane niejako na własny rachunek związku, bądź polegać
na koordynowaniu zachowań członków związku. Związek może być pociągnięty
do odpowiedzialności za naruszenie art. 81 TWE, z wyłączeniem sytuacji, gdy
członkowie związku używają go jako narzędzia do koordynowania stosowanych
przez siebie praktyk ograniczających konkurencję.27

4. Kryterium wpływu na handel
Przepisy art. 81 i 82 TWE, określające wspólnotowe zasady konkurencji dotyczące przedsiębiorstw, zawierają pewien element wspólny określający zakres
ich zastosowania, determinujący wspólnotowy wymiar praktyk ograniczających
konkurencję, których dotyczą. Zapis ten, nazywany w doktrynie klauzulą o handlu
międzynarodowym28, pełni funkcję swoistej normy kolizyjnej – rozdziela zakres
zastosowania wspólnotowego prawa konkurencji i wewnętrznego prawa konkurencji poszczególnych państw członkowskich.29 Chodzi tu o czynnik wpływu
określonych praktyk (zachowań rynkowych) przedsiębiorców na handel między
państwami członkowskimi. A zatem z praktyką ograniczającą konkurencję, zakazaną wspomnianymi wyżej przepisami Traktatu, mamy do czynienia wyłącznie,
o ile określone zachowanie przedsiębiorców może wpłynąć na handel między
państwami członkowskimi. W przeciwnym wypadku (brak choćby potencjalnego
wpływu określonej praktyki antykonkurencyjnej na handel między państwami
członkowskimi) wspólnotowe reguły konkurencji w ogóle nie mają zastosowania.
W tej sytuacji zrozumiałe jest, że ocena poszczególnych przypadków naruszeń
konkurencji z punktu widzenia ich związku z wymianą handlową w obrębie Wspólnoty ma znaczenie zasadnicze – jej wynik bowiem przesądza o porządku prawnym,
według którego określony kazus będzie oceniany i ewentualnie sankcjonowany.
Nie dziwią zatem spory doktrynalne i liczne wypowiedzi ETS wyjaśniające znaczenie tak zapisanej klauzuli.

27 Ritter..., s. 44-45.
28 M.A. Dauses, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 1999, s. 650.
29 W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie interpretacja pojęcia wpływ na handel między
państwami członkowskimi wypracowana przez orzecznictwo Komisji Europejskiej i sądów
wspólnotowych oraz doktrynę w systemie obowiązującym przed 1 maja 2004 r. Poglądy te
w przeważającej części pozostają aktualne również obecnie (w systemie funkcjonującym na
podstawie rozporządzenia Nr 1/2003), co szczegółowiej zostanie przedstawione w rozdziale
IX pkt 7. Na temat pojęcia wpływ na handel jest mowa także w rozdziale VII pkt 1.
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Kryterium wpływu na handel jest spełnione, gdy można przewidzieć z dużym
stopniem prawdopodobieństwa na podstawie obiektywnych okoliczności prawnych lub faktycznych, że dana praktyka ma lub może mieć bezpośredni lub
pośredni wpływ na strukturę handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Ten
skutek wpływu na handel musi powodować zagrożenie dla realizacji koncepcji
jednolitego rynku lub zaburzać istniejącą na rynku strukturę konkurencji; nie ma
potrzeby wykazywania, że skutek ten będzie natychmiastowy, ani że spowoduje
szkody dla konsumentów.30
Pojęcie wpływu na handel może być interpretowane dość szeroko. Pod określeniem tym kryją się z pewnością również inne niż wymiana towarowa formy prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenia usług, przepływu kapitału.31
Samo brzmienie klauzuli, jak i spotykana wykładnia wskazuje, że dla jej zastosowania do konkretnego stanu faktycznego bez znaczenia jest charakter wpływu,
jaki określone zachowanie przedsiębiorców (przedsiębiorcy) wywiera na wspomniany handel. Innymi słowy, bez znaczenia jest, czy wpływ ten jest promocją czy
też utrudnianiem handlu.32 Co więcej, na tym etapie nie jest nawet istotne, czy
ten wpływ w rozpatrywanym przypadku w ogóle wystąpił – wystarczy możliwość
jego zaistnienia.33 W konsekwencji wszelkie praktyki zakłócające konkurencję
o charakterze wewnętrznym, nie wywierające żadnego wpływu na wymianę w obrębie Wspólnoty będą podlegać tylko wewnętrznemu prawu konkurencji państw
członkowskich. W rzeczywistości jednak stosowna ocena musi być dokonywana
zawsze w bezpośrednim odniesieniu do rozpatrywanego przypadku.
Kryterium wpływu na handel jest spełnione w przypadku porozumień pomiędzy
przedsiębiorstwami mającymi swoje siedziby czy prowadzącymi działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim.34 Nie oznacza to jednak, że wspomniany
wpływ na handel może wystąpić tylko w przypadku porozumień dotyczących
działalności prowadzonej co najmniej w kilku państwach. Przeciwnie, uważa się,
że porozumienie dotyczące terytorium tylko jednego państwa członkowskiego
może spowodować omawiany skutek, prowadząc do separacji określonego rynku
30 Ritter..., s. 46-47.
31 Druesne..., s. 186. Autor wspomina tu także o tzw. wymianie pieniężnej w związku z praktyką
uzgodnioną między bankami w sprawie taryfy opłat za transfer pieniędzy z jednego państwa
członkowskiego do innego.
32 Dauses…, s. 651.
33 J. Faull, A. Nikpay, The EC law of competition, New York 1999, s. 97.
34 Faull ..., s. 97.
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krajowego, co w konsekwencji utrudnia dostęp do tego rynku przedsiębiorcom
z innych państw członkowskich oraz jest sprzeczne z ideą integracji wspólnego
rynku.35 Zasadą powinno być ustalenie na podstawie analiz uwzględniających dane
ekonomiczne, czy określona praktyka może wywrzeć wpływ na handel między
państwami członkowskimi, czy też nie jest to możliwe.36
Dla zastosowania wspólnotowych reguł konkurencji (w tym spełnienia przesłanki wpływu
na handel) nie ma znaczenia z jakiego państwa pochodzą przedsiębiorstwa dopuszczające się zakazanych praktyk nawet, jeżeli mają one swoje siedziby poza obszarem
Wspólnoty.37 Również porozumienia dotyczące importu do Wspólnoty mogą spełniać
ww. przesłankę. I tak, każde porozumienie, które „powstrzymuje” przedsiębiorstwo
z kraju trzeciego od bycia dostawcą lub konkurowania w innej formie na rynku wspólnotowym, może wywierać wpływ na handel. Z kolei porozumienia dotyczące eksportu
poza terytorium Wspólnoty w większości przypadków nie spełniają przesłanek zakazu
(wywierają wpływ przede wszystkim na rynki państw trzecich, których dotyczą), jednak
ich wpływ na handel między państwami członkowskimi nie może być z góry wykluczony,
zawsze bowiem konieczne jest badanie indywidualnych okoliczności sprawy.38
Znane są różne metody ustalania, czy określona praktyka może spowodować
skutek w postaci wpływu na handel. Jedną z nich jest zbadanie, czy skutkiem
tejże praktyki może być zmiana struktury handlu w stosunku do tej z okresu
przed zaistnieniem praktyki. Druga metoda polega na określeniu, czy na skutek
praktyki może nastąpić zmiana w strukturze konkurencji na rynku.39
ETS przyjął, że art. 81 ust. 1 TWE nie ma zastosowania, jeżeli wpływ porozumienia
na handel między państwami członkowskimi lub na konkurencję nie jest istotny.
Oznacza to, że porozumienia, które nie mogą wywrzeć istotnego wpływu na handel między państwami członkowskimi nie są zakazane w świetle wspólnotowego
prawa konkurencji, mogą one natomiast być inaczej ocenione przez prawo antymonopolowe poszczególnych państw członkowskich. Sąd nie zdefiniował jednak
kryterium istotnych ograniczeń handlu.40
35
36
37
38
39

40
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Dauses…, s. 651; Druesne..., s. 186; Faull ...., s. 97.
Faull..., s. 99.
Bellamy…, s. 125.
Bellamy..., s. 126.
Faull..., s. 97-100. Zdaniem autora ten test ma zastosowanie przede wszystkim do badania
zakłóceń konkurencji na tle art. 82, ale jego zastosowanie do praktyk z art. 81 TWE również
nie jest wykluczone – porozumienia mogą być uznane za zakłócające konkurencję poprzez
wpływ, jaki wywierają na strukturę rynku.
Ritter..., s. 49.
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5. Zasada eksterytorialności
Zasada eksterytorialności została przejęta przez orzecznictwo wspólnotowe
z systemów prawnych Stanów Zjednoczonych i Niemiec, gdzie rozwinęła się
pierwotnie. Zakłada ona, że państwo (tu: Wspólnota) ma kompetencję do
przeciwdziałania ograniczeniom konkurencji dokonywanym przez podmioty
mające swoje siedziby poza jego terytorium, jeżeli skutki antykonkurencyjnych
praktyk występują na tym terytorium.41 Zdaniem ETS uzależnianie terytorialnego
zasięgu stosowania reguł prawa konkurencji od miejsca, gdzie np. porozumienie
zostało zawarte, prowadziłoby z pewnością do unikania odpowiedzialności przez
stosujących praktyki przedsiębiorców. Z tego względu czynnikiem decydującym
o terytorialnym zasięgu antymonopolowych zakazów musi być miejsce, gdzie
praktyka jest stosowana.42 A zatem naruszenie zasady wolnej i niezakłóconej
konkurencji poprzez stosowanie praktyk antykonkurencyjnych na terytorium
Wspólnoty jest uważane za wystarczającą podstawę do zastosowania art. 81
i 82 TWE.43

6. Cele wspólnotowych reguł konkurencji
Mimo że na przestrzeni dziesięcioleci funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej
w różny sposób definiowano cele wspólnotowego prawa konkurencji, prawo
konkurencji zawsze odgrywało istotną rolę w systemie prawa wspólnotowego.44
Generalizując, wspólnotowe reguły konkurencji zdają się mieć trzy zasadnicze
cele. Pierwszym z nich jest zapobieganie tworzeniu barier w handlu poprzez
zawieranie porozumień między przedsiębiorcami, nadużywanie pozycji dominującej czy udzielanie przez państwa pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
co służy osiągnięciu ustanowionych w Traktacie celów Wspólnoty – znoszeniu
barier w handlu między państwami członkowskimi i tworzeniu Jednolitego Rynku
Wspólnoty na wzór rynków krajowych państw członkowskich. Kolejne dwa cele
wiążą się z pierwszym, są to: wspieranie efektywnej konkurencji jako instrumentu
41
42

43
44

Ritter..., s. 61.
Wyrok z 27.09.1988 r., A. Ahlstrom Osakeyhtio i inni (Wood Pulp I) przeciwko Komisji Europejskiej, (połączone sprawy: 89, 104,114,116,117,125-129/85, celex – 61985J0089).
Zgodnie z tym wyrokiem w przypadku stosowania zakazu praktyk antykonkurencyjnych decydujące znaczenie ma miejsce, gdzie praktyka ta była stosowana, a nie gdzie została zawarta.
Ritter..., s. 62.
Na temat celów wspólnotowego prawa konkurencji patrz także: Craig..., s. 936-937; Jones..., s. 32.
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służącego tworzeniu Jednolitego Rynku oraz wspieranie efektywności, innowacji
i obniżania cen.45
Prawo antymonopolowe niejako z definicji chroni mechanizm konkurencji przed
zagrażającymi mu praktykami przedsiębiorstw posiadających siłę rynkową. Dodatkową funkcją wspólnotowego prawa konkurencji jest ochrona Wspólnego
Rynku przed zakłóceniami niepochodzącymi od państw członkowskich.46 Realizacji
tego ogólnego postulatu służą inne, „szczegółowe” cele wspólnotowego prawa
konkurencji, takie jak: maksymalizacja dobrobytu konsumentów, ochrona konsumentów, ochrona małych i średnich przedsiębiorstw czy wzmacnianie przemysłu
europejskiego. Cele te w praktyce mogą okazywać się wzajemnie sprzeczne; ich
znaczenie i zastosowanie zmienia się wraz z postępem procesu integracji i rozwojem gospodarki europejskiej.47

45
46
47
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Chodzi tu o powstrzymanie antykonkurencyjnych działań przedsiębiorców.
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1. Przepis art. 81 TWE
Przepis art. 81 TWE stanowi, co następuje:
1. Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między
przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie
praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami
Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie
lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku, a w szczególności te,
które polegają na:
a. ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży
albo innych warunków transakcji,
b. ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego
lub inwestycji,
c. podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia,
d. stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków
konkurencji,
e. uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań
dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe
nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.
2. Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artykułu są nieważne
z mocy prawa.
3. Jednakże postanowienia ustępu 1 mogą zostać uznane za nie mające zastosowania do:
– każdego porozumienia lub kategorii porozumień między przedsiębiorstwami,
– każdej decyzji lub kategorii decyzji związków przedsiębiorstw,
– każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,
które przyczyniają się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów bądź
do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, przy zastrzeżeniu dla
użytkowników słusznej części zysku, który z tego wynika, oraz bez:
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a. nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są
niezbędne do osiągnięcia tych celów,
b. dawania przedsiębiorstwom możliwości eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów.1
Przepis art. 81 ust. 1 TWE zabrania porozumień, decyzji związków przedsiębiorców i uzgodnionych praktyk, które mogą mieć wpływ na handel między państwami
członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub
zakłócenie konkurencji na wspólnym rynku. Zakaz ten nie ma zastosowania, gdy
w danym przypadku spełnione są kryteria z art. 81 ust. 3. Porozumienie zabronione na podstawie art. 81 ust. 1 i nie spełniające warunków zawartych w art.
81 ust. 3 jest automatycznie nieważne, co wynika z art. 81 ust. 2 TWE.2
Reguła ta ma zapewnić, aby każdy przedsiębiorca podejmował określone decyzje
i zachowania rynkowe niezależnie od pozostałych uczestników rynku. Nie jest
oczywiście zabronione dostosowywanie przez przedsiębiorców swoich zachowań
do zmieniającej się sytuacji na rynku, w tym uwzględnianie taktyki konkurentów.
Jednak już wszelkie bezpośrednie lub pośrednie kontakty między przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem byłoby wpływanie na zachowania rynkowe
konkurentów albo ujawnianie przyszłej strategii konkurencyjnej podlegają pod
zakaz zawarty w art. 81 ust. 1 TWE.3

2. Art. 81 ust. 1
2.1. Porozumienia, decyzje związków przedsiębiorców i uzgodnione
praktyki
Zakaz zawarty w art. 81 ust. 1 TWE dotyczy nie tylko ograniczeń konkurencji
w formie prawnie wiążących porozumień (umów), ale także innych form współdziałania przedsiębiorców, takich jak decyzje związków przedsiębiorców, czy mniej
formalnych ustaleń odnoszących się do wspólnych zachowań – uzgodnionych
praktyk. Precyzyjne rozróżnienie, z którą z wymienionych wyżej form ograniczenia
1 Tłumaczenie wg bazy tłumaczeń aktów prawnych UE – www2.ukie.gov.pl
2 Na temat zakazu porozumień ograniczających konkurencję w prawie wspólnotowym patrz: Druesne…, s. 181; Craig..., s. 938; Galster..., s. 301; Mathijsen…, s. 195, Prawo europejskie. Zarys
wykładu..., s. 333; Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe..., s. 85; Wprowadzenie
do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)..., s. 406.
3 Ritter…, s. 77.
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konkurencji mamy do czynienia w konkretnym przypadku, może nastręczać trudności, ponieważ zakresy tych pojęć krzyżują się, co oznacza, że dane zachowanie
rynkowe przedsiębiorcy może równocześnie być uznane za porozumienie i np.
za uzgodnioną praktykę. Sądy wspólnotowe stoją jednak na stanowisku, że taka
„podwójna” charakterystyka określonej praktyki rynkowej jest dopuszczalna. 4
Porozumienia
Prawo wspólnotowe nie ustala jakichkolwiek wymogów formalnych w odniesieniu do porozumień, o których mowa w art. 81 ust. 1 TWE. Przyjmuje się
zatem, że w zakres tego pojęcia wchodzą zarówno prawnie wiążące umowy,
jak też tzw. umowy dżentelmeńskie i inne uzgodnienia, niezależnie od tego czy
zostały dokonane w formie pisemnej, czy też ustnie. Porozumienia mogą mieć
zatem charakter nieformalny, co zaciera różnicę pomiędzy takim nieformalnym
porozumieniem a uzgodnioną praktyką. Jednak, jak już wyżej wspomniano, rozróżnienie takie i tak nie ma większego znaczenia z prawnego punktu widzenia.
Przeważające znaczenie mają tu kryteria ekonomiczne (wpływ na rynek) a nie
formalnoprawne. Przyjmuje się, że porozumienie, które wygasło np. z powodu
upływu czasu, może być zakwestionowane jako naruszające art. 81 ust. 1 TWE,
jeżeli skutki tego porozumienia są nadal odczuwalne. Podobnie przyjmuje się,
że co do zasady wszyscy uczestnicy zakazanego prawem porozumienia (wszyscy
członkowie kartelu) ponoszą odpowiedzialność niezależnie od ich rzeczywistego
zaangażowania w bieżącą działalność kartelu.5
Decyzje związków przedsiębiorców
Pojęcie związku przedsiębiorców w rozpatrywanym kontekście art. 81 ust. 1
TWE również interpretowane jest dość szeroko. Nie chodzi tu o żaden określony
typ czy formę związku przedsiębiorców. Przyjmuje się, że związek przedsiębiorców reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków i podejmuje decyzje
lub zawiera porozumienia, mając na względzie potrzebę ochrony ich interesów.
Podobnie szeroko określa się zakres decyzji związku przedsiębiorców, uznając, że
obejmuje on w szczególności reguły, na których opiera się działalność związku,
decyzje wiążące członków związku, adresowane do nich zalecenia, a także wszelkie inne inicjatywy będące przejawem zamiaru koordynowania działań członków
związku.6 Sam fakt, że podstawą działania związku jest prawo publiczne, nie
4
5
6
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wyklucza możliwości stosowania wobec takiego podmiotu wspólnotowego prawa
konkurencji – art. 81 ust. 1 TWE. Podobnie stosowanie tego przepisu nie jest
wyłączone, w przypadku gdy związek przedsiębiorców sam nie jest równocześnie
przedsiębiorcą.7
Uzgodnione praktyki
Uzgodnione praktyki są formą naruszenia konkurencji, która nie jest ani porozumieniem, ani decyzją związku przedsiębiorców, lecz mimo to łamie nakaz ustalony
w art. 81 ust. 1 TWE. Wprowadzenie tego pojęcia do Traktatu miało na celu
objęcie zakazem innych niż wymienione, nieformalnych form współpracy między
przedsiębiorcami, które w sposób istotny ograniczają konkurencję i wywierają
wpływ na handel między państwami członkowskimi.
Uzgodnione praktyki trzeba odróżnić od równoległych analogicznych zachowań
rynkowych przedsiębiorców, które nie są objęte zakazem art. 81 ust. 1 TWE. W
przypadku bowiem zachowań równoległych mamy do czynienia z samodzielną
reakcją niezależnych przedsiębiorców na zachowania rynkowe ich konkurentów,
co może przejawiać się np. obniżeniem cen w odpowiedzi na analogiczną obniżkę
dokonaną wcześniej przez konkurentów. Uzgodniona praktyka występuje wówczas,
gdy dochodzi do kontaktu między stronami (mogą to byś spotkania, dyskusje,
wymiana informacji, niezależnie od tego czy następują pisemnie czy ustnie), który
to kontakt ma na celu wywieranie wpływu na zachowania rynkowe, w szczególności
poprzez zniesienie niepewności związanych z przyszłymi zachowaniami konkurencyjnymi zaangażowanych przedsiębiorców, albo skutkiem takiego kontaktu jest
utrzymanie lub zastąpienie określonych zachowań przedsiębiorców w oderwaniu
od reguł konkurencji.8 Z uzgodnioną praktyką możemy mieć do czynienia nawet,
jeżeli nie wywiera ona aktualnie wpływu na rynek.9

2.2. Cel lub skutek polegający na zapobieżeniu, ograniczeniu lub zakłóceniu konkurencji
Przepis art. 81 ust. 1 TWE zakazuje określonych praktyk, których celem lub
skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji na wspólnym
rynku.
7
8
9
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Cel lub skutek
Przy ocenie określonego porozumienia pod kątem spełniania przez nie omawianej
przesłanki, przed określeniem skutków tego porozumienia, w pierwszej kolejności
bada się jego cele. Co do zasady bowiem nie ma potrzeby rozważać konkretnych
skutków porozumienia, jeżeli wykazano, że jego celem było zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji.10
Cel porozumienia w rozpatrywanym tu kontekście oznacza nie tyle subiektywny
zamiar stron zawierających porozumienie, co obiektywny cel – znaczenie porozumienia w sytuacji gospodarczej, w której porozumienie to będzie funkcjonowało.
Jeżeli cel danego porozumienia jest antykonkurencyjny, możliwe jest stwierdzenie
naruszenia art. 81 ust. 1 TWE bez badania skutków tego porozumienia, oczywiście
pod warunkiem, że spełnione są pozostałe przesłanki zawarte w tym przepisie.11
Jeżeli jednak nie jest oczywiste, że celem danego porozumienia jest szkodzenie
konkurencji, konieczne staje się szczegółowe rozważenie jego skutków. Skutki porozumienia muszą być oceniane również zawsze w odniesieniu do rynku, na którym
porozumienie będzie funkcjonowało. Pierwszorzędne znaczenie ma zatem analiza
ekonomiczna; analiza prawna tekstu porozumienia (umowy) ma w tym przypadku
znaczenie wtórne. Możliwe jest uznanie, że porozumienie będzie miało skutek antykonkurencyjny, choć nie wynika to bezpośrednio z jego treści. Przy analizowaniu
skutków porozumienia uwzględnia się zarówno aktualne, jak i potencjalne zagrożenia dla konkurencji.12 Jeżeli celem porozumienia ewidentnie jest ograniczanie
konkurencji i może ono mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi,
podlega ono pod zakaz określony w art. 81 ust. 1 TWE nawet w przypadku, gdy
porozumienie to w rzeczywistości nigdy nie weszło w życie.13
Zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji
Przepis art. 81 ust. 1 TWE wymienia obok siebie trzy formy „szkodzenia” konkurencji – zapobieżenie, ograniczenie oraz zakłócenie konkurencji. Największym
zagrożeniem dla konkurencji i zarazem najpoważniejszym wykroczeniem jest
podejmowanie działań zmierzających do zapobieżenia (wyeliminowania) konkurencji. Zapobieżenie konkurencji zakłada, że konkurencja po prostu przestanie
istnieć lub nie powstanie (jeżeli chodzi o potencjalną konkurencję). Pojęcie to jest
10
11
12
13
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zatem jasne; spośród trzech wyżej wymienionych rozumienie tego właśnie pojęcia
wydaje się budzić najmniej wątpliwości. Z kolei pojęcie ograniczenia konkurencji
zakłada, że w pewnym zakresie konkurencja zostanie zmniejszona. Wydaje się, że
w zakres tego pojęcia może wchodzić zmniejszenie konkurencji do tego stopnia,
że całkowicie przestanie ona istnieć. Przyjęcie takiego rozumienia oznaczałoby,
że w niektórych przypadkach pojęcia zapobieżenia i ograniczenia konkurencji
mogą znaleźć zastosowanie do tych samych praktyk antykonkurencyjnych. Pojęcie zakłócenia konkurencji natomiast wydaje się mieć najszerszy zakres, lecz
stosowane jest stosunkowo rzadko. Oznacza ono sztuczną zmianę warunków
konkurencyjnych na korzyść stron porozumienia.14
Otwarty katalog ograniczeń konkurencji w art. 81 ust. 1
W art. 81 ust. 1 wymienione są pewne formy szkodzenia konkurencji, które mogą
spełniać przesłanki zakazu zawartego w tym przepisie. Należy jednak podkreślić,
że przepis ten ma charakter klauzuli generalnej, a wskazane przypadki jej zastosowania są jedynie przykładowe – lista możliwych form naruszenia art. 81 ust.
1 zawarta w tym przepisie nie jest zamknięta.
Potrzeba określenia rynku relewantnego
Pojęcie zapobieżenia, ograniczenia lub zakłócenia konkurencji jest kategorią
ekonomiczną i zawsze musi być rozpatrywane w odniesieniu do konkretnego
rynku. W pierwszej kolejności należy zatem ustalić, jaki jest rynek relewantny
(właściwy) w danej sprawie; dopiero później można badać, czy w związku z danym
porozumieniem nastąpiło ograniczenie konkurencji na tym rynku.
Na określenie rynku relewantnego składają się zwykle dwa, a niekiedy trzy czynniki
– produkt, terytorium oraz umiejscowienie w czasie danej praktyki.
Rynek relewantny produktowo zwykle obejmuje wszelkie produkty lub usługi, które
ze względu na ich cechy, cenę i przeznaczenie uważane są przez konsumentów
za substytucyjne.
Rynek relewantny geograficznie zwykle obejmuje terytorium, gdzie zaangażowani
przedsiębiorcy dokonują obrotu produktami lub usługami oraz gdzie warunki
konkurencji są dostatecznie jednorodne i różne od warunków istniejących na
terytoriach sąsiednich.15
14
15
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Horyzontalne i wertykalne ograniczenia konkurencji
Ograniczenia konkurencji mogą dotyczyć przedsiębiorców niezależnie od tego, na
jakim szczeblu obrotu prowadzą działalność. Zakaz z art. 81 ust. 1 TWE dotyczy
zarówno porozumień horyzontalnych (zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami
działającymi na tym samym szczeblu obrotu, którzy niekiedy mogą być konkurentami), jak i porozumień wertykalnych (zawieranych między przedsiębiorcami
działającymi na różnych szczeblach obrotu, które co do zasady są uważane za
mniej szkodliwe dla konkurencji).
Porozumienia mające na celu ograniczenie konkurencji
W większości spraw konieczne jest wykazywanie antykonkurencyjnych skutków
porozumienia. Jest jednak pewna grupa porozumień, które ze swej istoty są
uznawane za mające na celu ograniczenie konkurencji. Porozumienia te niejako
„automatycznie” uznawane są za naruszające zakaz zawarty w art. 81 ust. 1
TWE. Uważa się, że do grupy tej należą zarówno porozumienia horyzontalne,
jak i wertykalne. Zalicza się tu np. porozumienia horyzontalne dotyczące ustalania cen (art. 81 ust. 1 lit. a TWE), podziału rynku (art. 81 ust. 1 lit. c TWE),
ograniczania produkcji (art. 81 ust. 1 lit. b TWE), ograniczania sprzedaży czy
wymiany informacji o cenach. Spośród porozumień wertykalnych do tej grupy
zalicza się te, które dotyczą ustalania minimalnych cen odsprzedaży oraz nakładania ograniczeń eksportowych.16

2.3. Istotność ograniczeń konkurencji
Jak już wspomniano, system ochrony konkurencji przed antykonkurencyjnymi
porozumieniami przedsiębiorców określony w art. 81 TWE tworzą ogólna reguła
zakazująca zawierania takich porozumień (art. 81 ust. 1 TWE) oraz podstawa
do udzielania wyłączeń spod tego zakazu po spełnieniu przez dane porozumienie
określonych przesłanek (art. 81 ust. 3 TWE). W systemie tym nie przewidziano
zatem bezpośredniego stosowania tzw. reguły rozsądku, która występuje np.
w prawie antymonopolowym Stanów Zjednoczonych.
Orzecznictwo sądów wspólnotowych łagodzi jednak do pewnego stopnia jednoznaczność zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 TWE, wskazując, że ograniczenia
konkurencji związane z zakazanym porozumieniem, jak również jego wpływ na
16

42

Wish…, s. 96-97.

II. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję (art. 81 TWE)

handel między państwami członkowskimi muszą być istotne, aby można było
uznać, że doszło do naruszenia wspomnianego zakazu. Ocena, czy w określonym
przypadku kryterium istotności zostało spełnione, wymaga analizy pod względem
ilościowym i jakościowym. Kryterium ilościowe (de minimis) zostanie omówione
poniżej. Kryterium jakościowe natomiast zostało wprowadzone przez orzecznictwo sądów wspólnotowych i Komisji. Zgodnie z nim ograniczenie konkurencji,
które jest obiektywnie niezbędne do ochrony pewnych uprawnień znajdujących
oparcie w obowiązującym porządku prawnym, nie stanowi naruszenia art. 81
ust. 1 TWE.17
De minimis
Obwieszczenie Komisji o porozumieniach o mniejszym znaczeniu, które w istotny
sposób nie ograniczają konkurencji na podstawie art. 81 ust. 1 TWE (de minimis)18
(dalej także: Obwieszczenie de minimis) określa minimalne kryteria ilościowe
(progi procentowe) dotyczące udziału w rynku stron porozumienia, poniżej których
co do zasady nie mamy do czynienia ze złamaniem zakazu zawartego w art. 81
ust. 1 TWE. I tak, z Obwieszczenia de minimis wynika, że istotne ograniczanie
konkurencji nie występuje: w przypadku porozumień między konkurentami (horyzontalnych) – jeżeli łączny udział ich stron w rynku właściwym nie przekracza 10%,
natomiast w przypadku porozumień pomiędzy przedsiębiorcami nie będącymi
konkurentami – jeżeli udział w rynku posiadany przez każdą ze stron nie przekracza 15%. Równocześnie przyjmuje się, że w przypadku trudności z klasyfikacją
porozumienia stosuje się próg niższy (tj. 10%).19 Reguła de minimis nie dotyczy
jednak porozumień zawierających najpoważniejsze ograniczenia konkurencji.20
Obwieszczenie de minimis nie jest wiążące dla sądów wspólnotowych.21 Komisja
w przypadkach objętych Obwieszczeniem de minimis nie wszczyna postępowania.
Podobnie odstępuje ona od nakładania kar na przedsiębiorców, którzy w dobrej
wierze zakładali, że zawierane przez nich porozumienie jest objęte zakresem
Obwieszczenia de minimis.22

17
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3. Art. 81 ust. 2
Porozumienia i decyzje w zakresie, w jakim naruszają konkurencję wbrew zakazowi
zawartemu w art. 81 ust. TWE, są automatycznie nieważne. Oznacza to, że nie
wywierają one skutków prawnych zarówno między stronami, jak i w stosunku do
osób trzecich. Podstawą tej nieważności jest przepis art. 81 ust. 2 TWE. Przepisy
prawa krajowego rozstrzygają, czy w konkretnych przypadkach nieważność dotyczy całego porozumienia lub decyzji, czy tylko ich określonych postanowień.23

4. Art. 81 ust. 3
4.1. Przesłanki wyłączenia
Przepis art. 81 ust. 3 TWE stanowi, że zakaz zawarty w art. 81 ust. 1 może
być uznany za nie mający zastosowania w odniesieniu do porozumień, decyzji
związków przedsiębiorców lub uzgodnionych praktyk albo do określonych kategorii porozumień, decyzji związków przedsiębiorców lub uzgodnionych praktyk
spełniających cztery określone tu warunki; dwa spośród nich mają charakter
pozytywny i dwa – negatywny. Warunki pozytywne są następujące: porozumienie musi przyczyniać się do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów lub
do popierania postępu technicznego lub gospodarczego, a także zapewniać,
że konsumenci otrzymają słuszną (uczciwą) część zysku (wynikających z tego
korzyści). Z kolei warunki negatywne są takie: porozumienie nie może nakładać
ograniczeń konkurencji, które nie są niezbędne do osiągnięcia wspomnianych
wyżej celów oraz nie może umożliwiać eliminowania konkurencji w stosunku do
znacznej części danych produktów.
W systemie obowiązującym przed 1 maja 2004 r., funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 z 1962 r. – pierwszego rozporządzenia dotyczącego
stosowania art. 85 i 86 (obecnie: art. 81 i 82) Traktatu,24 przedsiębiorcy nie
byli uprawnieni do samodzielnego dokonywania wiążącej wykładni art. 81 ust.
3 TWE. Wyłączne uprawnienie do udzielania wyłączeń w tym zakresie należało
do Komisji Europejskiej, która mogła wydawać decyzje indywidualne w tych
sprawach (tzw. wyłączenia indywidualne). Obecnie reguły określone w nowym
rozporządzeniu Nr 1/2003 pozwalają zainteresowanym przedsiębiorcom na
samodzielne dokonywanie wykładni art. 81 ust. 3 TWE, przede wszystkim
23
24
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opartej na dotychczasowej praktyce orzeczniczej Komisji Europejskiej i sądów
wspólnotowych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z tzw. wyłączeń grupowych zawartych w rozporządzeniach Rady. Ciężar udowodnienia przesłanek
wyłączenia na podstawie art. 81 ust. 3 TWE spoczywa na stronie chcącej
skorzystać z wyłączenia. Warunkiem koniecznym do uzyskania wyłączenia jest
łączne spełnienie wszystkich czterech przesłanek zawartych w art. 81 ust. 3.
Nie ma przeszkód prawnych uniemożliwiających wyłączenie na podstawie art.
81 ust. 3 każdego rodzaju porozumienia, choć oczywiście stosowanie wyłączeń
w stosunku do porozumień zawierających ograniczenia konkurencji powszechnie
uważane za najbardziej szkodliwe (jak np. ustalanie cen, podział rynku) jest mało
prawdopodobne.25 Poniżej omówione zostaną kolejno poszczególne przesłanki
zawarte w art. 81 ust. 3 TWE.
Polepszenie produkcji lub dystrybucji produktów, popieranie postępu
technicznego lub gospodarczego
Przyjmuje się, że pozytywne skutki porozumienia podlegającego wyłączeniu powinny mieć charakter obiektywny; nie chodzi tu o prywatne korzyści dla stron
porozumienia. Korzyści wynikające z porozumienia muszą przeważać nad skutkami
negatywnymi (ograniczeniami konkurencji) z niego wynikającymi. Udzielając wyłączenia, dokonuje się swego rodzaju konfrontacji art. 81 ust. 1 z art. 81 ust. 3
TWE – porównuje się ograniczające konkurencję skutki porozumienia z korzyściami
z niego wynikającymi, jak możliwość poprawy efektywności. Ostateczne wykładnia musi być zgodna z interesem publicznym, co musi być oceniane z osobna
w każdej sprawie.26
W przeszłości zdarzało się, że także inne czynniki niż poprawa efektywności
miały wpływ na udzielanie wyłączeń na podstawie art. 81 ust. 3 TWE. Brano
pod uwagę inne ważne względy wynikające z polityki Wspólnoty (jak np. ochrona
środowiska, kultura, polityka przemysłowa). Wydaje się jednak, że – z punktu
widzenia zgodności z obowiązującym prawem oraz czystości systemu – przepis
art. 81 ust. 3 powinien być stosowany w przypadkach, gdy udzielenie wyłączenia
jest dopuszczalne i racjonalne ze względu na ochronę konkurencji na wspólnym
rynku; taki jest bowiem cel tego przepisu.27

25
26
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Wish…, s. 124.
Wish…, s. 125-126; Bellamy…, s. 155.
Wish…, s. 128.
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Przekazywanie konsumentom zysku (korzyści) wynikających z porozumienia
Pojęcie konsumenta na potrzeby art. 81 ust. 3 TWE interpretowane jest znacznie
szerzej niż zwykle, obejmuje ono bowiem także przedsiębiorców nabywających
towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co więcej, chodzi tu
o konsumentów z całej Wspólnoty, a nie wyłącznie z państwa członkowskiego,
w którym porozumienie jest zawierane.28 Przesłanka ta jest dość trudna do precyzyjnego zinterpretowania, nie jest bowiem wiadome, czym dokładnie jest owa
należna konsumentom słuszna część zysku wynikającego z porozumienia. To
kryterium uważa się za spełnione, jeżeli strony porozumienia wykażą, że konsumenci skorzystają na jego zawarciu, ponieważ zwiększy się presja konkurencyjna
na rynku. Silna konkurencja na rynku służy konsumentom.29
Brak ograniczeń konkurencji innych niż niezbędne
Nie można zastosować wyłączeń, jeżeli ograniczenia konkurencji zawarte w danym
porozumieniu są większe niż niezbędne do osiągnięcia korzyści wynikające z tego
porozumienia. Takie rozumowanie jest zgodne z zasadą proporcjonalności, na
której opiera się działalność instytucji wspólnotowych – nie można zaakceptować
ograniczeń konkurencji, które nie są konieczne. Strony zatem powinny przyjmować rozwiązania, które w najmniej dotkliwy sposób ograniczają konkurencję
i zarazem są wystarczające do osiągnięcia celów, dla których porozumienie jest
zawierane.30 Stojąc na straży tej zasady i w obawie przed nadużyciami ze strony
przedsiębiorców, Komisja, udzielając wyłączeń na podstawie rozporządzenia Nr
17, nakładała niekiedy warunki lub zobowiązania na przedsiębiorców; miało to
zapewnić, że mimo uzyskania wyłączenia, nie będą oni nadmiernie ograniczać
konkurencji.31
Brak wyeliminowania konkurencji
Jeżeli skutkiem porozumienia będzie wyeliminowanie konkurencji w stosunku
do znacznej części produktów, których dotyczy porozumienie, wyłączenie nie
może zostać udzielone. Dlatego Komisja była ostrożna przy udzielaniu wyłączeń
w odniesieniu do porozumień, w których udział biorą przedsiębiorcy mający
28
29
30
31
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duży udział w rynku.32 Również w rozporządzeniach dotyczących wyłączeń grupowych znajdują się często postanowienia wskazujące, że wyłączenie nie może
być udzielone przedsiębiorcy posiadającemu dostatecznie wysoki, procentowo
określony udział w rynku.
W praktyce, aby wypełnić to kryterium należy wykazać, że mimo zawarcia porozumienia na danym rynku relewantnym będzie nadal istniała konkurencja związana
z działalnością innych dostawców niż uczestnicy porozumienia. Uważa się, że
porozumienie, które może ograniczyć konkurencję na rynku w przyszłości stanowi mniejsze zagrożenie niż porozumienie zagrażające konkurencji już istniejącej
w chwili jego zawierania.33
Stosowanie art. 81 ust. 3 TWE wymaga kompleksowej analizy ekonomicznej.
W zakresie udzielania wyłączeń Komisja na podstawie rozporządzenia Nr 17 dysponowała dość dużą władzą dyskrecjonalną – rozstrzygała sprawy według własnego rozeznania sytuacji. Tym bardziej niezwykle istotne było rzetelne uzasadnianie
tych decyzji, aby umożliwić zainteresowanym i ewentualnie sądowi zapoznanie
się z tokiem rozumowania i argumentami uznanymi przez Komisję.

4.2. Relacja między art. 81 ust. 3 a art. 82
Co do zasady porozumienie wyłączone spod zakazu zawartego w art. 81 ust.
1 TWE na podstawie art. 81 ust. 3 może być realizowane jako nie naruszające
wspólnotowego prawa konkurencji. Jeżeli jednak uczestnikiem takiego porozumienia jest przedsiębiorca posiadający silną (dominującą) pozycję na rynku, istnieje
ryzyko, że może się to wiązać z zagrożeniem konkurencji. Powstaje pytanie, czy
udział w porozumieniu wyłączonym na podstawie art. 81 ust. 3 może być uznany
za nadużywanie pozycji dominującej, czyli za naruszenie art. 82 TWE.
Co do zasady fakt spełniania przez określone porozumienie przesłanek art. 81
ust. 3 nie wyklucza możliwości naruszania zakazu zawartego w art. 82 TWE.
Z orzecznictwa sądów wspólnotowych wynika, że w przypadku gdy w stosunku
do danego porozumienia została wydana indywidualna decyzja przez Komisję
(tzw. wyłączenie indywidualne34), Komisja nie może uznać, że udział w takim
32
33
34

Wish…, s. 132.
Bellamy…, s. 168.
Więcej na ten temat w niniejszym rozdziale pkt 4.3 oraz w rozdziale V pkt 1.1 i pkt 4.2.
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porozumieniu może stanowić nadużycie pozycji dominującej. Dotyczy to przede
wszystkim sytuacji, w której nie nastąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych
danej sprawy.35
Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku porozumień korzystających z dobrodziejstwa tzw. wyłączeń grupowych.36 Przyjmuje się bowiem, iż
fakt spełniania przez konkretne porozumienie przesłanek takiego wyłączenia nie
oznacza, że przedsiębiorcy posiadającemu pozycję dominującą na rynku nie może
być postawiony zarzut jej nadużywania poprzez udział w tym porozumieniu. Nie
jest przy tym bezwzględnie wymagane, aby przed zastosowaniem art. 82 TWE
Komisja wydała decyzję wycofującą wyłączenie grupowe.37

4.3. Rodzaje wyłączeń
Jak już wspomniano38, wyłączenie spod zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień na podstawie art. 81 ust. 3 w systemie funkcjonującym na
podstawie rozporządzenia Nr 17 mogło być dokonane w drodze indywidualnej
decyzji wydanej przez Komisję Europejską (tzw. wyłączenia indywidualne) bądź
poprzez rozporządzenia dotyczące tzw. wyłączeń grupowych. Obowiązujące
od 1 maja 2004 r. rozporządzenie Nr 1/2003 nie przewiduje już podstawy do
udzielania wyłączeń indywidualnych, nadal jednak obowiązują rozporządzenia
o wyłączeniach grupowych. Poniżej zostaną kolejno omówione obie ww. kategorie wyłączeń.
Wyłączenia indywidualne
Udzielanie wyłączeń indywidualnych stanowiło przez ponad 40 lat funkcjonowania
systemu ochrony konkurencji opartego na rozporządzeniu Nr 17 wyłączne uprawnienie Komisji Europejskiej. Decyzje wydawane przez Komisję w tych sprawach
podlegały rewizji przez sądy wspólnotowe.
Podstawą dokonywania do Komisji zgłoszeń konkretnych porozumień z zamiarem
uzyskania wyłączenia indywidualnego na podstawie art. 81 ust. 3 TWE był przepis
art. 4 ust. 1 rozporządzenia Nr 17. Z kolei art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia
35
36
37
38
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wskazywał kategorie porozumień, w przypadku których dokonanie notyfikacji nie
było bezwzględnie wymagane dla uzyskania wyłączenia.39
Decyzja o wyłączeniu indywidualnym danego porozumienia obejmowała okres od
daty notyfikacji, nie dotyczyła natomiast okresu poprzedzającego tę datę. A zatem
porozumienie wyłączone na podstawie decyzji Komisji było skuteczne i ważne od
daty notyfikacji, w przypadku gdy wymóg notyfikacji istniał. Jeżeli natomiast nie było
obowiązku notyfikacji porozumienia, skuteczność i ważność porozumienia rozciągała
się również na okres poprzedzający tę datę.40 Porozumienie zakazane na podstawie
art. 81 ust. 1 TWE, w przypadku gdy Komisja odmówiła wydania wyłączenia indywidualnego, było nieważne i nie mogło być stosowane od momentu jego zawarcia
(ab initio).41 Oznacza to, że nie istniała tymczasowa (tzn. do momentu dokonania
notyfikacji) ważność nie zgłoszonych Komisji porozumień.42 Dodatkową korzyścią
wynikającą z notyfikacji było to, że od momentu jej dokonania, co do zasady, strony
nie mogły być ukarane za udział w zakazanym porozumieniu.43
Dokonywane notyfikacje musiały odpowiadać wymogom proceduralnym określonym w odpowiednich aktach prawa wspólnotowego.44
W decyzjach o wyłączeniach indywidualnych Komisja określała według własnego
uznania okres obowiązywania wyłączenia. Jeżeli po upływie tego czasu przedsiębiorcy byli zainteresowani dalszym trwaniem porozumienia, powinni dokonać
ponownego zgłoszenia do Komisji, która, po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji
rynkowej, rozstrzygała, czy wyłączenie może trwać dalej bez nadmiernej szkody
dla konkurencji.
W decyzjach o wyłączeniach indywidualnych Komisja mogła nałożyć na przedsiębiorców warunki lub zobowiązania, od których uzależniała udzielenie wyłączenia.45
Złamanie przez stronę warunku automatycznie kończyło obowiązywanie decyzji
39
40
41
42
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Oznacza to, że w stosunku do porozumień wymienionych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Nr 17
Komisja mogła udzielić wyłączenia indywidualnego nawet mimo braku formalnej notyfikacji.
Bellamy…, s. 146.
Wish..., s. 138.
Z taką tymczasową ważnością nienotyfikowanych porozumień mieliśmy jednak do czynienia
w przeszłości. Dotyczyła ona kategorii tzw. „starych” porozumień, tj. takich, które zostały
zawarte przed wejściem w życie rozporządzenia Nr 17 z 1962.
Wynikało to z art. 15 ust. 5 rozporządzenia Nr 17; jednak art. 15 ust. 6 tego rozporządzenia
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o wyłączeniu. Niezrealizowanie zobowiązania również mogło prowadzić do tego, że
wyłączenie przestawało obowiązywać, jednak nie następowało to automatycznie.
Dodatkowo możliwe było nałożenie kary na przedsiębiorcę.46
W związku z dużą ilością notyfikacji wpływających do Komisji nie wszystkie sprawy
kończyły się wydaniem formalnej decyzji o wyłączeniu indywidualnym. Często Komisja
wyrażała swoje stanowisko w sprawie w mniej sformalizowany sposób, wydając tzw.
comfort letters, zawierające zapewnienie, że Komisja nie widzi podstaw, aby kwestionować dane porozumienie z powodu jego niezgodności z art. 81 ust. 1 TWE.47
Ułatwienia proceduralne mające skrócić czas ubiegania się o uzyskanie wyłączenia
zawarte były również w niektórych rozporządzeniach dotyczących wyłączeń grupowych, które przewidywały tzw. procedurę sprzeciwu. Dotyczyła ona porozumień, które nie spełniały wszystkich przesłanek zawartych w odpowiednich rozporządzeniach.
Porozumienia takie mogły być notyfikowane Komisji i jeżeli ta nie wyraziła swojego
sprzeciwu w określonym terminie, oznaczało to, że zgadza się na wyłączenie.48
Krytyka systemu związanego z udzielaniem wyłączeń indywidualnych przez Komisję Europejską stała się jedną z podstawowych przyczyn reformy systemu
stosowania wspólnotowego prawa konkurencji wdrażanej od 1 maja 2004 r. na
podstawie rozporządzenia Nr 1/2003.49
Wyłączenia grupowe
Z przepisu art. 81 ust. 3 TWE wynika, że zakaz porozumień ograniczających
konkurencję może być uznany jako nie mający zastosowania również do pewnych
rodzajów (kategorii) porozumień, decyzji związków przedsiębiorców i uzgodnionych praktyk. Te właśnie kategorie zostały określone w rozporządzeniach o tzw.
wyłączeniach grupowych.50 Rozporządzenia te wydawane są zazwyczaj przez
46
47
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Komisję na podstawnie upoważnienia zawartego w odpowiednich rozporządzeniach Rady.51
Porozumienia spełniające przesłanki wyłączeń grupowych nie wymagają żadnej
notyfikacji, są ważne bez niczyjej zgody, po dokonaniu stosownej analizy ich
postanowień przez zainteresowanych przedsiębiorców. Wymaga jednak podkreślenia, że aby skorzystać z wyłączenia grupowego, określone porozumienie musi
spełniać wszystkie bez wyjątku przesłanki wyłączenia. Przed 1 maja 2004 r. (w
systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17), jeżeli niektóre
wymagania nie były spełnione, konieczne było ubieganie się o zyskanie wyłączenia indywidualnego.52 Obecnie w sytuacji takiej zainteresowany przedsiębiorca
powinien sam dokonać oceny, czy zawierane przez niego porozumienie spełnia
przesłanki wyłączenia z art. 81 ust. 3 TWE.
Każde rozporządzenie o wyłączeniach grupowych przyznaje Komisji uprawnienie
do wycofania wyłączenia w przypadku, gdy określone porozumienie ma szkodliwy
wpływ na konkurencję.

3. Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application
of Article 81 (3) of the Treaty to categories of research and development agreements
(Dz. Urz. WE L 304 z 5.12.2000 r., s. 7);
4. Commission Regulation (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article
81 (3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerned practices in the
motor vehicle sector (Dz. Urz. WE L 203 z 1.08.2002 r., s. 30);
5. Commission Regulation (EC) No 358/2003 of 27 February 2003 on the application
of Article 81 (3) of the Treaty to categories of agreements, decisions and concerned
practices in insurance sector (Dz. Urz. WE L 53 z 28.02.2003 r., s. 8);
6. Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article
81 (3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements (Dz. Urz. WE L 123
z 27.04.2004 r., s. 11).
51 W dwóch przypadkach Rada sama udzieliła wyłączeń grupowych w wydanych przez siebie rozporządzeniach. Są to: 1) wyłączenie grupowe dla niektórych kategorii porozumień w sektorze
transportu drogowego i wodnego śródlądowego (art. 4 rozporządzenia Rady Nr 1017/68)
i 2) wyłączenie grupowe dla niektórych kategorii porozumień w sektorze transportu morskiego
(art. 3-6 rozporządzenia Rady Nr 4056/86).
52 Wish…, s. 145.
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1. Przepis art. 82 TWE
Przepis art. 82 TWE stanowi, co następuje:
Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub
większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na wspólnym rynku lub na
znacznej jego części, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między
Państwami Członkowskimi.
Nadużywanie takie może polegać w szczególności na:
a. narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub
sprzedaży albo innych niesłusznych warunków transakcji,
b. ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów,
c. stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń
równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji,
d. uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań
dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie
mają związku z przedmiotem tych kontraktów.1
Przepis art. 82 TWE zabrania przedsiębiorcom posiadającym silną pozycję na
rynku (pozycję monopolistyczną lub co najmniej pozycję dominującą) jej nadużywania ze szkodą dla konkurencji.2 Zasada ta koresponduje bezpośrednio z jednym
z ogólnych celów wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. g TWE, a mianowicie służy
ona tworzeniu systemu zapewniającego, że konkurencja na wspólnym rynku
nie będzie zakłócana.3 Naruszenie art. 82 TWE może pociągać za sobą groźbę
nałożenia kary przez Komisję. Istotne jest jednak również to, że poszkodowana
(w związku ze złamaniem zakazu zawartego w art. 82) strona trzecia może wystąpić z powództwem do sądu krajowego we właściwym państwie członkowskim,
domagając się nakazu zaniechania naruszeń lub odszkodowania.4
1 Tłumaczenie wg bazy tłumaczeń aktów prawnych UE – www2.ukie.gov.pl
2 Na temat zakazu nadużywania pozycji dominującej w prawie wspólnotowym patrz: Druesne…, s. 209; Craig..., s. 992; Galster..., s. 308; Mathijsen…, s. 212, Prawo europejskie. Zarys wykładu..., s. 360; Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe..., s. 86;
Problem nadużywania pozycji dominującej w świetle przepisów i orzecznictwa wspólnotowego,
wyd. UOKiK, Warszawa 2003; Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)..., s. 431.
3 Bellamy..., s. 589-590.
4 Wish…, s. 150.
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Równocześnie jednak trzeba zauważyć, że art. 82 nie zabrania posiadania pozycji
dominującej. Zdaniem sądów wspólnotowych fakt posiadania przez przedsiębiorcę
pozycji dominującej, niezależnie od okoliczności, w jakich do tego doszło, wiąże
się ze szczególną odpowiedzialnością, która ciąży na tym przedsiębiorcy, aby przez
swoje zachowania nie zakłócał konkurencji istniejącej na wspólnym rynku.5
Zakaz nadużywania pozycji dominującej dotyczy zarówno jednostronnego zachowania pojedynczego przedsiębiorcy, jak i wzajemnie zależnych zachowań kilku
przedsiębiorców posiadających silną pozycję na rynku (tzw. kolektywną pozycję
dominującą).6 W razie prowadzenia postępowania w tym ostatnim przypadku
nie trzeba udowadniać, że przedsiębiorców wspólnie nadużywających pozycji
dominującej łączy jakaś forma porozumienia, jak to się dzieje przy stosowaniu
art. 81 TWE.
Aby ustalić, czy określona praktyka przedsiębiorcy spełnia przesłanki zakazu
z art. 82, należy rozważyć: 1) czy w rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami posiadającymi pozycję dominującą
na wspólnym rynku lub jego znacznej części; 2) czy mamy do czynienia z nadużywaniem takiej pozycji; 3) czy zachowanie to może wywierać wpływ na handel
między państwami członkowskimi.7

2. Pojęcie pozycja dominująca
2.1. Definicja
Przepis art. 82 TWE może zostać zastosowany wyłącznie w sytuacji, gdy mamy do
czynienia z przedsiębiorcą posiadającym pozycję dominującą na rynku właściwym.
Oznacza to, że punktem wyjścia przy każdorazowym sprawdzaniu tej przesłanki
musi być ustalenie rynku właściwego w sprawie, a w następnej kolejności dopiero
pozycji (udziału) na tym rynku konkretnego przedsiębiorcy.
Wspólne rozumienie pojęcia pozycja dominująca zostało ustalone w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem ETS pozycja dominująca
w rozumieniu art. 82 TWE to sytuacja przedsiębiorcy posiadającego silną pozy5

Wyrok z 9.11.1983 r., NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa 322/81, celex – 61981J0322).
6 Ritter..., s. 327.
7 Bellamy..., s. 590.
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cję gospodarczą, co umożliwia mu skuteczne zakłócanie efektywnej konkurencji
na rynku właściwym, ponieważ może on – w odróżnieniu od innych uczestników
rynku – zachowywać się w pewnym zakresie niezależnie od swoich konkurentów,
klientów, a ostatecznie – od konsumentów.8 Dominacja pociąga za sobą zatem
możliwość szkodzenia efektywnej konkurencji poprzez prowadzenie gry rynkowej
w sposób niezależny od innych uczestników rynku. W zakres tego pojęcia wchodzi
zarówno możliwość zakłócania istniejącej konkurencji, jak i podejmowanie działań
uniemożliwiających wejście na rynek innym przedsiębiorcom. Z dominacją mamy
do czynienia także, gdy dany przedsiębiorca staje się niemożliwym do pominięcia
partnerem w prowadzeniu działalności gospodarczej, w wyniku czego pozostali
przedsiębiorcy nie mają wyboru – mogą robić interesy z dominantem, bądź nie
robić ich wcale.9

2.2. Ustalanie siły rynkowej przedsiębiorcy
Monopol
Z monopolem, czyli sytuacją, w której przedsiębiorca operujący na danym rynku
nie spotyka się z żadną konkurencją, mamy do czynienia stosunkowo rzadko,
o ile monopol ten nie jest zagwarantowany przez państwo. Monopolista z definicji
spełnia kryterium ustalone w art. 82 TWE, gdyż pozycja monopolistyczna jest
kwalifikowaną postacią pozycji dominującej, której dotyczy ten przepis. Monopol
może wynikać np. z przyznania danemu przedsiębiorcy przez władze publiczne praw
wyłącznych w określonej dziedzinie albo z przyczyn ekonomicznych lub technicznych.
Dobrym przykładem są tu tzw. monopole naturalne, z którymi mamy do czynienia
w sektorach wymagających określonych urządzeń lub infrastruktury, bez których
działalność w ogóle nie może być prowadzona i które nie mogą być zastąpione
w żaden sposób, jak np. linie elektryczne czy sieci telekomunikacyjne.10
Jednak nawet przedsiębiorcy działający w warunkach monopolu nie są zwolnieni
z obowiązku przestrzegania wspólnotowych reguł konkurencji, w tym w szcze8

Patrz: wyrok w sprawie NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin..., pkt 30; a także: wyrok
z 14.02.1978 r., United Brands Company i United Brands Continentaal BV przeciwko Komisji
Europejskiej (sprawa 27/76, celex-61976J0027), pkt 65; wyrok z 13.02.1979 r., HoffmannLa Roche & Co. AG przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa 85/76, celex – 61976J0085),
pkt 38.
9 Bellamy..., s. 593.
10 Ritter..., s. 337.
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gólności art. 82 TWE. ETS stanął na stanowisku, że przedsiębiorcy będący monopolistami z mocy prawa mają obowiązek respektować zasady wynikające z art.
82 TWE; jedyną podstawą uprzywilejowania takich przedsiębiorców, jeżeli chodzi
o prawo konkurencji, jest art. 86 ust. 2 TWE.11
Ustalanie udziału w rynku
W przypadku przedsiębiorców nie posiadających tak uprzywilejowanej pozycji
rynkowej, tzn. spotykających się na rynku z jakąkolwiek konkurencją, przepis art.
82 TWE stosuje się wyłącznie, gdy posiadają oni pozycję dominującą. Pozycja
dominująca jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną, którą należy ustalać
w odniesieniu do konkretnego rynku. Jednym z istotnych czynników pozwalających na ustalenie siły rynkowej przedsiębiorcy, a w konsekwencji umożliwiających
odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, jest
ustalenie jego udziału w rynku.
Zarówno literalne brzmienie, jak i praktyka stosowania art. 82 TWE pozwalają
przyjąć, że im większy jest udział rynkowy danego przedsiębiorcy, tym bardziej
prawdopodobne jest ustalenie, że posiada on pozycję dominującą na tym rynku.12 Co więcej ETS stwierdził, że bardzo duże udziały w rynku są same w sobie
dowodem posiadania pozycji dominującej.13 Pogląd ten opatrzony został jednak pewnymi zastrzeżeniami, a mianowicie Sąd wskazał, że: 1) w wyjątkowych
okolicznościach posiadanie dużego udziału w rynku może nie być jednoznaczne
z posiadaniem przez danego przedsiębiorcę pozycji dominującej; 2) ów wysoki
udział w rynku musi charakteryzować się pewną trwałością w czasie (musi trwać
przez pewien czas). Oznacza to, że krótkotrwałe posiadanie wysokiego udziału
w rynku nie będzie traktowane jako dowód na posiadanie pozycji dominującej.
Kryterium udziału w rynku bowiem – mimo że bardzo pomocne przy ustalaniu
istnienia bądź braku dominacji na rynku – nie zawiera w sobie informacji o możliwości wejścia ten rynek innych przedsiębiorców, którzy mogliby włączyć się do
gry konkurencyjnej.14
W orzecznictwie wspólnotowym określone zostały progi procentowego udziału
w rynku pomagające ustalić, kiedy (tj. w przypadku jak wysokiego udziału w rynku)
mamy do czynienia z dominacją rynkową. I tak, ETS ustalił istnienie domniemania
11
12
13
14

Wish..., s. 153.
Wish..., s. 154.
Wyrok w sprawie Hoffmann-La Roche…, pkt 38.
Wish..., s. 154.
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posiadania pozycji dominującej przez przedsiębiorcę posiadającego udział w rynku
w wysokości co najmniej 50%. Domniemanie to oznacza, że w przypadku postawienia takiemu przedsiębiorcy zarzutu naruszenia art. 82 TWE, aby obalić ten
zarzut przedsiębiorca będzie zobowiązany wykazać, że nie jest on dominantem.
Mamy tu zatem do czynienia z przeniesieniem ciężaru dowodzenia faktu istnienia
dominacji z Komisji na przedsiębiorców, którym dominacja jest zarzucana.15 W
innych przypadkach Komisja i sądy wspólnotowe orzekały o istnieniu dominacji
nawet w przypadku znacznie niższych niż wspomniane 50% udziałów w rynku.16
Komisja wyraziła pogląd, że posiadanie pozycji dominującej może być stwierdzone
w przypadku, gdy udział w rynku przedsiębiorcy wynosi 40-45 %, a stwierdzenia
takiego nie można wykluczyć nawet w przypadku przedsiębiorcy posiadającego
udział w rynku w wysokości 20-40%.17 Praktyka orzecznicza wskazuje, że w przypadku udziału w rynku przekraczającego 40% prawdopodobieństwo stwierdzenia
dominacji jest dość duże. Przy ostatecznej ocenie bierze się jednak pod uwagę następujące okoliczności: 1) ewentualne zmiany poziomu tego udziału na przestrzeni
czasowej; 2) wysokość udziałów w rynku największych konkurentów; 3) obecność
innych czynników mogących umocnić albo zagrozić tej silnej pozycji.18
Przy ustalaniu udziału w rynku, jako kryterium świadczącego o posiadaniu przez
przedsiębiorcę pozycji dominującej, duże znaczenie ma porównywanie udziałów
w rynku konkurentów tego przedsiębiorcy. Im bowiem mniejsze są te udziały,
tym większe prawdopodobieństwo uznania posiadającego większy udział w rynku
przedsiębiorcy za dominanta.19 Duża rozbieżność pomiędzy wielkością udziału
potencjalnego dominanta i jego konkurentów jest okolicznością uprawdopodobniającą istnienie dominacji.20
Równocześnie jednak w określonych przypadkach istnienie żywej walki konkurencyjnej na rynku nie wyklucza istnienia dominacji. Chodzi tu w szczególności
o sytuację, gdy konkurenci nie są w stanie zwiększyć swoich udziałów w rynku,
a konkurencja jest ograniczona w czasie i przestrzeni. Działający na takim rynku
15

Wyrok z 3.07.1991 r. AKZO Chemie BV przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa C-62/86,
celex – 61986J0062).
16 Wyrok w sprawie United Brands: stwierdzono posiadanie pozycji dominującej przez przedsiębiorcę posiadającego udział w rynku w wysokości 40-45%; wyrok w sprawie Hoffman-La
Roche: udział w rynku w wysokości 43% przesłanką posiadania pozycji dominującej.
17 Commission s Xth Report on Competition Policy (1980), pkt 50, za: Wish..., s. 155.
18 Bellamy..., s. 604.
19 Wish..., s. 155.
20 Bellamy…, s. 603.
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dominant ma bowiem duży wpływ na ukształtowanie warunków, w jakich konkurencja ta będzie się rozwijać w przyszłości i co więcej może działać w znacznym
zakresie niezależnie od tej konkurencji.21
W Obwieszczeniu Komisji dotyczącym definicji rynku właściwego dla celów wspólnotowego prawa konkurencji22 wskazano, że informacje o udziałach w rynku mogą
być czerpane z powszechnie dostępnych zbiorów danych, jak np. informacje statystyczne. Często jednak konieczne jest odrębne obliczanie udziału w rynku danego
przedsiębiorcy na potrzeby konkretnego postępowania. Ustala się to zazwyczaj
na podstawie informacji o ilości lub wartości sprzedaży danego przedsiębiorcy.
Bariery wejścia na rynek
Jak już wspomniano, ustalenie udziału w rynku może nie być wystarczającym
czynnikiem do dokonania „pomiaru” siły rynkowej przedsiębiorcy. Dzieje się tak,
ponieważ nawet wysoki udział w rynku nie jest jedynym warunkiem, od którego
zależy istnienie bądź brak dominacji. Należy bowiem zbadać, czy rynek ten ma
w praktyce charakter otwarty, czy też występują bariery utrudniające, a nawet
uniemożliwiające wejście na ten rynek innym przedsiębiorcom – potencjalnym
konkurentom. Organy wspólnotowe nie zdefiniowały pojęcia bariera wejścia na
rynek, jednak w ich orzecznictwie znajdujemy wiele przykładów, gdzie istnienie
takich barier, a także innych czynników mających wpływ na ustalanie dominacji
zostało stwierdzone. Za czynnik taki zostały uznane chociażby bariery prawne
– niektóre postanowienia prawa krajowego ograniczające dostęp przedsiębiorcom
do określonych rynków poprzez wprowadzenie wymogów np. uzyskania odpowiednich koncesji, czy postanowienia wprowadzające monopol prawny w pewnych
dziedzinach działalności. Za barierę wejścia dla przyszłych konkurentów uznane
zostało także dysponowanie przez przedsiębiorcę działającego już na danym rynku
nowoczesnymi, bardzo kosztownymi technologiami, które nie są praktycznie dostępne dla potencjalnych konkurentów, posiadanie przez niego dostępu do dużego
kapitału, prowadzenie działalności na szeroką skalę (korzyści tzw. ekonomii skali),
posiadanie dobrze zorganizowanych systemów dystrybucji czy wytwarzanie zróżnicowanych produktów. Uznano także, że z dominacją możemy mieć do czynienia
w przypadku, gdy konsument jest uzależniony od jednego tylko dostawcy określonych produktów lub usług, który – ze względu na znaczenie tych dóbr – staje

21
22

Bellamy…, s. 610.
Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community
competition law (Dz. Urz. WE C 372 z 9.12.1997 r., s. 5).
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się dla niego jedynym możliwym partnerem handlowym. Przy ustalaniu istnienia
pozycji dominującej istotne znaczenie ma także charakter zachowań potencjalnego dominanta. O posiadaniu silnej (dominującej) pozycji świadczy chociażby
możliwość osłabiania lub eliminowania kłopotliwych konkurentów przez danego
przedsiębiorcę, a nawet niekiedy subiektywne przekonanie samego przedsiębiorcy
o własnej sile rynkowej wynikające np. z treści dokumentów firmy.23
Wielkość przedsiębiorcy
Czynnikiem decydującym o stosowaniu art. 82 TWE jest siła rynkowa, a nie
wielkość przedsiębiorcy. Również inne kryteria, takie jak: rozległość oferty produktowej, wielkość sprzedaży czy zyskowność nie są same w sobie wyznacznikami
dominacji rynkowej.24 W sytuacjach, w których rynek określony zostanie bardzo
wąsko, nawet mali przedsiębiorcy mogą się okazać winnymi nadużywania pozycji
dominującej.25
Konieczność dokonywania ustaleń w konkretnej sprawie
Posiadanie pozycji dominującej nie może być z zasady uznane za okoliczność
ustaloną raz na zawsze, ponieważ sytuacja na rynku może ulegać zmianom.
Oznacza to, że Komisja jest zobowiązana do ustalania siły rynkowej przedsiębiorcy
– sprawdzania, czy posiada on pozycję dominującą na rynku w odniesieniu do
każdej prowadzonej sprawy. W tym celu konieczne jest każdorazowe ustalanie
rynku właściwego w sprawie i analiza panujących na nim warunków konkurencji
w okresie, którego dotyczy prowadzone postępowanie.26

2.3. Pojęcie znaczna część rynku
Posiadanie pozycji dominującej przez przedsiębiorcę nie jest przesłanką wystarczającą do zastosowania w rozpatrywanej sprawie art. 82 TWE. Kolejną okolicznością, której istnienie należy wykazać jest odniesienie tej pozycji do wspólnego
rynku. Jeżeli bowiem owa pozycja dominująca nie dotyczy całości lub znacznej
części wspólnego rynku, zakaz jej nadużywania określony w art. 82 TWE nie
obowiązuje.
23
24
25
26
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Nie ma oczywiście problemu w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą na całym wspólnym rynku. Wątpliwości dotyczą natomiast znaczenia terminu znaczna część rynku, w szczególności, jeżeli nie chodzi o znaczną
część całego rynku wspólnotowego, ale o rynek obejmujący mniejszy obszar. Na
wstępie trzeba podkreślić, że pojęcie znacznej części rynku nie może być rozpatrywane wyłącznie w aspekcie geograficznym, ponieważ znaczna część to nie to
samo co np. relatywnie duży (pod względem rozmiarów) obszar. W konsekwencji
jest bardzo prawdopodobne, że każde państwo członkowskie z osobna mogłoby
być uznane za znaczną część rynku na potrzeby zastosowania art. 82 TWE. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdzie mamy do czynienia z przedsiębiorstwem,
któremu państwo przyznało monopol prawny. W orzecznictwie wspólnotowym
nie ustalono żadnego progu procentowego odnoszącego się do obszaru wspólnego rynku, powyżej którego można byłoby uznać, że mamy do czynienia z jego
znaczną częścią. Kryterium to ma bowiem bardzo indywidualny charakter i musi
być osobno rozpatrywane w każdej kolejnej sprawie.27

2.4. Wspólna (kolektywna) pozycja dominująca
Przepis art. 82 TWE znajduje zastosowanie najczęściej w okolicznościach, kiedy
mamy do czynienia z dominacją jednego przedsiębiorcy. Jest to sytuacja, gdy
jeden samodzielny przedsiębiorca albo też grupa przedsiębiorców stanowiących
jeden organizm gospodarczy (przedsiębiorcy powiązani relacjami dominacji i zależności) posiada pozycję dominującą na całym lub znacznej części wspólnego
rynku. Możliwe jest jednak również występowanie tzw. wspólnej (kolektywnej)
pozycji dominującej, gdzie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców ma
taką pozycję na rynku.28 Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy: 1) niewielka
liczba przedsiębiorców dokonuje większości obrotu na danym rynku właściwym
i równocześnie żaden z tych przedsiębiorców samodzielnie nie ma pozycji dominującej; 2) pomiędzy tymi przedsiębiorcami występują wystarczające powiązania
(jak np. porozumienia o współpracy, wymianie informacji), co daje im możliwość
wzajemnego wpływania na swoje zachowania rynkowe i ogranicza niezależność
każdego z nich; 3) liczne, występujące między tymi przedsiębiorcami współzależności powodują, że ich zachowania rynkowe są jednakowe tak, jakby stanowili
27
28

Wish.., s. 164.
Na temat kolektywnej pozycji dominującej patrz także: I. Taborska, Koncepcja kolektywnej
pozycji dominującej jako nowość w prawie polskim a uregulowania i orzecznictwo Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej Nr 5/2001, s. 9.
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oni jeden organizm gospodarczy.29

3. Nadużywanie pozycji dominującej
3.1. Pojęcie nadużywania i jego rodzaje
Przepis art. 82 TWE zakazuje przedsiębiorcom posiadającym pozycję dominującą
na rynku jej nadużywania, wymieniając równocześnie przykłady różnych zachowań rynkowych, które mogą być uznane za spełniające to kryterium. Katalog
zachowań będących przejawem nadużywania pozycji dominującej zawarty w art.
82 ma charakter otwarty – wyliczenie (podobnie jak w art. 81 ust. 1 TWE) jest
przykładowe, co oznacza, że również inne praktyki niż tu wymienione mogą być
uznane za przejaw nadużywania pozycji dominującej.
Jak już wspomniano, nie jest zabronione posiadanie przez przedsiębiorcę pozycji
dominującej na rynku. Równocześnie jednak na dominantach ciąży dodatkowa
odpowiedzialność – zobowiązanie do powstrzymania się od zachowań, które
mogłyby zakłócać konkurencję istniejącą na rynku. Odpowiedzialność dominanta
jest tym większa, im ma on silniejszą pozycję na rynku.30
Pojęcie nadużywania ma charakter obiektywny, co oznacza, że z nadużywaniem
pozycji dominującej możemy mieć do czynienia nawet, gdy dominant stosuje
antykonkurencyjne praktyki bez subiektywnego zamiaru szkodzenia konkurencji.
Do stwierdzenia naruszenia art. 82 TWE nie jest bowiem wymagane wykazanie,
że dominant miał zamiar (intencję) postąpić wbrew zakazowi zawartemu w tym
przepisie. Są wprawdzie pewne formy nadużyć, gdzie dowiedzenie istnienia zamiaru naruszenia po stronie przedsiębiorcy ma istotne znaczenie, nie jest to
jednak regułą.31
Praktyki będące przejawem nadużywania pozycji dominującej mogą być klasyfikowane na różne sposoby. Najprostszy jest podział na praktyki wymienione w art.
82 TWE (tzw. praktyki nazwane) i inne praktyki nie wskazane szczegółowo w tym
przepisie, ale spełniające przesłanki zawartej tu klauzuli generalnej (tzw. praktyki
nienazwane). Innym, często spotykanym podziałem jest rozróżnienie na praktyki
dotyczące cen (stosowanie cen nadmiernie wygórowanych albo cen poniżej kosz29
30
31
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tów, dyskryminacja cenowa, przyznawanie rabatów stałym klientom) oraz inne
formy nadużyć (odmowa dostawy, nadużycia związane z wykonywaniem praw
własności intelektualnej, narzucanie uciążliwych warunków umów, dyskryminacja).32 Możliwa jest również klasyfikacja praktyk z art. 82 TWE z uwzględnieniem
kryterium charakteru i celu antykonkurencyjnego zachowania przedsiębiorcy
posiadającego pozycję dominującą na rynku. Patrząc z tego punktu widzenia,
rozróżniamy: 1) praktyki eksploatacyjne, 2) praktyki antykonkurencyjne oraz
3) praktyki zagrażające jednolitości wspólnego rynku. Analizowanie rozmaitych
przejawów nadużywania pozycji dominującej według podanego tu kryterium
pozwala spojrzeć na antykonkurencyjne zachowania dominanta z jego perspektywy. Kryterium to nie tworzy precyzyjnych podziałów pomiędzy rożnymi formami
antykonkurencyjnych zachowań; może się zdarzać, że określona praktyka spełnia
zarazem cechy więcej niż jednej z wymienionych tu kategorii.33

3.2. Praktyki eksploatacyjne
Praktyki eksploatacyjne polegają na tym, że dominant podejmuje nieuczciwe lub
nieracjonalne działania w stosunku do podmiotów, które – ze względu na jego
silną pozycję rynkową – są od niego uzależnione, ponieważ dominant jest np.
jedynym dostawcą lub odbiorcą określonych produktów lub usług.34 Stosując
praktyki eksploatacyjne, przedsiębiorca dominujący może wykorzystywać swoją
uprzywilejowaną pozycję na rynku, np. ograniczać podaż (produkcję towarów),
aby doprowadzić do wzrostu cen.
Praktyki eksploatacyjne mogą dotyczyć narzucania nieuczciwych cen, ale nie tylko.
Bardzo trudno jest wykazać, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z ceną
nadmiernie wygórowaną będącą przejawem nadużywania pozycji dominującej zwłaszcza, że orzecznictwo wspólnotowe nie sprecyzowało, co oznacza to pojęcie. W tym
kontekście przepis art. 82 TWE jest stosowany przede wszystkim jako instrument
zakazujący antykonkurencyjnych nadużyć, które są szkodliwe dla istniejących konkurentów lub powstrzymują innych przedsiębiorców od wejścia na dany rynek.
Praktyki eksploatacyjne wiążą się z czerpaniem dodatkowych zysków przez monopolistę kosztem konsumentów. Monopolista nie musi – jak inni przedsiębior-

32
33
34
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cy działający w warunkach konkurencji – wprowadzać innowacji, ani zwiększać
efektywności, aby utrzymać lub umocnić swoją pozycję na rynku (dorównać
konkurentom lub nawet ich zdystansować). W niektórych przypadkach jednak
nieefektywnie działający monopolista może być oskarżony o łamanie zakazu
zawartego w art. 82 TWE, np. w sytuacji, gdy na skutek braku efektywności nie
zaspokaja popytu na określone produkty lub usługi.35
Równocześnie jednak w określonych warunkach, kiedy nie ma istotnych barier
wejścia na dany rynek, stosowanie praktyk eksploatacyjnych przez przedsiębiorcę posiadającego silną pozycję na tym rynku, może stanowić zachętę dla jego
potencjalnych konkurentów do podjęcia działalności na tym rynku.36

3.3. Praktyki antykonkurencyjne
Praktyki antykonkurencyjne to działania mające na celu w przyszłości ograniczyć
lub powstrzymać rozwój efektywnej konkurencji na wspólnym rynku lub jego
znacznej części poprzez wyeliminowanie aktualnych lub potencjalnych konkurentów.37 ETS potwierdził, że art. 82 TWE znajduje zastosowanie nie tylko do praktyk
eksploatacyjnych, ale także do nadużyć o charakterze antykonkurencyjnym.38
W wielu przypadkach antykonkurencyjne zachowania dominantów były skierowane
przeciwko przyszłym potencjalnym konkurentom, w szczególności na rynkach
do niedawna zmonopolizowanych. Przedsiębiorcy oskarżani o takie praktyki
bronią się argumentem, że po prostu konkurują. Granica pomiędzy opartą na
uczciwych zasadach konkurencją – do której prawa nie można odmówić przecież
przedsiębiorcom dominującym – a nadużywaniem uprzywilejowanej pozycji na
rynku bywa niekiedy trudna do ustalenia.39 Przedsiębiorca dominujący, który
wygrywa w uczciwej rywalizacji z konkurentem, ponieważ jest od niego bardziej
efektywny, nie może być oskarżany o naruszenie art. 82 TWE. Nie można bowiem
zabronić przedsiębiorcy – dominantowi, bądź nie – konkurowania efektywnością
i wydajnością. Jeżeli jednak przedsiębiorca dominujący podejmuje działania w celu
obrony swojej pozycji konkurencyjnej, działania te – by nie zostały uznane za
35 Wish..., s. 168-169.
36 Wish..., s. 167.
37 Bellamy..., s. 619.
38 Wyrok z 21.02.1973 r., Europemballage Corporation and Continental Can Cmpany Inc przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa 6-72, celex – 61972J0006).
39 Wish..., s. 169-170.
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sprzeczne z prawem – muszą być co najmniej oparte na kryterium efektywności
ekonomicznej i zbieżne z interesami konsumentów. Kwestionowane mogą być
zarówno działania godzące w obecną, jak i przyszłą konkurencję. Jednak, aby
orzec o nadużyciach zagrażających potencjalnej konkurencji, ryzyko ich wystąpienia musi być realne.40
Z orzecznictwa wspólnotowego wynika, że do stwierdzenia naruszenia art. 82 TWE
nie jest konieczne, aby nadużycie, dominacja i jej skutki występowały na tym samym
rynku, może się bowiem zdarzyć tak, że przedsiębiorca dominujący na jednym rynku
będzie próbował uzyskiwać z tego korzyści również na innych rynkach.41
Wiele rodzajów praktyk antykonkurencyjnych zostało uznanych za naruszające
art. 82 TWE; wśród nich wymienić można: praktyki szkodzące konkurencyjnej
strukturze rynku; tzw. sprzedaż wiązaną (gdzie uzależnia się możliwość nabycia
określonego produktu przez konsumenta od zakupu również innego produktu,
na który nie zgłasza on zapotrzebowania), odmowę dostaw (bez obiektywnego
uzasadnienia); odmowę dostępu do urządzeń lub infrastruktury, bez czego nie
jest możliwe świadczenie określonych usług przez konkurentów, a także przyznanie konkurentom dostępu do tych urządzeń lub infrastruktury na zasadach
dyskryminujących; praktyki cenowe wiążące klientów z jednym dostawcą lub
zmierzające do wyeliminowania konkurentów.42

3.4. Praktyki zagrażające jednolitości wspólnego rynku
Również nadużycia pozycji dominującej godzące bezpośrednio w jednolitość wspólnego rynku, takie jak np. ograniczenia importu mające służyć utrzymaniu silnej pozycji dominanta na określonym rynku, są zabronione na podstawie art. 82 TWE.

3.5. Kryteria ustalania
Zakaz nadużywania pozycji dominującej zawarty w art. 82 TWE ma charakter
bezwzględny, co oznacza, że nie istnieją żadne przesłanki usprawiedliwiające
naruszenie tego zakazu (jak np. w przypadku art. 81 ust. 3 TWE, który zawiera
wyłączenia spod zakazu zawartego w art. 81 ust. 1). Co więcej, naruszenie za40
41
42
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kazu może powodować poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy, który się tego
dopuścił. Dlatego ważne jest, aby wspólnotowe organy orzekające rozstrzygały
sprawy naruszeń art. 82 TWE, opierając się na jasnych kryteriach. Ustalenie
bowiem granicy pomiędzy dozwolonym przejawem rywalizacji konkurentów, a naruszeniem prawa konkurencji – jak już wyżej wspomniano – bywa trudne.
Komisja i sądy wspólnotowe, aby ustalić rzeczywisty stan rzeczy, posługują się
dwoma instrumentami, są to: 1) obiektywne uzasadnienie zachowania przedsiębiorcy oraz 2) zasada proporcjonalności.
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1. Zasady wynikające z Traktatu
Przepis art. 83 TWE zawiera upoważnienie dla Rady do wydania rozporządzeń
lub dyrektyw niezbędnych do stosowania reguł określonych w art. 81 i 82 TWE.
Równocześnie jednak art. 84 TWE stanowi, że do czasu wydania wspomnianych
aktów przez Radę to władze państw członkowskich będą orzekać o dopuszczalności porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk oraz o nadużywaniu pozycji
dominującej na wspólnym rynku zgodnie z prawem krajowym i z postanowieniami
art. 81 – w szczególności ust. 3 – i art. 82 TWE.
Z zastrzeżeniem zasady określonej w art. 84 TWE, na podstawie art. 85 TWE na
Komisję Europejską nałożono odpowiedzialność za zapewnienie stosowania reguł
konkurencji z art. 81 i 82 TWE. Postanowiono, że Komisja będzie prowadziła
postępowania w sprawach, w których istnieje podejrzenie naruszenia tych reguł.
Postępowanie takie – na podstawie art. 85 TWE – może być wszczęte zarówno na
wniosek zgłoszony przez państwo członkowskie, jak i z własnej inicjatywy Komisji.
Przy prowadzeniu postępowań Komisja powinna współpracować z kompetentnymi
organami państw członkowskich, a w razie stwierdzenia naruszenia Komisja może
zaproponować środki niezbędne do położenia mu kresu. Jeżeli naruszenie nie
zostanie zaniechane, Komisja wyda decyzję stwierdzającą istnieni takiego naruszenia, w której uzasadnia swoje stanowisko. Komisja może następnie opublikować
swoją decyzję i upoważnić państwo członkowskie do podjęcia działań niezbędnych
do zaradzenia tej sytuacji (zaniechania naruszeń). Warunki i szczegóły dotyczące
środków podejmowanych przez państwo członkowskie ustali sama Komisja.
Co do zasady – do czasu wydania przez Radę aktów wykonawczych, o których
mowa w art. 83 TWE – wspólnotowe reguły konkurencji zawarte w art. 81 i 82
TWE stosowane były przez państwa członkowskie.1 Sytuacja taka istniała do czasu
wydania rozporządzenia Nr 17 z 1962 r. – pierwszego rozporządzenia dotyczącego stosowania art. 85 i 86 (obecnie: art. 81 i 82) Traktatu. Jednak mimo obowiązywania tego rozporządzenia i innych przepisów implementujących wydanych
na podstawie art. 83 TWE, reguła zawarta w art. 84 TWE obowiązywała nadal,
choć w ograniczonym zakresie. Stało się tak, ponieważ rozporządzenie Nr 17 nie
zastąpiło całkowicie władzą Komisji uprawnień państw członkowskich wynikających
z art. 84 TWE. Przepis art. 9 ust. 3 rozporządzenia Nr 17 stanowił, że dopóki
Komisja nie wszczęła postępowania, państwa członkowskie są właściwe – zgodnie
z art. 84 – do stosowania art. 81 ust. 1 i 82 TWE. Z przepisu tego wynikało
1

Bellamy..., s. 34.

70

IV. Do wydania rozporządzenia Nr 17

jednak, że ta jurysdykcja państw członkowskich była ograniczona w czasie (tzn.
występowała wyłącznie do momentu wszczęcia postępowania przez Komisję) oraz
w zakresie przedmiotowym (bo nie dotyczyła wyłączeń na podstawie art. 81 ust. 3
TWE, w tym zakresie wyłączne kompetencje miała Komisja).2 Ponadto jurysdykcja
ta może być przywrócona państwu członkowskiemu np. w przypadku, gdy Komisja
zamknie postępowanie bez wydawania decyzji stwierdzającej naruszenie.3

2. Rozporządzenie Nr 17 i inne wydane na podstawie art. 83 TWE
Przepis art. 83 stanowi, co następuje:
1. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji
z Parlamentem Europejskim, wydaje rozporządzenia lub dyrektywy w celu
zastosowania zasad ustanowionych w artykułach 81 i 82.
2. Przepisy, o których mowa w ustępie 1, mają na celu w szczególności:
a. zapewnienie poszanowania zakazów ustanowionych w artykule 81 ustęp
1 i w artykule 82 przez wprowadzenie grzywien i okresowych kar pieniężnych,
b. ustanowienie szczegółowych zasad stosowania artykułu 81 ustęp 3, przy
uwzględnieniu potrzeby, z jednej strony zapewnienia skutecznego nadzoru, a z drugiej – uproszczenia w największym możliwym stopniu kontroli
administracyjnej,
c. określenie, w razie potrzeby, w różnych gałęziach gospodarki, zakresu
postanowień artykułów 81 i 82,
d. określenie roli Komisji i Trybunału Sprawiedliwości w stosowaniu postanowień określonych w niniejszym ustępie,
e. określenie relacji między ustawodawstwami krajowymi – z jednej strony
a postanowieniami niniejszej sekcji oraz przepisami przyjętymi w zastosowaniu niniejszego artykułu – z drugiej strony.4
2

Analogiczne postanowienia zawarto w rozporządzeniach implementujących dotyczących
transportu, o których jest mowa poniżej, mimo że przepisy te nie odnoszą się wprost do
art. 84 TWE.
3 C.S. Kerse, EC antitrust procedure, London 1998, s. 36.
4 Tłumaczenie wg bazy tłumaczeń aktów prawnych UE – www2.ukie.gov.pl.
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Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 83 TWE Rada wydała m.in. rozporządzenie Nr 17, które zawiera przepisy o charakterze ogólnym, na podstawie
których Komisja podejmowała większość działań związanych ze stosowaniem
wspólnotowego prawa konkurencji. Reguły te nie dotyczyły jednak sektora transportu5, bowiem w odniesieniu do niego Rada wydała odrębne rozporządzenia6;
były to: 1) rozporządzenie Nr 1017/68 dotyczące transportu kolejowego, drogowego i wodnego śródlądowego7; 2) rozporządzenie Nr 4056/86 dotyczące
transportu morskiego8; 3) rozporządzenie Nr 3975/87 dotyczące transportu
powietrznego.9 Do każdego z wymienionych rozporządzeń Rady dotyczących
implementacji reguł zawartych w art. 81 i 82 TWE – zgodnie z upoważnieniami
w nich zawartymi – zostały wydane przez Komisję szczegółowe rozporządzenia
proceduralne. W przypadku rozporządzenia Rady Nr 17 odpowiednim aktem
wykonawczym było rozporządzenie Komisji Nr 3385/94 w sprawie formy, treści i innych szczegółów dotyczących wniosków i zgłoszeń dokonywanych na
podstawie Rozporządzenia Nr 1710 oraz rozporządzenie Komisji Nr 2842/98
w sprawie wysłuchania stron w niektórych postępowaniach prowadzonych na
podstawie art. 81 i 82 TWE,11 a w przypadku ww. rozporządzeń Rady dotyczących transportu – rozporządzenie Komisji Nr 2843/98 w sprawie formy,
zawartości i innych szczegółów wniosków i zgłoszeń w sprawach konkurencji
w transporcie.12 Niezwykle ważne było, aby Komisja, rozpatrując konkretną
sprawę, działała w oparciu o właściwe rozporządzenie implementujące i właściwe rozporządzenie proceduralne, w przeciwnym bowiem przypadku argument
uchybień formalnych mógł być podnoszony w postępowaniu odwoławczym
przed sądami wspólnotowymi.13

5

6

7
8
9
10
11
12
13
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Rozporządzenie Rady Nr 141/62 (Dz. Urz. WE Nr 124 z 28.11.1962 r., s. 2751) – zmienione rozporządzeniami Nr 165/65 i 1002/67 – wyłączyło stosowanie rozporządzenia Nr 17
w stosunku do sektora transportu w związku ze wspólną polityką transportową WE.
W przypadku jednak rozporządzeń Rady Nr 1017/68 i 4056/86 jako podstawa ich wydania podane są również inne przepisy Traktatu. Chodzi o art. 75 (obecny art. 71), który
zawiera delegację dla Rady do określenia reguł związanych z wdrażaniem wspólnej polityki
transportowej.
Dz. Urz. WE L 175 z 23.07.1968 r., s. 1.
Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1986 r., s. 4.
Dz. Urz. WE L 374 z 31.12.1987 r., s. 1.
Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1994 r., s. 28.
Dz. Urz. WE L 354 z 30.12.1998 r., s. 18.
Dz. Urz. WE L 354 z 30.12.1998 r., s. 22.
Wish..., s. 138-139.

IV. Do wydania rozporządzenia Nr 17

Jak już wspomniano, rozporządzenie Nr 17 było podstawowym instrumentem
w rękach Komisji jako organu odpowiedzialnego za stosowanie art. 81 i 82
TWE. Rozporządzenie to ustanowiło tryb, w którym Komisja wydawała decyzje
nakazujące zaniechania naruszeń wspólnotowego prawa konkurencji, udzielające
tzw. wyłączeń indywidualnych na podstawie art. 81 ust. 3 TWE oraz decyzje
stwierdzające brak podstaw do podjęcia działań w sprawie naruszenia art. 81 lub
82 TWE (tzw. atesty negatywne). W trybie tego rozporządzenia przedsiębiorcy
zgłaszali do Komisji zawierane porozumienia, tu wreszcie określony był podział
kompetencji (właściwość) pomiędzy Komisją i władzami państw członkowskich.
Przepisy rozporządzenia Nr 17 przyznały Komisji uprawnienie do zwracania się
do przedsiębiorców z żądaniem informacji niezbędnych w celu realizacji jej zadań,
przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców, nakładania grzywien i okresowych
płatności karnych za naruszanie wspólnotowych reguł konkurencji z art. 81 i 82
TWE, a także za brak współpracy z Komisją prowadzącą postępowania w trybie
określonym tymże rozporządzeniem. Rozporządzenie nałożyło na Komisję obowiązki dochowywania określonych standardów proceduralnych w interesie przedsiębiorców angażowanych w prowadzone przez nią postępowania – obowiązek
wysłuchania stron i obowiązek zachowania tajemnicy służbowej w stosunku do
informacji uzyskanych w toku postępowania. Komisja została zobowiązana do
publikowania wydawanych decyzji, co jest zgodne z zasadą jawności rozstrzygnięć. W rozporządzeniu Nr 17 znalazły się wreszcie subdelegacje, których Rada
udzieliła Komisji, do wydania aktów wykonawczych, o których mowa powyżej.14
Dokonanie przez Radę subdelegacji własnych uprawnień wynikających z art. 82
TWE poprzez zamieszczenie w rozporządzeniu Nr 17 upoważnienia dla Komisji
do wydania wspomnianych rozporządzeń wykonawczych było kwestionowane
jako niedopuszczalne w postępowaniu przed ETS. Sąd ten jednoznacznie odrzucił
ten zarzut, wskazując, że w rozporządzeniach wykonawczych Komisja nie będzie
wprowadzała nowych reguł postępowania, a jedynie określi szczegółowe zasady
dotyczące konkretnych sytuacji przewidzianych w rozporządzeniu Nr 17 (wnioski,
zgłoszenia, wysłuchania). Zdaniem Sądu nie można zabronić Radzie, aby powierzyła Komisji uprawnienie do wydania rozporządzenia niezbędnego do wdrożenia
w życie reguł ustalonych przez Radę w wykonaniu jej zadań (w tym przypadku
zadań z art. 83 TWE). Przyjęcie przeciwnego stanowiska pozostawałoby bowiem
14

Chodzi o rozporządzenia dotyczące: 1) formy, treści i innych szczegółów dotyczących wniosków
o tzw. atest negatywny lub podjęcie postępowania w sprawie stwierdzenia naruszeń art. 81
lub 82 TWE, a także zgłoszeń o tzw. wyłączenia indywidualne; 2) wysłuchań uczestników
postępowania i osób trzecich. Rozporządzenia w tych sprawach zostały wydane przez Komisję
na podstawie upoważnienia zawartego w art. 24 rozporządzenia Rady Nr 17.
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w sprzeczności z art. 211 TWE (dawnym art. 155 Traktatu Rzymskiego), który
stanowi, że Komisja wykonuje kompetencje przyznane jej przez Radę w celu
wykonania przepisów przez nią ustanowionych.15
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 83 TWE Rada wydała także rozporządzenia upoważniające Komisję do wydania rozporządzeń o tzw. wyłączeniach grupowych.16 Są to: 1) rozporządzenie Rady Nr 2821/71 z 20.12.1971 r.
w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 TWE do grup porozumień, decyzji i praktyk
uzgodnionych;17 2) rozporządzenie Rady Nr 19/65 z 2.03.1965 r. w sprawie
stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień i praktyk
uzgodnionych, zmienione rozporządzeniem Nr 1215/1999 z 10.06.1999 r.18

15

Kerse..., s. 35-36; Wyrok z 15.07.1970 r., ACF Chemiefarma NV przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa 41/69, celex – 61969J0041), pkt 59-70.
16 Czyli wyłączeniach spod zakazu, o którym mowa w art. 81 ust. 1 TWE określonych kategorii
porozumień, decyzji związków przedsiębiorców i uzgodnionych praktyk, które spełniają przesłanki określone w art. 81 ust. 3 TWE. Patrz: rozdział II pkt 4.3, rozdział V pkt 1.1.
17 Dz. Urz. WE L 285 z 29.12.1971r., s. 46 (rozporządzenie to dotyczy porozumień horyzontalnych).
18 Dz. Urz. WE Nr 36, z 6.03.1965 r., s. 533; zm. Dz. Urz. WE L 148 z 15.06.1999, s. 1
(rozporządzenie dotyczy porozumień wertykalnych).
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V. Procedura według rozporządzenia Nr 17

1. Wszczęcie postępowania
1.1. Notyfikacja (zgłoszenie)
Prawo wspólnotowe nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku zgłaszania (notyfikowania) do Komisji porozumień, decyzji związków przedsiębiorców i uzgodnionych praktyk, jak również faktu posiadania pozycji dominującej.1 System
ochrony konkurencji, którego reguły proceduralne ustalono w rozporządzeniu
Nr 17, przewidywał jednak taką możliwość i z korzystaniem z niej wiązał określone
korzyści dla przedsiębiorców.
Pod pojęciem notyfikacji rozumiano procedurę, w której kopie porozumień zgodnie
z wymaganym formularzem przekazywano Komisji w celu uzyskania tzw. atestu
negatywnego lub wyłączenia indywidualnego.2 Notyfikowane mogły być zarówno
praktyki zakazane na podstawie art. 81 ust. 1 TWE (porozumienia ograniczające
konkurencję), jak i na podstawie art. 82 TWE (nadużywanie pozycji dominującej).
W praktyce jednak zgłoszenia dokonywane na podstawie art. 82 TWE zdarzały
się znacznie rzadziej, ponieważ zakaz zawarty w tym przepisie ma charakter
bezwzględny – nie jest możliwe uzyskanie wyłączenia spod tego zakazu, jak to
się dzieje w przypadku art. 81 TWE (art. 81 ust. 3 przewiduje wyłączenia spod
zakazu zawartego w art. 81 ust. 1).3
Wniosek o atest negatywny oraz zgłoszenie dotyczące wyłączenia indywidualnego na
podstawie art. 81 TWE powinny być dokonane w sposób opisany w formularzu A/B
(który stanowił załącznik do rozporządzenia Nr 3385/944). W przypadku wniosku
o atest negatywny na podstawie art. 82 TWE nie było takich bezwzględnych wymogów formalnych, choć zalecano wykorzystanie posiłkowo formularza A/B.5
1

2
3
4
5

Oznacza to, że system ochrony konkurencji przed antykonkurencyjnymi praktykami przedsiębiorców ustalony w art. 81 i 82 TWE i rozporządzeniu Nr 17 różnił się co do zasady od systemu
ochrony konkurencji przed antykonkurencyjnymi koncentracjami przedsiębiorców, określonego
w rozporządzeniu Nr 4064/89, który to system jako zasadę ustanawiał obligatoryjne zgłaszanie planowanych przez przedsiębiorców koncentracji na etapie zamiaru ich dokonania w celu
uzyskania zgody Komisji. Bez uzyskania takiej zgody albo bezskutecznego upływu terminu,
w którym zgoda taka powinna być wydana, koncentracja nie mogła być dokonana. Jeżeli
chodzi o koncentracje, reguły te zostały utrzymane w nowym rozporządzeniu Nr 139/2004
dotyczącym kontroli koncentracji przedsiębiorców (które z dniem 1 maja 2004 r. zastąpiło ww.
rozporządzenie Nr 4064/89).
Kerse..., s. 54.
Kerse..., s. 55.
Patrz: rozdział IV pkt 2.
Kerse..., s. 56.
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W większości przypadków przedsiębiorcy dokonywali zgłoszeń alternatywnych,
wnioskując o atest negatywny albo wyłączenie indywidualne. W przypadku postępowania na podstawie notyfikacji Komisja nie była zobligowana do przeprowadzania całej sformalizowanej procedury postępowania, jeżeli zmierzała do
wydania rozstrzygnięcia zgodnego z wnioskiem (wydania atestu negatywnego
albo udzielenia wyłączenia).6
W przypadkach wielu notyfikacji Komisja nie wydawała formalnej decyzji kończącej
postępowanie w sprawie, a jedynie rozstrzygnięcie o charakterze nieformalnym, tzw.
comfort letter, w którym przedstawiała swoje stanowisko dotyczące rozpatrywanej
sprawy,7 np. oświadczając, że dana praktyka jej zdaniem nie narusza art. 81 ust.
1 ani art. 82 TWE (w przypadku wniosku o atest negatywny) albo, że wprawdzie
mamy do czynienia z naruszeniem art. 81 ust. 1 TWE, lecz spełnione są przesłanki
wyłączenia z art. 81 ust. 3 TWE (w przypadku wniosku o wyłączenie indywidualne).8
Jednak ustalenia Komisji zawarte w comfort letters nie miały mocy wiążącej równej
decyzji, co do zasady comfort letters nie wiązały sądów krajowych.9
6

W przeciwnym wypadku konieczne było przedstawienie przedsiębiorcy zarzutów, wysłuchanie
go i skonsultowanie Komitetu Doradczego do spraw Praktyk Ograniczających Konkurencję
i Pozycji Dominujących, czyli przeprowadzenie zwykłej procedury, jak w przypadku naruszeń
art. 81 lub 82 TWE.
7 Nie przewidziano wyraźnej podstawy prawnej pozwalającej Komisji kończyć postępowania,
wydając nieformalne comfort letters, tym niemniej wieloletnia praktyka orzecznicza Komisji
wskazuje, że był to często wykorzystywany w praktyce sposób kończenia postępowań. – Wish...,
s. 217.
Więcej na ten temat w niniejszym rozdziale pkt 4.3.
8 Komisja nie mogła wydać comfort letter, jeżeli zamierzała stwierdzić naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji, instrumentu tego nie wykorzystywano również w sytuacji, gdy Komisja
chciała zaprezentować swoje stanowisko odnoszące się do konkretnej praktyki, kreując niejako
politykę ochrony konkurencji. Jednak – wobec czasochłonności i sformalizowania postępowania
prowadzonego przez Komisję – dla wielu przedsiębiorców rozpatrzenie ich sprawy poprzez
wydanie comfort letter było rozwiązaniem satysfakcjonującym. Wiązały się z tym bowiem
następujące korzyści: 1) comfort letters wydawano stosunkowo szybko (procedura była mniej
sformalizowana); 2) procedura zakładała upublicznianie informacji dotyczących przedsięwzięcia
w mniejszym zakresie niż zazwyczaj (Komisja nie zawsze publikowała informację o zamiarze
wydania comfort letter w Dzienniku Urzędowym WE); 3) comfort letter nie mógł być zaskarżony
przez zainteresowane podmioty do Sądu Pierwszej Instancji, nie był bowiem decyzją, od której
przysługiwało odwołanie. Z drugiej strony jednak comfort letter nie dawał przedsiębiorcom
bezpieczeństwa prawnego porównywalnego z decyzją o wyłączeniu indywidualnym. – Dealing
with the Commission. Notifications, complaints, inspections and fact-finding powers under
Articles 85 and 86 of the EEC Treaty, Brusslels, Luxemburg 1997, s. 60.
9 Fakt nieposiadania przez comfort letters mocy wiążącej równej decyzji Komisji stanowił pe-
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Atest negatywny
Podstawą do wydania atestu negatywnego był art. 2 rozporządzenia Nr 17.
Przepis ten przewidywał, iż Komisja może, na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców lub związków przedsiębiorców stwierdzić, że według znanych jej okoliczności nie ma ona podstaw do podejmowania działań na podstawie art. 81 ust.
1 lub 82 TWE w stosunku do określonego porozumienia, decyzji lub uzgodnionej
praktyki.
Oznacza to, że atest negatywny mógł być wydany w przypadku, gdy określona
praktyka nie spełniała w ogóle przesłanek art. 81 ust. 1 lub 82 TWE (nie było
podstaw do zastosowania do niej zakazów zawartych w tych przepisach), np. nie
nastąpiło ograniczenie lub zakłócenie konkurencji we Wspólnocie, nie została
spełniona przesłanka wpływu na handel między państwami członkowskimi, stronami porozumienia nie byli samodzielni przedsiębiorcy (porozumienie w ramach
grupy kapitałowej).10
Konieczne jest odróżnienie atestu negatywnego od wyłączenia. Wyłączenie nie
mogło być udzielone w przypadku, gdy określone porozumienie w ogóle nie
podlegało pod zakaz z art. 81 ust. 1 TWE. W takiej sytuacji możliwe było jedynie
wydanie atestu negatywnego (praktyka w ogóle nie spełniała przesłanek zakazu).
Komisja mogła udzielić wyłączenia na podstawie art. 81 ust. 3 TWE w sytuacji,
gdy porozumienie co do zasady podlegało wprawdzie pod zakaz z art. 81 ust. 1
TWE, jednak w konkretnym przypadku spełnione zostały przesłanki wyłączenia
określone właśnie w art. 81 ust. 3 TWE.
wien problem dla przedsiębiorców, ponieważ wydawanie takich dokumentów zamiast decyzji
było dla nich mniej korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego (sąd krajowy
nie uznawał za wiążące ustaleń zawartych w comfort letter), tym niemniej przedsiębiorcy
zgadzali się na taki sposób kończenia postępowań, ponieważ zależało im na szybszym załatwieniu sprawy i poznaniu stanowiska Komisji. Od momentu, kiedy zaczyna się stosować
rozporządzenie Nr 1/2003 (1.05.2004 r.) wspomniany problem przestaje istnieć, gdyż
nowy system zastępuje notyfikacje do Komisji zasadą bezpośredniego stosowania art. 81
ust. 3 TWE przez sądy krajowe i krajowe organy antymonopolowe. Więcej na ten temat
w rozdziale IX.
10 Trzeba jednak podkreślić, że atest negatywny nie zapewniał w pełni bezpieczeństwa prawnego
(pewności prawnej) przedsiębiorcom, którym go udzielono, ponieważ: 1) na skutek zmiany okoliczności dana praktyka rynkowa nie podlegająca pod zakazy określone w art. 81 lub 82 TWE mogła
zacząć im podlegać (np. na skutek zwiększenia się udziału w rynku stosującego ją przedsiębiorcy);
2) wydanie atestu negatywnego nie wyłączało możliwości oceny danej praktyki z punktu widzenia
– surowszego niekiedy niż wspólnotowe – krajowego prawa konkurencji – Wish..., s. 230.
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Wystąpienie z wnioskiem o wydanie atestu negatywnego nie chroniło przedsiębiorcy przed możliwością wymierzenia kary przez Komisję, jeżeli w toku postępowania zostałoby ustalone, że wdanie atestu negatywnego nie jest zasadne,
ponieważ zgłoszona praktyka podlegała pod zakazy określone w Traktacie (art.
81 lub 82 TWE).
Nie każdy pozytywnie rozpatrzony wniosek o atest negatywny prowadził do wydania formalnej decyzji przez Komisję; była ona bowiem zobowiązana do wydania
takiej decyzji w przypadku konieczności rozwiązania istotnego problemu dotyczącego interpretacji obowiązujących przepisów.11 W pozostałych przypadkach
postępowanie często kończyło się w sposób mniej sformalizowany, czyli poprzez
wydanie tzw. comfort letter, który – jak już wspomniano – nie miał mocy prawnej
formalnej decyzji Komisji.
Wyłączenie indywidualne
Na podstawie rozporządzenia Nr 17 Komisja Europejska miała wyłączną kompetencję do udzielania wyłączeń indywidualnych na podstawie art. 81 ust. 3
TWE.12 Jak już wspomniano przedsiębiorcy nie byli zobowiązani do zgłaszania
Komisji zawieranych porozumień,13 jednak dokonanie zgłoszenia było co do zasady14 warunkiem koniecznym otrzymania wyłączenia.15 Zgodnie z art. 4 ust. 1
11
12

Par. A.II.1 formularza A/B.
Reguła ta powodowała istotne problemy związane w szczególności ze stosowaniem prawa
wspólnotowego przez sądy krajowe państw członkowskich. Sądy te mogły bowiem samodzielnie
ocenić, czy dane porozumienie spełnia przesłanki zakazu z art. 81 ust. 1 TWE, ewentualnie
– czy podlega wyłączeniu na podstawie rozporządzenia dotyczącego wyłączeń grupowych.
Nie mogły one natomiast samodzielnie ocenić, czy udzielenie wyłączenia indywidualnego na
podstawie art. 81 ust. 3 TWE było w danym przypadku dopuszczalne. Problem ten został
rozwiązany na gruncie obowiązującego od 1 maja 2004 r. rozporządzenia Nr 1/2003 w sprawie
stosowania reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, które przyznaje sądom
krajowym i krajowym organom antymonopolowym kompetencję do stosowania również art.
81 ust. 3 TWE.
13 Dotyczyło to również sytuacji, gdy porozumienia te naruszały zakaz zawarty w art. 81 ust. 1
TWE, co oznaczało, że mogły stać się przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisję,
a uczestniczący w nich przedsiębiorcy mogli zostać ukarani na podstawie decyzji Komisji.
14 Wyjątkiem są porozumienia, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Nr 17. Patrz:
w niniejszym rozdziale przypis 17 oraz rozdział II pkt 4.3.
15 Jak już wspomniano (patrz: rozdział III), mimo że możliwe było wystąpienie z wnioskiem
o atest negatywny w związku ze stosowaniem art. 82 TWE, nie było możliwe wnioskowanie
o wyłączenie indywidualne na podstawie tego przepisu. Dzieje się tak, ponieważ art. 82
TWE nie przewiduje żadnych wyłączeń (wyjątków) spod zawartego tam zakazu.
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rozporządzenia Nr 17 do czasu dokonania zgłoszenia (notyfikacji) żadna decyzja
dotycząca zastosowania art. 81 ust. 3 TWE nie mogła zostać podjęta. Reguła ta
dotyczyła wyłączeń indywidualnych, nie odnosi się ona natomiast do wyłączeń
grupowych udzielanych bezpośrednio (tj. niejako automatycznie, bez wymogu
uprzedniej notyfikacji) na podstawie rozporządzeń Komisji (tzw. rozporządzenia
o wyłączeniach grupowych)16, jak również nie dotyczyła porozumień określonych
w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Nr 17.17
Przepisy nie przewidywały żadnych terminów na dokonywanie notyfikacji, co
oznacza, że zgłoszenie danej praktyki do Komisji w celu uzyskania wyłączenia
indywidualnego mogło być dokonane w każdym czasie. Obowiązek wykazania, że
w danym przypadku udzielenie wyłączenia jest zasadne (są spełnione przesłanki
art. 81 ust. 3 TWE) ciążył na przedsiębiorcy, który ubiegał się o to wyłączenie.
Jednak mimo braku obowiązku notyfikowania zawieranych porozumień i zobowiązaniach ciążących na przedsiębiorcy w związku z dokonaniem notyfikacji
(wykazywanie zasadności notyfikacji), przedsiębiorcy zgłaszali Komisji zawierane
porozumienia, ponieważ z faktem dokonania zgłoszenia przepisy rozporządzenia
wiązały określone korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim – co już wspomniano – dokonanie notyfikacji umożliwiało uzyskanie wyłączenia określonego
porozumienia spod zakazu, o którym mowa w art. 81 ust. 1 TWE. Włączone
porozumienie mogło być stosowane bez obawy, że zostanie unieważnione przez
sąd krajowy państwa członkowskiego UE na podstawie art. 81 ust. 2 TWE. Ponadto notyfikacja porozumienia uniemożliwiała wymierzenie kary przez Komisję
za stosowanie tego porozumienia od momentu jej dokonania. Zgodnie z art. 15
ust. 5 rozporządzenia Nr 17 kara pieniężna nie mogła być nałożona za działania,
które podjęto po dokonaniu zgłoszenia do Komisji, a przed wydaniem decyzji
16

Z nieco inną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku niektórych rozporządzeń o wyłączeniach grupowych, które przewidywały tzw. procedurę sprzeciwu. Jeżeli określone porozumienie
zawierało tzw. szare klauzule (tzn. klauzule, które w zależności od okoliczności konkretnej
sprawy mogą być uznane za ograniczające konkurencję, bądź też nie) należało je notyfikować
do Komisji. Uproszczenie polegało na tym, że w przypadku gdy Komisja nie zgłosiła sprzeciwu w ciągu sześciu miesięcy od notyfikacji, uznawano, że wyłączenie niejako automatycznie
zostało udzielone – Dealing with the Commission..., s. 15.
17 Przepis art. 4 ust. 2 rozporządzenia Nr 17 określał cztery rodzaje porozumień, które nie podlegały pod ogólną regułę określoną w art. 4 ust. 1. Porozumienia te mogły być notyfikowane
Komisji, a w przypadku wydania decyzji pozytywnej – mogły być objęte dobrodziejstwem wyłączenia już od momentu ich zawarcia (w odróżnieniu od pozostałych porozumień podlegających
art. 4 ust. 1, w przypadku których dobrodziejstwo wyłączenia nie mogło rozciągać się na okres
poprzedzający notyfikację – patrz art. 6 rozporządzenia Nr 17).
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Komisji na podstawie art. 81 ust. 3 TWE, oczywiście o ile mieściły się one w granicach działalności przedstawionej w zgłoszeniu.18 Równocześnie jednak art. 15
ust. 6 rozporządzenia Nr 17 wyłączał stosowanie wspomnianego art. 15 ust.
5 w przypadku, gdy Komisja poinformowała już danego przedsiębiorcę, że na
podstawie wstępnych ustaleń jej zdaniem spełnione są przesłanki art. 81 ust. 1
TWE i zastosowanie art. 81 ust. 3 TWE nie jest uzasadnione.19
Przepisy rozporządzenia Nr 17 przewidywały także odrębne reguły dotyczące
porozumień zawartych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia (tzw.
starych porozumień), jak również analogicznie – porozumień zawartych przed
dniem akcesji poszczególnych krajów do WE (tzw. porozumień akcesyjnych).20

1.2. Skarga
Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Nr 17 państwa członkowskie, jak również
osoby fizyczne lub prawne, które wykazały swój interes prawny, mogły wystąpić do
Komisji z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji. Komisja przyjmowała szeroką interpretację, jeżeli chodzi
o określenie kręgu uprawnionych do występowania o wszczęcie postępowania.
Do grupy tej zaliczano każdą osobę, która uwiarygodni, że ucierpiała (poniosła
szkodę) na skutek stosowania praktyk antykonkurencyjnych, w szczególności

18

Należy podkreślić, że zasada nienakładania kary wspomniana w art. 15 ust. 5 rozporządzenia Nr 17 znajdowała zastosowanie również w przypadku, gdy po rozpatrzeniu sprawy
Komisja odmówiła wydania decyzji o wyłączeniu indywidualnym. Działo się tak, ponieważ
decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 ust. 1 TWE i odmawiająca udzielenia wyłączenia
na podstawie art. 81 ust. 3 TWE była decyzją zapadającą w związku ze stosowaniem tego
przepisu.
19 Kerse..., s. 68-69.
20 W przypadku tzw. starych porozumień i tzw. porozumień akcesyjnych przewidziano reguły
przejściowe, które pozwalały dostosować porozumienia funkcjonujące na danym rynku
krajowym, zanim rozporządzenie Nr 17 zaczęło obowiązywać w odniesieniu do tego rynku
do wymogów wynikających z tego rozporządzenia. I tak, jeżeli porozumienia takie zostały
zgłoszone Komisji w wyznaczonym (w przepisach) terminie i nie spełniały warunków art.
81 ust. 3 TWE, ale przedsiębiorcy nie realizowali już tych porozumień albo zmienili je tak,
że nie były one już objęte zakazem z art. 81 ust. 1 TWE, bądź też podlegały wyłączeniu
na podstawie art. 81 ust. 3 TWE, Komisja mogła orzec o ważności i stosowalności (nie
podleganiu pod zakaz z art. 81 ust. 1 TWE) tych porozumień z mocą wsteczną. Ponadto
porozumienia takie od czasu notyfikacji korzystały ze swego rodzaju domniemania ważności
i stosowalności, co nie odnosiło się do żadnych pozostałych porozumień.
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mogły to być: strony porozumienia, inne podmioty, które poniosły szkodę na
skutek porozumienia lub innej praktyki ograniczającej konkurencję, jak również
podmioty reprezentujące takie osoby, w tym organizacje konsumenckie,21 w niektórych przypadkach nawet konkurenci lub konsumenci.22
Obowiązujące przed 1 maja 2004 r. przepisy nie określały wymogów formalnych,
które powinna spełniać skarga składana do Komisji; konieczne było jednak ujawnienie tożsamości skarżącego oraz podpisanie skargi przez niego osobiście, bądź
przez jego pełnomocnika.23
Zgłaszający skargę do Komisji miał pewne uprawnienia w toku postępowania wszczętego na jego wniosek,24 wśród których należy wymienić prawo do bycia wysłuchanym
i prawo dostępu do akt sprawy. Zakres uprawnień skarżącego jest jednak znacznie
węższy niż zakres (analogicznych nawet) uprawnień strony postępowania.25
Na Komisji ciążył obowiązek swoistej czujności (duty of vigilance), co oznacza,
że Komisja musi przykładać należytą wagę do rozpatrywania wpływających do
niej skarg (nie może ich lekceważyć).26 Nie oznacza to jednak, że Komisja jest
zobowiązana wszczynać postępowania w każdej sprawie, która do niej wpłynie
i wydawać w każdym przypadku merytoryczne rozstrzygnięcie. Komisja działa
w interesie publicznym, co oznacza, że może ona decydować, które sprawy mają
charakter priorytetowy (ze względu na potrzebę ochrony interesu wspólnotowego)
i tylko w takich sprawach wszczyna postępowania.27
21 Dealing with the Commission..., s. 18.
22 Kerse..., s. 84.
23 Wish..., s. 240.
W rzeczywistości jednak skarga powinna zawierać szerszy zakres informacji o zarzucanym
naruszeniu tak, aby Komisja mogła łatwiej ocenić konkretną sytuację. A zatem informacje
zawarte w skardze powinny przede wszystkim: 1) określać kim jest skarżący oraz przedsiębiorcy,
którym zarzuca on naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji; 2) wykazywać, że skarżący
ma interes prawny we wniesieniu konkretnej skargi; 3) wykazywać, czy podobna skarga została
wniesiona również do innych organów (np. krajowych organów antymonopolowych) lub sądów
krajowych; 4) określać produkty lub usługi oraz rynek właściwy, którego dotyczy naruszenie;
5) określać, jakich działań skarżący oczekuje od Komisji (w szczególności w sytuacji, gdy
występuje o zastosowanie środków tymczasowych) – Dealing with the Commisson..., s. 18.
24 Oczywiście wyłączenie w sytuacji, gdy Komisja zdecydowała się wszcząć takie postępowanie.
25 Wish..., s. 240.
26 Jeżeli Komisja nie podejmie żadnych działań zmierzających do wyjaśnienia skargi albo bez
żadnego uzasadnienia odrzuci skargę, skarżący może wystąpić do sądu wspólnotowego ze
skargą na bezczynność Komisji na podstawie art. 232 TWE – Wish..., s. 240.
27 Wyrok z 18.09.1992 r., Automec Srl przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa T-24/90,
celex – 61990A0024), pkt 76.
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W przypadku, gdy Komisja nie zamierzała podjąć sprawy zgłoszonej w skardze,
informowała o tym skarżącego.28 Jeżeli skarżący podtrzymywał zarzuty (nalegał
na wszczęcie postępowania), Komisja mogła podtrzymać swoje stanowisko, wydając formalną decyzję w tej sprawie. Decyzja ta mogła być przedmiotem kontroli
sądów wspólnotowych.29
Prócz skarg wpływających do Komisji i rozpatrywanych w opisanym wyżej trybie,
Komisja otrzymywała również wiele skarg o charakterze nieformalnym, a nawet
anonimowych. Komisja traktowała je jak każde inne źródło informacji, co oznacza, że nie była zobowiązana analizować takich skarg zgodnie z opisaną wyżej
procedurą dotyczącą skarg zgłaszanych formalnie. Skargi były natomiast istotnym
źródłem informacji dla Komisji.30

1.3. Ex officio
Komisja mogła również podejmować działania z własnej inicjatywy (z urzędu), kiedy
korzystając z różnych dostępnych jej źródeł informacji (w tym np. nieformalnych skarg,
informacji prasowych), dowiedziała się o prawdopodobnym naruszeniu wspólnotowego prawa konkurencji.31 Dotyczyło to w szczególności sytuacji, kiedy przedsiębiorcy stosujący antykonkurencyjne praktyki próbowali ukryć ten fakt przed Komisją.
W takich przypadkach Komisja także często wykorzystywała element zaskoczenia.
Przedsiębiorca mógł dowiedzieć się o prowadzonym postępowaniu w momencie
otrzymania listu z żądaniem informacji od Komisji, a nawet w związku z rozpoczęciem
niezapowiedzianej kontroli przez inspektorów Komisji.32

28

W takim przypadku Komisja wysyłała tzw. Article 6 letter, podstawą działania był tu bowiem
art. 6 rozporządzenia Nr 2842/98 (patrz: rozdział IV pkt 2). Jeżeli Komisja nie dopełniła
tego obowiązku, skarżący mógł wystąpić do sądu wspólnotowego ze skargą na bezczynność
Komisji na podstawie art. 232 TWE.
29 W rozporządzeniu Nr 17, jak również w innych przepisach nie było wyraźnej podstawy prawnej do wydawania przez Komisję decyzji odrzucającej skargę. Możliwość wydawania takiej
decyzji i tym samym zamykania sprawy wynika z orzecznictwa ETS. Zdaniem Sądu decyzja
taka nie miała charakteru wstępnego ani przygotowawczego, ale jej wydanie następowało
na ostatnim etapie postępowania – potem nie wydawano już żadnej innej decyzji w danej
sprawie – Kerse..., s. 97.
30 Dealing with the Commission..., s. 18; Kerse…, s. 86.
31 Ritter..., s. 830.
32 Dealing with the Commission..., s. 19.
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1.4. Formalne wszczęcie postępowania
Jeżeli po przeprowadzeniu wstępnych czynności wyjaśniających Komisja dochodziła do wniosku, że w danej sprawie zasadne będzie wydanie formalnej decyzji,
konieczne stawało się formalne wszczęcie postępowania.33 O fakcie wszczęcia
postępowania Komisja powinna poinformować strony i skarżących (jeżeli postępowanie wszczęto w związku ze skargą).34 W toku postępowania zmierzającego
do wydania formalnej decyzji Komisja była zobowiązana do przestrzegania określonych wymogów proceduralnych, których niedopełnienie mogło skutkować
zakwestionowaniem jej decyzji przez sądy wspólnotowe.35
Jednak najistotniejszym – z punktu widzenia zagadnień kompetencyjnych poruszanych w dalszej części niniejszego opracowania – skutkiem wszczęcia postępowania
przez Komisję była utrata kompetencji do bezpośredniego stosowania art. 81 ust.
1 i 82 TWE przez krajowe organy antymonopolowe. Reguła ta wynikała z art. 9
ust. 3 rozporządzenia Nr 17, który stanowił, że organy państw członkowskich,
zgodnie z art. 84 TWE, są właściwe do stosowania art. 81 ust. 1 i 82 TWE do
czasu wszczęcia postępowania przez Komisję. Jednak mimo podjęcia sprawy przez
Komisję organy krajowe mogły stosować w danym przypadku krajowe prawo antymonopolowe, o ile nie prowadziło to do sprzeczności z prawem wspólnotowym.
Zasada utraty kompetencji przez organy krajowe nie dotyczyła sądów krajowych,
które mogły stosować art. 81 ust. 1 i 82 TWE nawet, gdy Komisja prowadziła
własne analogiczne postępowanie w tej samej sprawie.36
2. Postępowanie dowodowe
Celem postępowania dowodowego jest zebranie przez Komisję informacji niezbędnych do zastosowania w określonym przypadku art. 81 lub 82 TWE. Każda
33

Rozstrzygnięcie o wszczęciu postępowania nie jest jednak formalną decyzją, która podlega
badaniu przez sądy wspólnotowe.
34 Nie istniał jednak wymóg informowania bezpośrednio po wszczęciu postępowania. W zależności
od rodzaju sprawy taka informacja mogła dotrzeć do zainteresowanych w różnym momencie.
W przypadku postępowania w sprawie naruszenia art. 81 lub 82 TWE strony mogły być poinformowane o prowadzonym przeciwko nim postępowaniu dopiero w momencie przedstawienia
im zarzutów (wysłania tzw. statement of objections – odpowiednika postanowienia o przedstawieniu zarzutów). W przypadku postępowania o udzielenie wyłączenia indywidualnego lub
wydanie atestu negatywnego, momentem wszczęcia postępowania była publikacja informacji
o takim postępowaniu na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Nr 17.
35 Ritter..., s. 830.
36 Ritter..., s. 831.
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decyzja Komisji musi być poparta solidnymi dowodami, ponieważ w przeciwnym
przypadku mogłaby zostać zakwestionowana na etapie odwołania przez sądy
wspólnotowe.37
Komisja czerpie potrzebne jej informacje z różnych źródeł.38 Prócz tego w rozporządzeniu Nr 17 przewidziano szczegółowe uprawnienia dla Komisji do zdobywania
informacji potrzebnych jej w związku z prowadzonymi postępowaniami nawet wbrew
woli przedsiębiorców, którzy mogliby ich dostarczyć. Chodzi tu o: 1) prawo żądania
informacji (art. 11 rozporządzenia Nr 17) oraz 2) prawo przeprowadzania kontroli
u przedsiębiorców (art. 14 rozporządzenia Nr 17). Niekiedy do uprawnień tych
zalicza się także możliwość przeprowadzania postępowań wyjaśniających w określonych sektorach gospodarki.39
Szczególne znaczenie mają dla Komisji dowody na piśmie, ponieważ na tym
etapie postępowania40 nie ma ona uprawnienia do przyjmowania ustnych
zeznań pod przysięgą.41

37

38

39

40

41
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Należy podkreślić, że obowiązek rzetelnego uzasadniania (wskazywania dowodów stanowiących
podstawę rozstrzygnięcia) dotyczy nie tylko decyzji stwierdzających naruszenie wspólnotowych
reguł konkurencji (choć w ich przypadku jest to niezwykle istotne), ale dotyczył także np.
decyzji zawierających atest negatywny czy udzielających wyłączenia indywidualnego.
Informacje dostarczane są Komisji z własnej inicjatywy przez strony postępowań, skarżących,
osoby trzecie; innym źródłem informacji są media i różnego rodzaju opracowania, raporty,
dane statystyczne.
Podstawą prawną do przeprowadzania takich postępowań był art. 12 rozporządzenia Nr 17.
Komisja mogła przeprowadzić takie badanie, jeżeli zauważyła, że w danym sektorze gospodarki
zachodzą niepokojące zjawiska (takie jak ciągłe zmiany cen albo przeciwnie – niespotykana
stabilność cen, lub inne okoliczności wskazujące na możliwość ograniczenia lub zakłócenia konkurencji). W trakcie badania sektorowego mogły wyjść na jaw naruszenia wspólnotowych reguł
konkurencji dokonywane przez konkretnych przedsiębiorców, którym w konsekwencji mógł
być postawiony zarzut dopuszczenia się określonych naruszeń. Podczas badania sektorowego
Komisja mogła żądać niezbędnych informacji od wszystkich przedsiębiorców prowadzących
działalność w danym sektorze – Dealing with the Commission..., s. 19.
Po przedstawieniu zarzutów określonym przedsiębiorcom mogli oni ustosunkować się do
nich na piśmie, a następnie skorzystać z prawa złożenia ustnych wyjaśnień w procedurze tzw.
wysłuchania, która stanowi element gwarancji prawa do obrony przysługującego przedsiębiorcom, przeciw którym prowadzone są postępowania o naruszenie wspólnotowego prawa
konkurencji.
Wish..., s. 219. Nowy system ochrony konkurencji przewidziany w rozporządzeniu Nr
1/2003 przewiduje inne rozwiązanie w tym zakresie. Wprowadza się możliwość przesłuchiwania osób fizycznych i prawnych i wykorzystywania ich zeznań na potrzeby toczącego
się postępowania.
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Przeprowadzając postępowanie dowodowe, Komisja powinna mieć na względzie
poszanowanie podstawowych reguł, takich jak zasada prawa do obrony i zasada
proporcjonalności.42

2.1. Żądanie informacji
Uprawnienie Komisji do żądania informacji przewidziano w art. 11 rozporządzenia
Nr 17. Komisja mogła skorzystać z tego uprawnienia na każdym etapie postępowania. Żądanie informacji mogło być skierowane do rządów, właściwych organów
państw członkowskich oraz do przedsiębiorców i związków przedsiębiorców, także
tych, którzy nie byli stronami postępowania (nie byli podejrzani o naruszenie
wspólnotowego prawa konkurencji), jeżeli mogli oni dostarczyć informacje niezbędne do prowadzenia tego postępowania.43
Procedura występowania z żądaniem informacji na podstawie art. 11 rozporządzenia Nr 17 składała się z dwóch etapów.44 Pierwszy etap polegał na zwróceniu
się na piśmie do przedsiębiorcy z prośbą o dostarczenie konkretnych informacji
(jest to tzw. zwykła prośba – simple request).45 Podstawą prawną był tu art. 11
ust. 3 rozporządzenia Nr 17. Przedsiębiorcy nie mieli obowiązku dostarczyć
informacji żądanych na podstawie tego przepisu.46
Drugi etap polegał na zwróceniu się do przedsiębiorcy z żądaniem informacji w formie wiążącej go decyzji.47 Decyzję taką Komisja wydawała, je42
43
44

Dealing with the Commission..., s. 21; Wish…, s. 220.
Wish..., s. 220.
Przeprowadzenie drugiego etapu (żądanie informacji w drodze decyzji) bezwzględnie musiało
być poprzedzone zrealizowaniem etapu pierwszego (wystąpieniem z niewładczą prośbą o informacje). Nowe rozporządzenie Nr 1/2003 przewiduje istotną zmianę w tym zakresie. Na
gruncie jego przepisów Komisja będzie według własnego uznania decydować, czy najpierw
zwrócić się do przedsiębiorcy z prośbą o dostarczenie informacji, czy też od razu wydać
decyzję nakazującą ich dostarczenie pod groźbą kary.
45 W liście takim wskazywano cel żądania, wyznaczano termin, w którym informacje powinny
być dostarczone oraz zawierano pouczenie o sankcjach za dostarczenie nieprawdziwych
informacji. Podstawą wymierzania sankcji był tu art. 15 ust. 1 lit. b rozporządzenia Nr 17.
Równocześnie kopię takiego listu Komisja przekazywała do właściwego organu państwa
członkowskiego, na którego terytorium miał siedzibę przedsiębiorca będący adresatem
prośby o informację (art. 11 ust. 2 rozporządzenia Nr 17).
46 Dealing with the Commission..., s. 29; Wish…, s. 220.
47 Decyzja taka powinna określać, jakie informacje należy dostarczyć, wskazywać termin na
ich dostarczenie, zawierać pouczenie o sankcjach za niedostarczenie lub dostarczenie nie-
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żeli informacje uzyskane w odpowiedzi na zwykłą prośbę o informacje nie
były wystarczające albo jeżeli przedsiębiorca w ogóle nie udzielił odpowiedzi
w wyznaczonym terminie. Podstawą wydania takiej decyzji był art. 11 ust. 5
rozporządzenia Nr 17.

2.2. Kontrola
Przepis art. 14 rozporządzenia Nr 17 uprawniał Komisję do przeprowadzania
kontroli u przedsiębiorców w celu sprawdzenia, czy nie naruszają oni wspólnotowych reguł konkurencji. Zgodnie z art. 14 ust. 1 inspektorzy Komisji mogli
badać księgi i inne dokumenty handlowe, sporządzać z nich odpisy i wyciągi,
żądać na miejscu ustnych wyjaśnień, a także mieli prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń, na grunty oraz do środków transportu kontrolowanego
przedsiębiorcy.48 W kontroli mógł brać udział przedstawiciel krajowego organu
antymonopolowego z państwa członkowskiego, w którym przeprowadzana była
kontrola.49 Przed rozpoczęciem kontroli Komisja informowała o tym zainteresowane państwo członkowskie.50
Kontrola przeprowadzana przez Komisję na podstawie art. 14 rozporządzenia
Nr 17 mogła mieć charakter dobrowolny (art. 14 ust. 2) lub obowiązkowy (art.
14 ust. 3). W odróżnieniu od dwuetapowej procedury żądania informacji na
podstawie art. 11 rozporządzenia Nr 17, w przypadku przeprowadzania kontroli
nie było wymogu, aby kontrola „dobrowolna” poprzedzała w każdym przypadku
przeprowadzenie kontroli „obowiązkowej”. Te dwa odmienne tryby przeprowadzania kontroli mogły być stosowane niezależnie od siebie (tzn. Komisja mogła
prawdziwych informacji, a także o przysługującym odwołaniu (od decyzji) do Sądu Pierwszej Instancji. Decyzja taka powinna być dostatecznie uzasadniona. Kopię decyzji Komisja
przekazywała do właściwego organu państwa członkowskiego, na którego terytorium miał
siedzibę przedsiębiorca będący adresatem prośby o informację (art. 11 ust. 6 rozporządzenia Nr 17).
48 Nie przewidziano tu jednak prawa wstępu do lokali prywatnych, gdzie mogą być przechowywane dokumenty i inne dowody poszukiwane w trakcie kontroli. Rozporządzenie Nr 1/2003
rozszerza w tym zakresie uprawnienia kontrolne Komisji, przyznając jej inspektorom prawo
wstępu również do mieszkań prywatnych.
49 Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia Nr 17 funkcjonariusze właściwego organu państwa
członkowskiego, na którego obszarze miała być przeprowadzona kontrola, mogli na wniosek tego organu lub na wniosek Komisji udzielać pomocy funkcjonariuszom Komisji przy
wypełnianiu ich obowiązków.
50 Patrz: art. 14 ust. 2 i art. 14 ust. 4 rozporządzenia Nr 17.
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zdecydować o przeprowadzeniu kontroli „obowiązkowej” w ogóle bez podejmowania próby wcześniejszego przeprowadzenia kontroli „dobrowolnej”51).
Kontrolę „dobrowolną” przeprowadzano na podstawie upoważnienia wydanego
zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia Nr 17.52 Przedsiębiorca nie miał obowiązku poddać się kontroli przeprowadzanej na podstawie art. 14 ust. 2, ale
jeżeli zgodził się na nią, musiał aktywnie w niej uczestniczyć.53
Jeżeli Komisja uznała to za zasadne, mogła wydać decyzję zobowiązującą przedsiębiorcę do poddania się kontroli. Podstawą wydania takiej decyzji był art. 14
ust. 3 rozporządzenia Nr 17.54 Przedsiębiorcy nie mogli przeciwstawić się kontroli
przeprowadzanej na podstawie decyzji bez narażania się na określone sankcje.55
Jednak w przypadku sprzeciwu przedsiębiorcy Komisja nie miała uprawnień
do użycia siły, aby skutecznie przełamać ten opór i przeprowadzić kontrolę. W
takiej sytuacji – zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Nr 17 – dane państwo
członkowskie udzielało inspektorom Komisji koniecznej pomocy, aby mogli oni
przeprowadzić kontrolę.56
51

52

53

54

55
56

Dotyczyło to przede wszystkim sytuacji, w których Komisja chciała wykorzystać element
zaskoczenia kontrolowanego przedsiębiorcy, np. w sytuacji, kiedy wcześniej przedsiębiorca
ten odmawiał dobrowolnej współpracy z Komisją, próbował ją wprowadzić w błąd albo postępowanie dotyczyło poważnego naruszenia i istniało ryzyko niszczenia dowodów w razie
uprzedzenia zainteresowanego o planowanej kontroli. Komisja nie musiała uzasadniać, dlaczego podjęła decyzję o przeprowadzeniu kontroli, a nie podjęła próby kontroli dobrowolnej
– Dealing with the Commission..., s. 35-36.
W upoważnieniu powinien być określony przedmiot i cel kontroli oraz pouczenie o karach za
przedstawienie niekompletnej dokumentacji (nie wszystkich żądanych ksiąg i dokumentów
handlowych).
Chodzi nie tylko o umożliwienie wolnego dostępu do dokumentów i urządzeń technicznych,
ale o aktywną pomoc polegającą na przedstawianiu tego, czego poszukują inspektorzy
Komisji – Dealing with the Commission..., s. 34; Wish…, s. 221.
W decyzji takiej należało określić przedmiot i cel kontroli, wskazać datę rozpoczęcia kontroli
oraz zawrzeć pouczenie o sankcjach za sprzeciwienie się kontroli oraz za przedstawienie
niekompletnej dokumentacji (nie wszystkich żądanych ksiąg i dokumentów handlowych),
a także pouczenie o prawie odwołania (od decyzji) do Sądu Pierwszej Instancji.
Podstawą ich wymierzenia były: art. 15 ust. 1 lit. c oraz art. 16 ust. 1 lit. d rozporządzenia
Nr 17.
W tym celu państwa członkowskie powinny wykorzystać instrumenty przełamywania oporu
dopuszczalne na podstawie ich prawa wewnętrznego. W momencie, gdy przedsiębiorca
zaniechał sprzeciwu, kontrolę prowadzono dalej na podstawnie prawa wspólnotowego.
Odmowa udzielenia pomocy przez państwo członkowskie w takiej sytuacji mogłaby stanowić
podstawę wszczęcia przeciwko niemu postępowania za złamanie ciążących na nim z mocy
Traktatu obowiązków.
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Zgodnie z przepisem art. 13 rozporządzenia Nr 17 właściwe organy państw członkowskich mogły także przeprowadzać kontrole w imieniu i na zlecenie Komisji.57
W takiej sytuacji działały one, opierając się na procedurach i upoważnieniach
wynikających z prawa wewnętrznego. Funkcjonariusze Komisji, na wniosek Komisji
lub na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego, na którego obszarze
miała być przeprowadzona kontrola, mogli udzielać pomocy funkcjonariuszom
tego organu przy wypełnianiu ich obowiązków.58

2.3. Wykorzystywanie i ujawnianie informacji
Zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia Nr 17 Komisja (jak również właściwe
organy państw członkowskich oraz ich urzędnicy i inni funkcjonariusze) nie mogła
ujawniać informacji uzyskanych w związku ze stosowaniem tego rozporządzenia,
które ze względu na charakter tych informacji objęto tajemnicą służbową.
Pojęcie tajemnicy służbowej nie zostało precyzyjnie określone. Wiadomo jednak,
że niektóre informacje objęte tajemnicą służbową mogły być ujawnione przez
Komisję, jeżeli było to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.59
Z kolei art. 19 ust. 3 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia Nr 17, dotyczące publikowania decyzji Komisji, stanowiły, że przy takich publikacjach należy uwzględniać
uzasadnione interesy przedsiębiorców w zakresie ochrony tajemnic ich przedsiębiorstw. W odróżnieniu od tajemnicy służbowej, tajemnica przedsiębiorstwa
nigdy nie może zostać ujawniona.60

57

W praktyce jednak art. 13 rozporządzenia Nr 17 nie był stosowany często, ponieważ wiele
kontroli Komisja przeprowadzała równocześnie w więcej niż jednym państwie członkowskim
– Dealing with the Commission..., s. 37.
58 Patrz: art. 13 ust. 2 rozporządzenia Nr 17.
59 Prawidłowość prowadzenia postępowania mogła w tym przypadku oznaczać zarówno potrzebę
skutecznego zastosowania wspólnotowego prawa konkurencji, jak i potrzebę uwzględnienia
interesów innych uczestników postępowania (prawo do obrony innych stron postępowania,
interes wnioskodawcy) – Dealing with the Commission..., s. 50.
60 Jeżeli zaistniał spór pomiędzy Komisją a zainteresowanym przedsiębiorcą co do charakteru
informacji, która ma zostać ujawniona (czy jest to tajemnica przedsiębiorstwa, czy też nie),
Komisja powinna wydać decyzję w tej sprawie. Decyzja ta podlegała kontroli Sądu Pierwszej
Instancji – Wish..., s. 224.
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3. Kolejne etapy postępowania
3.1. Przedstawienie zarzutów
Wydanie oświadczenia o zarzutach (the statement of objections) oznacza formalne wszczęcie postępowania, które może się zakończyć wydaniem decyzji
stwierdzającej naruszenie art. 81 lub 82 TWE.61 W oświadczeniu o zarzutach
Komisja formułuje zarzuty dotyczące naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji przez określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. Zarzuty muszą być
tu precyzyjnie określone, podobnie konieczne jest wskazanie faktów, na których
Komisja opiera swoje ustalenia wraz z ich prawną oceną dokonaną przez Komisję.62 Treść oświadczenia o zarzutach determinuje zakres naruszeń, do których
Komisja może odnieść się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.63 Jeżeli
zatem w toku dalszego postępowania (po wydaniu oświadczenia o zarzutach)
Komisja ustali, że w danej sprawie wystąpiły także inne naruszenia niż wskazane
w oświadczeniu o zarzutach, konieczne będzie wydanie dodatkowego oświadczenia
o zarzutach.64 Jeżeli Komisja zamierza nałożyć karę pieniężną za określone naruszenia, w oświadczeniu o zarzutach należy wskazać, w jakim okresie naruszenia
te miały miejsce.65
Oświadczenie o zarzutach nie jest decyzją w znaczeniu prawnym i nie przysługuje
od niego odwołanie do sądów wspólnotowych. Wydanie takiego oświadczenia
wyznacza początek kolejnego etapu postępowania.66
61

62
63
64
65

66

W rozporządzeniu Nr 17 nie było wyraźnej podstawy prawnej do wydania takiego dokumentu.
Rozporządzenie to jednak przyznawało stronom prawo wypowiedzenia się (przed wydaniem
decyzji) o zarzutach postawionych przez Komisję, z czego wynika, że strony muszą najpierw
poznać te zarzuty. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Nr 2842/98 Komisji w sprawie
wysłuchania stron w niektórych postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 81 i 82
TWE (patrz: rozdział IV pkt 2) Komisja zawiadamiała pisemnie uczestników o możliwych
zarzutach. Pismo o przedstawieniu zarzutów kierowano do każdego uczestnika albo do
ustanowionego zgodnie z prawem pełnomocnika.
Dealing with the Commission..., s. 43; Wish…, s. 232-233.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Nr 2842/98 Komisja w swojej decyzji uwzględniała
tylko zarzuty, co do których uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się.
Dealing with the Commission..., s. 44.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Nr 2842/98 kary pieniężne i okresowe kary pieniężne w celu przymuszenia można nakładać na uczestników tylko wtedy, gdy zostały im
przedstawione zarzuty w formie ww. oświadczenia o zarzutach.
Ewentualne wady oświadczenia o zarzutach, jak również rozbieżności co do treści oświadczenia i późniejszej decyzji, mogły być podstawą do zakwestionowania decyzji kończącej
postępowanie w sprawie w postępowaniu odwoławczym przed sądami wspólnotowymi.
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W oświadczeniu o zarzutach Komisja wyznacza uczestnikom termin do pisemnego
wypowiedzenia się.67 Zazwyczaj termin ten wynosi dwa miesiące, ale w sprawach
szczególnie skomplikowanych może być wyznaczony termin dłuższy. Komisja nie
jest zobowiązana do uwzględniania wypowiedzi otrzymanych po upływie tego
terminu.68 Uczestnicy mogą w swoich pisemnych wypowiedziach przedstawiać
wszystko, co służy ich obronie. W celu udowodnienia przedstawionych faktów
mogą oni załączać wszystkie służące temu dokumenty oraz zaproponować, aby
Komisja wysłuchała osoby, które mogą potwierdzić przedstawione fakty.69

3.2. Dostęp do akt
Adresat oświadczenia o zarzutach ma prawo dostępu do akt Komisji. Jest to zgodne
z wspomnianą wyżej regułą, zgodnie z którą Komisja może wydać decyzję wyłącznie
opartą na faktach znanych przedsiębiorcy, któremu zarzuca się naruszenie prawa
konkurencji i pod warunkiem, że przedsiębiorca ten mógł się do nich ustosunkować.70
Komisja musi tutaj pogodzić dwa kolidujące ze sobą zobowiązania – przestrzeganie
zasady prawa do obrony przedsiębiorcy, któremu zarzucane jest naruszenie oraz
zachowanie poufności w stosunku do informacji dotyczących przedsiębiorców.
W orzecznictwie sądów wspólnotowych wypracowana została tzw. reguła równych
ramion, zgodnie z którą w postępowaniach dotyczących ochrony konkurencji przedsiębiorca broniący się przed zarzutami Komisji powinien mieć taki sam dostęp do akt
sprawy, jak sama Komisja.71 Co do zasady podejrzanemu o naruszenie wspólnotowego
prawa konkurencji udostępnia się komplet akt z wyłączeniem dokumentów wewnętrznych Komisji oraz dokumentów (bądź części dokumentów) zawierających tajemnice
przedsiębiorstwa innych przedsiębiorców niż strona postępowania, a także innych
informacji poufnych.72 Reguły dotyczące procedury związanej z umożliwieniem wglądu
67
68
69

70
71
72
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Patrz: art. 3 ust. 4 rozporządzenia Nr 2842/98. Równocześnie jednak trzeba podkreślić, że
udzielenie pisemnej odpowiedzi na oświadczenie o zarzutach nie jest obowiązkowe.
Patrz: art. 4 ust. 1 rozporządzenia Nr 2842/98.
Patrz: art. 4 ust. 2 rozporządzenia Nr 2842/98. Przedsiębiorca, przeciwko któremu toczyło
się postępowanie, powinien być poinformowany, że może wystąpić z prośbą o wysłuchanie.
Komisja musiała zgodzić się na wysłuchanie, jeżeli w danej sprawie zamierzała nałożyć karę
pieniężną – Dealing with the Commisssion..., s. 46.
Dealing with the Commission..., s. 44.
Wyrok z 29.06.1995 r., Solvay SA przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa T-30/91, celex
– 61991A0030).
Wyrok z 17.12.1991 r., SA Hercules Chemicals NV przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa
T-7/89, celex – 61989A0007), pkt 46-57.
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do akt zostały określone w Obwieszczeniu Komisji dotyczącym wewnętrznych reguł
postępowania dotyczących rozpatrywania wniosków o zapewnienie wglądu do akt.73

3.3. Wysłuchanie
Przed podjęciem (określonych typów) decyzji Komisja stwarza uczestniczącym
przedsiębiorcom i związkom przedsiębiorców możliwość ustnego wypowiedzenia
się o zarzutach przez nią postawionych.74 Wysłuchanymi mogą być zarówno strony
postępowania, skarżący, jak i inne osoby fizyczne i prawne, które mają w tym
wystarczający interes. Wysłuchania przeprowadzane są przez Oficera do spraw
Wysłuchań (Hearing Officer),75 który ma zapewnić przestrzeganie zasady prawa
do obrony przedsiębiorcy w trakcie całego postępowania administracyjnego.76
Raport Oficera ds. Wysłuchań dotyczący projektu decyzji Komisji jest przedstawiany państwom członkowskim, dołącza się go również do projektu decyzji
przedkładanego do przyjęcia Komisji (kolegium komisarzy), a następnie ujawnia
stronom poprzez opublikowanie go wraz z ostateczną decyzją kończącą postępowanie w sprawie.77

73
74

75

76

77

Commission Notice on the internal rules of procedure for processing requests for access
to the file (Dz. Urz. WE C 23 z 23.01.1997 r., s. 3).
Patrz: art. 19 ust. 1 rozporządzenia Nr 17; również zgodnie z art. 5 rozporządzenia Nr 2842/98
Komisja stwarzała uczestnikom, którym postawiono zarzuty, możliwość przedstawienia swoich
argumentów na ustnym wysłuchaniu, jeżeli wniosą o to w swojej pisemnej wypowiedzi.
Stanowisko to istnieje od 1982 r. i od tego czasu rola Oficera ds. Wysłuchań systematycznie
wzrasta. Stanowisko to zajmuje wysoki urzędnik, który ma bezpośredni dostęp do Komisarza
odpowiedzialnego za sprawy konkurencji (stanowisko to stanowi obecnie część biura Komisarza; dawniej Oficer ds. Wysłuchań był związany z Dyrekcją Generalną Konkurencja). – Decyzja
Komisji z 23.05.2001 r. – Commission Decision on the terms of reference of hearing officers
in certain competition proceedings (Dz. Urz. WE L 162 z 19.06.2001 r., s. 21).
Podczas przesłuchania strony mogą występować osobiście lub przez swoich pełnomocników. Na
początku wysłuchania urzędnicy DG COMP prowadzący sprawę przedstawiają jej krótkie streszczenie, a następnie wypowiadają się strony (i ewentualnie inne podmioty). Po tej prezentacji
mogą być zadawane pytania przez samego Oficera ds. Wysłuchań oraz urzędników z Komisji.
Wyjaśnienia każdej wysłuchanej osoby nagrywane są na taśmę, a nagrania udostępniane są
każdej z tych osób na wniosek w formie kopii, z której usunięto tajemnice przedsiębiorstwa
i inne poufne informacje – Dealing with the Commission..., s. 46.
Więcej na temat roli Oficera ds. Wysłuchań – patrz: R. Wójtiuk-Janusz, Nowy kształt instytucji
rzecznika ds. wysłuchań we wspólnotowych postępowaniach w sprawach konkurencji, w: Prawo
gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik, Toruń 2002, s. 215.
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3.4. Opinia Komitetu Doradczego
Przed wydaniem decyzji Komisja powinna zasięgnąć opinii Komitetu Doradczego
do spraw Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących. Komitet Doradczy składa się z ekspertów wyznaczonych przez poszczególne państwa
członkowskie. Komitet spotyka się na wspólnych posiedzeniach, gdzie omawiane
są poszczególne sprawy i wydawane opinie. Zainteresowani przedsiębiorcy nie byli
informowani o przebiegu dyskusji i opinii wydanej przez Komitet.78 Opinia Komitetu
nie ma charakteru wiążącego w jakikolwiek sposób dla Komisji, jednak niedopełnienie wymogu konsultacji z Komitetem Doradczym jest istotnym uchybieniem
proceduralnym i może pociągnąć za sobą nawet zakwestionowanie legalności decyzji
Komisji w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Pierwszej Instancji.79

4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu przed Komisją
4.1. Wymogi proceduralne dotyczące decyzji
Formalnym sposobem zakończenia postępowania prowadzonego przez Komisję
jest wydanie decyzji. W rozporządzeniu Nr 17 przewidziano wiele typów decyzji,
które mogą być wydawane w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania
i ustaleń w nim poczynionych.80 Decyzje co do zasady podejmowane są przez
Komisję (kolegium komisarzy).81
78

Patrz: art. 10 ust. 3-6 rozporządzenia Nr 17. W nowym systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 1/2003 dopuszczalne jest publikowanie opinii wyrażonych przez
Komitet Doradczy (patrz: art. 14 ust. 6 rozporządzenia Nr 1/2003).
79 Wish..., s. 235.
80 Ponadto prócz wymienionych w rozporządzeniu Nr 17 Komisja wydawała także inne rodzaje decyzji,
których zasadność wydawania została uznana przez orzecznictwo ETS (np. decyzja o zastosowaniu
środków tymczasowych). W niektórych przypadkach w jednej decyzji (dokumencie wydanym
przez Komisję) może być zawartych kilka rodzajów rozstrzygnięć (decyzji). Z sytuacją taką mamy
do czynienia, kiedy przedmiotem jednego postępowania jest kilka praktyk, które zostaną różnie
ocenione z punktu widzenia ich zagrożeń dla konkurencji (np. równocześnie w jednej decyzji wyłączenie indywidualne i atest negatywny w stosunku do różnych zgłoszonych praktyk).
81 Najważniejsze decyzje (w tym decyzje nakładające kary) podejmowane są w procedurze
ustnej – na posiedzeniu Komisji. Niektóre inne decyzje mogą być podejmowane w procedurze pisemnej (w razie braku sprzeciwu któregokolwiek z komisarzy decyzję uważa się za
podjętą; jeżeli natomiast ktoś wyrazi sprzeciw – decyzja będzie podejmowana w procedurze
ustnej – na posiedzeniu kolegium komisarzy). Część mniej istotnych decyzji (głównie proceduralnych) podejmuje komisarz ds. konkurencji na podstawie upoważnienia udzielonego
mu przez Komisję – Ritter..., s. 873.
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Każda decyzja Komisji musi być należycie uzasadniona82 oraz wydana w odpowiedniej formie.83 Decyzja musi być wydana w jednym z oficjalnych języków UE.84
Decyzja musi być doręczona adresatom; od momentu doręczenia zaczyna bieg
dwumiesięczny termin na złożenie odwołania.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia Nr 17 najważniejsze (określone w tym
przepisie) decyzje Komisji podlegały publikacji.85

4.2. Rodzaje decyzji
Atest negatywny
Atest negatywny to decyzja wydawana na podstawie art. 2 rozporządzenia Nr
17. W decyzji takiej Komisja stwierdzała, że według znanych jej okoliczności nie
ma podstaw do podejmowania działań na podstawie art. 81 ust. 1 lub art. 82
TWE przeciwko określonej praktyce. Atest negatywny wydawany był wyłącznie
na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców. Decyzja ta podlegała obowiązkowi
publikacji w Dzienniku Urzędowym WE.86
82

Wynika to z art. 253 TWE. Niezbędne jest wskazanie w decyzji dowodów, na których oparto rozstrzygnięcie, jak również uzasadniających ich przyjęcie argumentów ekonomicznych
i prawnych. Brak należytego uzasadnienia może spowodować uchylenie decyzji w procedurze
odwoławczej przed Sądem Pierwszej Instancji, jest on bowiem równoznaczny z niedopełnieniem istotnych wymogów formalnych niezbędnych do wydania decyzji.
83 Część wstępna (długa preambuła) decyzji dzieli się na opis stanu faktycznego i jego ocenę pod
względem prawnym. Ustalenia decyzji (sentencja) podaje się na końcu (wg numerowanych
kolejno artykułów). W tym miejscu podaje się także nazwy i siedziby adresatów decyzji.
84 Wybór języka, w którym prowadzone będzie postępowanie należy do skarżącego (wnioskodawcy), a w przypadku postępowań wszczynanych z urzędu postępowanie prowadzi się
w języku państwa, w którym ma siedzibę adresat decyzji. Jeżeli adresat decyzji ma siedzibę
poza UE, decyzja może być wydana w dowolnym języku oficjalnym UE – Ritter..., s. 876.
85 Publikacji dokonuje się w Dzienniku Urzędowym WE serii L (legislacja). W publikowanej
wersji decyzji nie zamieszcza się danych poufnych. Dwumiesięczny okres na złożenie odwołania od decyzji przez zainteresowane osoby trzecie zaczyna biec od piętnastego dnia
po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.
86 W postępowaniu zmierzającym do wydania atestu negatywnego Komisja była zobowiązana
opublikować streszczenie sprawy w Dzienniku Urzędowym WE, aby umożliwić wszystkim
zainteresowanym wyrażenie swojego stanowiska w okresie nie krótszym niż miesiąc. Niekiedy konieczne było przeprowadzenie postępowania dowodowego (nie przeprowadzano
kontroli); Komisja jednak nie wydawała tu oświadczenia o zarzutach ani nie przeprowadzała
wysłuchania. Projekt decyzji dotyczącej atestu negatywnego podlegał procedurze konsultacji
z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących
– Dealing with the Commission..., s. 57.
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Wyłączenie indywidualne
Decyzję o wyłączeniu indywidualnym wydawano na podstawie art. 6, 8 i 9 ust.
1 rozporządzenia Nr 17, po uprzednim zgłoszeniu porozumienia do Komisji.
W decyzji takiej Komisja określała termin, od którego obowiązywało wyłączenie.87 Decyzja o wyłączeniu indywidualnym wydawana była na czas określony;
mogły być w niej określone warunki i nałożone obowiązki na przedsiębiorców. Po
upływie wyznaczonego terminu wyłączenie mogło być odnowione (udzielone na
dalszy okres), jeżeli nadal spełnione były przesłanki art. 81 ust. 3 TWE. Decyzja
o wyłączeniu indywidualnym – o ile zachodziły określone w rozporządzeniu Nr
17 okoliczności88 – mogła być cofnięta lub zmieniona.89 Decyzje o wyłączeniach
indywidualnych podległy publikacji w Dzienniku Urzędowym WE.
Stwierdzenie naruszenia
Postępowanie zmierzające do wydania decyzji stwierdzającej naruszenie art. 81
lub 82 TWE powinno być przeprowadzone zgodnie z opisaną wyżej procedurą,
z wykorzystaniem instrumentów niezbędnych do zebrania dowodów (żądanie
informacji, w razie potrzeby – kontrola), a następnie z zagwarantowaniem prawa
do obrony przedsiębiorcom, którym zarzuca się naruszenie (oświadczenie o zarzutach, dostęp do akt, wysłuchanie). Decyzję stwierdzającą naruszenie wydawano
na podstawie art. 3 ust. 1 rozporządzenia Nr 17. W decyzji takiej można było
nakazać zaniechania naruszeń, a także nałożyć karę pieniężną.90
Decyzja stwierdzająca naruszenie powinna być należycie uzasadniona.91 Decyzje
takie podejmowane są zawsze przez Komisję (kolegium komisarzy); uprawnienie do
wydawania takich decyzji nie może być przekazane komisarzowi ds. konkurencji.
87

Termin ten nie mógł być wcześniejszy od dnia notyfikacji (patrz: art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Nr 17).
88 Patrz: art. 8 ust. 3 rozporządzenia Nr 17.
89 W postępowaniu dotyczącym wyłączenia indywidualnego Komisja – podobnie jak przy ateście
negatywnym – publikowała streszczenie sprawy w Dzienniku Urzędowym WE i konsultowała
projekt decyzji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji
Dominujących. Jeżeli analiza zgłoszonego porozumienia prowadziła do ustaleń, że może
ono stanowić istotne zagrożenie konkurencji, możliwe było nawet wydanie oświadczenia
o zarzutach wskazującego, które klauzule zgłoszonego porozumienia nie mogą zostać wyłączone na podstawie art. 81 ust. 3 TWE.
90 Wish..., s. 235.
91 Prócz niezbędnych ustaleń faktycznych i prawnych, które powinny się znajdować w uzasadnieniu
każdej decyzji, w przypadku decyzji stwierdzającej naruszenie niezwykle istotne jest odniesienie
się przez Komisję do poszczególnych argumentów podnoszonych przez strony.
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W decyzji nakazującej zaniechanie naruszeń można nałożyć obowiązki o charakterze
zarówno pozytywnym, jak i negatywnym.92 Komisja mogła wydać decyzję dotyczącą
praktyki, która nie była już stosowana w momencie wydawania rozstrzygnięcia.93
Na gruncie rozporządzenia Nr 17 ograniczone były możliwości stosowania przez
Komisję środków o charakterze strukturalnym (ingerowania w strukturę przedsiębiorstw) w stosunku do przedsiębiorców dopuszczających się naruszenia art.
81 lub 82 TWE.94
Środki tymczasowe
Z orzecznictwa ETS wywodzi się uprawnienie Komisji do wydawania decyzji o zastosowaniu środków tymczasowych ze względu na konieczność ochrony interesów skarżących lub zapobieżenia poważnym szkodom dla konkurencji.95 Choć
kompetencja do wydawania decyzji tego rodzaju nie wynikała wprost z żadnego
przepisu prawa, interpretacja ETS wskazywała jako podstawę decyzji o środkach
tymczasowych art. 3 rozporządzenia Nr 17.96
Komisja mogła wydać decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych, jeżeli spełnione zostały następujące przesłanki: 1) wstępna ocena sprawy wskazuje, że w danym
przypadku nastąpiło naruszenie art. 81 ust. 1 lub art. 82 TWE; 2) sprawa jest pilna
ze względu na to, że zaskarżona praktyka może spowodować poważną i nienaprawial-

92

Kwestia nałożenia obowiązków inaczej wygląda w przypadku naruszenia art. 81 niż w przypadku art. 82 TWE. Komisja co prawda może nakazać zaniechania naruszeń art. 81 i 82
TWE, ale w przypadku art. 81 TWE co do zasady nie jest możliwe nałożenie obowiązku
pozytywnego działania, gdy tymczasem nakaz taki jest dopuszczalny w sytuacji, gdy mamy
do czynienia z naruszeniem art. 82 TWE (np. sama odmowa dostawy nie może być uznana
za bezprawną na gruncie art. 81 TWE – Komisja może nakazać zaniechania porozumienia
dotyczącego odmowy dostaw, ale nie może nakazać dokonywania takich dostaw; tymczasem w przypadku naruszenia art. 82 TWE analogiczny nakaz dostaw przez przedsiębiorcę
posiadającego pozycję dominującą byłby jak najbardziej dopuszczalny) – Wish..., s. 236.
93 Decyzja taka miała wówczas charakter deklaratoryjny; stwierdza ona jednoznacznie, że określona praktyka stanowiła naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji – Wish..., s. 235.
94 Rozporządzenie Nr 1/2003 przewiduje zmiany w tym zakresie. Więcej na ten temat w rozdziale IX pkt 3.3.1.
95 Nakaz sądowy z 17.01.1980 r., Camera Care przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa
792/79 R, celex – 61979O0792).
96 Przepis art. 3 rozporządzenia Nr 17 stanowił podstawę do wydania decyzji o stwierdzeniu
naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji. Natomiast w nowym rozporządzeniu Nr 1/2003
znajduje się wyraźna podstawa prawna do wydawania decyzji o środkach tymczasowych (patrz:
art. 8 tego rozporządzenia).
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ną szkodę dla wnioskującego o zastosowanie środków tymczasowych, albo zagraża
interesowi publicznemu; 3) zastosowane środki tymczasowe muszą mieć charakter
przejściowy i zachowawczy, a także powinny być proporcjonalne do naruszenia, którego dotyczą.97 Komisja nie mogła na tym etapie zastosować środków, których zastosowania nie mogłaby nakazać w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.98
Decyzję o środkach tymczasowych Komisja wydawała na wniosek; musiała ona
spełniać wszelkie wymogi formalne właściwe decyzji, ponieważ podlegała kontroli
Sądu Pierwszej Instancji.99

4.3. Rozstrzygnięcia nieformalne
W wielu przypadkach postępowania prowadzone przez Komisję nie prowadziły
do wydania formalnego rozstrzygnięcia – decyzji kończącej postępowanie, ale
kończyły się wydaniem nieformalnego tzw. comfort letter.100 Te tzw. comfort letters
to listy określające zamiar zamknięcia postępowania przez Komisję, ponieważ
jej zdaniem spełnione zostały warunki podniesione we wniosku przedsiębiorcy
(rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem).101
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Na tym etapie Komisja – zgodnie z zasadą proporcjonalności – musiała znaleźć równowagę
pomiędzy ochroną interesów wnioskodawcy i przedsiębiorcy podejrzanego o stosowanie
praktyk, który mógłby ponieść poważną stratę, gdyby w decyzji o środkach tymczasowych
zabroniono mu określonych zachowań, a następnie zachowania te – w świetle dalszych
ustaleń poczynionych w postępowaniu – zostały uznane za w pełni zgodne z prawem (nie
naruszające wspólnotowego prawa konkurencji) – Wish..., s. 228.
98 Wish..., s. 228.
99 W postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środkach tymczasowych trzeba zagwarantować prawo do obrony przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie praktyk
(przedsiębiorca może na piśmie ustosunkować się do przedstawionych zarzutów, może
być przeprowadzone wysłuchanie). Również skarżący mógł odwołać się do Sądu Pierwszej
Instancji w przypadku, gdy Komisja odmówiła wydania decyzji o środkach tymczasowych
na jego wniosek.
100 Przedsiębiorcy, którzy godzili się na ten sposób załatwienia sprawy, otrzymywali rozstrzygnięcie znacznie szybciej, choć oczywiście comfort letter nie miał mocy prawnie wiążącej
równej decyzji Komisji. Była to jednak wyraźna wskazówka dla zainteresowanych przedsiębiorców co do tego, jak Komisja ocenia określoną praktykę z punktu widzenia jej zgodności
ze wspólnotowym prawem konkurencji. Patrz także: w niniejszym rozdziale pkt 1.1 oraz
w rozdziale II pkt 4.3.
101 Zdarzało się także, że w liście kończącym nieformalnie postępowanie Komisja ostrzegała
strony, że ich zachowanie może być uznane za stanowiące zagrożenie dla konkurencji.
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Jeżeli postępowanie zakończyło się wydaniem nieformalnego rozstrzygnięcia
(comfort letter), Komisja mogła wznowić postępowanie, gdy zachodziły po temu
odpowiednie okoliczności.

5. Kary pieniężne
Przepisy art. 15 i 16 rozporządzenia Nr 17 przewidywały sankcje, które Komisja
mogła wymierzać w przypadku naruszenia przez przedsiębiorców wspólnotowego prawa konkurencji. Sankcjami tymi były kary pieniężne i okresowe płatności
karne;102 wymierzano je zarówno za naruszenia prawa materialnego (art. 81 lub
82 TWE), jak i za naruszenia o charakterze proceduralnym (brak współdziałania
z Komisją w toku prowadzonego postępowania, w szczególności w toku kontroli
oraz za niedostarczanie żądanych informacji).
Kary pieniężne i okresowe płatności karne nakładano w drodze decyzji;103 ich
wysokości ustalone były co do zasady według widełek określonych kwotowo,
jednak kwota kary za naruszenia prawa materialnego104 mogła być wyższa i wynosić do 10% (osiągniętego w ostatnim roku rozliczeniowym) obrotu każdego
z przedsiębiorców uczestniczących w naruszeniu.105 Podmiotami, które mogły
być ukarane na podstawie tych przepisów, byli wyłącznie przedsiębiorcy i związki
przedsiębiorców.106
Karanie stanowi bardzo ważny element polityki antymonopolowej, dlatego niezwykle istotne jest, aby także w tej dziedzinie obowiązywały jasne reguły. Aby rozbić
solidarność uczestników karteli (które uważane są za jedne z najpoważniejszych
ograniczeń konkurencji) i skłonić ich do współpracy z Komisją, wydane zostało
102

Okresowe płatności karne – z formalnego punktu widzenia – mogą być wymierzane za okresy
o nieograniczonej długości i w kwocie, której wysokość również nie jest ograniczona. Sankcja
ta ma bowiem skłonić adresatów decyzji antymonopolowych Komisji Europejskiej do jak
najszybszego podporządkowania się rozstrzygnięciom zawartym w tych decyzjach.
103 Decyzje te nie miały charakteru karnoprawnego, ponieważ w prawie wspólnotowym nie
przewidziano odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa antymonopolowego (nie ma tu
np. kary więzienia, z którą mamy do czynienia w systemie amerykańskim).
104 Chodzi tu o naruszenie zakazu z art. 81 ust. 1 lub 82 TWE albo naruszenie obowiązków
nałożonych na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Nr 17 w decyzji o wyłączeniu indywidualnym, wydanej na podstawie art. 81 ust. 3 TWE.
105 Patrz: art. 15 ust. 2 rozporządzenia Nr 17.
106 Osoba fizyczna mogła być ukarana na podstawie art. 15 lub 16 rozporządzenia Nr 17 tylko,
jeżeli była przedsiębiorcą w rozumieniu prawa antymonopolowego.
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Obwieszczenie w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach
kartelowych.107 Obwieszczenie przewiduje możliwość całkowitego darowania kary
przedsiębiorcy, który przyczyni się do wszczęcia postępowania albo rozstrzygnięcia
o naruszeniu wspólnotowego prawa konkurencji, o ile spełni on pewne dodatkowe
wymogi.108 Prócz tego możliwe jest obniżenie kary pieniężnej przedsiębiorcy (lub
przedsiębiorcom) współpracującym z Komisją w toku postępowania. Ewentualne
obniżenie kary pieniężnej musi być adekwatne do rzeczywistego udziału przedsiębiorcy w udowodnieniu przez Komisję naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji. Oznacza to, że możliwość redukcji kar dotyczy wyłącznie przedsiębiorców,
którzy dostarczą Komisji dowody przedstawiające znaczną wartość w porównaniu
z dowodami zebranymi przez nią wcześniej.109

107

Commission Notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases (Dz. Urz. WE
C 45 z 19.02.2002 r., s. 3), znane jako Obwieszczenie o leniency. Obwieszczenie z 2002 r.
zastąpiło wcześniejsze Obwieszczenie dotyczące nienakładania lub obniżenia wysokości kar
pieniężnych w sprawach karteli z 1996 r. O tym więcej w rozdziale IX pkt 5.8.
Na temat znaczenia Obwieszczenia o leniency w zwalczaniu karteli patrz także: M. Monti,
Priorities for EU Competition Policy, w: EU Competition Law & Policy. Developments & Priorities, Athens 2002, s. 11-12; B. Van Berlingen, The European Commission’s 2002 Leniency
Notice after one year of operation, w: Competition Policy Newsletter Nr 2/2003.
108 Darowanie kary pieniężnej może nastąpić, jeżeli uczestnik kartelu jako pierwszy przedstawi
Komisji dowód dający podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie danego porozumienia
antykonkurencyjnego (w sytuacji, kiedy wcześniej Komisja nie dysponowała takim dowodem)
albo uczestnik kartelu jako pierwszy przedstawi dowód, który umożliwi Komisji stwierdzenie
naruszenia art. 81 TWE w związku z działalnością określonego kartelu (o ile wcześniej Komisja
nie dysponowała takim dowodem, a żaden inny przedsiębiorca nie został wcześniej zwolniony
z kary za dostarczenie dowodu w tej sprawie). Uczestnik kartelu ubiegający się o zwolnienie
z kary musi dodatkowo spełnić następujące warunki: 1) współpracować z Komisją w dalszym
toku postępowania, 2) zaprzestać uczestnictwa w kartelu najpóźniej w momencie przedłożenia
Komisji ww. dowodów na istnienie kartelu, 3) nie być aktywnym uczestnikiem kartelu (tj.
przedsiębiorca ten jeszcze jako uczestnik kartelu nie mógł nakłaniać innych przedsiębiorców
do udziału w tymże kartelu) – Obwieszczenie o leniency, pkt 8-11.
109 W celu zakwalifikowania do obniżenia kary pieniężnej uczestnik kartelu musi: 1) dostarczyć Komisji dowody dotyczące konkretnego naruszenia prawa konkurencji, które mają znaczącą wartość
dodatkową w świetle dowodów posiadanych już przez Komisję oraz 2) zaprzestać swego uczestnictwa w kartelu najpóźniej w momencie przedstawienia ww. dowodów Komisji. Z obniżenia kary
pieniężnej może skorzystać więcej niż jeden przedsiębiorca, o ile kilku przedsiębiorców spełni ww.
warunki. Obwieszczenie przewiduje następujące wysokości możliwego obniżenia kary w zależności
od kolejności, w której zgłoszą się przedsiębiorcy chcący skorzystać z dobrodziejstwa programu
leniency: 1) pierwszy przedsiębiorca, który spełni warunki kwalifikujące go do uzyskania obniżenia
kary, może uzyskać jej redukcję w wysokości 30-50%; 2) drugi przedsiębiorca – 20-30%; 3)
kolejni przedsiębiorcy – do 20% – Obwieszczenie o leniency, pkt 20-23.
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Przesłanki, którymi Komisja kieruje się przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych
w sprawach antymonopolowych, zostały określone w poświęconych temu Wytycznych Komisji w sprawie sposobu wymierzania kar pieniężnych.110 Zgodnie
z Wytycznymi podstawowy wymiar kary jest ustalany w odniesieniu do ciężaru
gatunkowego111 i długotrwałości naruszenia112. Prócz tego pod uwagę bierze się
również okoliczności, w których nastąpiło naruszenie; mogą one mieć charakter
obciążający113, jak i poniekąd usprawiedliwiający naruszenie.114 Przy wymierzaniu
kar Komisja dodatkowo kieruje się zasadą, że przedsiębiorcy naruszający wspólnotowe prawo konkurencji nie mogą z tego czerpać zysków. Kary pieniężne nie mogą
jednak stanowić i nie stanowią rekompensaty dla tych, którzy ponieśli szkodę
w związku z zaistnieniem naruszenia. O stosowne odszkodowania poszkodowani
mogą ubiegać się w postępowaniach przed sądami krajowymi.115

6. Rola właściwych organów państw członkowskich
6.1. Pojęcie właściwego organu państwa członkowskiego
W licznych przepisach rozporządzenia Nr 17 wspomina się o właściwych organach państw członkowskich. Przepisy te mają dwojaki charakter – są to normy
nakładające określone obowiązki na Komisję Europejską w odniesieniu do wspomnianych organów krajowych, bądź przeciwnie – normy nakładające obowiązki
na właściwe organy państw członkowskich w odniesieniu do Komisji Europejskiej. Zamieszczenie w rozporządzeniu tego rodzaju przepisów jest niewątpliwie
przejawem woli prawodawcy wspólnotowego, który ustalił, aby sprawy dotyczące
ochrony konkurencji Komisja prowadziła we współpracy z kompetentnymi organami krajowymi. Reguła ta została wyrażona expressis verbis w art. 10 ust. 2

110
111

112
113
114
115

Guidelines on Method of Setting Fines Imposed Pursuant to Article 15 (2) of Regulation No
17 and Article 65 (3) of the ECSC Treaty (Dz. Urz. WE C 9 z 14.01.1998 r., s. 3).
W Wytycznych jest mowa o naruszeniach mniejszych, poważnych i bardzo poważnych.
Do najpoważniejszych zalicza się porozumienia horyzontalne dotyczące ustalania cen lub
podziału rynków.
Zgodnie z wytycznymi naruszenia mogą trwać krótko, średnio albo długo.
Np. recydywa (ponowne naruszenie prawa konkurencji), brak współdziałania z Komisją czy
przewodzenie kartelowi.
Np. natychmiastowe zaprzestanie naruszeń po interwencji Komisji, współpraca z Komisją
w toku postępowania. – Wish..., s. 239.
Dealing with the Commission..., s. 58. Na temat roli sądów krajowych w zakresie stosowania
wspólnotowego prawa konkurencji – rozdział VI.
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rozporządzenia Nr 17, który stanowi, że Komisja prowadzi postępowanie dotyczące naruszenia art. 81 lub 82 TWE w ścisłym i stałym kontakcie z właściwymi
organami państw członkowskich, a organy te są uprawnione do zajmowania
stanowiska w toku postępowania.
Pojęcie właściwe organy państw członkowskich zostało przeniesione do rozporządzenia Nr 17 bezpośrednio z przepisów Traktatu ustalających kompetencję tychże
organów do bezpośredniego stosowania wspólnotowego prawa konkurencji do
czasu przyjęcia odpowiednich aktów wykonawczych przez Radę.116 Jednak również po przyjęciu wspomnianych aktów wykonawczych, w tym przede wszystkim
rozporządzenia Nr 17, właściwe organy państw członkowskich zachowały nadal
kompetencję do bezpośredniego stosowania przepisów Traktatu dotyczących
konkurencji.117 Wynikało to bezpośrednio z art. 9 ust. 3 rozporządzenia Nr 17,
który stanowi, iż dopóki Komisja nie wszczęła postępowania zgodnie z art. 2, 3
lub 6, dopóty organy państw członkowskich są właściwe zgodnie z art. 84 TWE do
stosowania art. 81 ust. 1 i art. 82 TWE. Z orzecznictwa ETS wynika, że w przytoczonych wyżej przepisach (art. 84 TWE i art. 9 ust. 3 rozporządzenia Nr 17)
chodzi o krajowe organy antymonopolowe. Mogą to być zarówno organy administracji, których zadaniem jest stosowanie krajowego prawa antymonopolowego
i których orzeczenia podlegają kontroli właściwych sądów, jak i – w przypadku
niektórych państw członkowskich – sądy, które uznano za właściwe do stosowania
krajowego prawa antymonopolowego. Oznacza to zatem, że to prawo wewnętrzne
każdego państwa członkowskiego powinno określać, który organ danego państwa
będzie właściwy do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji.118

6.2. Obowiązki Komisji
W związku z prowadzonymi postępowaniami antymonopolowymi w systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 na Komisji Europejskiej ciążyły
określone zobowiązania w stosunku do właściwych organów państw członkowskich
116 Zgodnie z art. 84 i 85 TWE do czasu wydania przez Radę (na podstawie art. 83 TWE) właściwych rozporządzeń i dyrektyw, które zapewnią pełne stosowanie reguł konkurencji ustalonych
w art. 81 i 82 TWE, odpowiedzialność za stosowanie tych reguł będą ponosić właściwe organy
państw członkowskich. Na podstawie art. 84 TWE – w ww. okresie – organy w państwach
członkowskich mogą orzekać o dopuszczalności porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk
i o nadużywaniu pozycji dominującej na wspólnym rynku. O tym więcej w rozdziale IV pkt 1.
117 Czyli art. 81 ust. 1 i 82 TWE.
118 Kerse..., s. 203-204.
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(krajowych organów antymonopolowych). Obowiązki te polegały, co do zasady,
na przekazywaniu informacji o podejmowanych działaniach organom krajowym
właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, którego podejrzewano o naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji.
Podstawą prawną do przekazywania informacji był art. 10 ust. 1 rozporządzenia Nr
17, który stanowił, że Komisja przekazuje niezwłocznie właściwym organom państw
członkowskich odpisy wniosków i zgłoszeń oraz najważniejsze pisma,119 które dostarczono jej w celu stwierdzenia naruszenia art. 81 lub 82, wydania atestu negatywnego
lub wyłączenia indywidualnego na podstawie art. 81 ust. 3 TWE. Przekazywanie
informacji w tym trybie dawało państwom członkowskim wiedzę o działaniach, które
Komisja podejmowała w stosunku do przedsiębiorców mających siedziby na ich
terytorium oraz dawało im możliwość przedstawienia swojego stanowiska w tych
sprawach, co niekiedy mogło być użyteczne dla Komisji.120
Prócz przekazywania informacji Komisja była zobowiązana również do informowania właściwych organów krajowych o rozpoczęciu niektórych etapów postępowania
w sprawie. Chodzi tu przede wszystkim o przekazywanie kopii kierowanych do
przedsiębiorców żądań dotyczących dostarczenia informacji na podstawie art.
11 rozporządzenia Nr 17 (i to zarówno pism zawierających prośbę o udzielenie
informacji, jak i decyzji nakazujących ich udzielenia), informowanie o zamiarze
119

Komisja sama dokonywała oceny, które pisma są najważniejsze i w związku z tym powinny
być przesłane do wiadomości organów krajowych – Kerse..., s. 205.
120 Jednak niekiedy powstawały wątpliwości na tle interpretacji art. 10 ust. 1 rozporządzenia
Nr 17 w kontekście art. 20 tego rozporządzenia, który dotyczył ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Chodzi tu w szczególności o odpowiedź na pytanie, czy i ewentualnie w jakim
zakresie krajowe organy antymonopolowe mogły wykorzystywać informacje otrzymane
z Komisji w związku ze stosowaniem art. 10 ust. 1 rozporządzenia Nr 17 do prowadzenia
własnych postępowań antymonopolowych.
Przepis art. 20 ust. 1 stanowił, że informacje uzyskane w wyniku stosowania art. 11-14
(rozporządzenia Nr 17) można wykorzystywać tylko w celu, w którym żądano udzielenia
informacji lub przeprowadzono kontrolę. Z kolei art. 20 ust. 2 nakładał na Komisję i właściwe organy państw członkowskich, ich urzędników i innych funkcjonariuszy obowiązek nie
ujawniania informacji uzyskanych w wyniku stosowania rozporządzenia i które ze względu
na swój charakter chronione są tajemnicą służbową.
Orzecznictwo ETS interpretowało przepis art. 20 ust. 1 w następujący sposób: Nie można
wymagać od krajowych organów antymonopolowych, aby nie wszczynały postępowań w związku
z informacjami o naruszeniach prawa konkurencji przekazanych im przez Komisję Europejską.
Z uwagi jednak na brzmienie art. 20 ust. 1 organy krajowe nie mogły wykorzystywać tych
informacji (przekazanych im dokumentów itp.) jako dowodów w prowadzonych przez siebie
postępowaniach.
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przeprowadzenia kontroli, planowanym wysłuchaniu oraz o formalnym wszczęciu
postępowania. I tak, w przypadku przygotowywania kontroli (niezależnie od jej
rodzaju) Komisja powinna uprzedzić o tym właściwy organ państwa członkowskiego, na którego obszarze zamierzano przeprowadzić kontrolę.121 Jeżeli Komisja
miała zamiar wydać decyzję o przeprowadzeniu kontroli, przed wydaniem takiej
decyzji powinna zasięgnąć opinii właściwego organu krajowego.122 Funkcjonariusze właściwego organu państwa członkowskiego, na obszarze którego miała być
przeprowadzona kontrola, mogli na wniosek tego organu lub na wniosek Komisji
udzielać pomocy inspektorom Komisji przy przeprowadzaniu kontroli.123
Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Nr 2842/98 Komisja przekazywała właściwym organom państw członkowskich wezwanie do wzięcia udziału w ustnym
wysłuchaniu.
Komisja przekazywała także właściwym organom krajowym informację o formalnym wszczęciu postępowania i od tego momentu organy krajowe traciły kompetencję do stosowania art. 81 ust. 1 i art. 82 TWE w danej sprawie.124

121
122

123
124
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Oznacza to, że organ krajowy mógł wszcząć postępowanie przeciwko naruszeniu, o którym
dowiedział się z informacji przekazanych przez Komisję, jednak już w toku postępowania powinien samodzielnie zebrać dowody potwierdzające fakt zaistnienia naruszenia (w tym zakresie
organ krajowy nie mógł oprzeć swojego rozstrzygnięcia na dowodach zebranych przez Komisję).
Przyjęcie takiej interpretacji było także zgodne z potrzebą zagwarantowania przedsiębiorcy
prawa do obrony w postępowaniu przed organem krajowym. – Wyrok z 16.07.1992 r., Direccion General de Defensa de la Competencia v Asociacion Espanola de Banca Privada and
others (Spanish Banks) (sprawa C-67/91, celex – 61991J0067).
Jeżeli z kolei chodzi o art. 20 ust. 2, który dotyczył ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
przyjęto, że przedsiębiorca powinien mieć okazję wypowiedzieć się co do zamiaru ujawnienia
przez Komisję dostarczonych przez niego informacji innym podmiotom (w tym także krajowym
organom antymonopolowym), o ile zawierają one tajemnice przedsiębiorstwa. Komisja mogła
nie uznać argumentów przedsiębiorcy sprzeciwiającego się ujawnieniu informacji, w takim
przypadku jednak powinna ona wydać decyzję w tej sprawie, która podlegała kontroli sądów
wspólnotowych – Kerse..., s. 207-210.
Patrz: art. 14 ust. 2 rozporządzenia Nr 17.
Patrz: art. 14 ust. 4 rozporządzenia Nr 17. Należy jednak podkreślić, że opinia dotycząca
planowanej kontroli wydana przez organ krajowy nie wiązała Komisji (organ krajowy nie miał
prawa veta co do zamiaru nakazania kontroli przez Komisję) – Kerse..., s. 211.
Patrz: art. 14 ust. 5 rozporządzenia Nr 17.
Patrz: art. 9 ust. 3 rozporządzenia Nr 17. Przekazanie informacji o wszczęciu postępowania
nie było obowiązkiem ciążącym bezwzględnie na Komisji (brak podstawy prawnej nakazującej
to wprost), tym niemniej Komisja przekazywała tę informację właśnie ze względu na skutki
prawne, które powodowało wszczęcie postępowania przez Komisję – Kerse..., s. 212.
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6.3. Obowiązki organów krajowych
Również organy krajowe na podstawie licznych przepisów rozporządzenia Nr 17
były zobowiązane do udzielania pomocy Komisji w trakcie prowadzonych przez
nią postępowań. Chodzi tu w szczególności o obowiązek udzielania informacji
Komisji, jeżeli ta wystąpi z żądaniem na podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia
Nr 17, a także udzielanie pomocy przy przeprowadzaniu kontroli.
Komisja przeprowadzała kontrole na podstawie art. 14 rozporządzenia Nr 17.
W kontrolach tych, jak już wcześniej wspomniano, inspektorom Komisji mogli
pomagać funkcjonariusze właściwych organów krajowych.125 Jeżeli przedsiębiorca
sprzeciwił się kontroli nakazanej przez Komisję, na danym państwie członkowskim
ciążył obowiązek udzielenia inspektorom Komisji koniecznej pomocy tak, aby
mogli oni skutecznie przeprowadzić swoją kontrolę.126 Pomoc ta mogła polegać
na przełamaniu oporu przedsiębiorcy przy wykorzystaniu instrumentów i procedur wynikających z prawa krajowego.127 Regułę taką przyjęto, ponieważ Komisja
nie ma uprawnień do użycia siły, czy zastosowania środków przymusu mogących
skłonić przedsiębiorcę do poddania się kontroli.128
Przepis art. 13 rozporządzenia Nr 17 przewidywał sytuację, w której krajowy organ antymonopolowy na wezwanie Komisji samodzielnie przeprowadzał kontrolę
w jej imieniu i w związku z prowadzonym przez nią postępowaniem.129 Również
125 Patrz: art. 14 ust. 5 rozporządzenia Nr 17.
126 Patrz: art. 14 ust. 6 rozporządzenia Nr 17.
127 Procedura krajowa może przewidywać wymóg uzyskania zgody sądu na użycie środków
przymusu w stosunku do przedsiębiorcy sprzeciwiającego się kontroli. W takim przypadku
Komisja powinna udostępnić sądowi krajowemu wszelkie informacje, które są mu niezbędne
do rozpatrzenia sprawy i ewentualnego wydania zgody na interwencję. Sąd krajowy w takim
przypadku nie może kwestionować potrzeby (zasadności) przeprowadzania kontroli w konkretnej sytuacji (kwestia ta należy do Komisji i sądów wspólnotowych), może on natomiast
ocenić, czy środki, które będą podjęte, nie są zbyt arbitralne lub nadmiernie uciążliwe w stosunku do przedmiotu postępowania (kalibru zarzutów stawianych przedsiębiorcy) – Kerse...,
s. 214; Dealing with the Commission..., s. 37.
W tym zakresie sytuacja zasadniczo nie uległa zmianie również w systemie funkcjonującym
na podstawie rozporządzenia Nr 1/2003. Więcej o tym w rozdziale IX pkt 6.1.
128 Komisja może jedynie później nałożyć na przedsiębiorcę sprzeciwiającego się kontroli nakazanej w drodze decyzji określone sankcje finansowe. Uprawnienie to nie jest jednak
wystarczające, ponieważ celem Komisji jest zebranie dowodów w postępowaniu, co może
zostać uniemożliwione w przypadku odmowy współdziałania podejrzanego o naruszenia
przedsiębiorcy.
129 Kontrole takie przeprowadzano dość rzadko, ponieważ – zdaniem Komisji – przepis art. 13
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w takim przypadku funkcjonariusze Komisji, na wniosek Komisji lub właściwego
organu państwa członkowskiego, na obszarze którego miała być przeprowadzona
kontrola, mogli udzielać pomocy funkcjonariuszom tego organu przy wypełnianiu
ich obowiązków.130
Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia Nr 17 (oprócz Komisji) również właściwe
organy państw członkowskich mogły występować o przeprowadzenie wysłuchania
określonych podmiotów w toku postępowania przed Komisją.
Dodatkowo z przepisów art. 10 ust. 3-6 rozporządzenia Nr 17 wynikał obowiązek udziału przedstawicieli krajowych organów antymonopolowych w pracach
Komitetu Doradczego do spraw Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji
Dominujących. Każde państwo członkowskie powinno wskazać jako swojego
przedstawiciela urzędnika, który w przypadku przeszkody może być zastąpiony
przez innego urzędnika.131 W systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 Komitet Doradczy wydawał opinie w sprawach projektów decyzji: 1)
stwierdzających naruszenie art. 81 lub 82 TWE, zawierających atest negatywny
oraz decyzji o wyłączeniach indywidualnych na podstawie art. 81 ust. 3 TWE; 2)
dotyczących odnowienia, uzupełnienia lub cofnięcia decyzji wydanej na podstawie art. 81 ust. 3 TWE; 3) decyzji nakładających kary pieniężne lub okresowe
płatności karne. Opinii Komitetu Doradczego zasięgano również w przypadku
przeprowadzania badań sektorowych,132 a także w procedurze zmierzającej do
wydania rozporządzenia o wyłączeniach grupowych.133

130
131
132
133
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rozporządzenia Nr 17 nie mógł mieć zastosowania w postępowaniach wymagających przeprowadzenia kontroli na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego – Kerse...,
s. 214.
Patrz: art. 13 ust. 2 rozporządzenia Nr 17.
Patrz: art. 10 ust. 4 rozporządzenia Nr 17.
Patrz: art. 12 ust. 4 rozporządzenia Nr 17.
Komitet Doradczy mógł być także proszony o zajęcie stanowiska w innych sprawach, w których Komisja uznawała za istotne zapoznanie się z opinią państw członkowskich – Kerse...,
s. 217-218.
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VI. Stosowanie art. 81 i 82 TWE przez sądy krajowe

1. Podstawowe reguły
Bezpośrednia stosowalność art. 81 i 82 TWE
Warunkiem istnienia swobodnej konkurencji na wspólnym rynku jest skuteczna
współpraca pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę konkurencji tak na
szczeblu wspólnotowym (Komisja Europejska sądy wspólnotowe), jak i na poziomie
poszczególnych państw członkowskich (krajowe organy antymonopolowe, sądy
krajowe). W odróżnieniu od organów działających w trybie administracyjnym
(takich jak Komisja Europejska, czy większość krajowych organów antymonopolowych), które działają w interesie publicznym, do sądów państw członkowskich należy ochrona podmiotowych praw osób prywatnych w ich wzajemnych
stosunkach. A zatem w systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia
Nr 17 organy administracyjne i sądy krajowe wyposażone były w konkurencyjną
kompetencję do stosowania art. 81 ust. 1 i art. 82 TWE z tym, że właściwość
Komisji wynikała wprost z art. 85 TWE i przepisów wydanych na podstawie art.
83 TWE, a właściwość sądów wynikała z bezpośredniego stosowania art. 81
i 82 TWE.1
Bezpośrednia stosowalność przepisów art. 81 i 82 TWE oznacza, że mogły one
służyć również w celu ochrony interesów jednostek. Zarówno jednak Traktat, jak
i rozporządzenia nie ustaliły żadnych szczegółowych zasad w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem ww. przepisów. W tej sytuacji ciężar
zapewnienia ochrony uprawnień jednostek spoczywał na sądach krajowych.2
1

Zdaniem ETS zakazy zawarte w art. 81 i 82 TWE są w stanie, ze względu na swój charakter, powodować w stosunkach między jednostkami skutek bezpośredni oraz bezpośrednio
nadają tym jednostkom prawa, które sądy państw członkowskich mają obowiązek chronić
– Obwieszczenie w sprawie współpracy między Komisją a sądami państw członkowskich przy
stosowaniu art. 81 i 82 TWE, czyli Commission Notice on cooperation between national
courts and the Commission in applying Articles 81 and 82 of the EEC Treaty (Dz. Urz. WE
C 39 z 13.02.1993 r. s. 6), zwane dalej: „starym” Obwieszczeniem o współpracy z sądami
(dla odróżnienia od „nowego”, obowiązującego od 1 maja 2004 r. Obwieszczenia dotyczącego współpracy Komisji z sądami krajowymi, o którym mowa w rozdziale IX pkt 6, a także
w rozdziale VIII pkt 3).
2 Zdaniem Komisji brak jest dostatecznego interesu wspólnotowego w kontynuowaniu postępowania w sprawie, jeżeli skarżący może otrzymać odpowiednią ochronę swoich praw w postępowaniu przed sądem krajowym. Stosowanie prawa wspólnotowego przez sądy krajowe
jest korzystne dla jednostek, ponieważ: 1) w postępowaniu sądowym jednostki mogą uzyskać
odszkodowanie (Komisja zaś nie może zobowiązać do świadczenia odszkodowania za straty
poniesione w wyniku naruszenia art. 81 lub 82 TWE); 2) sąd krajowy może zazwyczaj znacznie
szybciej niż Komisja wydawać zarządzenia tymczasowe i nakazywać zaprzestania naruszeń; 3)
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Ich kompetencje w tym zakresie wywodzono dodatkowo z art. 10 TWE, który
zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania wszelkich środków, które
są niezbędne do zapewnienia realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu, jak
również do ułatwiania Wspólnocie wykonywania jej zadań.
W związku z tym przyjęto, że uprawnienia jednostek związane z naruszeniem ww.
przepisów Traktatu mogły być dochodzone wedle procedur krajowych. Środki
ochrony uprawnień jednostek wynikających z prawa wspólnotowego nie mogą
być mniej korzystne niż przysługujące do ochrony uprawnień wynikających z krajowego porządku prawnego. Nie mogą one wreszcie uniemożliwiać dochodzenia
roszczeń wynikających z prawa wspólnotowego.3
Właściwość sądów krajowych
W świetle przepisów prawa wspólnotowego nie była do końca jasna rola sądów
krajowych jako organów uprawnionych, czy może raczej zobowiązanych do stosowania prawa wspólnotowego. Chodzi tu w szczególności o odpowiedź na pytanie,
czy sądy krajowe można uznać za władze państw członkowskich w rozumieniu
art. 84 TWE i art. 9 ust. 3 rozporządzenia Nr 17.
Przepisy milczały na ten temat. W tej sytuacji z pomocą przyszło orzecznictwo
ETS, który w dość precyzyjnie wyjaśnił powstające wątpliwości. ETS rozróżnił
niejako dwa rodzaje sądów krajowych. Do jednej grupy zaliczył sądy, którym
na podstawie określonych przepisów powierzono stosowanie krajowego prawa
antymonopolowego oraz te, które stoją na straży właściwego stosowania krajowego prawa antymonopolowego przez krajowe organy antymonopolowe. Sądy
te (wyspecjalizowane sądy ochrony konkurencji) stosowały art. 81 i 82 TWE jako
władze państw członkowskich wywodzące swe kompetencje z art. 84 TWE. Z kolei
do innej grupy należały – zdaniem ETS – zwykłe sądy krajowe. W postępowaniach
przed tymi sądami przepisy art. 81 i 82 TWE były niekiedy podnoszone przez
strony w trakcie sporów rozstrzyganych na podstawie prawa prywatnego. Sądy te
nie wywodziły swych uprawnień do stosowania przepisów prawa wspólnotowego
z ww. art. 84 TWE, nie uznawano ich bowiem za władze państw członkowskich,

3

w postępowaniu przed sądem krajowym można dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia
prawa wspólnotowego z roszczeniami wynikającymi z prawa krajowego (co nie jest możliwe
w postępowaniu prowadzonym przez Komisję); 4) sądy krajowe (w odróżnieniu od Komisji)
niekiedy mogą nakazać zwrot kosztów stronie wygrywającej – „stare” Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 15-16.
Kerse..., s. 419.
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o których mowa w tym przepisie. Ich kompetencja w tym zakresie wynikała z faktu,
że przepisy art. 81 i 82 TWE są bezpośrednio stosowalne, a uprawnienia z nich
wynikające dla jednostek podlegają ochronie.
Z przytoczonego rozróżnienia wynikają określone konsekwencje. Wszczęcie postępowania przez Komisję na podstawie rozporządzenia Nr 17 wyłączało kompetencję
w tym zakresie organów, o których mowa w art. 84 TWE (czyli sądów ochrony
konkurencji), natomiast nie ma to wpływu na kompetencję zwykłych sądów
krajowych. Te ostatnie nie były zobligowane do wstrzymywania prowadzonych
postępowań z uwagi na fakt podjęcia działań przez Komisję.4

2. Stosowanie art. 81 i 82 TWE
Jak już wspomniano, przepisy art. 81 ust. 1 i 82 TWE są bezpośrednio stosowalne
i wywołują bezpośredni skutek, ponieważ wynikają z nich prawa i obowiązki dla
jednostek, których ochrona należy do sądów krajowych. Ochrony swoich interesów w sądach krajowych mogły dochodzić zarówno strony umów zawartych
z naruszeniem zakazów określonych we wspólnotowym prawie konkurencji, jak
i osoby trzecie, które ucierpiały w wyniku tych naruszeń.5
Prawo wspólnotowe nie sprecyzowało, jaka jest sytuacja prawna uczestników
porozumienia zawartego z naruszeniem zakazu z art. 81 ust. 1 TWE. Sankcja
nieważności przewidziana w art. 81 ust. 2 TWE ma charakter bezwzględny
i przesądza o tym, że porozumienie nie jest skuteczne w stosunkach pomiędzy
stronami.6
4
5

6

Kerse..., s. 421.
Wish..., s. 276. W praktyce jednak przedsiębiorcy raczej rzadko korzystali z drogi sądu krajowego. Łatwiejsze, mniej kosztowne i mniej ryzykowne było dochodzenie praw przed Komisją
lub krajowym organem antymonopolowym – Europejskie prawo gospodarcze w działalności
przedsiębiorstw, red. K. Sobczak, Warszawa 2002, s. 310.
W tej sytuacji niedopuszczalne wydaje się roszczenie o wykonanie umowy, roszczenia odszkodowawcze związane z niewykonaniem zobowiązania, w tym możliwość dochodzenia kar
umownych, a także inne roszczenia zmierzające do zaspokojenia stron porozumienia, które
obchodziłyby skutki jego nieważności oraz roszczenia deliktowe. Ewentualne roszczenia pomiędzy stronami mogą być wysuwane w oparciu o art. 82 TWE, o ile zostanie udowodniona
praktyka indywidualna. Jeżeli jednak strony porozumienia wykonały świadczenia wynikające
z jego treści, mogą się domagać ich zwrotu w związku z nieważnością stosunku prawnego
– P. Podrecki, Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, Kraków 2000, s.
213.
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Stosowanie prawa wspólnotowego przez sądy krajowe obejmuje nie tylko wydawanie orzeczeń nakazujących zaniechanie określonych praktyk lub przyznających
odszkodowanie dla osób trzecich poszkodowanych przez antykonkurencyjne praktyki określonych przedsiębiorców, ale również orzeczenia ustalające, że konkretne
porozumienia antykonkurencyjne są nieważne z mocy prawa.7
Sądy krajowe stosujące wspólnotowe prawo konkurencji mogły liczyć na pomoc
i wsparcie merytoryczne Komisji Europejskiej. Kwestie szczegółowe dotyczące
zakresu i form tej współpracy, a także pewne wytyczne określające okoliczności,
w których – zdaniem Komisji – sądy krajowe powinny stosować art. 81 i 82
TWE, zostały określone w Obwieszczeniu w sprawie współpracy między Komisją
a sądami państw członkowskich przy stosowaniu art. 81 i 82 TWE.8

2.1. Stosowanie art. 81 ust. 1 i 2
Jeżeli sąd krajowy badając określone porozumienie9 stwierdzał, że podlega ono
pod zakaz określony w art. 81 ust. 1 TWE (i nie spełnia warunków wyłączenia
z art. 81 ust. 3 TWE), sąd ten był zobowiązany do orzeczenia nieważności takiego
porozumienia na podstawie art. 81 ust. 2 TWE.10
Co do zasady sądy krajowe były zobowiązane nie wydawać wyroków niezgodnych
z rozstrzygnięciami dokonanymi już przez Komisję. Ten obowiązek sądów krajowych
orzecznictwo ETS wywodzi z art. 10 TWE; został on także powtórzony w „starym”
Obwieszczeniu o współpracy z sądami, gdzie zapisano, że sądy krajowe muszą
uwzględniać właściwość Komisji i unikać wydawania wyroków, które mogłyby być
sprzeczne z wydanymi już lub przygotowywanymi przez Komisję decyzjami, które
dotyczą stosowania art. 81 i 82 TWE.11 Realizując ten obowiązek, sądy krajowe
7 Wish..., s. 259.
8 Patrz: w niniejszym rozdziale przypis 1.
9 Najczęściej w związku z powództwem o wykonanie umowy (gdzie pozwany podnosi najczęściej
zarzut jej nieważności na podstawie art. 81 ust. 2 TWE) lub powództwem o odszkodowanie (tu
sąd bada, czy działanie, które doprowadziło do zaistnienia szkody, było bezprawne) – „stare”
Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 17.
10 Sankcja nieważności ma różne znaczenie praktyczne w zależności od typu i formy porozumienia
– Wish..., s. 261.
11 „Stare” Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 18.
Wspomniana tu reguła obowiązuje co do zasady również obecnie w systemie funkcjonującym
na podstawie rozporządzenia Nr 1/2003. Kwestie te zostaną szczegółowo przedstawione
w rozdziale IX pkt 6.
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rozpatrujące sprawy związane z naruszeniem wspólnotowego prawa konkurencji
powinny upewnić się na wstępie, czy w sprawach tych zostały już wydane jakiekolwiek rozstrzygnięcia przez Komisję.12 Jeżeli rozstrzygnięć wprawdzie jeszcze
nie ma, ale Komisja prowadzi postępowanie w danej sprawie, sąd krajowy może
zawiesić postępowanie do czasu załatwienia sprawy przez Komisję albo zwrócić
się z pytaniem prawnym do ETS.13
Porozumienia badane przez sądy krajowe w związku z zarzutem naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji są zwykle umowami w rozumieniu prawa cywilnego,
które co do zasady (pacta sunt servanda) powinny być przestrzegane. Wątpliwe
jest zatem, aby sądy krajowe przychylały się do żądań przedsiębiorców (będących
stronami tych umów) próbujących uniknąć wypełniania zobowiązań wynikających
z umowy pod zarzutem, że umowa ta narusza wspólnotowe prawo konkurencji.14
Ratio legis przepisu art. 81 ust. 2 TWE to wyeliminowanie z obrotu porozumień
(umów) naruszających reguły konkurencji. Przepis ten nie powinien zatem być
wykorzystywany jako dodatkowa podstawa do unieważniania niekorzystnych z jakichkolwiek względów kontraktów; sądy nie mogą i nie godzą się na techniczne,
instrumentalne stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji. Ze względu na
to, przed ewentualnym orzeczeniem nieważności porozumienia na podstawie art.
81 ust. 2 TWE, dogłębnej analizie podlega cała umowa. Jeżeli okaże się, że jest
możliwe wyłączenie z kontraktu klauzul naruszających art. 81 TWE, nieważność na
podstawie art. 81 ust. 2 TWE może zostać orzeczona tylko w tym zakresie. Jeżeli
jednak skutkiem takiego wydzielenia byłaby istotna zmiana umowy niezgodna
z wolą stron, które ją zawarły, nieważność powinna być orzeczona co do całości
porozumienia.15 Decyzja należy tu zawsze do sądu krajowego, który, orzekając,
stosuje prawo wewnętrzne danego państwa członkowskiego.
W związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego przez sądy krajowe w systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 nasuwa się pytanie,
czy sądy te w prowadzonych postępowaniach były zobowiązane stosować prawo
12

13
14
15

Jeżeli rozstrzygnięcia te mają charakter nieformalny (nie są decyzjami), nie wiążą sądów
krajowych. Stanowią one jednak okoliczności faktyczne, które sąd krajowy może uwzględnić,
jeżeli bada zgodność porozumienia, decyzji lub uzgodnionej praktyki z art. 81 TWE. W razie
braku jakichkolwiek rozstrzygnięć, sąd krajowy może przy dokonywaniu wykładni prawa
wspólnotowego oprzeć się na orzecznictwie ETS i praktyce orzeczniczej Komisji –„stare”
Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 20-21.
„Stare” Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 23.
Wish..., s. 266.
Wish..., s. 268.
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wspólnotowe z własnej inicjatywy, jeżeli uznawały to za zasadne ze względu na
okoliczności sprawy, czy też powinny orzekać tylko w zakresie wskazanym przez
strony (tzn. stosować wspólnotowe prawo konkurencji, jeżeli na tym oparto
żądanie pozwu). Odpowiedzi na to pytanie udzielił ETS, wskazując, że postępowanie sądu krajowego powinno być zgodne z regułami proceduralnymi prawa
krajowego, na podstawie których orzeka ten sąd. Jeżeli zatem prawo wewnętrzne
zobowiązuje sądy krajowe do uwzględniania przy orzekaniu z własnej inicjatywy
kwestii prawnych wynikających z obowiązującego w danym państwie prawa, sądy
te powinny analogicznie postępować z prawem wspólnotowym (tzn. np. z własnej
inicjatywy uwzględniać przy orzekaniu wspólnotowe reguły konkurencji). Każde
bowiem inne postępowanie oznaczałoby dyskryminowanie prawa wspólnotowego. Jednak w przypadku, gdy prawo wewnętrzne przypisuje sądom krajowym
rolę bardziej pasywną (tzn. sąd może wypowiadać się w kwestiach dodatkowych,
ale wyłącznie, gdy dotyczą one przedmiotu sporu), nie są one zobowiązane do
uwzględniania przy orzekaniu z własnej inicjatywy reguł wspólnotowego prawa
konkurencji. Przyjęcie takiego rozwiązania jest zgodne z zasadą autonomii procedury sądów krajowych. Jednak w niektórych przypadkach wspomniana zasada
autonomii procedury może doznawać ograniczenia ze względu na nadrzędną
regułę skutecznego stosowania prawa wspólnotowego.16

2.2. Stosowanie art. 81 ust. 3
Istotnym problemem związanym ze stosowaniem wspólnotowego prawa konkurencji przez sądy krajowe w systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia
Nr 17 była wyłączność Komisji na stosowanie (udzielanie wyłączeń na podstawie)
art. 81 ust. 3 TWE. Monopol Komisji w tym zakresie powodował ryzyko wydania
różnych rozstrzygnięć w analogicznych przypadkach. W „starym” Obwieszczeniu
o współpracy z sądami wskazano sposoby rozwiązania tego problemu, uzależniając
proponowane rozwiązania od sytuacji, z którą mamy do czynienia w konkretnym
przypadku. I tak, w Obwieszczeniu ustalone zostały odrębne reguły dla tzw.
„starych” i „nowych” porozumień,17 jak również dla porozumień, które musiały
16
17

Wish..., s. 272.
W prawie wspólnotowym przyjęto rozróżnienie na „stare” i „nowe” porozumienia, przypisując
poszczególnym kategoriom określone skutki prawne. Jako „stare” określane są porozumienia zawarte przed wejściem z życie rozporządzenia Nr 17 (czyli przed 15 marca 1962
r.). W stosunku do tych porozumień obowiązuje zasada tzw. tymczasowej ważności tych
porozumień. Oznacza to, że w przypadku, gdy takie „stare” porozumienie zostało notyfi-
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być notyfikowane w celu uzyskania wyłączenia z art. 81 ust. 3 TWE oraz porozumień, które mogły być wyłączone niezależnie od faktu dokonania notyfikacji
czy jej braku.
Sądy krajowe są związane wydanymi przez Komisję rozporządzeniami o wyłączeniach grupowych. Jeżeli zatem mają do czynienia z porozumieniem podlegającym
pod takie rozporządzenie, muszą traktować je jako zgodne z prawem i w pełni
skuteczne w świetle prawa cywilnego.18 Podobnie nie ma wątpliwości w przypadku
porozumień, co do których Komisja wydała formalną decyzję o ich wyłączeniu spod
zakazu na podstawie art. 81 ust. 3 TWE; decyzja taka miała bowiem moc prawnie
wiążącą dla sądów krajowych. Jeżeli natomiast określone porozumienie zostało
zgłoszone do Komisji, ale ta nie wydała jeszcze decyzji w sprawie, sąd krajowy
mógł zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję.19
Problemy powstawały w przypadku porozumień, które podlegały obowiązkowi
zgłoszenia do Komisji (na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Nr 17), a mimo
to nie zostały zgłoszone. Tutaj możliwe były różne rozwiązania w zależności od
sytuacji. Jeżeli chodziło o porozumienie, które na pewno nie podlegało pod zakaz
z art. 81 ust. 1 TWE, sąd krajowy mógł kontynuować postępowanie i wydać rozstrzygnięcie w sprawie.20 Podobnie sąd mógł wydać wyrok, gdy wiadomo było, że
dane porozumienie narusza art. 81 ust. 1 TWE i nie podlega pod rozporządzenia
o wyłączeniach grupowych.21 Natomiast w przypadku, gdy sąd krajowy powziął
wątpliwości co do stosowania art. 81 ust. 1 TWE lub co do interpretacji rozporządzeń o wyłączeniach grupowych, mógł zawiesić postępowanie i zwrócić się

18
19
20
21

kowane Komisji na podstawie rozporządzenia Nr 17, sąd może stwierdzić jego nieważność
na podstawie art. 81 ust. 2 TWE dopiero po wydaniu odpowiedniej decyzji przez Komisję.
W przypadku „nowych” porozumień (czyli zawartych już pod rządami rozporządzenia Nr
17) do czasu podjęcia stosownej decyzji przez Komisję strony mogą stosować takie porozumienie na własne ryzyko, ponieważ nie ma domniemania zgodności takiego porozumienia
z prawem. A zatem w odniesieniu do „nowych” porozumień” sąd krajowy może zastosować
art. 81 ust. 1 i 2 TWE i stwierdzić, że porozumienie takie jest nieważne.
Zasady dotyczące „starych” porozumień stosuje się również do porozumień zawartych przed
akcesją do UE poszczególnych państw członkowskich, o ile porozumienia te obowiązywały
przed datą akcesji i zostały notyfikowane Komisji w ciągu 6 miesięcy od tej daty – Kerse...,
s. 422 .
„Stare” Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 25.
„Stare” Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 30.
„Stare” Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 23.
„Stare” Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 28.
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o pomoc do Komisji22 albo wystąpić z pytaniem prawnym do ETS na podstawie
art. 234 TWE.23
Natomiast, jeżeli chodzi o porozumienia, które nie zostały zgłoszone do Komisji,
ale mimo to Komisja mogła udzielić wyłączenia indywidualnego (o których mowa
w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Nr 17), sytuacja przedstawiała się następująco. W
przypadku porozumienia, które na pewno nie podlegało pod zakaz z art. 81 ust.
1 TWE, sąd krajowy mógł kontynuować postępowanie i wydać rozstrzygnięcie
w sprawie.24 Sąd mógł wydać wyrok także w odniesieniu do porozumienia, które
w sposób oczywisty naruszało art. 81 ust. 1 i nie mogło zostać wyłączone indywidualnie.25 Jednak w przypadku, gdy, zdaniem sądu, możliwe było udzielenie
wyłączenia indywidualnego przez Komisję w stosunku do danego porozumienia,
sąd mógł zawiesić postępowanie i zwrócić się z prośbą o pomoc do Komisji lub
wystąpić z pytaniem prawnym do ETS.26

2.3. Stosowanie art. 82
W art. 82 TWE nie ma wprawdzie odpowiednika art. 81 ust. 2 TWE, jednak
przyjmuje się, że w przypadku, gdy postanowienie umowne narusza ten przepis
(art. 82 TWE), postanowienie to jest nieważne. W systemie funkcjonującym na
podstawie rozporządzenia Nr 17 zadanie sędziego krajowego, który miał zastosować w postępowaniu art. 82 TWE było prostsze (niż w przypadku art. 81 TWE),
ponieważ mógł on stosować ten przepis w pełnym zakresie (brak tu wyłączeń
przypisanych do wyłącznej właściwości Komisji, jak w art. 81 ust. 3 TWE).27 Sąd
krajowy jednak również w tym przypadku mógł zawiesić postępowanie, jeżeli
daną sprawą zajmowała się Komisja – do czasu wydania przez nią rozstrzygnięcia
bądź jeżeli miał wątpliwości co do interpretacji prawa – zwrócić się z pytaniem
prawnym do ETS.28

22
23
24
25
26
27
28

„Stare” Obwieszczenie
„Stare” Obwieszczenie
„Stare” Obwieszczenie
„Stare” Obwieszczenie
„Stare” Obwieszczenie
Wish..., s. 275.
„Stare” Obwieszczenie

o
o
o
o
o

współpracy
współpracy
współpracy
współpracy
współpracy

z
z
z
z
z

sądami,
sądami,
sądami,
sądami,
sądami,

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

22.
22 i 32.
23.
30.
32.

o współpracy z sądami, pkt 22.
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2.4. Uprawnienia osób trzecich
Wydaje się, że praktyczną skuteczność postanowień art. 81 i 82 TWE w sporach
prywatnoprawnych, gdzie jedna ze stron poniosła szkodę na skutek naruszenia
ww. norm, gwarantuje zapewnienie jej odszkodowania.29 Dla orzeczenia takiego
odszkodowania sąd krajowy musiał ustalić, czy w konkretnym, rozpatrywanym
stanie faktycznym doszło w ogóle do naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji. Również w tym zakresie pożądane było unikanie rozbieżnych rozstrzygnięć
organów wspólnotowych i sądów krajowych. Nie mogło być tak, że sprawa już
rozstrzygnięta decyzją Komisji podlegała ponownemu badaniu przez sąd krajowy w celu zastosowania art. 81 lub 82 TWE.30 Także w odniesieniu do spraw
o odszkodowania postulowano, aby w przypadkach, gdy określone ustalenia
sądu miały wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie, sąd ten zawiesił postępowanie
i zwrócił się o potrzebne informacje do Komisji lub skierował pytanie prawne do
ETS. Takie postępowanie sądów krajowych mogłoby być uznane za rozwiązanie
problemu, które wyeliminowałoby ryzyko wydawania sprzecznych rozstrzygnięć.
Trudno jednak nie dostrzec, że sprawy rozpatrywane przez te dwa organy (Komisję
i sąd krajowy) często nie były identyczne.
Równocześnie należy zauważyć, że sądy wspólnotowe nie wypowiedziały się
jednoznacznie co do tego, czy na podstawie prawa wspólnotowego państwa
członkowskie mają obowiązek zagwarantować zadośćuczynienie w postaci odszkodowania podmiotom poszkodowanym w wyniku naruszenia wspólnotowego
prawa konkurencji. Przyjęto jednak, że zgodnie z zasadą równego traktowania
(niedyskryminacji) państwa członkowskie były zobowiązane zapewnić możliwość
dochodzenia odszkodowań podmiotom poszkodowanym w wyniku naruszenia
wspólnotowego prawa konkurencji w zakresie, w jakim możliwe było dochodzenie
odszkodowań za naruszenie krajowego prawa antymonopolowego.31
Z pewnością podmiot zamierzający występować do sądu krajowego w związku
z naruszeniem wspólnotowego prawa konkurencji był w znacznie łatwiejszej sy29

30

31

Istotną cechą prawa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych jest powszechność dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia reguł konkurencji w sporach prywatnoprawnych przed sądami powszechnymi. Szacuje się, że około 90% spraw antymonopolowych
rozstrzyganych jest tam w tym trybie – Wish..., s. 276-277.
Jednak sąd krajowy nie był uzależniony od uprzedniego wydania decyzji przez Komisję i mógł
samodzielnie orzekać o zasadności powództwa. Wcześniejsza decyzja Komisji stwierdzająca
stosowanie zakazanej praktyki ograniczającej konkurencję mogła oczywiście ułatwić postępowanie sądowe – Podrecki..., s. 215.
„Stare” Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 10-11.
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tuacji, jeżeli sprawę rozstrzygnęła już Komisja, wydając decyzję stwierdzającą,
że dana praktyka ma charakter ograniczający konkurencję, łamie zakaz z art. 81
i 82 TWE i w związku z tym nie może być stosowana.32
Jeżeli natomiast w postępowaniu przed sądem krajowym jedna ze stron podnosiła jako argument obrony, że zachowanie przeciwnika procesowego stanowiło
naruszenie art. 82, a podmioty te nie były równocześnie stronami umowy, taki
argument mógł zostać odrzucony przez sąd z uwagi na brak (trudność wykazania)
adekwatnego związku przyczynowego między zarzucanym nadużyciem a podnoszonym argumentem obrony.33

3. Współpraca między sądami krajowymi a Komisją
W systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 Komisja była
zobowiązana do udzielania pomocy sądom krajowym, co obejmowało w szczególności informowanie, na jakim etapie znajdowały się prowadzone przez nią
postępowania, w tym kiedy spodziewano się wydania decyzji, przekazywanie
informacji o charakterze ekonomicznym i prawnym, a także danych faktograficznych, takich jak dane statystyczne, wyniki badań rynkowych, analizy ekonomiczne.
Komisja przekazywała wyłącznie informacje, które znajdowały się w jej posiadaniu
(tzn. nie sporządzała dodatkowych opracowań czy analiz na potrzeby sądów, ale
udostępniała posiadane przez siebie materiały).
Komisja starała się rozpatrywać w pierwszej kolejności sprawy, które stanowią
przedmiot postępowań zawieszanych przez sądy krajowe, w szczególności gdy
zależy od nich wynik sporu cywilnego.
Informacje przekazywane przez Komisję nie wiązały sądów krajowych.34

32
33
34

Wish..., s. 281.
Wish..., s. 283.
„Stare” Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 33-44.

117

VII. WSPÓLNOTOWE A KRAJOWE PRAWO KONKURENCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reguła kolizyjna
Zagadnienie hierarchii porządków prawnych
Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego
Prawo wspólnotowe a normy wewnętrzne
Współpraca między Komisją a organami krajowymi
Podsumowanie

VII. Wspólnotowe a krajowe prawo konkurencji

1. Reguła kolizyjna
Prócz wspólnotowego prawa konkurencji, którego podstawowe reguły określono
w art. 81 i 82 TWE, w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej istnieją
wewnętrzne systemy prawa ochrony konkurencji (krajowe prawo antymonopolowe), które zostały utworzone i przyjęte zgodnie z regułami konstytucyjnymi
i tradycją obowiązującą w poszczególnych państwach. Oznacza to, że systemy
ochrony konkurencji obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich
mogą się różnić i to zarówno między sobą, jak i w stosunku do wspólnotowych
zasad konkurencji zapisanych w Traktacie. Tym niemniej przepisy te obowiązują
i są stosowane na terytoriach państw członkowskich równolegle ze wspólnotowym
prawem konkurencji obowiązującym na terytorium całej Wspólnoty (wszystkich
państw członkowskich).
Brak wspólnych reguł, wyznaczających treść i zakres krajowego prawa antymonopolowego w stosunku do reguł konkurencji określonych w art. 81 i 82 TWE,
w systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 oznaczał, że
zakresy zastosowania tych dwóch porządków prawnych mogły się w pewnym
zakresie pokrywać (krzyżować). Wynika to zarówno z wspomnianego wyżej faktu,
że treść krajowego prawa konkurencji była niezależna od reguł wspólnotowych, jak
i z tego, że nawet w przypadku zbieżnej treści wspólnotowych i krajowych reguł
konkurencji, ich cele mogły być rozbieżne. Dzieje się tak, ponieważ cele krajowego prawa konkurencji określają suwerennie poszczególne państwa członkowskie.
A zatem przepisy te – nawet w przypadku podobnej treści obu regulacji – nie
koniecznie muszą służyć ochronie tych samych celów i interesów co wspólnotowe
prawo konkurencji.1
Prawo wspólnotowe ustala swoistą linię demarkacyjną (regułę kolizyjną) pomiędzy
wspólnotowym a krajowym prawem konkurencji. Jest to kryterium wpływu na
handel pomiędzy państwami członkowskimi. Jeżeli w określonym stanie faktycznym kryterium to nie jest spełnione (dana praktyka nie ma wpływu na handel...),
to wspólnotowe prawo konkurencji w ogóle nie będzie miało zastosowania. I przeciwnie, jeżeli przesłanka wpływu na handel jest spełniona, dana praktyka będzie
podlegała ocenie co do zgodności z art. 81 i 82 TWE. W praktyce jednak, ze
względu na bardzo szeroką interpretację pojęcia wpływu na handel dokonaną
przez orzecznictwo ETS2 często dochodziło do krzyżowania się zakresów zastoso-

1
2

Kerse…, s. 445.
Temat ten został rozwinięty w rozdziale I pkt 4. Patrz także: rozdział IX pkt 7.
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wania prawa wspólnotowego i krajowego oraz do duplikowania się prowadzonych
postępowań.3 W tej sytuacji, wobec braku klarownych reguł prawnych, rozwijała
się współpraca pomiędzy Komisją i krajowymi organami antymonopolowymi.
Celem wzajemnych kontaktów była próba ustalenia zakresu zastosowania przepisów wspólnotowego i krajowego systemu ochrony konkurencji w konkretnych
(najbardziej spornych) sprawach.4

2. Zagadnienie hierarchii porządków prawnych
Prawo wspólnotowe jest prawem ponadnarodowym, poprzez które państwa
członkowskie przekazały część swojej suwerenności organom Wspólnoty. Prawo to
dotyczy zarówno samych państw członkowskich, jak i ich obywateli (osób fizycznych i prawnych). Wspomniane przekazanie suwerenności oparto na stosownych
zapisach w konstytucjach poszczególnych państw.5
Wdrażanie wspólnotowych reguł konkurencji należało przede wszystkim do Komisji Europejskiej, ale państwa członkowskie miały również obowiązek zapewnić,
że te reguły i prawa, które przyznają one jednostkom, będą respektowane na
ich terytoriach.6

3

Kryterium wpływu na handel nie ma charakteru ściśle rozgraniczającego (ustalającego jasną
i nie podlegającą dyskusji linię demarkacyjną) dwa systemy prawne. Ze względu na niedookreśloność tego pojęcia możliwe było wpływanie na zakres jego zastosowania w drodze interpretacji dokonywanej przez sądy wspólnotowe, która zazwyczaj zmierzała do maksymalnego
rozszerzania zakresu zastosowania prawa wspólnotowego. W systemie funkcjonującym na
podstawie rozporządzenia Nr 1/2003 kwestie te zostały do pewnego stopnia dookreślone
w Obwieszczeniu Komisji dotyczącym tego zagadnienia (patrz: rozdział IX pkt 7). Problem
taki nie występował w przypadku wspólnotowego systemu kontroli koncentracji z rozporządzenia Nr 4064/89 (od 1 maja 2004 r. zastąpionego rozporządzeniem Nr 139/2004),
gdzie określono, że kontroli dokonywanej przez Komisję podlegają wyłącznie koncentracje
mające wymiar wspólnotowy. Przy tym pojęcie wymiaru wspólnotowego zostało precyzyjnie
zdefiniowane w art. 1 tego rozporządzenia poprzez odniesienie do konkretnych wartości
obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
4 Chodzi o przeniesienie punktu ciężkości problemu z konieczności unikania konfliktów na rzecz
aktywnej współpracy – Kerse…, s. 446.
5 Ritter..., s. 65 (zdaniem autorów to przekazanie suwerenności nie może być cofnięte przez
późniejsze działanie jednej ze stron, co ma wskazywać na przewagę prawa wspólnotowego
nad prawem narodowym).Na temat prymatu prawa wspólnotowego – patrz także: A. Evans,
Prawo integracji europejskiej. Część pierwsza, Warszawa 1996, s. 93-94.
6 Bellamy..., s. 641.
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Jednak, jak już wspomniano, oprócz wspólnotowego prawa konkurencji w poszczególnych państwach obowiązywały również krajowe ustawy antymonopolowe
o treści niezależnej od prawa wspólnotowego. W sytuacji, gdy przepisy art. 81
i 82 TWE oceniają zachowania antykonkurencyjne z punktu widzenia ich wpływu
na handel między państwami członkowskimi, prawo krajowe ocenia te same
zachowania antykonkurencyjne z punktu widzenia ochrony konkurencji na rynku
krajowym i według odmiennych kryteriów. W konsekwencji ta sama praktyka może
być przedmiotem dwóch równoległych postępowań7 – na podstawie wspólnotowego prawa konkurencji oraz na podstawie krajowego prawa antymonopolowego.
Na tym tle powstał problem wzajemnej relacji (hierarchii) wspomnianych porządków prawnych.8 Zapisana w art. 83 ust. 1 i ust. 2 lit. e) delegacja dla Rady UE
do wydania rozporządzenia określającego stosunek pomiędzy ustawodawstwem
poszczególnych państw a postanowieniami określającymi wspólnotowe zasady
konkurencji dotyczące przedsiębiorstw, zawartymi w Traktacie i wydanych na
jego podstawie aktach wykonawczych, pozostała niewykonana do czasu wydania
rozporządzenia Nr 1/2003. W tej sytuacji wiodące znaczenie w ustalaniu reguł
kolizyjnych przypisano orzecznictwu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
który dokonał tu interpretacji, opierając się na fundamentalnych zasadach prawa
wspólnotowego.

3. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego
Kwestię wzajemnej relacji i możliwości równoległego stosowania krajowych i wspólnotowych reguł konkurencji ETS przesądził w sprawie Walt Wilhelm przeciwko
Bundeskartellamt.9
ETS uznał istnienie konkurencyjnych jurysdykcji (tj. krajowej i wspólnotowej)
niejednokrotnie w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego (konkretnej
praktyki ograniczającej konkurencję) z uwagi na to, że prawo konkurencji WE
i krajowe prawo konkurencji chronią różne interesy. Oznacza to, że określona
praktyka ograniczająca konkurencję może być przedmiotem dwóch konkurencyjnych postępowań. „Prawo kartelowe Wspólnoty i państwowe prawo kartelowe nie
oceniają karteli na podstawie tych samych kryteriów. Art. 85 [obecnie art. 81]
7
8
9

Ritter..., s. 66.
Dauses..., s. 652-622.
Wyrok z 13.02.1969 r., Walt Wilhelm i inni przeciw Bundeskartellamt (sprawa 14/68, celex
– 61968J0014).
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dotyczy tego, czy kartel może wyeliminować handel między państwami członkowskimi, podczas gdy każde państwowe ustawodawstwo kartelowe kieruje się
własnymi założeniami i tylko na ich podstawie ocenia kartele”.10 W konsekwencji
oba te reżimy prawne mogą znaleźć zastosowanie i co więcej – mogą prowadzić
do różnych rozstrzygnięć (określony stan faktyczny może być oceniony odmiennie
na podstawie prawa wspólnotowego i prawa krajowego). Jednak – zdaniem ETS
– „Traktat EWG stworzył samodzielny system, który państwa członkowskie przejęły do swoich systemów prawnych i który stosowany jest przez ich sądy. Byłoby
sprzeczne z istotą tego systemu, jeżeli zezwolonoby państwom członkowskim na
podejmowanie lub utrzymywanie środków, które mogłyby naruszać praktyczną
skuteczność Traktatu. (....) Kolizje norm między kartelowym prawem wspólnotowym a prawem wewnątrzpaństwowym należy więc rozwiązywać zgodnie z zasadą
nadrzędności prawa wspólnotowego. (...) stosowanie prawa narodowego nie
może naruszać nieograniczonego i jednolitego stosowania prawa wspólnotowego
oraz skuteczności środków podjętych w celu jego egzekwowania.”11 Jeżeli zatem
w trakcie postępowania przed krajowym organem antymonopolowym powstało
prawdopodobieństwo, że ostateczne rozstrzygnięcie może być inne niż decyzja,
która zapadnie w wyniku postępowania prowadzonego równolegle przez Komisję
Europejską, organ ten powinien podjąć odpowiednie środki w celu zapobieżenia
takiej sytuacji. Dodatkowym argumentem potwierdzającym słuszność takiego
rozumowania jest – zdaniem ETS – zapis art. 83 ust. 2 lit. e TWE, który przyznał
kompetencję do określenia relacji pomiędzy wspólnotowym a krajowym prawem
konkurencji instytucji wspólnotowej (Radzie), co ma potwierdzać pierwszeństwo
prawa wspólnotowego.12
Podsumowując zatem, jeszcze pod rządami rozporządzenia Nr 17 ETS potwierdził
współistnienie i równoległą stosowalność w zakresie ochrony konkurencji prawa
wspólnotowego i krajowego, odrzucając argument, że w pewnych okolicznościach
można zastrzec wyłączność stosowania prawa wspólnotowego. Równocześnie
jednak Sąd zastrzegł, że prawo krajowe mogło być stosowane równolegle ze
wspólnotowym prawem konkurencji, o ile nie zagraża to jednolitemu stosowaniu
prawa wspólnotowego oraz skuteczności środków ochrony konkurencji podejmowanych na jego podstawie.13
10

Wyrok w sprawie Walt Wilhelm... – tłumaczenie za: Procedury antymonopolowe. Orzeczenia
sądowe w Unii Europejskiej, oprac. R. Janusz, Warszawa 1995, s. 19.
11 Wyrok w sprawie Walt Wilhelm... – tłumaczenie za: Procedury antymonopolowe..., s. 18.
12 Wyrok w sprawie Walt Wilhelm... – tłumaczenie za: Procedury antymonopolowe..., s. 20.
13 Kerse..., s. 450.
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4. Prawo wspólnotowe a normy wewnętrzne
A zatem już w systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17
krajowe prawo konkurencji mogło mieć zastosowanie w dowolnych określonych
przez siebie okolicznościach i niezależnie od tego, czy zasady z art. 81 i 82
TWE byłyby stosowane. Mogło ono (choć nie musiało) dotyczyć takich samych
kategorii zachowań rynkowych, jak prawo wspólnotowe (porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej). Niezależnie jednak
od tego nie musiało ono chronić tych samych interesów, czy realizować tych
samych celów co normy wspólnotowe. Podobnie prawo wspólnotowe nie było
związane normami antymonopolowymi i polityką ochrony konkurencji realizowaną przez państwa członkowskie w odniesieniu do ich własnych terytoriów.
Uznano, że wszelkie podobieństwa między prawem krajowym a wspólnotowym
nie ograniczały swobody działania Komisji i nie wywierały wpływu na dokonywaną przez nią ocenę poszczególnych spraw. Prawo krajowe i wspólnotowe
oceniały skutki antykonkurencyjne określonych zachowań przedsiębiorców
z różnych punktów widzenia. Linią rozgraniczającą zakresy zastosowania tych
porządków prawnych była (i jest nadal) wspomniana wyżej tzw. klauzula o handlu międzynarodowym. Dla prawa wspólnotowego zasadniczą kwestią jest
wpływ, jaki mogą wywrzeć na handel między państwami członkowskimi określone zachowania przedsiębiorców. Z kolei prawo krajowe ma na względzie
inne okoliczności, które szczegółowo określa. Chodzi tu zazwyczaj o ochronę
rynków mniejszej skali.
Nie uchybiając zaprezentowanemu wyżej stanowisku ETS, można stwierdzić, że
w niektórych przypadkach równoległe stosowanie krajowych i wspólnotowych
reguł konkurencji nie prowadziło do konfliktu norm, wobec tego nie istniała
potrzeba ustalania jakiejkolwiek hierarchii porządków prawnych. Z sytuacją taką
mieliśmy do czynienia w szczególności w przypadku, gdy normy krajowe i wspólnotowe były na tyle zbieżne, że ich zastosowanie prowadziło do takiego samego
rozstrzygnięcia w obu postępowaniach.14 Konflikt nie powstawał w zasadzie również w przypadku, gdy Komisja w ogóle nie prowadziła postępowania w danej

14

Jednak, gdy równoległe postępowania prowadziły do nałożenia podwójnych sankcji, zasada słuszności wymagała, żeby wcześniej wymierzone sankcje były brane pod uwagę przy
wymierzaniu sankcji w postępowaniu, które kończyło się później – niezależnie czy było to
postępowanie prowadzone przez Komisję czy przez urząd krajowy. Zasada ta jednak wynika
z „federalnej” struktury Wspólnoty i nie dotyczy ewentualnych postępowań prowadzonych
w tej samej sprawie w państwach trzecich – Ritter..., s. 70-71.
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sprawie.15 I tak, jeżeli mieliśmy do czynienia z porozumieniem, które nie wchodziło w zakres zakazu z art. 81 TWE, nie było przeszkód dla zastosowania prawa
krajowego.16 Porozumienie takie bowiem, mimo że nie miało wpływu na handel
między państwami członkowskimi, mogło powodować antykonkurencyjne skutki
w obrębie określonego rynku krajowego.17 Sytuacja była jasna również, gdy reguły konkurencji zawarte w prawie wspólnotowym były surowsze niż zapisy prawa
krajowego. W takim przypadku te surowsze reguły wspólnotowe obowiązywały,
nawet w zakresie dozwolonym na podstawie prawa krajowego.18 Zakaz praktyk
ograniczających konkurencję wynikający z prawa wspólnotowego wyklucza bowiem
wszelkie zezwolenia czy wyłączenia udzielone na podstawie prawa krajowego,
które wobec istnienia wspomnianego zakazu są bezskuteczne.19 Zdaniem ETS
sąd krajowy, który w granicach swojej jurysdykcji stosuje prawo wspólnotowe, ma
obowiązek zapewnić jego pełną skuteczność. W tym celu, o ile jest to konieczne,
może on nawet odstąpić od stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów
krajowych, bez konieczności oczekiwania na ich wcześniejsze uchylenie w trybie
przewidzianym w konstytucji.20
Kolizja norm mogła wystąpić natomiast w przypadku, gdy prawo wspólnotowe
przewidywało wyłączenie określonego porozumienia spod zakazu porozumień
ograniczających konkurencję (na podstawie rozporządzenia o wyłączeniach grupo15

Tzw. atest negatywny, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia Nr 17 nie był wynikiem formalnego postępowania prowadzonego przez Komisję, co oznacza, że w razie jego wydania
nie powstawał konflikt z surowszym prawem krajowym, które mogło skutecznie ustanawiać
zakazy w zakresie objętym tymże atestem negatywnym. Podobnie było w przypadku, gdy
Komisja stwierdzała, że zakaz z art. 81 ust. 1 TWE nie ma zastosowania w konkretnym
przypadku i wydawała zawiadomienie lub tzw. comfort letter. Stanowisko wyrażone w ten
sposób przez Komisję nie wiązało sądów krajowych przede wszystkim w sytuacji, gdy nie
było publikowane i nie przeprowadzono procedury tzw. wysłuchania – Ritter..., s. 71-72.
16 Jeżeli bowiem przesłanki zastosowania art. 81 lub 82 TWE w konkretnym przypadku w ogóle
nie były spełnione, nie mógł zaistnieć konflikt pomiędzy prawem krajowym a prawem wspólnotowym, ponieważ to ostatnie nie było stosowane w takiej sytuacji. Trzeba jednak mieć
na uwadze, że podleganie określonego porozumienia pod zakaz określony w art. 81 ust. 1
TWE mogło zmieniać się w czasie, gdyż ze względu na zmianę okoliczności dana praktyka
mogła w określonym okresie podlegać, zaś w innym już nie podlegać temu zakazowi (np.
na skutek zmian dotyczących wysokości udziału w rynku stron porozumienia, spełniania
przesłanki wpływu na handel) – Kerse..., 451.
17 Kerse..., s. 451.
18 Ritter..., s. 71.
19 Kerse...., s. 451.
20 Wyrok z 9.03.1978 r., Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmmenthal SpA
(sprawa 106/77, celex – 61977J0106), pkt 24.
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wych albo decyzji Komisji udzielającej wyłączenia indywidualnego), gdy tymczasem
porozumienie takie było zakazane na podstawie prawa krajowego. Zgodnie z tzw.
teorią podwójnej bariery porozumienie takie byłoby zakazane.21 Z kolei zdaniem
Komisji zakaz wynikający z prawa krajowego nie mógł mieć pierwszeństwa przed
wyłączeniem udzielonym na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z zasadą, że działania podejmowane na poziomie krajowym nie mogą być sprzeczne
z rozstrzygnięciami Komisji.22 Równocześnie jednak uznawano prawo państw
członkowskich do podejmowania interwencji w celu ochrony konkurencji na swoich
rynkach krajowych. W tej sytuacji wywodzenie z faktu nierozstrzygnięcia tej kwestii
przez prawo wspólnotowe zobowiązania państw członkowskich do „łagodzenia”
krajowego prawa konkurencji tak, aby umożliwić funkcjonowanie w krajowym
porządku prawnym porozumień wyłączonych spod zakazu na szczeblu wspólnotowym, mogło budzić wątpliwości.23 Stanowisko ETS nie było również w tym
zakresie jednoznaczne.24 Wobec powyższego można jedynie stwierdzić, że skutek
wyłączeń udzielonych przez Komisję w prawie krajowym nie został dostatecznie
jasno określony. Przede wszystkim nie było wiadomo, czy i ewentualnie w jakim
zakresie wyłączenia te powinny być respektowane przez prawo krajowe.

5. Współpraca między Komisją a organami krajowymi
Reguły dotyczące współpracy pomiędzy Komisją a organami krajowymi w systemie
funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 określało szczegółowo25 Obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy między Komisją a krajowymi organami
ochrony konkurencji przy prowadzeniu spraw z zakresu stosowania art. 81 i 82
TWE.26 Obwieszczenie to na wstępie określiło, jakie są funkcje państw członkow21

Teoria tzw. podwójnej bariery stanowi, że zakaz porozumień ograniczających konkurencję
jest zasadą, a wyłączenia wyjątkami od reguły. W związku z tym określone porozumienie
może być zgodne z prawem dopiero, jeżeli nie będzie zakazane zarówno na podstawie prawa
wspólnotowego, jak i na podstawie prawa krajowego – Kerse..., s. 452.
22 Ta zasada znalazła odzwierciedlenie w obowiązującym rozporządzeniu Nr 1/2003. Patrz:
rozdział IX pkt 4.2.
23 Kerse..., s. 453.
24 Kerse..., s. 455.
25 Ogólne reguły współpracy zostały określone w samym rozporządzeniu Nr 17 – patrz:
rozdział V pkt 6.
26 Commission Notice on cooperation between national competition authorities and the Commission in handling cases falling within the scope of Articles 81 and 82 of the EC Treaty
(Dz. Urz. WE C 313 z 15.10.1997 r. s. 3) zwane dalej: Obwieszczeniem o współpracy
z krajowymi organami antymonopolowymi.
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skich i Wspólnoty w tym zakresie. I tak, w dziedzinie krajowej i wspólnotowej
polityki konkurencji – zgodnie z ww. Obwieszczeniem – przypadały Wspólnocie
i państwom członkowskim różne funkcje do spełnienia. Właściwość Wspólnoty
obejmowała stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji, a państwa członkowskie, stosując swoje prawo krajowe, nie zostały też wyłączone od stosowania
art. 81 i 82 TWE.27 Zarówno Komisja, jak i krajowe organy antymonopolowe
działały w interesie publicznym, wywodząc swoje kompetencje z przepisów Traktatu i rozporządzenia Nr 17 z tym, że organy krajowe mogły stosować prawo
wspólnotowe (art. 81 ust. 1 i 82 TWE) do czasu wszczęcia postępowania przez
Komisję, ponieważ podjęcie postępowania przez Komisję pozbawia kompetencji
organy krajowe.28 Równocześnie jednak trzeba podkreślić, że organy krajowe
mogły stosować wspólnotowe prawo konkurencji tylko wtedy, gdy dodatkowo
miały do tego upoważnienie wynikające z prawa wewnętrznego danego państwa
członkowskiego.
Jak już wspomniano, Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi ustaliło swoisty system podziału kompetencji (pomiędzy Komisją
i organami krajowymi), w którym podział spraw ma być dokonywany zgodnie
z zasadą subsydiarności (podejmowania decyzji na szczeblu możliwie najbliższym zainteresowanym – obywatelom) oraz mając na celu unikanie prowadzenia podwójnych postępowań w tej samej sprawie (tzn. równolegle na szczeblu
wspólnotowym i krajowym, tzw. reguła one-stop shop).29 I tak, w Obwieszczeniu
postulowano, aby organy krajowe prowadziły przede wszystkim sprawy mające
charakter lokalny (tzn. wywołujące skutki głównie na terytorium określonego
państwa członkowskiego).30 Komisja jednak zarezerwowała do swojej właściwości
wszelkie sprawy mające szczególne znaczenie dla Wspólnoty, w tym: 1) sprawy,
które stawiały nowe kwestie prawne nie rozstrzygnięte jeszcze żadną decyzją
Komisji, ani wyrokiem ETS; 2) sprawy mające istotne znaczenie gospodarcze,
w których dostęp do rynków relewantnych konkurentów z innych państw członkowskich jest odczuwalnie ograniczony; 3) sprawy dotyczące stosowania art. 86
TWE31. Do wyłącznej właściwości Komisji należały również sprawy związane ze
stosowaniem art. 81 ust. 3 TWE oraz postępowania wszczynane przez Komisję
z własnej inicjatywy (z urzędu). Istotnym czynnikiem, który mógł mieć wpływ na
27
28
29
30
31

Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami
Patrz: art. 9 ust. 3 rozporządzenia Nr 17.
Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami
Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami
Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami

antymonopolowymi, pkt 1.
antymonopolowymi, pkt 10.
antymonopolowymi, pkt 27-32 .
antymonopolowymi, pkt 33-36.
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podział kompetencji, była również kwestia efektywności ochrony udzielanej przez
organ krajowy. Chodzi o to, czy organ ten jest w stanie skutecznie przeciwdziałać naruszeniom, i to zarówno ze względu na jego uprawnienia i kompetencje
wynikające z prawa wewnętrznego, jak i na ograniczony terytorialnie zasięg
obowiązywania wydawanych przez niego decyzji (decyzje te obowiązują tylko na
terytorium danego państwa członkowskiego, co nie zawsze może być wystarczające do położenia kresu naruszeniom).32 Organy krajowe zachęcano jednak do
stosowania prawa wspólnotowego samodzielnie w odniesieniu do spraw, w których
prowadziły postępowania antymonopolowe na podstawie krajowych przepisów.33
Organy krajowe mogły również rozpatrywać skargi w sprawach, gdzie nie jest
konieczne stosowanie art. 81 ust. 3 TWE. W Obwieszczeniu została opisana
procedura dotycząca możliwości odrzucenia skargi przez Komisję i przekazania jej
do rozpatrzenia przez organ krajowy. Przekazanie to następowało jednak zawsze
po zasięgnięciu opinii i wyrażeniu zgody przez zainteresowany organ.34
W Obwieszczeniu o współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi opisano również tryb postępowania w sprawach, które zostały podjęte najpierw przez
organ krajowy.35 I tak, Komisja oczekiwała, że organy krajowe będą ją na bieżąco
informowały o wszczynanych postępowaniach, a Komisja będzie te informacje
przekazywała organom antymonopolowym z pozostałych państw członkowskich.36
Krajowe organy antymonopolowe – podobnie jak sądy krajowe – mogły liczyć
na pomoc Komisji w razie problemów ze stosowaniem wspólnotowego prawa
konkurencji (Komisja mogła udostępniać im niezbędne informacje gospodarcze
i prawne, o ile znajdowały się w jej posiadaniu). Komisja oczekiwała, że bliska
i stała współpraca przyczyni się do wyeliminowania ryzyka rozbieżnych rozstrzygnięć. Jeżeli jednak pojawiało się ryzyko konfliktu, na organach krajowych ciążyło
zobowiązanie do podjęcia wszelkich koniecznych działań w celu zapewnienia pełnej
skuteczności prawa wspólnotowego. Mogły one polegać na zawieszeniu własnego
postępowania do czasu wydania decyzji przez Komisję, bądź zasięgnięciu opinii
Komisji przed wydaniem decyzji przez organ krajowy.

32
33

Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi, pkt 24-25.
Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi, pkt 13; patrz także:
Furse..., s. 291.
34 Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi, pkt 41-47.
35 Trzeba podkreślić, że organy krajowe prowadzą postępowania zawsze w trybie przewidzianym w prawie wewnętrznym, niezależnie od tego, czy stosują prawo krajowe, czy też art.
81 lub 82 TWE – Kerse..., s. 457.
36 Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi, pkt 49.
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Podobnie jak w przypadku postępowań prowadzonych przez sądy krajowe, tak
również w postępowaniach prowadzonych przez krajowe organy antymonopolowe
istotnym problemem okazywała się niekiedy wyłączność Komisji na stosowanie art.
81 ust. 3 TWE. Chodzi tu np. o sytuację, gdy strony postępowania prowadzonego
przez organ krajowy niejako taktycznie dokonywały notyfikacji porozumienia do
Komisji, licząc na to, że w ten sposób dany organ krajowy przestanie być kompetentny do prowadzenia sprawy. Dlatego, jeżeli Komisja dochodziła do wniosku,
że taki jest właśnie cel dokonanej notyfikacji, w pierwszej kolejności zajmowała się
tą sprawą, aby umożliwić ewentualne kontynuowanie postępowania krajowego.
Podobnie możliwe było zwrócenie się przez organ krajowy do Komisji o wydanie
opinii wstępnej w sprawie takiego porozumienia, co pozwalało temu organowi
zdecydować o dalszych losach prowadzonego postępowania.37

6. Podsumowanie
Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji przez organy krajowe ma wpływ na
stosowanie przez nie krajowego prawa antymonopolowego oraz na legislację wewnętrzną. Konieczne bowiem staje się zapewnienie spójności prawa krajowego dotyczącego ochrony konkurencji z zasadami określonymi w art. 81 i 82 TWE. Ewentualna niezgodność prawa krajowego z normami wspólnotowymi powoduje określone
konsekwencje – skoro art. 81 i 82 TWE mają charakter nadrzędny w stosunku do
ustawy krajowej, już w systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17
sądy krajowe były obowiązane dać im pierwszeństwo i „zawiesić” niejako stosowanie
prawa krajowego. I tak, porozumienie zakazane na mocy art. 81 ust. 1 TWE jest
nieważne z mocy prawa, a podmioty poszkodowane naruszeniem ww. zakazu mają
cywilne roszczenie o odszkodowanie i sądowy nakaz zaniechania naruszeń. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku naruszenia art. 82 TWE.
Nie sposób jednak zapomnieć, że w razie konfliktu obowiązywały normy wspólnotowe. W związku z tym wypracowano następujące reguły (postulaty) zapobiegające powstawaniu kolizji norm:
1. krajowe prawo konkurencji powinno być stosowane w zgodzie z prawem
wspólnotowym;
2. zakaz porozumień na podstawie prawa wspólnotowego eliminował spod zakazu
wszelkie wyłączenia udzielone na podstawie prawa krajowego;
37

Obwieszczenie o współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi, pkt 56-58.
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3. sprawy, w których wystąpił element naruszenia przepisów Traktatu, mogły być
przedmiotem postępowania organu krajowego prowadzonego na podstawie
krajowego prawa antymonopolowego, niezależnie od prowadzenia analogicznego postępowania przez Komisję;
4. organy krajowe powinny podejmować stosowne działania, aby uniknąć równoległych postępowań kończących się różnymi rozstrzygnięciami;
5. jeżeli Komisja nie prowadziła postępowania w określonej sprawie, nie było
przeszkód, aby organ krajowy zastosował prawo krajowe;
6. nie było do końca jasne, czy prawo krajowe mogło zakazać porozumienia
wyłączonego przez Komisję na podstawie art. 81 ust. 3 TWE.38
Stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji przez Komisję, krajowe organy antymonopolowe i sądy krajowe może – na co już wyżej zwrócono uwagę – prowadzić
do wydawania różnych orzeczeń w analogicznych przypadkach. Taki brak zbieżności
narusza zasadę pewności prawa, która jest jedną z podstawowych zasad prawa
wspólnotowego, jak również zasadę równości wobec prawa. Respektowaniu tej zasady
miały sprzyjać wysuwane przez ETS postulaty poszanowania nadrzędności prawa
wspólnotowego, co miało się wyrażać w zobowiązywaniu organów krajowych do
podejmowania działań w celu uniknięcia równoległych postępowań kończących się
różnymi rozstrzygnięciami (np. zawieszanie, umarzanie postępowań). Z kolei zasada
suwerenności nie pozwalała godzić się bez oporu na niemożność stosowania w pełnym
zakresie prawa krajowego na własnym terytorium. W tej sytuacji kompromisowym
rozwiązaniem wydawało się postulowane wyżej zapewnienie spójności krajowego
prawa konkurencji z zasadami określonymi w art. 81 i 82 TWE, co umożliwiać miało w miarę bezkonfliktowe stosowanie obu konkurencyjnych porządków prawnych
– krajowego i wspólnotowego prawa antymonopolowego. Samo jednak istnienie tych
dwóch reżimów prawnych oraz obowiązywanie zasady prymatu prawa wspólnotowego
oznaczało, że zakres krajowego prawa antymonopolowego został zdeterminowany
ze względu na istnienie hierarchicznie wyższego prawa wspólnotowego, które obowiązywało również w odniesieniu do terytoriów państw członkowskich.
Te złożone kwestie wzajemnych relacji wspólnotowego i krajowego prawa konkurencji zostały rozstrzygnięte jednoznacznie w rozporządzeniu Nr 1/2003 ustalającym nowy (w stosunku do opisanego wyżej, opartego na rozporządzeniu Nr
17 z 1962 r.) system stosowania art. 81 i 82 TWE. Zagadnienie to zostanie
przedstawione szczegółowo w następnej części niniejszego opracowania.
38

Bellamy..., s. 669.
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VIII. Geneza reformy (przyczyny i kierunki zmian)

1. Biała Księga
W kwietniu 1999 r. Komisja Europejska przedstawiła tzw. Białą Księgę dotyczącą
reformy zasad stosowania art. 81 i 82 TWE1, w której zaprezentowała własną koncepcję nowego sposobu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji2. Punktem
wyjścia była krytyka niewydolności ówczesnego systemu opartego na rozporządzeniu Nr 17. Podkreśla się, że w dobie zachodzących i spodziewanych zmian
(m.in. takich jak: powstanie unii gospodarczej i walutowej i jej wpływ na politykę
konkurencji, planowane rozszerzenie UE i postępująca globalizacja gospodarki)
dalsze funkcjonowanie scentralizowanego systemu uprzednich notyfikacji3 do
1

White Paper on Modernisation of the Rules Implementing Articles 85 and 86 of the EC
Treaty została opublikowana 28 kwietnia 1999 r. Publikację Białej Księgi poprzedzały
długotrwałe przygotowania, ponieważ wewnętrzne prace przygotowawcze w Dyrekcji Generalnej Konkurencja rozpoczęły się już w lutym 1997 r. Bezpośrednią przyczyną podjęcia
tych przygotowań stała się świadomość zbliżającego się rozszerzenia UE oraz przekonanie,
że istniejący system notyfikacji porozumień nie jest już skutecznym narzędziem wdrażania
wspólnotowego prawa konkurencji. – C. Gauer, D. Dalheimer, L. Kjolbye, E. De Smijter,
Regulation 1/2003: a modernised application of EC competition rules, w: Competition
Policy Newsletter Nr 1/2003, s. 3.
2 Na temat Białej Księgi i projektu reformy stosowania wspólnotowego prawa konkurencji patrz
także: I.B. Nestoruk, Reforma europejskiego prawa konkurencji (Biała Księga Komisji z 28
IV 1999), w: Państwo i Prawo Nr 5/2001, s. 53; T. Skoczny, Doskonalenie i modernizacja
systemu stosowania wspólnotowych reguł konkurencji, w: Studia Europejskie Nr 1/2001,
s. 49; T. Skoczny, Europejskie prawo konkurencji – od doskonalenia przez modernizację
w kierunku transformacji? w: Studia Prawno-Europejskie tom VI, Łódź 2002, s. 116.
3 System notyfikacji w odniesieniu do art. 81 TWE oznacza, że wynikający wprost z obowiązującego
prawa zakaz (w tym przypadku zakaz z art. 81 ust. 1 TWE) może zostać cofnięty wyłącznie
w drodze decyzji uprawnionego organu – Komisji Europejskiej. Do czasu wydania takiej decyzji
wyłączającej spod zakazu wszelkie praktyki naruszające ten zakaz są z mocy prawa nieważne
(więcej na ten temat w rozdziale V pkt 1.1).
Z kolei w przypadku systemu bezpośrednio stosowanych wyjątków przyjmuje się, że zakaz
praktyk ograniczających konkurencję nie dotyczy praktyk spełniających warunki określone
w obowiązującym prawie. Warunki te mogą być uważane za wyjątki od ogólnego zakazu.
W tym przypadku praktyki spełniające ww. warunki są ważne od samego początku (od momentu ich zawarcia).
Przepisy TWE nie przesądzają, który z ww. systemów ma obowiązywać przy stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji, co oznacza, że Traktat pozostawia w tym zakresie wolną rękę
legislatorowi wspólnotowemu.
Rozporządzenie Nr 17 – pierwsze rozporządzenie dotyczące zasad stosowania wspólnotowych
reguł konkurencji jest oparte na systemie notyfikacji. Za wyborem takiego rozwiązania przemawiały następujące okoliczności: 1) z jednej strony potrzeba zapewnienia Komisji niezbędnych informacji o rynku, z drugiej zaś – postulat zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego
przedsiębiorcom, 2) centralizacja uprawnień w rękach Komisji sprzyjała zapewnieniu jednolitości
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Komisji Europejskiej nie prowadzi już do efektywnej ochrony konkurencji na rynku,
co stanowiło ratio legis rozporządzenia Nr 17.4 W momencie jego przyjmowania
i w ciągu następnych dziesięcioleci system ochrony konkurencji ustalony w rozporządzeniu Nr 17 spełniał trzy podstawowe zadania wyznaczone mu przez Komisję:
1) zapewniał stały dopływ informacji istotnych dla ochrony konkurencji, 2) gwarantował jednolite stosowanie prawa konkurencji na terytorium całej Wspólnoty
oraz 3) zapewniał bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcom.5 Z drugiej jednak
strony ilość notyfikacji dokonywanych corocznie do Komisji zaczęła przerastać
jej możliwości rozpatrzenia i rzetelnej oceny wpływających spraw w celu wydania
oczekiwanych przez przedsiębiorców decyzji o wyłączeniach indywidualnych. W
związku z tym podejmowano działania mające zredukować liczbę wymagających
indywidualnego rozpatrzenia notyfikacji. Działaniami takimi były w szczególności:
wypracowanie koncepcji porozumień nie mających istotnego wpływu na konkurencję, które niejako z definicji zostały wyłączone z zakresu zastosowania art.
81 ust. 1 TWE; wydawanie przez Komisję wytycznych wskazujących, w jakich
przypadkach mamy do czynienia z praktykami, których celem lub skutkiem jest
zakłócenie konkurencji i przez to naruszają zakaz z art. 81 ust. 1 TWE; przyjęcie
rozporządzeń dotyczących tzw. wyłączeń grupowych. Prócz tego, w celu przyspieszenia postępowania, Komisja odstąpiła od wydawania sformalizowanych decyzji
o wyłączeniach indywidualnych w znacznej części rozpatrywanych spraw, wydając
w zamian tzw. comfort letters.6
Równolegle podejmowano działania zmierzające do większego zaangażowania
orzecznictwa na gruncie art. 81 ust. 3 TWE, 3) wiele państw członkowskich nie miało jeszcze
rozwiniętych własnych systemów prawa ochrony konkurencji, a więc nie były one w stanie pomóc
przedsiębiorcom w samodzielnej interpretacji obowiązujących przepisów; podobne problemy
i brak doświadczenia w tym zakresie występowały na szczeblu wspólnotowym – White Paper...,
s. 9-11.
4 White Paper..., s. 8.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że wspólnotowy system ochrony konkurencji funkcjonujący na podstawie rozporządzenia Nr 17 w momencie jego tworzenia oparty był na racjonalnych
przesłankach. Centralizacja kompetencji odpowiadała ówczesnym warunkom, gdy prowadzenie
polityki ochrony konkurencji było w Europie – poza Niemcami i Francją – praktycznie niespotykane – J.H. Bergeron, Antitrust federalism in the European Union after the modernization
initiative, w: The Antitrust Bulletin 2001, s. 513.
5 White Paper..., s. 12.
6 Te tzw. comfort letters zawierają informację, że – w świetle informacji znajdujących się
w posiadaniu Komisji – określone porozumienie nie podlega w ogóle zakazowi z art. 81
ust. 1 TWE (negative clearance letter) albo spełnia warunki wyłączenia z art. 81 ust. 3
TWE (exemption letter) – White Paper..., s.16.
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w proces stosowania wspólnotowego prawa konkurencji podmiotów krajowych. Ta
swoista decentralizacja objęła w pierwszej kolejności sądy krajowe państw członkowskich, a następnie krajowe organy antymonopolowe. Jej przejawem było wydanie
przez Komisję Obwieszczeń dotyczących odpowiednio – współpracy z sądami krajowymi7 oraz współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi.8 Faktyczny
skutek decentralizacji był jednak ograniczony, ponieważ Komisja zachowała nadal
monopol na stosowanie art. 81 ust. 3 TWE, ilekroć więc wchodziło w grę stosowanie
tego przepisu, podmioty krajowe niejako automatycznie traciły swoją właściwość.
Wspomniane działania ograniczyły ilość notyfikacji wpływających bezpośrednio do
Komisji; nie został jednak rozwiązany problem zasadniczy – Komisja nadal musiała
zajmować się przede wszystkim rozpatrywaniem wpływających zgłoszeń kosztem
niższej efektywności w wykrywaniu najpoważniejszych naruszeń konkurencji, które
w zasadzie nigdy nie były do niej zgłaszane.9 Sytuacja taka doprowadziła do tego,
że zaczęto myśleć o poważniejszej reformie, która zarazem umożliwiłaby Komisji
skoncentrowanie się na zwalczaniu najpoważniejszych naruszeń konkurencji10 (przede
wszystkim karteli) oraz dałaby podstawy do pełniejszej decentralizacji w stosowaniu
wspólnotowego prawa konkurencji bez uszczerbku dla utrzymania spójności wspólnotowej polityki w tym zakresie.11 Rozważane w związku z reformą uproszczenia procedur
administracyjnych miały się opierać na innej niż dotychczasowa filozofii, a mianowicie
na stwierdzeniu, że prawidłowe funkcjonowanie reguły zakazu stosowania praktyk
ograniczających konkurencję nie wymaga bezwzględnie istniejącego dotychczas sy7 Obwieszczenie dotyczące współpracy Komisji z sądami krajowymi zostało wydane w 1993
r. Określa ono ramy prawne oraz praktyczne środki mające zwiększyć zaangażowanie sądów
krajowych w stosowanie art. 81 i 82 TWE. Więcej na ten temat w rozdziale VI.
8 Obwieszczenie dotyczące współpracy Komisji z krajowymi organami antymonopolowymi zostało
przyjęte w 1997 r. Więcej na ten temat w rozdziale VII pkt 5.
9 White Paper..., s. 17.
10 Cały proces reformowania prawa konkurencji ukierunkowany jest przede wszystkim na
usprawnienie walki z monopolami. Służyć ma temu zarówno wprowadzanie nowych, jak
i modyfikacja już istniejących form i sposobów implementacji prawa konkurencji w WE.
Wśród nich istotną rolę odgrywa tzw. economic approach, czyli ekonomiczne (gospodarczo zorientowane) podejście w stosowaniu norm prawa konkurencji. Chodzi tu nie tyle
o wprowadzenie podejścia ekonomicznego jako novum w zakresie stosowania reguł antymonopolowych, ile raczej o nadanie większego znaczenia temu sposobowi wykładni reguł
prawa konkurencji – A. Jurkowska, Economic approach jako jeden z głównych kierunków
modernizacji wspólnotowego prawa konkurencji na przykładzie nowych regulacji w dziedzinie
porozumień kooperacyjnych, w: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI
wieku, red. C. Mik, Toruń 2002, s. 179.
11 White Paper..., s. 19.
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stemu notyfikacji porozumień i uprzedniej zgody udzielanej przez Komisję Europejską
na ich stosowanie. Można bowiem przyjąć, że wspomniana reguła zakazu może być
egzekwowana również w trybie kontroli następczej, tzn. poprzez wydawanie decyzji
zakazujących i sankcjonujących naruszenia prawa, których przedsiębiorcy się już
dopuścili. Taka koncepcja wydaje się być możliwa do zaakceptowania i usprawiedliwiona o tyle, że – po ponad trzydziestu latach funkcjonowania obecnego systemu
– znane jest stanowisko Komisji Europejskiej i sądów wspólnotowych co do sposobu
i kierunku interpretacji art. 81 ust. 3 TWE.12 To doświadczenie wynikające wprost
z orzecznictwa, ale także np. z rozporządzeń o wyłączeniach grupowych, czy różnego
rodzaju wytycznych może stanowić pomoc dla przedsiębiorców przy samodzielnym
stosowaniu prawa wspólnotowego.
W związku z powyższym w ramach przygotowań do reformy rozważano różne
opcje, w pierwszej kolejności te, które zmierzały do usprawnienia istniejącego
systemu notyfikacji,13 a następnie przyjęcie systemu bezpośrednio stosowanych
wyjątków uwzględniającego wyłącznie następczą kontrolę praktyk ograniczających
12

Wskazywano także, że obecny podział na art. 81 ust. 1 i ust. 3 TWE i wynikające z niego
konsekwencje są sztuczne, ponieważ przepis art. 81 TWE stanowi logiczną całość i w ten
sposób powinien być interpretowany i stosowany – White Paper..., s. 21.
13 Tak rozważano następujące opcje:
1. Zmianę sposobu interpretowania art. 81 TWE w ten sposób, aby przy dokonywaniu wykładni art. 81 ust. 1 TWE rozważać od razu korzystne i szkodliwe skutki porozumienia dla
konkurencji (inkorporowanie swoistej reguły rozsądku do art. 81 ust. 1 TWE). W takiej
sytuacji art. 81 ust. 3 TWE miałby zastosowanie, gdy w ocenie konkretnego przypadku
na korzyść danego porozumienia ograniczającego konkurencję przemawiałyby względy
wynikające z innych polityk wspólnotowych niż wyłącznie polityka konkurencji. Takie
rozwiązanie jest jednak ze swej istoty sprzeczne z konstrukcją art. 81 TWE, a zwłaszcza
z tym, że art. 81 ust. 3 TWE zawiera w zasadzie wszystkie elementy ww. reguły rozsądku.
Poza tym proponowany sposób interpretacji art. 81 ust. 3 TWE wydaje się pozostawać
wbrew celowi tego przepisu. Niedopuszczalne wydaje się uwzględnianie innych względów
politycznych przy stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji.
2. Decentralizację stosowania art. 81 ust. 3 TWE poprzez włączenie w ten proces krajowych organów antymonopolowych. Podział kompetencji mógłby być dokonanyna podstawie określonego
kryterium, np. przekazanie spraw ważniejszych i trudniejszych Komisji, bądź poprzez przyjęcie
progów obrotów jak w rozporządzeniu Nr 4064/89 dotyczącym kontroli koncentracji.
3. Rozszerzenie zakresu stosowania art. 4 ust. 2 rozporządzenia Nr 17, czyli objęcie większej
liczby porozumień zakresem wyłączeń spod wymogu notyfikacji.
4. Uproszczenia w procedurze takie, jak np. ograniczenie obowiązku tłumaczeń, uproszenie procedury konsultacji z Komitetem Doradczym czy szersze zastosowanie procedury
sprzeciwu (opposition procedure).
– White Paper..., s. 23-26.
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konkurencję. System ten zakłada, że porozumienia zakazane na podstawie art.
81 ust. 1 TWE lecz spełniające równocześnie przesłanki wyłączenia z art. 81 ust.
3 TWE będą z mocy prawa ważne i skuteczne od momentu ich zawarcia bez wymogu jakiejkolwiek uprzedniej decyzji w tej sprawie.14 Ta właśnie koncepcja stała
się punktem wyjścia reformy wspólnotowego prawa konkurencji zapowiedzianej
w Białej Księdze z 1999 r.
W dokumencie tym przedstawiono trzy zasadnicze cele ww. reformy. Są to: 1) zakończenie systemu notyfikacji i wymogu uzyskiwania zgody na stosowanie określonych porozumień, 2) decentralizacja stosowania wspólnotowych reguł konkurencji,
3) zintensyfikowanie następczej kontroli zakazanych porozumień. Pierwszy z ww.
celów uzasadnia się wspominaną już wyżej znajomością przez przedsiębiorców
orzecznictwa Komisji i sądów wspólnotowych, istnieniem rozporządzeń o wyłączeniach grupowych i wytycznych Komisji, co stanowi pomoc przy samodzielnej
interpretacji wspólnotowego prawa konkurencji, w tym przy stosowaniu art. 81
ust. 3 TWE. Równocześnie podkreśla się korzyści dla przedsiębiorców wynikające
ze zniesienia systemu notyfikacji takie, jak zmniejszenie ciężarów administracyjnych
związanych z procedurą notyfikacji, możliwość dochodzenia praw z zawartych
umów przed sądami krajowymi ze skutkiem od daty ich zawarcia (oczywiście przy
założeniu, że spełnione są przesłanki art. 81 ust. 3 TWE).15
Decentralizacja stosowania wspólnotowego prawa konkurencji wiąże się z dokonaniem nowego podziału kompetencji pomiędzy Komisję Europejską a podmioty
krajowe – krajowe organy antymonopolowe oraz sądy krajowe.16 Również w nowym systemie Komisja zachowa wiodącą rolę w stosowaniu oraz zapewnieniu
spójności stosowania wspólnotowego prawa konkurencji.17
14
15
16

White Paper..., s. 27.
White Paper..., s. 29-30.
W literaturze spotyka się również pogląd, że Komisja, przygotowując projekt reformy, pominęła
rolę i znaczenie prywatnego arbitrażu w stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji. Na
ten temat patrz: A.P. Komninos, Arbitration and the Modernisation of European Competition
Law Enforcement, w: World Competition. Law and Economics Review, Nr 2/2001, s. 211.
17 Komisja będzie pełniła tę rolę poprzez zgłaszanie propozycji nowych inicjatyw legislacyjnych z zakresu prawa konkurencji (tu głównie: rozporządzenia o wyłączeniach grupowych), wydawanie obwieszczeń i wytycznych wskazujących pożądane kierunki interpretacji
i stosowania tych przepisów, wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych (szczególnie
ważnych i precedensowych, dotyczących poważnych naruszeń konkurencji) i to zarówno
decyzji zakazujących stosowania określonych praktyk, decyzji pozytywnych, jeżeli będzie
to w interesie ogólnym (publicznym), a także decyzji akceptujących i czyniących wiążącymi
określone zobowiązania przedsiębiorców, którym zarzuca się naruszenie prawa konkurencji,
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Autorzy reformy zakładali, że organy antymonopolowe z poszczególnych państw
członkowskich utworzą wraz z Komisją sieć organów działających na wspólnych
zasadach i w bliskiej współpracy przy stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji. Oznacza to, że krajowe organy antymonopolowe będą mogły samodzielnie
stosować przepis art. 81 ust. 3 TWE, a także w określonych okolicznościach
będą miały możliwość samodzielnego wycofania dobrodziejstwa wynikającego ze
wspólnotowego rozporządzenia dotyczącego wyłączeń grupowych. Do sprawnego
funkcjonowania sieci konieczne jest także przyjęcie możliwości wzajemnego przekazywania spraw i informacji, w tym informacji poufnych, pomiędzy wszystkimi jej
członkami. Warunkiem wstępnym jest jednak upoważnienie przez poszczególne
państwa członkowskie swoich kompetentnych organów do bezpośredniego stosowania wspólnotowego prawa konkurencji – uczestnictwa w sieci.18
Również sądy krajowe zyskają możliwość samodzielnego stosowania art. 81 ust.
3 TWE, o ile zajdzie taka potrzeba w trakcie toczących się przed nimi postępowań spornych.19
Proponowana decentralizacja uprawnień pociągała za sobą ryzyko powstania rozbieżności w orzecznictwie różnych organów stosujących to samo prawo. Zaproponowano jednak wyeliminowanie tego niepożądanego skutku poprzez zastosowanie
rozwiązań wynikających z dotychczasowego orzecznictwa sądów wspólnotowych,
w tym w szczególności reguły, że stosowanie krajowego lub wspólnotowego prawa
konkurencji przez sądy krajowe oraz krajowe organy antymonopolowe powinno
być zbieżne z orzecznictwem Komisji Europejskiej i sądów wspólnotowych.20 Dodatkowo przewidywano przyjęcie określonych mechanizmów współpracy, które
miałyby pozwolić na unikanie potencjalnych konfliktów takich, jak np. obowiązek
informowania Komisji przez organy krajowe o wszczęciu i planowanym zakończeniu postępowania czy zamiarze wycofania wyłączenia grupowego, uprawnienie
Komisji do przejęcia do własnej właściwości sprawy prowadzonej przez którykolwiek krajowy organ antymonopolowy, zwiększenie roli Komitetu Doradczego
jako forum konsultacji i wymiany opinii o postępowaniach prowadzonych przez
poszczególnych członków sieci. W odniesieniu do sądów krajowych zaproponowano zwiększenie ich współpracy z Komisją w zakresie poszerzenia możliwości

18
19
20

o ile przyjęcie tych zobowiązań usunie zarzucaną sprzeczność porozumienia z prawem konkurencji (jest to nowy typ decyzji antymonopolowych, które nie były wcześniej wydawane
przez Komisję) – White Paper..., s. 31-32.
White Paper..., s. 32-33.
White Paper..., s. 34.
White Paper..., s. 35.
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korzystania przez sądy z informacji znajdujących się w posiadaniu Komisji.21
Jako bardzo ważny cel reformy określono zintensyfikowanie następczej kontroli zakazanych porozumień. Osiągnięciu tego celu miały służyć: poszerzenie
uprawnień śledczych Komisji (np. przyznanie jej uprawnienia do przesłuchiwania wszystkich pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy z uwzględnieniem
możliwości wymierzenia kary za fałszywe zeznania czy zwiększenie znaczenia
sektorowych badań rynku jako mechanizmu wykrywania nadużyć), zwiększenie
znaczenia skarg jako źródła informacji o zaistniałych naruszeniach konkurencji,
a także zaostrzenie sankcji.22

2. Reakcja na proponowane zmiany
Biała Księga miała charakter dokumentu, w którym Komisja przedstawiła swoje
stanowisko w sprawie, swego rodzaju autorską wizję reformy, równocześnie zachęcając wszystkie zainteresowane podmioty – państwa członkowskie, przedsiębiorców i inne zainteresowane strony do zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń.23
Głównym zarzutem, który stawiano zaproponowanemu projektowi reformy – i to
zarówno na etapie publikacji Białej Księgi, jak i później, kiedy przedmiotem debaty
był już projekt nowego rozporządzenia – było zmniejszenie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców poprzez zniesienie możliwości uprzedniego notyfikowania
i uzyskania akceptacji Komisji co do zawieranych porozumień.24 Uzasadniono, że
21
22
23

White Paper..., s. 37.
White Paper..., s. 38-42.
Wyniki szeroko zakrojonej publicznej konsultacji zamierzeń Komisji przedstawionych w Białej
Księdze zostały opracowane i opublikowane 29.02.2000 r. w formie dokumentu pt. Biała Księga w sprawie modernizacji reguł stosowania art. 81 i 82 TWE. Podsumowanie uwag.(White
Paper on Reform of Regulation 17 – Summary of the observations) – T. Skoczny, Konsekwencje
przyszłego systemu stosowania art. 81 i 82 TWE dla prawa i orzecznictwa w zakresie ochrony
konkurencji w Polsce (cz. I), w: Prawo Unii Europejskiej Nr 4/2001, s. 3.
24 Krytyczne stanowisko w odniesieniu do tego punktu proponowanej reformy przedstawił też
na wstępie m.in. Bundeskartellamt (Niemiecki Federalny Urząd Kartelowy). Zaproponowano nawet wprowadzenie do nowego rozporządzenia (w związku ze zniesieniem systemu
notyfikacji) obowiązku informowania o wszystkich porozumieniach horyzontalnych, które
mogą podlegać pod zakaz z art. 81 ust. 1 TWE, a nie zostały objęte rozporządzeniami
o wyłączeniach grupowych. Uznano, że dla organów antymonopolowych mogłoby to być
cenne źródło informacji o aktualnej sytuacji na rynku. Propozycja ta została w zmodyfikowanej wersji (rejestru określonych rodzajów porozumień) wprowadzona do projektu nowego
rozporządzenia, jednak ostatecznie nie została przyjęta – S. Hossenfelder, The development
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wytyczne i obwieszczenia wydawane przez Komisję nie wyeliminują niepewności co
do prawa w złożonych sprawach, a nowe instrumenty, które planuje się wprowadzić25 nie zastąpią decyzji o wyłączeniach indywidualnych, ani nawet tzw. comfort
letters. Jako poważny problem z punktu widzenia przedsiębiorców – adresatów
norm antymonopolowych przedstawiano także trudność w zapewnieniu spójności
orzecznictwa w zdecentralizowanym systemie składającym się z wielu organów
stosujących wspólnotowe prawo konkurencji.26 Rzadziej prezentowany argument
dotyczył krytyki skutków, jakie może spowodować reforma wspólnotowego prawa
konkurencji w wersji zaprezentowanej przez Komisję Europejską dla sądów wspólnotowych. Skutkiem tym miało być przeciążenie sądów wspólnotowych, które
będą zmuszone rozpatrywać nie tylko większą ilość odwołań od decyzji Komisji (nie
będzie decyzji pozytywnych – udzielających wyłączeń, w związku z tym oczekuje
się większej liczby decyzji stwierdzających stosowanie praktyk antykonkurencyjnych i w konsekwencji – odwołań od tych decyzji), ale i częściej odpowiadać na
pytania prawne sądów krajowych stosujących art. 81 i 82 TWE.27
of the Bundeskartellamt’s position on the modernisation proposals of the Commission, s.
33, w: European Competition Law: a new role for the Member States, Bruxelles 2001.
Podobnie niechęć wobec propozycji zniesienia systemu notyfikacji zgłaszali przedstawiciele
przedsiębiorców – R. Ogilvie Smals, A new perspective on industry’s concerns?, s. 45, w:
European Competition Law: a new role for the Member States, Bruxelles 2001, s. 43.
25 Mowa o decyzjach z art. 10 rozporządzenia Nr 1/2003 oraz opiniach (listach informacyjnych), które będą wydawane przez służby Dyrekcji Generalnej Konkurencja, o czym więcej
w rozdziale IX pkt 3.3.4.
26 A. Palacino, European Parliament reaction to the White Paper, s. 12-13, w: European
Competition Law: a new role for the Member States, Bruxelles 2001, s.11.
Podobnie obawy do zagrożenia bezpieczeństwa prawnego w reformowanym systemie ochrony konkurencji wyrażali inni autorzy. Wskazywano m.in., że przedstawiony przez Komisję
Europejską projekt reformy jest oparty na założeniu, że system celów wspólnotowego prawa konkurencji jest dobrze zdefiniowany i podmioty, które będą wydawać rozstrzygnięcia
(urzędnicy krajowych organów ochrony konkurencji i sędziowie krajowi) mogą je łatwo określić
i realizować, gdy tymczasem historia wspólnotowego prawa konkurencji wskazuje, że jest
inaczej. W związku z tą wielością celów i złożonością ich wzajemnych relacji istnieje zagrożenie
bezpieczeństwa prawnego poprzez wydawanie rozbieżnych decyzji na różnych szczeblach.
Prawo konkurencji stanowi istotny instrument służący procesowi integracji europejskiej, znoszeniu barier w handlu między państwami członkowskimi. W sytuacji, kiedy w stosowanie jego
przepisów włącza się podmioty mające względnie niewielką wiedzę w tej dziedzinie (chodzi tu
w szczególności o sędziów krajowych), istnieje zagrożenie, że system ten nie będzie funkcjonował prawidłowo – D. J. Gerber, Modernising European Competition Law: A Developmental
Perspective, w: European Competition Law Review, Nr 4/2001, s. 122.
27 C.D. Ehlermann, I. Atanasiu, The Modernisation of EC Antitrust Law: Consequences for
the Future Role and Function of the EC Courts, w: European Competition Law Review,
Nr 2/2002, s. 72.
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Zarzutom tym przedstawiano kontrargumenty wskazujące, że reforma nie wywoła zapowiadanego negatywnego skutku. Już bowiem w dotychczas obowiązującym systemie większość notyfikacji nie była rozstrzygana poprzez wydanie
decyzji, ale w sposób nieformalny – poprzez wydanie tzw. comfort letter (które
nie posiadały mocy wiążącej decyzji administracyjnych). Poza tym w dotychczasowym systemie tylko nieliczne notyfikacje dotyczyły art. 82 TWE, co oznacza,
że w przypadku stosowania tego przepisu przedsiębiorcy sami (lub przy pomocy
własnych prawników) dokonywali oceny podejmowanych zachowań rynkowych.
Reforma – podnosili zwolennicy zmian – nie wprowadza istotnej różnicy, rozciąga
tylko funkcjonujący w praktyce sposób stosowania art. 82 TWE na stosowanie
art. 81 TWE (przede wszystkim art. 81 ust. 3). Podnoszono również, że duża
część notyfikowanych Komisji porozumień obowiązuje i jest stosowana jeszcze
przed wydaniem rozstrzygnięcia w ich sprawie przez Komisję, co oznacza, że
przedsiębiorcy dobrowolnie ryzykują stosowanie porozumienia, które może
zostać zakwestionowane w postępowaniu notyfikacyjnym. Poza tym również
w innych dziedzinach prawa (jak np. prawo podatkowe czy patentowe) przedsiębiorcy we własnym zakresie dokonują wykładni obowiązujących ich przepisów
bez oczekiwania na uprzednie decyzje administracyjne dopuszczające podjęcie
określonych działań. Prócz tego podnoszono pragmatyczne argumenty przemawiające za reformą przedstawione w Białej Księdze, takie jak obniżenie kosztów
przedsiębiorców czy zmniejszenie biurokracji.28 Wskazywano wreszcie, że ryzyko
wydawania rozbieżnych decyzji w nowym systemie zmniejszy się w związku ze
zniesieniem systemu notyfikacji (co oznacza, że decyzje pozytywne, czyli aprobujące stosowanie określonych praktyk, nie będą już wydawane na wniosek
przedsiębiorców).29

3. Rozporządzenie Nr 1/2003
W rezultacie trwającego ponad rok procesu opiniowania i konsultacji z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim, Komitetem EkonomicznoSpołecznym, przedsiębiorcami i innymi zainteresowanymi został opracowany
projekt nowego rozporządzenia, który Komisja Europejska zaakceptowała 27

28
29

J. Temple Lang, Decentralised Application of Community Competition Law, w: World Competition Nr 4/1999, s. 18-19.
E. Paulis, Latest Commission thinking and progress on the modernisation of Regulation 17,
w: European Competition Law: a new role for the Member States, Bruxelles 2001, s. 23.
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września 2000 r.30 Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe rozporządzenie 16
grudnia 2002 r. Jego oficjalny tytuł to Rozporządzenie Rady Nr 1/2003 z 16
grudnia 2002 r. w sprawie stosowania reguł konkurencji ustanowionych w art.
81 i 82 Traktatu. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE L1 z 4 stycznia 2003 r.
Rozporządzenie Nr 1/2003 jest stosowane od 1 maja 2004 r.31 Dość długi okres
od jego publikacji i wejścia w życie w styczniu 2003 r. do tej daty został pomyślany jako czas niezbędnych przygotowań, bez których nowy system nie mógłby
funkcjonować. Chodzi tu w szczególności o szeroko rozumiane prace przygotowawcze prowadzone na szczeblu Komisji oraz organów antymonopolowych państw
członkowskich (i ich sądów krajowych) związane z tworzeniem Europejskiej Sieci
Konkurencji (dalej także: European Competition Network, ECN, Sieć). W tym
czasie Komisja wydała również rozporządzenie wykonawcze oraz obwieszczenia
zawierające wyjaśnienia i interpretacje w sprawach zasadniczych dla nowego systemu.32 Dokumenty – tzw. pakiet modernizacyjny (modernisation package)33 zostały
opublikowane w Dziennikach Urzędowych WE z 27 kwietnia 2004 r. Są to:
1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 773/2004 z 7 kwietnia 2004 r. dotyczące
postępowań prowadzonych przez Komisję na podstawie art. 81 i 82 TWE,34
2. Obwieszczenie Komisji dotyczące współpracy w ramach sieci organów ochrony
konkurencji,35
3. Obwieszczenie Komisji dotyczące współpracy pomiędzy Komisją i sądami
państw członkowskich UE w stosowaniu art. 81 i 82 TWE,36

30

Na temat podstawowych założeń projektu rozporządzenia patrz: T. Skoczny, Konsekwencje
przyszłego systemu stosowania art. 81 i 82 TWE dla prawa i orzecznictwa w zakresie
ochrony konkurencji w Polsce (cz. I)..., s. 3.
31 Tak stanowi art. 45 rozporządzenia Nr 1/2003.
32 Dokumenty te zostały przyjęte przez Komisję 1.04.2004 r.
33 Patrz: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/
34 Commission Regulation (EC) No 773/2004 of 7 April 2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty (Dz. Urz. WE
L 123 z 27.04.2004 r., s. 18).
35 Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities (Dz. Urz.
WE C 101 z 27.04.2004 r., s. 43).
36 Commission Notice on the co-operation between the Commission and the courts of the
EU Member States in the application of Articles 81 and 82 EC (Dz. Urz. WE C 101
z 27.04.2004 r., s. 54).
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4. Obwieszczenie Komisji dotyczące załatwiania przez Komisję skarg na podstawie
art. 81 i 82 TWE,37
5. Obwieszczenie Komisji dotyczące nieformalnych wskazówek w sprawie nowych pytań dotyczących art. 81 i 82 TWE, które powstają w indywidualnych
sprawach (listy informacyjne),38
6. Obwieszczenie Komisji – Wytyczne w sprawie kryterium wpływu na handel
zawartego w art. 81 i 82 TWE,39
7. Obwieszczenie Komisji – Wytyczne w sprawie stosowania art. 81 ust. 3
TWE.40

37
38

39
40

Commission Notice on the handling of complaints by the Commission under Articles 81
and 82 of the EC Treaty (Dz. Urz. WE C 101 z 27.04.2004 r., s. 65).
Commission Notice on informal guidance relating to novel questions concerning Articles
81 and 82 of the EC Treaty that arise in individual cases (guidance letters) (Dz. Urz. WE
C 101 z 27.04.2004 r., s. 78).
Commission Notice – Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81
and 82 of the Treaty (Dz. Urz. WE C 101 z 27.04.2004 r., s. 81).
Communication from the Commission – Notice – Guidelines on the application of Article
81 (3) of the Treaty (Dz. Urz. WE C 101 z 27.04.2004 r., s. 97).
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IX. Nowy system ochrony konkurencji według rozporządzenia Nr 1/2003

1. Podstawowe założenia
Podstawowe założenia nowego rozporządzenia Nr 1/2003 czy może raczej główne
filary zreformowanego systemu ochrony konkurencji to:
– wprowadzenie systemu bezpośrednio stosowalnych wyłączeń spod zakazu
porozumień ograniczających konkurencję, co jest związane z decentralizacją
dotychczas wyłącznej kompetencji Komisji do stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu
(w nowym systemie przepis ten będą mogły stosować również krajowe organy
ochrony konkurencji i sądy krajowe);
– zapewnienie znacznie szerszego niż dotychczas zakresu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji poprzez zobowiązanie krajowych organów antymonopolowych i sądów krajowych do stosowania art. 81 i 82 TWE zawsze, ilekroć
stosują one krajowe prawo antymonopolowe, a rozpatrywana przez nie praktyka
ograniczająca konkurencję spełnia równocześnie przesłanki zakazu zawartego
w którymkolwiek z ww. przepisów Traktatu;
– ustalenie „bezpiecznego zakresu”, w którym dopuszczalne jest zawieranie
porozumień poprzez przyjęcie zasady, że stosowanie krajowego prawa antymonopolowego nie może doprowadzić do zakazania porozumienia dopuszczalnego
w świetle wspólnotowego prawa konkurencji (chodzi tu o porozumienia, które
nie podlegają zakazowi z art. 81 ust. 1, spełniają przesłanki art. 81 ust. 3
albo warunki zawarte w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 81 ust.
3 Traktatu);
– decentralizacja uprawnień Komisji do stosowania wspólnotowych reguł konkurencji na rzecz sądów krajowych i krajowych organów antymonopolowych,
a w konsekwencji
– rozszerzenie kręgu uprawnionych do wdrażania art. 81 i 82 Traktatu.

2. Rola Komisji Europejskiej w nowym systemie
Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia zmienia się w istotny sposób rola i zakres zadań Komisji Europejskiej w dziedzinie ochrony konkurencji.
W szczególności oczekuje się, że wprowadzenie wspomnianego wyżej systemu
bezpośrednio stosowalnych wyłączeń spod zakazu porozumień ograniczających
konkurencję (zamiast obowiązującego dotychczas systemu wyłączeń udzielanych
przez Komisję na wniosek zainteresowanych) w znacznym zakresie odciąży służby
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Komisji, które przestają być zobowiązane do rozpatrywania licznych notyfikacji
i wydawania decyzji o wyłączeniach indywidualnych. Uważa się, że nowe typy
decyzji wprowadzone do rozporządzenia Nr 1/20031, jak również możliwość
wydawania przez służby Komisji opinii na piśmie nie stanowią substytutu obowiązującego dotychczas systemu.
W zreformowanym systemie ochrony konkurencji Komisja zamierza skupić się
na zagadnieniach o charakterze bardziej ogólnym, mając na względzie potrzebę
zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji na wspólnym rynku. Do kręgu tych
zagadnień należeć będą przede wszystkim:
– rozwijanie (nadawanie kierunku) polityki ochrony konkurencji,
– stosowanie wspólnotowego prawa antymonopolowego w sprawach najistotniejszych dla ochrony konkurencji na wspólnym rynku,
– współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji z krajowymi organami
antymonopolowymi,
– udzielanie pomocy sądom krajowym.
Rola Komisji w kreowaniu polityki ochrony konkurencji będzie polegała przede
wszystkim na wydawaniu rozporządzeń o tzw. wyłączeniach grupowych określonych kategorii porozumień spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję – na podstawie art. 81 ust. 3 Traktatu, a także opracowywaniu wytycznych
wskazujących właściwy kierunek interpretacji przepisów wspólnotowego prawa
antymonopolowego. Podobną rolę będą spełniały również decyzje wydawane przez
Komisję na podstawie art. 10 rozporządzenia Nr 1/2003 (stwierdzające, że art.
81 nie ma zastosowania do określonego porozumienia) oraz pisemne opinie co
do interpretacji wspólnotowych przepisów antymonopolowych wydawane przez
służby Komisji.
Nowy system nie umniejsza roli ani odpowiedzialności Komisji za skuteczne
stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji w indywidualnych przypadkach.
Przeciwnie – zakłada się, że decentralizacja pozwoli Komisji skoncentrować się
na sprawach o największym ciężarze gatunkowym, do których zalicza się przede
1

Chodzi tu o decyzje wydawane na podstawie art. 9 (zaakceptowanie przez Komisję zobowiązań przedsiębiorców i odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania) i art. 10
(decyzja stwierdzająca, że art. 81 Traktatu w określonym przypadku nie ma zastosowania)
rozporządzenia Nr 1/2003.
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wszystkim postępowania dotyczące terytoriów więcej niż trzech państw członkowskich, jak również postępowania z innych powodów uznane za kluczowe
z punktu widzenia ochrony wspólnego rynku przed antykonkurencyjnymi praktykami przedsiębiorców oraz postępowania odnoszące się także do innych niż
art. 81 i 82 postanowień Traktatu. Skuteczność działania Komisji w tym zakresie
mają wzmocnić przewidziane w nowym rozporządzeniu nowe środki procesowe
i możliwość wymierzania kar pieniężnych.
Nie mniej istotnym zadaniem Komisji staje się współpraca z krajowymi organami
ochrony konkurencji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji – wprowadzanego
rozporządzeniem Nr 1/2003 systemu równoległych kompetencji organów krajowych i wspólnotowych. W ramach tej współpracy Komisja będzie otrzymywać
szereg informacji dotyczących postępowań prowadzonych przez krajowe organy
antymonopolowe opartych na art. 81 i 82 Traktatu. Również projekty decyzji wydawanych przez te organy na podstawie wspomnianych przepisów będą podlegały
zaopiniowaniu przez Komisję. Ponadto nowe rozporządzenie przyznaje Komisji
daleko idące uprawnienie do przejęcia sprawy prowadzonej przez krajowy organ
antymonopolowy i rozstrzygnięcia jej przez Komisję.
Komisja zobowiązana będzie też do aktywnej współpracy z sądami krajowymi
państw członkowskich, a w szczególności do udzielania informacji i opinii na
wniosek tych sądów.

3. Postępowanie antymonopolowe według rozporządzenia Nr 1/2003
3.1. Stosowanie art. 81 i 82 TWE
Przepis art. 1 nowego rozporządzenia stanowi, że przepisy art. 81 i 82 Traktatu
stosowane są bezpośrednio bez wymogu wydawania uprzednio jakiejkolwiek
decyzji w tym zakresie. Zasada ta dotyczy zarówno zakazów stosowania praktyk
antykonkurencyjnych zawartych w art. 81 ust. 1 i art. 82 Traktatu, jak i wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję na
podstawie art. 81 ust. 3 Traktatu. Ta ostatnia reguła dotycząca bezpośredniego
stosowania art. 81 ust. 3 stanowi jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych nowym rozporządzeniem w stosunku do istniejącego dotychczas (tj. przed
1 maja 2004 r.) systemu, w którym wyłączną kompetencję udzielania wyłączeń
miała Komisja Europejska.
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3.2. Ciężar dowodu
Przepis art. 2 rozporządzenia Nr 1/2003 stanowi, że ciężar udowodnienia naruszenia
art. 81 ust. 1 lub 82 Traktatu spoczywa na stronie lub organie zarzucającym takie
naruszenie. Podobnie przedsiębiorca lub związek przedsiębiorców zamierzający skorzystać z wyłączenia na podstawie art. 81 ust. 3 Traktatu powinien udowodnić, że
spełnione są przesłanki zawarte w tym przepisie. Zasada ta odnosi się do postępowań
prowadzonych na podstawie ww. przepisów Traktatu przez Komisję i przez organy
krajowe. Została ona wypracowana przez orzecznictwo ETS,2 jednak z uwagi na potrzebę wyeliminowania wątpliwości w związku z rozszerzeniem kręgu uprawnionych
do stosowania art. 81 i 82 Traktatu wprowadzono ją także do rozporządzenia.3

3.3. Decyzje Komisji
W rozdziale III nowego rozporządzenia (art. 7-10) przewidziane są cztery rodzaje
decyzji, które wydaje Komisja, prowadząc postępowanie w sprawie naruszenia
art. 81 lub 82 Traktatu. Są to:
1) decyzja stwierdzająca naruszenie,
2) decyzja o zastosowaniu środków tymczasowych,
3) decyzja akceptująca zobowiązania przedsiębiorców oraz
4) decyzja stwierdzająca, że zakaz z art. 81 (1) Traktatu nie ma zastosowania.

3.3.1. Decyzja stwierdzająca naruszenie (art. 7)
Na podstawie art. 7 rozporządzenia Komisja wydaje decyzje stwierdzające naruszenie art. 81 lub 82 Traktatu i nakazujące zaniechanie tych naruszeń. Wydanie
takiej decyzji będzie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania wszczynanego
2

3

Wyrok z 17.01.1984 r., VBVB i VBBB (Dutch Books) przeciw Komisji Europejskiej (połączone sprawy 43/82 i 63/82, celex– 61982J0043). W wyroku tym (w pkt 52) jest mowa,
że – w przypadku ubiegania się o wyłączenie na podstawie art. 81 ust. 3 TWE – przede
wszystkim na zainteresowanych przedsiębiorcach spoczywa obowiązek udowodnienia Komisji, że wyłączenie takie jest ekonomicznie uzasadnione.
Np. Niemcy zgłaszały, że procedura przewidziana w ich prawie wewnętrznym nakazuje im
dowodzić nie tylko przesłanki uzasadniające zakaz (art. 81 ust. 1 Traktatu), ale i uzasadniające
brak okoliczności wyłączających spod zakazu (art. 81 ust. 3 Traktatu).
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przez Komisję w związku z otrzymaną skargą (na wniosek) lub z własnej inicjatywy
(ex officio). Ze skargą mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne, które wykażą swój
interes prawny, a także państwa członkowskie. Konstrukcja ta jest analogiczna do
przyjętej w rozporządzeniu Nr 17. Jednak w odróżnieniu od tego ostatniego art.
7 nowego rozporządzenia daje Komisji uprawnienie do wydania decyzji stwierdzającej stosowanie praktyki naruszającej konkurencję w przeszłości. Chodzi bowiem
o to, żeby Komisja w przypadku, gdy ustali, że miało miejsce naruszenie, mogła
wydać decyzję stwierdzającą ten fakt niezależnie od tego, czy określona praktyka
antykonkurencyjna jest w momencie wydawania decyzji nadal stosowana, czy też
już zaprzestano naruszeń. W przeciwnym wypadku praca służb Komisji zaangażowanych w przeprowadzenie postępowania antymonopolowego w momencie,
w którym przedsiębiorca podejrzany o stosowanie praktyk antykonkurencyjnych
odstępowałby od ich stosowania, okazywałaby się bezprzedmiotowa – nie byłoby
wiadomo, czy nastąpiło naruszenie ww. przepisów Traktatu.
Potrzeba wydawania tego typu decyzji została potwierdzona przez orzecznictwo
ETS, który jeszcze pod rządami rozporządzenia Nr 17 uznawał możliwość i celowość wydawania tego typu decyzji w opisanych wyżej okolicznościach.4
Zgodnie z przepisem art. 7 ww. rozporządzenia wydanie decyzji stwierdzającej
stosowanie praktyki naruszającej konkurencję w przeszłości jest możliwe, o ile
Komisja ma interes prawny w takim rozstrzygnięciu sprawy. Uznaje się, że uzasadnieniem do wydania takiej decyzji (owym „interesem prawnym”) może być
w szczególności ryzyko, że naruszenie może powtórzyć się w przyszłości, potrzeba
rozwijania polityki konkurencji (dokonania przez Komisję negatywnej oceny danej
praktyki antykonkurencyjnej) czy też potrzeba zapewnienia spójnego i jednolitego
stosowania wspólnotowego prawa konkurencji.
Istotnym elementem decyzji wydawanej na podstawie art. 7 może być zastosowanie określonych środków zapobiegających naruszeniom (remedies) w stosunku
do przedsiębiorcy (przedsiębiorców) stosującego praktyki antykonkurencyjne.
4

Wyrok z 2.03.1983 r. GVL przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa 7/82, celex – 61982J0007).
W wyroku tym ETS uznał, że co do zasady Komisja może na podstawie rozporządzenia Nr
17 wydać decyzję ustalającą, że określony przedsiębiorca dopuścił się naruszenia reguł
konkurencji w przeszłości (chodzi o sytuację, gdy w momencie wydawania decyzji praktyka
antykonkurencyjna nie jest już stosowana). Wydanie takiej decyzji zdaniem ETS było uzasadnione wówczas, gdy spełniona była przesłanka interesu prawnego po stronie Komisji,
w szczególności, gdy istniało realne niebezpieczeństwo ponownego stosowania danej praktyki
w przyszłości.
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Środki takie muszą być proporcjonalne do wagi naruszenia i równocześnie niezbędne do tego, by skutecznie zakończyć stosowanie danej praktyki ograniczającej
konkurencję. Duży nacisk kładzie się na adekwatność stosowanych środków do
naruszeń konkurencji, którym mają one zapobiegać.
Wymienione środki mogą mieć dwojaki charakter – mogą to być środki o charakterze behawioralnym (polegające na nałożeniu na przedsiębiorcę obowiązków określonych zachowań), bądź środki o charakterze strukturalnym. Zgodnie
z przepisem art. 7 rozporządzenia w pierwszej kolejności należy stosować środki
behawioralne. Zastosowanie w decyzji środków o charakterze strukturalnym jest
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nie ma równie skutecznego środka o charakterze behawioralnym, bądź środek taki wprawdzie istnieje, jednak zastosowanie go byłoby bardziej dolegliwe dla przedsiębiorcy.5 Zgodnie z punktem 12
preambuły rozporządzenia – zmiany w strukturze przedsiębiorstwa, która istniała
zanim przedsiębiorca dopuścił się naruszenia prawa konkurencji, mogą być uznane
za proporcjonalne tylko w przypadku, gdy istnieje istotne ryzyko, że naruszenie
będzie trwało i powtarzało się, bo wynika to z samej struktury przedsiębiorstwa.
Przypis ten wskazuje pewien pożądany przez prawodawcę wspólnotowego kierunek interpretacji tego przepisu rozporządzenia, który nakazuje Komisji daleko
idącą ostrożność w stosowaniu środków o charakterze strukturalnym. Pod uwagę
należy tu brać dotychczasowe orzecznictwo ETS, gdyż przesłanki dopuszczalności
stosowania określonych środków zaradczych wobec przedsiębiorców naruszających
wspólnotowe prawo konkurencji znajdują swoje źródło właśnie tutaj.6

3.3.2. Decyzja o zastosowaniu środków tymczasowych (art. 8)
Rozporządzenie Nr 17 nie przewidywało wydawania przez Komisję decyzji o zastosowaniu środków tymczasowych, co nie oznacza, że decyzje takie nie były
dotychczas wydawane. Uzasadnienie i warunki dopuszczalności wydania takiej
decyzji wypracowało orzecznictwo ETS.7 Jednakże przesłanki zawarte w art. 8
5
6

7

Gauer…, s. 4.
Wyrok w sprawie Automec Srl (Automec II)... – z wyroku tego wynika, że Komisja może ustalić
zaistnienie naruszenia art. 81 ust. 1 TWE i nakazać jego zaniechania, nie może ona jednak
– w sytuacji, gdy dopuszczalne są różne, zgodne z prawem wspólnotowym sposoby działania
– narzucać stronom w jaki sposób nakaz ten powinien być wykonany (pkt 51-52 wyroku).
Nakaz sądowy w sprawie Camera Care... – Uprawnienie do stosowania przez Komisję środków
tymczasowych ETS wywodził z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Nr 17, który stanowił podstawę do
wydawania decyzji zakazujących naruszeń wspólnotowego prawa konkurencji. Środki tymcza-
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rozporządzenia Nr 1/2003 nie są tożsame ze znanymi ze wspólnotowego case
law. W systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 Komisja
mogła wydać decyzje o zastosowaniu środków zapobiegawczych, działając zarówno
z urzędu, jak i w związku ze zgłoszoną skargą (wnioskiem). Natomiast przepis
art. 8 ust. 1 nowego rozporządzenia dopuszcza wydawanie takich decyzji jedynie
w przypadku, gdy Komisja z własnej inicjatywy uzna, że jest to konieczne. Przyjęcie
takiego rozwiązania powoduje, że nie będzie już potrzeby formalnego odrzucania
przez Komisję wniosków skarżących składanych w tych sprawach – wniosek taki
bowiem nie będzie mógł być złożony.
Podstawowym kryterium dopuszczalności wydania przez Komisję decyzji o środkach tymczasowych w świetle dotychczasowego orzecznictwa było istnienie zagrożenia poważnej i nienaprawialnej szkody dla strony poszkodowanej stosowaniem
zarzucanej przedsiębiorcy praktyki ograniczającej konkurencję. Z kolei kryterium
dopuszczalności przyjęte w rozporządzeniu Nr 1/2003 to ryzyko zaistnienia poważnej i nienaprawialnej szkody dla konkurencji.
Obecne i dawne (związane z systemem rozporządzenia Nr 17) zasady w nieco inny
sposób określają także dopuszczalny okres stosowania wspomnianych środków
zapobiegawczych. Podczas gdy orzecznictwo wspólnotowe podkreśla jedynie, że
środki te muszą mieć charakter czasowy i zabezpieczający w niezbędnym zakresie,
przepis art. 8 ust. 2 rozporządzenia Nr 1/2003 stanowi, że decyzja o zastosowaniu środków tymczasowych może być stosowana tylko przez określony okres,
który może być przedłużany tak długo, jak jest to konieczne i właściwe.

sowe mogły być stosowane, jeżeli Komisja uznała, że jest to niezbędne dla skutecznej realizacji
jej zadań, w tym w szczególności do zapewnienia skutecznego wykonania decyzji nakazującej
zaprzestania naruszeń. Równocześnie jednak Komisja musiała mieć na względzie uprawnione
interesy przedsiębiorców, którym na danym etapie postępowania nie udowodniono jeszcze
naruszenia. W związku z tym zastosowanie środków tymczasowych było możliwe, gdy istniało zagrożenie wystąpienia poważnej i nienaprawialnej szkody dla strony wnioskującej o ich
zastosowanie albo kiedy wymagał tego interes publiczny. Środki tymczasowe powinny mieć
charakter czasowy i zachowawczy (tzn. decyzja wydana na określony czas i nienakładająca
na przedsiębiorcę, którego dotyczyła zobowiązań do określonego działania), a także ograniczać się do takich środków, których zastosowanie jest niezbędne w danej sytuacji (chodzi
o ich minimalną uciążliwość dla przedsiębiorcy). ETS podkreślił, że od decyzji zarządzającej
zastosowanie środków tymczasowych stronie przysługuje odwołanie do sądu wspólnotowego.
Patrz także: rozdział V pkt 4.2.
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3.3.3. Decyzja akceptująca zobowiązania przedsiębiorców (art. 9)
Przepis art. 9 rozporządzenia Nr 1/2003 stanowi, że w przypadku, gdy Komisja
zmierza do wydania decyzji stwierdzającej naruszenie wspólnotowego prawa
konkurencji, a przedsiębiorcy, którym to naruszenie jest zarzucane, zaproponują
przyjęcie zobowiązań zbieżnych z oczekiwaniami Komisji, Komisja może, w drodze
decyzji, uznać te zobowiązania za wiążące dla tych przedsiębiorców (zgodzić się
na nie) i zaniechać dalszego prowadzenia postępowania.8
Wydanie przez Komisję decyzji na podstawie art. 9 rozporządzenia jest korzystne dla przedsiębiorców, którym zarzuca się naruszenie art. 81 lub 82 Traktatu
o tyle, że w takim przypadku nie zostanie wydana decyzja zakazująca naruszeń,
a co więcej – nie będzie nawet stwierdzenia, że naruszenie w ogóle nastąpiło.
Równocześnie jednak decyzja taka nie będzie stwierdzać, że określone zachowanie
jest zgodne z (nie narusza) art. 81 lub 82 Traktatu, ponieważ – co wymaga podkreślenia – decyzja akceptująca zobowiązania przedsiębiorców jest swego rodzaju
substytutem decyzji zakazującej naruszeń konkurencji, a nie decyzji o wyłączeniu
spod zakazu naruszeń wydawanych na podstawie rozporządzenia Nr 17.
Z punktu widzenia Komisji wydanie decyzji na podstawie art. 9 umożliwi szybsze
zakończenie postępowania przy założeniu, że przedsiębiorcy zrealizują przyjęte
zobowiązania.
Wydawanie decyzji akceptujących zobowiązania przedsiębiorców będzie możliwe
tylko w niektórych postępowaniach. I tak, decyzje takie nie będą z pewnością
wydawane w postępowaniach, gdzie – z uwagi na wagę zarzucanego naruszenia
konkurencji – Komisja będzie miała zamiar nałożyć sankcje.9 Warunkiem dopuszczalności wydania takiej decyzji będzie zaproponowanie przez przedsiębiorców, przeciwko którym toczy się postępowanie, zobowiązań wystarczających do
zakończenia naruszeń konkurencji spowodowanych przez ich działania. Ponadto
wydanie decyzji z art. 9 rozporządzenia musi być poprzedzone ogłoszeniem
takiego zamiaru przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia Nr
1/2003, w takim przypadku Komisja będzie musiała opublikować zwięzły opis
danej sprawy oraz zasadniczą treść zaproponowanych zobowiązań, umożliwiając
8 Postępowanie takie może być jednak ponownie podjęte, jeżeli zajdą okoliczności, o których mowa
w art. 9 ust. 2 rozporządzenia Nr 1/2003.
9 Patrz: pkt 13 preambuły do rozporządzenia Nr 1/2003.
Możliwe będzie jednak nałożenie kar pieniężnych i okresowych płatności karnych, jeżeli przedsiębiorcy będący adresatami decyzji z art. 9 nie wypełniają zobowiązań wynikających z tejże
decyzji (art. 23 ust. 2 c) i art. 24 ust. 1 c) rozporządzenia Nr 1/2003). Gauer..., s. 5.
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zainteresowanym zgłaszanie uwag w określonym okresie, który nie może być
krótszy niż miesiąc.
Wydanie przez Komisję decyzji na podstawie art. 9 rozporządzenia nie ogranicza praw zainteresowanych do zaskarżania porozumienia lub praktyki będącej
przedmiotem decyzji Komisji przed sądami krajowymi lub krajowymi organami
ochrony konkurencji, a także – o ile mają w tym interes prawny – przed sądami
wspólnotowymi, nie jest jednak dopuszczalne wniesienie skargi w tej sprawie
ponownie do Komisji.

3.3.4. Decyzja stwierdzająca, że zakaz z art. 81 ust. 1 TWE nie ma
zastosowania (art. 10)
Na podstawie art. 10 nowego rozporządzenia Komisja może wydać decyzję
stwierdzającą, że zakaz z art. 81 Traktatu nie ma zastosowania do określonego
porozumienia, decyzji lub uzgodnionej praktyki. Analogiczną decyzję Komisja
może wydać w odniesieniu do art. 82 Traktatu.
W odróżnieniu od decyzji z art. 7-9 rozporządzenia, decyzja z art. 10 ma charakter „pozytywny”, tj. jednoznacznie stwierdzający, że określona praktyka rynkowa
nie spełnia przesłanek zakazu z art. 81 ust. 1 albo spełnia warunki wyłączenia
spod zakazu określone w art. 81 ust. 3 Traktatu. Trzeba jednak podkreślić, że
decyzja wydawana w oparciu o art. 10 rozporządzenia nie jest substytutem decyzji o wyłączeniach indywidualnych wydawanych na podstawie rozporządzenia
Nr 17. Nie jest ona bowiem pomyślana jako instrument zapewniający pewność
(bezpieczeństwo) co do prawa w indywidualnych sprawach. Świadczy o tym
choćby to, że decyzję taką Komisja może wydać tylko z własnej inicjatywy (nigdy
na wniosek przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem akceptacji Komisji,
co do planowanych praktyk rynkowych) i wyłącznie, jeżeli wymaga tego interes
publiczny – konieczność jednolitej interpretacji art. 81 lub 82 Traktatu. Chodzi
tu w szczególności o takie przypadki, jak potrzeba zajęcia określonego stanowiska w odniesieniu do nowego (nie podlegającego dotychczas ocenie Komisji)
typu spraw,10 bądź konieczność wskazania właściwego kierunku interpretacji
w przypadku, gdy dotychczasowe orzecznictwo dotyczące określonego rodzaju
spraw nie było jednolite.11 Wydając decyzje na podstawie art. 10 rozporządzenia,
10
11

Patrz: pkt 14 preambuły do rozporządzenia Nr 1/2003.
Podobną funkcję w nowym systemie będą spełniały opinie wydawane przez służby Dyrekcji
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Komisja działa jako strażnik Traktatu – odpowiedzialny za jednolitość interpretacji
wspólnotowego prawa konkurencji w zdecentralizowanym europejskim systemie
ochrony konkurencji. Równocześnie jest to instrument, który w kontekście innych

Generalnej Konkurencja. Wydawanie opinii przewidziane zostało w osobnym Obwieszczeniu
Komisji (Commission Notice on informal guidance relating to novel questions concerning
Articles 81 and 82 of the EC Treaty that arise in individual cases (guidance letters)). Opinie z pewnością nie zastąpią znanych z dotychczasowego systemu decyzji o wyłączeniach
indywidualnych, atestów negatywnych, czy nawet tzw. comfort letters, przede wszystkim ze
względu na to, że uzyskanie stanowiska Komisji w indywidualnej zgłoszonej sprawie nie jest
już uprawnieniem przedsiębiorcy (Komisja nie jest zobowiązana do działania na wniosek).
Taka sytuacja bowiem pozostawałaby w sprzeczności z filozofią nowego rozporządzenia,
które nakłada na przedsiębiorców obowiązek samodzielnej oceny tego, czy zawierane przez
nich porozumienia naruszają reguły wspólnotowego prawa konkurencji. Wspomniane opinie
mają służyć wyłącznie jako pomoc dla przedsiębiorców samodzielnie stosujących prawo.
Będą to swego rodzaju wytyczne zawierające odpowiedzi na nierozwiązane dotychczas przez
orzecznictwo wspólnotowe pytania, a nie wyraz akceptacji dla konkretnych porozumień czy
innych praktyk. Ze względu na to opinie będą uzasadniane i publikowane, co przyczyni się
do jednolitego stosowania wspólnotowego prawa konkurencji.
Równocześnie jednak podkreślić należy, że opinie są wydawane przez służby Dyrekcji Generalnej
Konkurencja i oficjalnie nie prezentują wiążącego Komisję stanowiska. Przedsiębiorcy mogą
zwrócić się do DG COMP z prośbą o opinię na temat zawartego już lub planowanego przez
nich porozumienia. Nie przewiduje się wydawania opinii w związku z wątpliwościami o charakterze hipotetycznym. DG COMP nie jest związana żadnym terminem, w którym musi wydać
taką opinię. Priorytetowo będą traktowane sprawy, w których pojawiają się wątpliwości co do
interpretacji prawa wspólnotowego nie rozwiązane jeszcze przez orzecznictwo wspólnotowe,
sprawy porozumień czy praktyk o dużym znaczeniu gospodarczym oraz sprawy dotyczące
produkcyjnych joint ventures.
Przedsiębiorcy występujący o opinię muszą przedstawić informacje o sprawie w zakresie
niezbędnym do zajęcia stanowiska przez DG COMP. Ta ostatnia, rozpatrując sprawę, może
jednak wykorzystać również informacje, które posiada z innych źródeł. Opinia będzie składała się z oceny stanu faktycznego (statement of facts) i zwięzłego uzasadnienia prawnego,
z tym że nacisk kładzie się na nierozstrzygniętą dotychczas wątpliwość co do interpretacji
wspólnotowych reguł konkurencji.
Opinie podlegają wymianie informacji z krajowymi organami ochrony konkurencji w ramach
Europejskiej Sieci Konkurencji.
Opinii nie wydaje się w sprawach, które są przedmiotem postępowania przed krajowymi organami ochrony konkurencji lub sądami krajowymi oraz w sprawach rozpatrywanych przez ETS.
Co więcej opinie wydawane przez DG COMP nie są wiążące dla organów i sądów krajowych,
ponieważ przeczyłoby logice systemu, aby instrument nie znajdujący oparcia w rozporządzeniu wiązał organy uprawnione na mocy jego przepisów do samodzielnego stosowania prawa.
Podobnie, gdyby Komisja podjęła w przyszłości postępowanie w sprawie, w której została
wydana opinia, nie będzie nią – z formalnego punktu widzenia – związana.
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przepisów nowego rozporządzenia12 daje Komisji dość dużą możliwość wpływu na
przyszłe orzecznictwo krajowych organów ochrony konkurencji i sądów krajowych,
przez co może służyć skutecznemu i spójnemu stosowaniu wspólnotowych reguł
konkurencji przez wszystkie zaangażowane w to organy i sądy.13

3.4. Postępowanie
Rozdział V rozporządzenia Nr 1/2003 określa instrumenty, które Komisja może
wykorzystywać, prowadząc postępowanie w sprawie naruszenia art. 81 lub 82
Traktatu. Do instrumentów tych należą:
1) postępowanie w odniesieniu do określonych sektorów gospodarki lub typów
porozumień (art. 17),
2) żądanie informacji (art. 18),
3) przesłuchanie/odebranie zeznań (art. 19),
4) przeprowadzenie kontroli (art. 20-22).

3.4.1. Postępowanie w odniesieniu do określonych sektorów gospodarki
lub typów porozumień (art. 17)
Przepis art. 17 rozporządzenia Nr 1/2003 dotyczący postępowań prowadzonych
przez Komisję w odniesieniu do określonych sektorów gospodarki odpowiada art.
12 rozporządzenia Nr 17. Nowością jest przewidziana tu możliwość prowadzenia
postępowań dotyczących określonego typu porozumień w różnych sektorach gospodarki, a także publikowania raportu o rezultatach postępowania prowadzonego
na podstawie art. 17 rozporządzenia wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag
przez zainteresowanych.
Przepis art. 45 nowego rozporządzenia nakłada na Komisję obowiązek sporządzenia raportu, w szczególności o stosowaniu art. 17, po upływie 5 lat od wejścia
w życie (rozpoczęcia stosowania) rozporządzenia.

12
13

Chodzi tu zwłaszcza o art. 11 ust. 6 i art. 16 rozporządzenia Nr 1/2003.
Gauer..., s. 5.
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3.4.2. Żądanie informacji (art. 18)
Uprawnienie Komisji do żądania informacji od przedsiębiorców i związków przedsiębiorców wynika z art. 18 nowego rozporządzenia. Przepis ten przewiduje pewne
zmiany w tym zakresie w stosunku do rozporządzenia Nr 17. W szczególności
wprowadza on wyraźne rozróżnienie pomiędzy zwykłą prośbą (żądaniem) o informacje a żądaniem informacji w drodze decyzji. Oznacza to, że Komisja nie
będzie zobowiązana – tak jak dotychczas – każdorazowo występować najpierw
z pisemną prośbą o informacje, a dopiero w przypadku niedostarczenia ich przez
przedsiębiorcę – do wydawania decyzji nakazującej ich dostarczenia. W nowym
systemie będzie bowiem możliwość wystąpienia z żądaniem informacji w drodze
decyzji bez wcześniejszej prośby o ich dobrowolne dostarczenie. Przyjęcie takiego
rozwiązania ma zapobiec zbędnemu przedłużaniu postępowania w przypadkach,
kiedy jest wiadome (lub wysoce prawdopodobne), że określony przedsiębiorca
nie jest skłonny do dobrowolnego współdziałania z Komisją.
Zarówno zwykła prośba o informacje, jak i ich żądanie w drodze decyzji powinny
zawierać wskazanie podstawy prawnej i celu tego żądania, wskazanie o jakie
informacje chodzi i termin, w którym powinny być dostarczone oraz pouczenie
o sankcjach za dostarczenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji. W przypadku wydania decyzji konieczne jest ponadto poinformowanie
o przysługującym od niej odwołaniu.
Przepis art. 18 nowego rozporządzenia reguluje również inne kwestie dotyczące
żądania informacji, takie jak przesądzenie uprawnienia prawników – pełnomocników firmy do dostarczania informacji w jej imieniu (z wszystkimi wynikającymi
z tego konsekwencjami dotyczącymi odpowiedzialności za te informacje) oraz
zobowiązanie Komisji do przekazywania kopii zwykłych próśb o informacje i decyzji
nakazujących ich dostarczenie do organów antymonopolowych państw członkowskich, których terytoriów sprawa dotyczy.14
Sankcje za niedostarczanie informacji żądanych przez Komisję są dość wysokie.
Wynoszą one do 1% całkowitego obrotu firmy za umyślne lub nieumyślne:
– dostarczenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w odpowiedzi na zwykłą prośbę o informacje,
14

Dotychczas Komisja była zobowiązana do przesyłania kopii decyzji tylko do kompetentnych
organów państw, w których miały siedziby przedsiębiorstwa lub ich związki (art. 11 ust. 6
rozporządzenia Nr 17). W nowym rozporządzeniu krąg adresatów został rozszerzony o państwa, których terytoriów sprawa dotyczy (art. 18 ust. 5 rozporządzenia Nr 1/2003).
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– dostarczenie niepełnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
w odpowiedzi na żądanie informacji w drodze decyzji albo
– niedostarczenie informacji żądanych w drodze decyzji.15
Możliwe jest również nałożenie sankcji w wysokości do 5% średniego dziennego
obrotu przedsiębiorstwa w celu przymuszenia do dostarczenia informacji żądanych
w drodze decyzji.16
Konstrukcja art. 18 i związanych z nim przepisów dotyczących sankcji za nieudzielanie informacji tworzy spójny mechanizm przymuszający przedsiębiorców do
współdziałania z Komisją poprzez dostarczenie informacji na jej żądanie. Oznacza
to, że przedsiębiorcom nie przysługuje tu prawo do milczenia – nieudzielania
odpowiedzi na pytania Komisji. Przyjęcie takiego rozwiązania jest zgodne z orzecznictwem sądów wspólnotowych, w którym podkreśla się, że Komisji przysługuje
uprawnienie do przymuszania przedsiębiorców, by dostarczali żądane informacje,
nawet jeżeli mogłyby one być wykorzystane do stwierdzenia stosowania praktyki
ograniczającej konkurencję przez dostarczającego informacje lub przez innego
przedsiębiorcę. Komisja jednak nie może przymuszać przedsiębiorców do przyznania się do stosowania praktyk ograniczających konkurencję.17

3.4.3. Przesłuchanie/odebranie zeznań (art. 19)
Przepis art. 19 nowego rozporządzenia przyznaje Komisji uprawnienie do przesłuchania (przyjęcia zeznań) każdej osoby fizycznej lub prawnej, która zgodzi się
złożyć zeznania w związku z postępowaniem prowadzonym przez Komisję. Jeżeli
przesłuchanie takie odbywa się w siedzibie przedsiębiorcy, Komisja ma obowiązek
poinformować o tym organ antymonopolowy państwa członkowskiego, w którym
to przesłuchanie się odbywa. Urzędnicy krajowego organu mogą być obecni przy
tym przesłuchaniu.
Uprawnienie Komisji przewidziane w art. 19 nie jest związane z możliwością
wymierzenia jakichkolwiek sankcji w stosunku do podmiotów, które odmówiły
współdziałania. Jest to zatem instrument o charakterze niewładczym, którego
15 Podstawą jest art. 23 ust. 1 rozporządzenia Nr 1/2003.
16 Podstawą jest art. 24 ust. 1 rozporządzenia Nr 1/2003.
17 Wyrok z 18.10.1989 r., Orkem przeciw Komisji Europejskiej (sprawa 374/87, celex –
61987J0374).

159

IX. Nowy system ochrony konkurencji według rozporządzenia Nr 1/2003

wykorzystanie zależy w dużej mierze od dobrej woli osób mających składać
zeznania. Komisja zgodziła się na przyjęcie takiego rozwiązania pod naciskiem
argumentacji niektórych państw członkowskich, mając na względzie fakt, że
poza tym dysponuje ona innymi instrumentami, które umożliwią jej skuteczne
wyegzekwowanie potrzebnych informacji. Wydaje się, że osobami składającymi
dobrowolne zeznania Komisji mogą być np. skarżący, byli pracownicy stron postępowania, przyznający się do udziału w kartelu w zamian za złagodzenie kary
(leniency applicants18).

3.4.4. Przeprowadzenie kontroli (art. 20-22)
Przeprowadzanie kontroli jest jednym z najistotniejszych uprawnień Komisji pozwalającym jej skutecznie zebrać dowody w postępowaniu, zwłaszcza w przypadku
braku współdziałania ze strony zaangażowanych w nie przedsiębiorców. Urzędnicy
Komisji i inne towarzyszące im osoby19 w toku przeprowadzanej kontroli mają
prawo wejścia do wszelkich lokalów, pomieszczeń, nieruchomości oraz środków
transportu należących do przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców objętych
kontrolą. Mogą oni również badać księgi i inne dokumenty przedsiębiorstwa,
niezależnie od rodzaju nośnika informacji (środka), na którym są przechowywane,
jak również robić kopie lub wyciągi z takich ksiąg lub dokumentów. Nowe rozporządzenie przyznaje także funkcjonariuszom Komisji przeprowadzającym kontrolę
uprawnienie do otrzymywania kopii lub wyciągów, których zażądają. Oznacza to
w praktyce, że to na kontrolowanym przedsiębiorcy ciąży obowiązek zapewnienia
środków umożliwiających wykonanie np. potrzebnych kopii dokumentów.
Przepis art. 20 przewiduje również możliwość zabezpieczenia (zaplombowania)
lokalów i pomieszczeń przedsiębiorcy oraz jego ksiąg i dokumentów na czas i w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli. Nie powinno to, co do zasady,
trwać dłużej niż 72 godziny.20 Chodzi tu o poszanowanie zasady proporcjonalności
– przeprowadzana kontrola musi być efektywna, ale zarazem nie może w nadmierny sposób zakłócać funkcjonowania przedsiębiorstwa. W rozporządzeniu
przewidziana jest kara w wysokości do 1% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa
18 O leniency jest mowa w rozdziale V pkt 5 oraz w niniejszym rozdziale pkt 5.8.
19 Chodzi tu w szczególności o ekspertów, którymi nie dysponuje Komisja, a których udział
w kontroli może być niezbędny z punktu widzenia jej efektywności, jak np. wysokiej klasy
specjaliści z dziedziny informatyki.
20 Patrz: pkt 25 preambuły do rozporządzenia Nr 1/2003.
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za niszczenie dowodów lub utrudnianie kontroli.21 Przewiduje się, że uprawnienie
to w istotny sposób może przyczynić się do zwiększenia skuteczności kontroli
przeprowadzanych przez Komisję, zwłaszcza w przypadku kontroli trwających
dłużej niż jeden dzień.22
Przeprowadzający kontrole mogą żądać od przedstawicieli lub pracowników kontrolowanego wyjaśnień dotyczących faktów lub dokumentów mających związek
z przedmiotem i celem przeprowadzanej kontroli,23 jak również utrwalać udzielane
im odpowiedzi. Odpowiedzialność za treść tych zeznań ciąży na kontrolowanym,
który potwierdza ich zgodność z prawdą.24
Przepis art. 20 nowego rozporządzenia przewiduje dwa rodzaje kontroli – kontrolę zwykłą i kontrolę przeprowadzaną na podstawie decyzji. Przedsiębiorca nie
jest zobowiązany podporządkować się zwykłej kontroli. Jeżeli jednak zgodzi się
na jej przeprowadzenie, musi respektować wszelkie uprawnienia kontrolujących
wynikające z rozporządzenia pod groźbą przewidzianych w tym rozporządzeniu
sankcji. Z kolei w przypadku kontroli zarządzonej w drodze decyzji przedsiębiorca
jest zobligowany się jej podporządkować.
W trakcie przeprowadzania kontroli duże znaczenie ma pomoc, której funkcjonariuszom Komisji udzielają (na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy) państwa
członkowskie.25 Zasady są tu następujące. W przypadku, gdy przedsiębiorca,
u którego ma być przeprowadzona kontrola, nie sprzeciwia się jej przeprowadzeniu, krajowe organy antymonopolowe są zobowiązane do aktywnego pomagania Komisji przy tej kontroli. Kontrola taka jest przeprowadzana wyłącznie na
podstawie prawa wspólnotowego – rozporządzenia Nr 1/2003, co oznacza, że
również krajowe organy antymonopolowe wywodzą swoje uprawnienie do udziału
i współdziałania w kontroli wyłącznie z przepisów tego rozporządzenia. Nie mają tu
zastosowania krajowe wymogi proceduralne dotyczące przeprowadzania kontroli
na podstawie prawa wewnętrznego danego państwa członkowskiego, w tym np.
21 Patrz: art. 23 ust. 1 c) rozporządzenia Nr 1/2003.
22 Gauer..., s. 5.
23 Uprawnienie to nie jest już ograniczone tylko do zadawania pytań związanych z kontrolowanymi dokumentami; zakres zagadnień, o które mogą pytać kontrolujący odpowiada
pełnemu zakresowi przeprowadzanej kontroli określonemu w decyzji lub upoważnieniu do
jej przeprowadzenia – Gauer..., s. 5.
24 Takie potwierdzenie oznacza przejęcie przez przedsiębiorcę odpowiedzialności za treść złożonych zeznań. Warunki tej odpowiedzialności i wysokość ewentualnej kary jest określona
w art. 23 ust. 1 d) rozporządzenia Nr 1/2003.
25 Patrz: pkt 27 preambuły do rozporządzenia Nr 1/2003.
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potrzeba uzyskania zgody sądu krajowego na przeprowadzenie kontroli antymonopolowej. Oznacza to, że nie jest konieczne dokonywanie jakichkolwiek zmian
w prawie wewnętrznym, aby funkcjonariusze krajowego organu antymonopolowego mogli wziąć udział w tej kontroli. Wszyscy przeprowadzający kontrolę na
podstawie art. 20 nowego rozporządzenia – zarówno funkcjonariusze Komisji, jak
i organu krajowego – mają w trakcie jej trwania takie same uprawnienia i kompetencje.26 Przepis rozporządzenia nakłada na kontrolujących z krajowego organu
antymonopolowego obowiązek aktywnego współdziałania w przeprowadzaniu
kontroli. Oczekuje się także, że przynajmniej jeden urzędnik z organu krajowego
powinien być obecny w miejscu kontroli przez cały czas jej trwania.27
Inaczej wygląda sprawa w przypadku, gdy przedsiębiorstwo aktywnie przeciwstawia
się przeprowadzeniu kontroli. W takiej sytuacji państwa członkowskie zobowiązane
są do wykorzystania wszelkich środków wynikających z prawa krajowego w celu
umożliwienia upoważnionym funkcjonariuszom Komisji przeprowadzenia kontroli.
W przypadku, gdy urzędnicy z Komisji przeprowadzający kontrolę stwierdzą, że
kontrolowany przeciwstawia się określonym działaniom podejmowanym przez nich
w ramach kontroli, państwo członkowskie, na którego terytorium przeprowadzana
jest kontrola, zobowiązane jest udzielić im niezbędnej pomocy, aby umożliwić
im przeprowadzenie tej kontroli. Chodzi tu o podjęcie działań mających na celu
skuteczne przełamanie tego sprzeciwu. Niekiedy konieczne może okazać się skorzystanie np. z pomocy policji.28 Przeciwstawienie się oporowi przedsiębiorcy przy
wykorzystaniu środków wynikających z prawa krajowego nie oznacza, że prawo
to będzie stosowane w dalszym ciągu kontroli. Mamy tu bowiem do czynienia
cały czas z kontrolą przeprowadzaną przez Komisję na podstawie rozporządzenia wspólnotowego.29 Prawo krajowe w trakcie jej trwania może być stosowane
tylko posiłkowo, ponieważ określa ono środki przymusu, które są niezbędne do
przełamania sprzeciwu kontrolowanego. Nie ma ono natomiast wpływu na zakres
26 Wynika to z art. 20 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 2 rozporządzenia Nr 1/2003.
27 Ma to duże znaczenie praktyczne, ponieważ w każdym momencie kontroli kontrolowany
może sprzeciwić się określonym działaniom podejmowanym przez kontrolujących z Komisji.
W takim przypadku funkcjonariusze z organu krajowego są zobowiązani do zastosowania
wszelkich środków dozwolonych przez prawo wewnętrzne danego państwa, aby przełamać
ten opór i umożliwić dalsze przeprowadzanie kontroli.
28 Dla Komisji nie ma znaczenia, jaki organ państwa członkowskiego będzie udzielał jej pomocy.
Ważne jest tylko osiągnięcie oczekiwanego skutku – przełamanie oporu kontrolowanego
wobec prowadzonej kontroli.
29 Patrz: art. 20 ust. 6 rozporządzenia Nr 1/2003 – Państwo członkowskie ma zapewnić konieczną
pomoc funkcjonariuszom Komisji tak, żeby „umożliwić im prowadzenie ich kontroli”.
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uprawnień kontrolnych funkcjonariuszy Komisji. Prawo krajowe musi przewidywać
możliwość wcześniejszego uzyskania zgody sądu, jeżeli taka zgoda jest niezbędna
do podjęcia działań przełamujących opór kontrolowanego.30
Na tym tle pojawia się wątpliwość, jaki jest zakres uprawnień kontrolnych sędziów
krajowych w stosunku do kontroli przeprowadzanych przez Komisję. Rozwiązania
przyjęte w rozporządzeniu Nr 1/2003 oparte są na orzecznictwie ETS.31 Sędzia
krajowy będzie mógł badać wyłącznie niektóre aspekty planowanej kontroli, takie
jak autentyczność (prawdziwość) decyzji oraz proporcjonalność podejmowanych
środków.32 Sędzia krajowy przed podjęciem decyzji może dodatkowo zwracać się
(bezpośrednio do Komisji lub za pośrednictwem organu krajowego) o dodatkowe wyjaśnienia, które są mu niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy.33 Nie może
on jednak kwestionować samej potrzeby przeprowadzenia kontroli, jak również
zwracać się o dostarczenie mu informacji zawartych w aktach postępowania
prowadzonego przez Komisję. Zakłada się bowiem, że legalność decyzji Komisji
podlega wyłącznie kontroli sądów wspólnotowych. A zatem sędzia krajowy działa
tu, stosując wspólnotowe prawo materialne zgodnie z procedurą krajową.
Przepis art. 21 nowego rozporządzenia przyznaje Komisji uprawnienie do przeprowadzania kontroli poza pomieszczeniami przedsiębiorstwa, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przechowywane są tam dokumenty przedsiębiorstwa objęte
przedmiotem kontroli i równocześnie mamy do czynienia z podejrzeniem poważnego
naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu. Rodzaj miejsc, które mogą być przeszukane
na podstawie tego przepisu, jest niezwykle szeroki, obejmuje on wszelkie (inne
30

31

32
33

W przeciwnym bowiem wypadku brak zgody na kontrolę dawałby przedsiębiorcy czas na
niszczenie ewentualnych dowodów. Długość tego okresu zależałaby od tego, ile czasu potrzebowałby organ krajowy na uzyskanie stosownej zgody sądu. A zatem, aby kontrola mogła
być skuteczna i efektywna, zgoda sądu powinna być zapewniona odpowiednio wcześniej.
Wyrok z 22.10.2002 r., Roquette Freres SA przeciw Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, Konsumpcji i Ścigania Nadużyć oraz Komisji Europejskiej (sprawa C-94/00, celex –
62000J0094).
Chodzi o zbadanie, czy środki przymusu nie zostały wybrane zbyt arbitralnie i czy nie są
nadmiernie uciążliwe w stosunku do przedmiotu kontroli.
Zalicza się tu np. opis najważniejszych cech zarzucanej przedsiębiorcy praktyki (wskazanie
rynku, na który zarzucana praktyka wywiera wpływ oraz charakteru ograniczenia konkurencji,
z którym mamy do czynienia); wyjaśnienie na czym polega zaangażowanie przedsiębiorcy
w stosowanie zarzucanej mu praktyki; szczegółowe wyjaśnienie dotyczące posiadanych
przez Komisję informacji i dowodów wskazujących, że istnieją podstawy do podejrzewania
stosowania przez przedsiębiorcę określonej praktyki ograniczającej konkurencję – wyrok
w sprawie Roquette Freres..., pkt 99.
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niż zajmowane przez przedsiębiorstwo) lokale, nieruchomości i środki transportu.
Funkcjonariusze Komisji mogą pojawić się wszędzie tam, gdzie przechowywane są
poszukiwane przez nich dokumenty. Przeszukanie na podstawie tego przepisu nie
jest jednak dopuszczalne bez uzyskania nakazu sądowego. Aby przeprowadzić kontrolę w miejscach prywatnych, Komisja musi mieć uzasadnione przypuszczenie, że
poszukiwane dokumenty kontrolowanego przedsiębiorstwa są tam przechowywane.
Również w tym przypadku konieczne jest, aby procedura krajowa przewidywała
możliwość szybkiego uzyskania zgody sądu na takie przeszukanie.34 Zakres kontroli
sędziego krajowego jest tu analogiczny do wyżej opisanego, natomiast uprawnienia
kontrolujących są węższe. Nie mogą oni w szczególności dokonywać zabezpieczeń
oraz zadawać dodatkowych pytań.
Z kolei przepis art. 22 rozporządzenia Nr 1/2003 dotyczy postępowań przeprowadzanych przez krajowe organy antymonopolowe. I tak, art. 22 ust. 1 przyznaje organom krajowym uprawnienie do przeprowadzania kontroli i stosowania
innych środków dowodowych przewidzianych w wewnętrznym prawie ochrony
konkurencji w imieniu i na potrzeby organu antymonopolowego innego państwa
członkowskiego.35 Ten przepis rozporządzenia wspólnotowego – bezwzględnie
obowiązującego na terytoriach państw członkowskich – jest wystarczającą podstawą upoważniającą krajowe organy antymonopolowe do podjęcia działań na
rzecz organów antymonopolowych innych państw członkowskich. Oznacza to,
że do podjęcia takich działań nie jest potrzebne wprowadzanie dodatkowych
przepisów kompetencyjnych do ustaw krajowych.36 Zupełnie inną sprawą jest
34

Uzyskanie takiego nakazu sadowego będzie z pewnością łatwiejsze w przypadku, gdy przystępując do kontroli, Komisja będzie przewidywała działania na podstawie art. 21 rozporządzenia Nr 1/2003. Często jednak potrzeba dokonania kontroli w miejscach prywatnych
może wyniknąć dopiero w trakcie kontroli przeprowadzanej w siedzibie przedsiębiorstwa.
W takim przypadku państwo członkowskie powinno również mieć możliwość szybkiego
uzyskania zgody sądu na taką kontrolę.
35 Przyjmuje się, że krajowe organy antymonopolowe państw członkowskich mogą kierować
pisemne prośby o informację do przedsiębiorców mających siedziby poza zakresem ich
jurysdykcji (poza terytorium danego państwa członkowskiego), nie mogą one jednak przeprowadzać kontroli u takich przedsiębiorców.
36 Jednak wszelka wymiana informacji pomiędzy krajowymi organami antymonopolowymi
oraz wykorzystanie tych informacji przez organ, który wystąpił z takim wnioskiem, powinny
odbywać się zgodnie z art. 12 rozporządzenia Nr 1/2003. Jeżeli natomiast dany organ
krajowy podejmuje określone czynności w imieniu organu z innego państwa członkowskiego,
jest on zobowiązany do przestrzegania własnych zasad postępowania i procedur krajowych
– Obwieszczenie Komisji dotyczące współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji
(dalej także: Obwieszczenie dotyczące ECN), pkt 29.
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zdecydowanie przez krajowy organ antymonopolowy o udzieleniu takiej pomocy,
ponieważ przepis ten nie nakłada żadnych zobowiązań, a jedynie przewiduje
możliwość – uprawnienie, którego wykorzystanie zależy od uznania (dyskrecji)
organu krajowego.
Inny charakter ma przepis art. 22 ust. 2 omawianego rozporządzenia, który nakłada na krajowe organy antymonopolowe obowiązek przeprowadzenia kontroli
na żądanie Komisji. Przy przeprowadzaniu takiej kontroli urzędnikom krajowym
mogą towarzyszyć osoby upoważnione przez Komisję. Kontrola przeprowadzana
na podstawie tego przepisu różni się od kontroli przeprowadzanej przez Komisję
na podstawie art. 20 rozporządzenia m.in. z uwagi na to, że przeprowadza się
ją zgodnie z przepisami prawa krajowego.

3.5. Kary pieniężne (art. 23-24)
Wysokość kar pieniężnych przewidzianych w art. 23 nowego rozporządzenia jest
określona w odniesieniu do określonego procentu całkowitego obrotu przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary. Procenty te
wynoszą odpowiednio – do 1% obrotu za niepodporządkowanie się wymogom
proceduralnym oraz do 10% za naruszenie zakazu zawartego w art. 81 lub 82
Traktatu, niewykonanie decyzji wydanej na podstawie art. 8 rozporządzenia (zastosowanie środków tymczasowych) albo niewykonanie zobowiązań nałożonych
decyzją wydaną na podstawie art. 9 rozporządzenia.
Na tle omawianego przepisu pojawia się wątpliwość dotycząca nakładania kar na
związki przedsiębiorców w przypadku, kiedy taki związek jest niewypłacalny. Takiej
sytuacji dotyczy art. 23 ust. 4, który nakłada na taki związek obowiązek zwrócenia się do swoich członków, aby zapłacili nałożoną karę pieniężną. W przypadku,
gdy przedsiębiorcy ci nie zapłacą, Komisja może zwrócić się z żądaniem zapłaty
bezpośrednio do każdego przedsiębiorcy, który był reprezentowany we władzach
tego związku. Jeżeli i to nie wystarczy, aby kara została uiszczona w pełnej wysokości, Komisja może zwrócić się z żądaniem zapłaty do każdego członka związku
działającego na rynku, na którym związek ten stosował praktykę ograniczającą
konkurencję. Równocześnie jednak Komisja nie może domagać się zapłaty od
przedsiębiorstw, które wykażą, że nie brały udziału w stosowaniu praktyki i nie
były w ogóle świadome istnienia takiej praktyki lub w jawny sposób wykazały
brak zainteresowania stosowaniem danej praktyki (aktywnie zdystansowały się
od niej), zanim Komisja wszczęła postępowanie.
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Wysokość finansowego wkładu w zapłacenie takiej kary nie może przekroczyć
w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw 10% ich całkowitego obrotu.
Dodatkowo, by nakłonić przedsiębiorców do wykonania decyzji antymonopolowych, Komisja może nałożyć na nich okresowe płatności karne na zasadach
określonych w art. 24 rozporządzenia Nr 1/2003.

3.6. Wskazanie krajowych organów antymonopolowych (art. 35)
Przepis art. 35 rozporządzenia Nr 1/2003 zobowiązuje państwa członkowskie
do wskazania przed 1 maja 2004 r.37 krajowego organu (lub organów) antymonopolowych, które będą upoważnione do stosowania przepisów niniejszego
rozporządzenia. Organami tymi mogą być również sądy. Podobnie możliwe jest
upoważnienie przez państwa członkowskie więcej niż jednego organu z tym, że
w takim przypadku konieczne jest dokonanie jasnego podziału uprawnień i zadań
wynikających z rozporządzenia.
Omawiany przepis jest jednym z nielicznych w rozporządzeniu, które wymagają
implementacji przez państwa członkowskie. Wskazanie bowiem przez każde
państwo instytucji krajowej pełniącej rolę krajowego organu antymonopolowego
(i powiadomienie o tym Komisji) jest warunkiem niezbędnym, bez spełnienia
którego Europejska Sieć Konkurencji po prostu nie mogłaby zacząć funkcjonowania.

4. Relacja miedzy art. 81 i 82 TWE a krajowym prawem konkurencji
(art. 3)
Przepis art. 3 nowego rozporządzenia określający relacje pomiędzy art. 81 i 82
Traktatu a krajowym prawem konkurencji nie ma odpowiednika w rozporządzeniu
Nr 17, ani w żadnym innym akcie prawa wspólnotowego. Dotychczas kwestia ta
była rozpatrywana wyłącznie przez orzecznictwo wspólnotowe, które wypracowało
zasadę prymatu prawa wspólnotowego.38 We wprowadzanym nowym rozporządzeniem zdecentralizowanym systemie ochrony konkurencji na wspólnym rynku
– z czym wiąże się znaczne rozszerzenie kręgu organów odpowiedzialnych za
stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji – pojawiła się potrzeba precyzyj37
38

Czyli przed dniem, w którym rozporządzenie zaczęło obowiązywać.
Wyrok w sprawie Walt Wilhelm... – o tym więcej w rozdziale VII pkt 3.
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nego uregulowania relacji dwóch porządków prawnych oraz zasad, na podstawie
których organy krajowe będą stosować bezpośrednio przepisy Traktatu.
W przedstawionej przez Komisję propozycji co do brzmienia art. 3 nowego
rozporządzenia zapisano zasadę wyłącznego stosowania wspólnotowego prawa
konkurencji do porozumień i przejawów nadużycia pozycji dominującej, które
mogą mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi. Rozwiązanie takie
miało przyczynić się do sprawnego funkcjonowania Europejskiej Sieci Konkurencji, stworzyć zamknięty katalog reguł dotyczących ochrony konkurencji na całym
rynku wewnętrznym, a także wpłynąć na częstsze stosowanie wspólnotowego
prawa konkurencji na szczeblu krajowym. Uważano ponadto, że pojęcie wpływu
na handel miedzy państwami członkowskimi nie jest dostatecznie jasno zdefiniowane i w związku z tym mogą powstawać praktyczne problemy co do zakresu
stosowania przepisów krajowych i wspólnotowych.39
Ostatecznie przepis art. 3 w wersji zawartej w rozporządzeniu Rady z 16 grudnia
2002 r. jest swego rodzaju kompromisem – nie zawiera on bowiem zasady nakazującej
wyłączne stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji do naruszeń spełniających
przesłanki art. 81 lub 82 Traktatu, lecz zezwala na równolegle stosowanie prawa
krajowego.40 Wprowadza on trzy podstawowe zasady dotyczące omawianej relacji
prawa krajowego i wspólnotowego adresowane do organów krajowych. Są to:
– obowiązek stosowania art. 81 i 82 Traktatu,
– wymóg dużej zbieżności przepisów dotyczących porozumień oraz
– dopuszczalność stosowania surowszych przepisów krajowego prawa antymonopolowego do jednostronnych naruszeń konkurencji (praktyk o charakterze
jednostronnym).
39

Propozycja ta była jednak krytykowana nie tylko przez przedstawicieli krajowych organów
antymonopolowych, ale również w literaturze przedmiotu. Wskazywano, że faktycznym
skutkiem wprowadzenia takiego rozwiązania może być utrata racji bytu wewnętrznego
prawa antymonopolowego w państwach członkowskich UE – S. Kingston, A “new division of
responsibilities” in the proposed regulation to modernise the rules implementing Articles 81
and 82 E.C.? A warning call, w: European Competition Law Review Nr 8/2001, s. 340.
40 Rządy państw członkowskich uznały bowiem, że wspólnotowe prawo konkurencji nie zrealizuje celów,
którym służy stosowanie krajowego prawa antymonopolowego. Poza tym zamiar zniesienia systemów wewnętrznego prawa konkurencji państw członkowskich UE nigdy nie był celem wskazanym
w Traktacie o WE. Wskazuje na to sformułowanie art. 3 ust. 1 lit. g TWE, gdzie nie przewiduje
się wprowadzenia wspólnej polityki konkurencji, a jedynie utworzenie systemu zapewniającego, że
konkurencja na wspólnym rynku nie będzie zakłócana – Kingston…, s. 349-350.
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4.1. Obowiązek stosowania art. 81 i 82 TWE
W przypadku, gdy krajowe organy antymonopolowe albo sądy krajowe stosują
krajowe prawo konkurencji do praktyk antykonkurencyjnych spełniających równocześnie przesłanki art. 81 lub 82 Traktatu, są one zobowiązane do równoczesnego
stosowania przepisów art. 81 lub 82 Traktatu (tj. prowadzenia postępowania
także na podstawie tych przepisów).
Oznacza to, że określone praktyki antykonkurencyjne będą badane od samego
początku pod kątem naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji, a ewentualne
rozbieżności pomiędzy prawem krajowym a wspólnotowym w zakresie dozwolonym na podstawie rozporządzenia będzie można od razu zidentyfikować. Ponadto
stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji wiąże się z natychmiastowym
uruchomieniem mechanizmu współpracy w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji
z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.41

4.2. Wymóg dużej zbieżności przepisów dotyczących porozumień
Tzw. reguła konwergencji (zbieżności) nakazuje, żeby porozumienia, które nie
są zakazane na podstawie prawa wspólnotowego (art. 81 Traktatu), nie były
zabronione również na podstawie krajowego prawa antymonopolowego.
Przyjęcie takiej reguły odpowiada postulatowi zagwarantowania pewności prawnej przedsiębiorcom, którzy, planując zawarcie porozumienia, będą zobowiązani
41 Chodzi tu w szczególności o zastosowanie następujących przepisów rozporządzenia
Nr 1/2003:
– art. 11 ust. 3 – obowiązek informowania Komisji o nowych postępowaniach wszczynanych
na podstawie art. 81 lub 82 Traktatu,
– art. 11 ust. 4 – przedkładanie Komisji do zaopiniowania projektu decyzji wydawanej na
podstawie art. 81 lub 82 Traktatu,
– art. 11 ust. 6 – uprawnienie Komisji do przejęcia i rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na
podstawie art. 81 lub 82 Traktatu, co ostatecznie pozbawia krajowy organ antymonopolowy
możliwości prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Oznacza to, że np. w przypadku przejęcia na podstawie art. 11 ust. 6 przez Komisję sprawy
prowadzonej przez krajowy organ antymonopolowy, organ ten traci w tym zakresie kompetencję do prowadzenia postępowania na podstawie prawa wspólnotowego (nie może już wypełnić zobowiązania, które nakłada nań art. 3 ust. 1 rozporządzenia Nr 1/2003), jak również
powinien zamknąć postępowanie prowadzone równolegle na podstawie prawa krajowego
(chyba że mamy do czynienia z sytuacją, w której stosowanie surowszego niż wspólnotowe
prawa krajowego nie jest zabronione) – Gauer..., s. 6.
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wyłącznie do zbadania, czy nie narusza ono zakazu zawartego w art. 81 Traktatu.
Wszystko, co nie podlega pod zakres tego przepisu, będzie dozwolone. I tak,
w szczególności nie będą mogły obowiązywać żadne krajowe zakazy w odniesieniu
do porozumień o mniejszym znaczeniu (objętych zakresem wspólnotowej reguły
de minimis), jak również do porozumień, które w świetle art. 81 ust. 1 Traktatu
nie są uważane za ograniczające konkurencję.
W trakcie dyskusji dotyczącej sformułowania tego przepisu pojawiały się wątpliwości
co do słuszności przyjmowanych rozwiązań w kontekście potrzeby ochrony rynków
krajowych przed antykonkurencyjnymi porozumieniami. Ostatecznie przeważył argument wskazujący, że w sprawach antymonopolowych decydujące znaczenie ma zawsze
wyznaczenie rynku relewantnego, w tym rynku relewantnego geograficznie, którego
granice nie muszą pokrywać się (i często nie pokrywają) z granicami administracyjnymi państw. Ten rynek relewantny może mieć wymiar szerszy – europejski. W takim
przypadku określona praktyka rozpatrywana jest w odniesieniu do całego takiego
rynku, nie może on być dzielony na poszczególne rynki krajowe (do czego niekiedy
– zdaniem Komisji – mają tendencję organy krajowe). Jeżeli na tak wyznaczonym
rynku stwierdza się stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję, wydawana jest
decyzja nakazująca zaniechania naruszeń.
Z kolei, gdy mamy do czynienia z praktyką, która nie wywiera wpływu na handel
między państwami członkowskimi, prawo wspólnotowe nie ma zastosowania, co
oznacza, że w tym zakresie prawo krajowe nie jest zdeterminowane przez treść
rozporządzenia wspólnotowego.
Zasada zawarta w omawianym przepisie koresponduje z wypracowaną przez
orzecznictwo wspólnotowe, wspomnianą już wcześniej zasadą prymatu prawa
wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego.42

4.3. Dopuszczalność stosowania surowszych przepisów krajowego prawa
antymonopolowego do jednostronnych naruszeń konkurencji (praktyk
o charakterze jednostronnym)
Równocześnie jednak nowe rozporządzenie nie zabrania państwom członkowskim
przyjęcia i stosowania surowszego prawa krajowego w stosunku do praktyk antykonkurencyjnych o charakterze jednostronnym.43
42
43

Wyrok w sprawie Walt Wilhelm... – patrz: rozdział VII pkt 3; Gauer..., s. 6.
Rada nie zgodziła się bowiem rozszerzyć zakresu reguły konwergencji przyjętej w stosunku
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Przepis rozporządzenia czyni rozróżnienie – jeżeli chodzi o zakres zakazów dopuszczalnych do przyjęcia przez prawo krajowe – pomiędzy porozumieniami a ograniczeniami konkurencji o charakterze jednostronnym (nie zaś wprost pomiędzy art.
81 a art. 82 Traktatu). Oznacza to być może, że pod pojęciem porozumień w tym
kontekście mogą zawierać się również pewne przejawy koordynacji zachowań
rynkowych określane mianem nadużywania kolektywnej pozycji dominującej.

4.4. Wyłączenie stosowania ww. zasad (tj. art. 3 ust. 1 i 2)
Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 rozporządzenia Nr 1/2003 opisanych wyżej
zasad dotyczących relacji pomiędzy art. 81 i 82 Traktatu a krajowym prawem
konkurencji nie stosuje się do krajowych przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców, a także do pozostałych przepisów wewnętrznych, które
chronią inne wartości niż ww. art. 81 i 82 Traktatu.
Reguły dotyczące kontroli koncentracji określone są szczegółowo w rozporządzeniu
Nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców, co oznacza, że
przepisy art. 81 i 82 Traktatu nie mają bezpośrednio zastosowania do postępowań dotyczących koncentracji. W rozporządzeniu Nr 139/2004 zostały ustalone
jasne kryteria wartościowe wskazujące, kiedy mamy do czynienia z koncentracją
mającą wymiar wspólnotowy, która podlega kontroli sprawowanej przez Komisję
Europejską. Pozostałe koncentracje nie spełniające wymogów rozporządzenia
mogą być kontrolowane przez organy krajowe, o ile spełniają przesłanki ustalone
w krajowych ustawach antymonopolowych. W przypadku tak jednoznacznego
rozdziału kompetencji wymóg zbieżności prawa dotyczący porozumień (ustalony
w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Nr 1/2003) w odniesieniu do koncentracji nie
miałby i tak większego praktycznego znaczenia.
Przepis art. 3 ust. 3 nie określa, o jakie przepisy wewnętrzne (przepisy z jakiej
dziedziny), które chronią inne wartości niż ww. art. 81 i 82 Traktatu, tu chodzi.
Należy zatem przyjąć, że zasada prymatu wspólnotowego prawa konkurencji nie
dotyczy przepisów krajowych chroniących inne wartości niż konkurencja właśnie.
Nie oznacza to oczywiście, że takie przepisy krajowe w żaden sposób nie podlegają pod normy Traktatu, należy tu uwzględnić choćby zasady swobodnych
przepływów.
do porozumień ograniczających konkurencję na ograniczenia konkurencji o charakterze jednostronnym – Gauer..., s. 6.
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Kolejne rozróżnienie musi być dokonane w odniesieniu do prawa konkurencji
i prawa uczciwego handlu, to ostatnie bowiem z reguły dotyczy stosunków o charakterze cywilnoprawnym bez odniesienia do ich faktycznego lub przewidywanego
wpływu na rynek, jak to się zazwyczaj dzieje w przypadku prawa konkurencji.
Art. 3 omawianego rozporządzenia nie ma wpływu na wewnętrzne prawo karne
państw członkowskich.
Przepisy prawa krajowego przyznające prawa specjalne i wyłączne zazwyczaj po
spełnieniu określonych warunków (co odpowiada treści art. 86 Traktatu) również
nie są traktowane jak prawo konkurencji.

4.5. Kryterium wpływu na handel
Przyjęcie art. 3 nowego rozporządzenia w opisanym wyżej brzmieniu miało na celu
rozszerzenie zakresu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji. Jednak o tym,
czy ten cel zostanie osiągnięty, w znacznej mierze przesądzi przyjęta interpretacja
pojęcia wpływ na handel między państwami członkowskimi. Zaistnienie faktyczne
lub choćby hipotetyczne wpływu na handel44 jest warunkiem koniecznym do tego,
żeby przepisy art. 81 i 82 Traktatu w ogóle mogły być zastosowane. Komisja
wydała Obwieszczenie określające, w jakich przypadkach mamy do czynienia
z wpływem na handel między państwami członkowskimi.45

5. Rola krajowych organów antymonopolowych
Rozdział IV nowego rozporządzenia określa zasady współpracy pomiędzy Komisją
oraz organami i sądami krajowymi. Przepisy te stanowią swego rodzaju bazę
dla funkcjonowania nowego zdecentralizowanego systemu ochrony konkurencji.
Podstawowym warunkiem powodzenia tego przedsięwzięcia jest bowiem harmonijne współdziałanie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za stosowanie
wspólnotowego prawa antymonopolowego.
Pierwszorzędne znaczenie ma tu współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, w skład której wchodzą Komisja Europejska oraz organy ochrony kon44 Dana praktyka „ma lub może mieć wpływ na handel…”.
45 Obwieszczenie dotyczące wpływu na handel jest przedstawione w pkt 7 niniejszego rozdziału.
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kurencji w państwach członkowskich. Reguły tej współpracy określone są w art.
11-14 rozporządzenia Nr 1/2003, kwestie szczegółowe natomiast doprecyzowane
zostały w Obwieszczeniu Komisji dotyczącym współpracy w ramach sieci organów
ochrony konkurencji (czyli Obwieszczeniu dotyczącym ECN).

5.1. Wspólne Oświadczenie Rady i Komisji
Swego rodzaju wytyczne w tym zakresie zawiera Wspólne Oświadczenie Rady
i Komisji dotyczące funkcjonowania sieci organów właściwych w sprawach konkurencji.46 Oświadczenie to jest deklaracją polityczną, której treść jest wyrazem
konsensusu Rady UE – jako organu reprezentującego poszczególne państwa członkowskie i Komisji Europejskiej – odpowiedzialnej za stosowanie wspólnotowych
reguł konkurencji, co do potrzeby utworzenia i zasad funkcjonowania Europejskiej
Sieci Konkurencji.47 W dokumencie tym określono przede wszystkim ogólne zasady
współpracy i reguły przydziału spraw w ramach Sieci oraz okoliczności, w których
uzasadnione będzie skorzystanie przez Komisję z uprawnienia do przejęcia sprawy
rozpatrywanej przez krajowy organ antymonopolowy.48
We Wspólnym Oświadczeniu zapisano, że współpraca w ramach Sieci ma służyć
efektywnemu wdrażaniu wspólnotowych reguł ochrony konkurencji. Niezwykle
istotny – zwłaszcza z punktu widzenia krajowych organów antymonopolowych,
które obawiały się, że w nowym systemie będą funkcjonować niejako pod nadzorem Komisji – jest stwierdzenie zawarte w punkcie 7. Zapisano tam, że wszystkie
organy ochrony konkurencji w ramach Sieci są niezależne od siebie, a współpraca
pomiędzy Komisją i organami krajowymi odbywa się na zasadach równości, szacunku i solidarności. Z uwagi na swoją rolę Komisja – strażnik Traktatu dysponuje
dodatkowymi instrumentami władczymi, z których nie mogą korzystać organy
krajowe. Równocześnie jednak jest ona zobowiązana do tego, aby nie nadużywać
tych uprawnień – w swoich działaniach Komisja powinna mieć na względzie, że
działanie Sieci opiera się na współpracy.49 Organy krajowe mają swobodę oceny
46 Joint Statement of the Council and the Commission on the Functioning of the Network of
Competition Authorities.
47 Rada i Komisja zgodziły się, że szczegóły dotyczące współpracy Komisji i krajowych organów
antymonopolowych zostaną dookreślone w Obwieszczeniu wydanym przez Komisję, którego treść będzie oparta na ww. Wspólnym Oświadczeniu (czyli Obwieszczeniu dotyczącym
ECN).
48 Chodzi tu o uprawnienie wynikające z art. 11 ust. 6 rozporządzenia Nr 1/2003.
49 Patrz: pkt 9 Wspólnego Oświadczenia.
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sytuacji – samodzielnie podejmują decyzje o wszczęciu lub zaniechaniu wszczynania postępowania.50

5.2. Europejska Sieć Konkurencji
W Obwieszczeniu Komisji dotyczącym współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji zapisano, że krajowe organy antymonopolowe i Komisja tworzą
wspólnie sieć instytucji działających w interesie publicznym i prowadzących ścisłą
współpracę w zakresie ochrony konkurencji. Sieć ta stanowi forum do dyskusji
i współpracy w zakresie wdrażania wspólnotowej polityki konkurencji. Zapewnia
ona ramy instytucjonalne dla współpracy europejskich organów ochrony konkurencji w sprawach, w których zastosowanie mają art. 81 i 82 TWE oraz stanowi
podstawę do utrzymania wspólnej kultury konkurencji w Europie. Sieć ta określana
jest jako Europejska Sieć Konkurencji (European Competition Network, ECN).51
Jak już wspomniano podstawowe zasady działania Sieci określa rozporządzenie
Nr 1/2003 oraz ww. Wspólne Oświadczenie Rady i Komisji, Obwieszczenie dotyczące ECN doprecyzowuje natomiast szczegółowe reguły funkcjonowania tego
systemu.52

5.3. Współpraca między Komisją i krajowymi organami antymonopolowymi (art. 11)
Kwestie współpracy Komisji i krajowych organów antymonopolowych reguluje
przepis art. 11 nowego rozporządzenia. I tak, przepis art. 11 ust. 1 ustanawia
ogólną zasadę bliskiej współpracy – Komisja i organy ochrony konkurencji państw
członkowskich powinny stosować wspólnotowe prawo konkurencji, ściśle współpracując. Z kolei przepis art. 11 ust. 2 nakłada na Komisję obowiązek przesyłania najważniejszych dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań do
krajowych organów antymonopolowych.
Przepis art. 11 ust. 3 zobowiązuje organy krajowe do niezwłocznego informowania Komisji oraz pozostałych członków Sieci o postępowaniach wszczynanych na
podstawie art. 81 lub 82 Traktatu. Szybkie przekazywanie informacji ma zapewnić
50 Patrz: pkt 14 Wspólnego Oświadczenia.
51 Obwieszczenie dotyczące współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji (Obwieszczenie dotyczące ECN), pkt 1.
52 Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 3.
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efektywną alokację spraw i zapobiec wszczynaniu analogicznych postępowań
przez kilka organów równocześnie. Aby osiągnąć ten cel organ, który zamierza
zająć się określoną sprawą powinien powiadomić o tym pozostałych członków
Sieci przed podjęciem pierwszych formalnych działań dochodzeniowych53, jednak
nie później niż bezpośrednio po wszczęciu postępowania (podjęciu pierwszego
formalnego działania świadczącego o tym, że postępowanie będzie się toczyć).
Bezpośrednim adresatem tej informacji, która powinna być przekazywana na piśmie, jest Komisja. Ta z kolei udostępnia ją za pośrednictwem strony intranetowej
pozostałym członkom Sieci.54
Zasada zawarta w art. 11 ust. 3 dotyczy też zagadnienia podziału spraw pomiędzy poszczególnych członków Sieci. Zagadnienie to nie zostało uregulowane
w rozporządzeniu.55 Podstawowe reguły w tym zakresie określa wspomniane wyżej
Wspólne Oświadczenie Rady i Komisji, kwestie bardziej szczegółowe natomiast
zostały doprecyzowane w Obwieszczeniu wydanym przez Komisję.56
W Obwieszczeniu dotyczącym ECN przewiduje się, że postępowanie w danej
sprawie może prowadzić: 1) jeden krajowy organ antymonopolowy (samodzielnie
lub za pomocą organów z innych państw członkowskich), 2) kilka działających
równolegle krajowych organów antymonopolowych lub 3) Komisja Europejska.57
Co do zasady organ wszczynający postępowanie prowadzi je do końca i wydaje
decyzję w sprawie. Nie jest to jednak reguła o charakterze bezwzględnym – fakt
wszczęcia postępowania w określonej sprawie przez danego członka Sieci nie
53

Chodzi tu o jakiekolwiek działania podobne do działań Komisji określonych w art. 18-21
rozporządzenia Nr 1/2003 – Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 17.
54 Wspólne Oświadczenie Rady i Komisji..., pkt 10; Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 17.
55 Przyjęto, że reguły rozdziału spraw w ramach Sieci nie powinny być ustalone w powszechnie
obowiązujących przepisach (rozporządzeniu), ponieważ w takim przypadku przedsiębiorcy
mogliby występować z zarzutami co do prawidłowości dokonanej alokacji (np. wskazując,
że daną sprawę powinien rozpatrywać inny organ niż aktualnie prowadzący postępowanie),
co z pewnością prowadziłoby do przedłużania postępowań i zmniejszenia efektywności stosowania wspólnotowego prawa konkurencji. Założenie było takie, że rezultat postępowania
powinien być niezależny od tego, jaki organ (Komisja czy którykolwiek organ krajowy)
prowadzi postępowanie – Temple Lang..., s. 10.
56 Obwieszczenie dotyczące współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji określa
zasady podziału spraw w ramach Sieci pomiędzy poszczególnych jej członków – krajowe
organy antymonopolowe i Komisję Europejską. Przyjmuje się, że zasady te mają zastosowanie
wyłączanie do postępowań wszczynanych po 1 maja 2004 r. Oznacza to, że sprawy wszczęte
przed tą datą będą prowadzone w dalszym ciągu przez organ dotychczas właściwy.
57 Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 5.
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musi zawsze oznaczać, że ten sam organ zakończy postępowanie i wyda decyzję
w sprawie, ponieważ na skutek zmiany okoliczności może dojść do zmiany organu
zajmującego się sprawą. Ważne jest, żeby okres przydzielania sprawy w ramach
Sieci organowi, który ją rozpatrzy nie był zbyt długi – normalnie nie powinien on
trwać dłużej niż dwa miesiące.58 Sprawą powinien zająć się organ, który będzie
najwłaściwszy do jej rozpatrzenia. Bierze się pod uwagę następujące kryteria:
– czy dana praktyka wywołuje skutek na terytorium państwa członkowskiego,
którego organ zamierza prowadzić postępowanie,
– czy decyzja wydana przez ten organ będzie skuteczna i wykonalna (innymi słowy
– czy położy ona kres naruszeniom),
– czy dany organ dysponuje środkami, aby przeprowadzić to postępowanie, np.
czy jest w stanie zebrać dowody (może być z tym problem, jeżeli okaże się, ze
wszelkie dowody w sprawie znajdują się na terytorium innych państw).59
Nowe rozporządzenie wprowadza tzw. system równoległych kompetencji, który
charakteryzuje się dużą elastycznością. Mimo to najlepiej byłoby, gdyby jedną
sprawą każdorazowo zajmował się jeden organ ochrony konkurencji.60 W związku
z tym proponuje się przyjęcie następujących reguł.
Postępowania w sprawach praktyk, które wywołują skutki głównie w jednym państwie członkowskim, powinien prowadzić organ ochrony konkurencji tego państwa
58

Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 18; tymczasem we Wspólnym Oświadczeniu Rady i Komisji... (pkt 12) mówi się o terminie trzymiesięcznym (od dnia przesłania do sieci pierwszej
informacji o sprawie) dla dokonania alokacji sprawy w ramach Sieci.
59 Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 8.
60 Przyjęcie do podziału spraw w ramach Sieci tzw. systemu równoległych kompetencji oznacza,
że co do zasady wiele organów antymonopolowych równocześnie może mieć kompetencje
do prowadzenia postępowania w danej sprawie. Niezależnie od opisanych tu zasad podziału
prowadzonych postępowań pomiędzy różne organy, wszczęcie sprawy przez jeden z nich nie
pozbawia kompetencji pozostałych. Również przedsiębiorcy będący stronami postępowań
nie mogą – powołując się na opisane tu reguły – spowodować zmiany organu prowadzącego
postępowanie (realokacji danej sprawy). Nie mamy tu bowiem do czynienia z przekazywaniem
kompetencji. W związku z tym, zainteresowani muszą zaakceptować ustalenia poczynione
w procesie alokacji w ramach ECN co do wyboru organu zajmującego się ich sprawą. Gdyby
rozstrzygnięcie nie było dla nich korzystne, nie mogą oni zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie
tej samej sprawy przez inny organ. Przysługują im jedynie środki odwoławcze od rozstrzygnięcia organu, który pierwotnie zbadał sprawę (właściwego sądu w państwie członkowskim
albo Sądu Pierwszej Instancji w przypadku sprawy rozstrzygniętej przez Komisję Europejską)
– Temple Lang..., s. 11.
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członkowskiego. W przypadku praktyk wywołujących skutki głównie w dwóch albo
trzech państwach członkowskich, postępowanie, o ile to jest możliwe, powinien
prowadzić również jeden krajowy organ antymonopolowy lub ewentualnie dwa
lub trzy takie organy równolegle.61 Sprawy praktyk antykonkurencyjnych wywołujących skutki w więcej niż trzech państwach członkowskich będzie rozpatrywać
Komisja. Komisja będzie również właściwa w przypadku:
– postępowań, które oprócz art. 81 i 82 Traktatu dotyczą również innych postanowień prawa wspólnotowego,
– jeżeli jest to potrzebne do rozwoju (nadania kierunku) wspólnotowej polityki
ochrony konkurencji,
– jeżeli jest to konieczne do zapewnienia skutecznego stosowania wspólnotowego
prawa konkurencji.
Szacuje się, że około 80-90% spraw w ramach Sieci będzie rozdzielanych niejako
automatycznie, co oznacza, że dyskusja na temat zasad przydziału może dotyczyć
co najwyżej 20% ogółu postępowań.
Przepis art. 11 ust. 4 zobowiązuje krajowe organy antymonopolowe do przesyłania do zaopiniowania przez Komisję projektów najważniejszych wydawanych
przez nie decyzji związanych ze stosowaniem prawa wspólnotowego. Komisja musi
mieć co najmniej 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie, co oznacza, że projekt
decyzji nie może trafić do niej później niż 30 dni przed planowanym terminem
wydania decyzji.62 Prócz projektu decyzji lub innego dokumentu wskazującego
proponowany sposób rozstrzygnięcia sprawy należy przedstawić Komisji również
streszczenie (opis) danej sprawy. Obowiązkowi opiniowania przez Komisję podlegają projekty decyzji nakazujących zaniechanie naruszeń, akceptujących zobowiązania przedsiębiorców oraz wyłączających w konkretnym przypadku zastosowanie
wyłączenia grupowego. We wszystkich innych sprawach organy krajowe mogą
konsultować się z Komisją zawsze, ilekroć zauważą taką potrzebę.63 Informacje
61

62

63

Przewiduje się, że organy prowadzące równoległe postępowania mogą – o ile uznają to za
celowe – wyznaczyć spośród siebie jeden organ wiodący, któremu powierzą określone zadania,
np. koordynację czynności dochodzeniowych – Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 13.
Jednak w przypadku, gdy Komisja w ciągu miesiąca nie zajmie stanowiska w sprawie przedstawionego jej projektu decyzji ani nie podejmie własnego postępowania w tej samej sprawie
(pozbawiając tym samym kompetencji organ krajowy zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia
Nr 1/2003), krajowy organ antymonopolowy może wydać tę decyzję.
Patrz: art. 11 ust. 5 rozporządzenia Nr 1/2003.
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przekazywane Komisji na podstawie art. 11 ust. 4 będą udostępniane również
pozostałym członkom Sieci.
Przepis art. 11 ust. 6 stanowi, że wszczęcie postępowania przez Komisję pozbawia
krajowe organy antymonopolowe kompetencji do stosowania w tym zakresie art.
81 i 82 Traktatu. Zastosowanie tego przepisu przez Komisję nie budzi wątpliwości
w przypadku, gdy jest ona pierwszym organem wszczynającym postępowanie
w sprawie. Jeżeli natomiast sprawą zajmuje się już inny członek Sieci, przejęcie
jej przez Komisję musi być poprzedzone konsultacją z zainteresowanym organem
krajowym.
Zgodnie z orzecznictwem sądów wspólnotowych Komisja odpowiada za ustalenie
i wdrażanie wspólnotowej polityki konkurencji. Uprawnienie to wynika z art. 85
ust. 1 TWE i oznacza ono, że Komisja w każdym czasie może wydawać decyzje
na podstawie art. 81 i 82 TWE. Tę kompetencję Komisji w rozporządzeniu Nr
1/2003 odzwierciedla przepis art. 11 ust. 6, zgodnie z którym wszczęcie64
przez Komisję postępowania w sprawie naruszenia art. 81 lub 82 TWE zwalnia
(a zarazem pozbawia kompetencji) wszystkie krajowe organy antymonopolowe
z obowiązku stosowania wspólnotowego prawa konkurencji.65
Uprawnienie do przejęcia przez Komisję sprawy prowadzonej przez inny organ
antymonopolowy daje Komisji dużą władzę i znaczną przewagę w stosunku do
krajowych organów antymonopolowych,66 dlatego pożądane jest ograniczenie
swobody Komisji w korzystaniu z tego instrumentu.67 W ww. Wspólnym Oświadczeniu Rady i Komisji zostały opisane sytuacje, w których uzasadnione będzie
zastosowanie przez Komisję art. 11 ust. 6 w przypadku, gdy daną sprawą zajmuje
się już krajowy organ antymonopolowy. Chodzi tu o następujące przypadki:

64

Chodzi tu o formalne wszczęcie postępowania, które prowadzi do wydania decyzji na podstawie
rozporządzenia Nr 1/2003. Sam fakt przyjęcia skargi przez Komisję nie jest tu czynnością
wystarczającą do zwolnienia krajowych organów antymonopolowych z obowiązku stosowania
prawa wspólnotowego – Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 52.
65 Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 50-51.
66 Trzeba jednak pamiętać, że uprawienie takie dla Komisji wynikało również z systemu opartego na rozporządzeniu Nr 17 (art. 9 tego rozporządzenia).
67 Komisja nie może być traktowana jak instancja odwoławcza od decyzji wydawanych przez krajowe organy antymonopolowe. Nawet jeżeli Komisja uważa, że organ krajowy popełnia błąd,
nie koniecznie powinna od razu przejmować sprawę do swojej właściwości, ponieważ – co do
zasady – korygowanie błędów organów krajowych należy do właściwych sądów w państwach
członkowskich, które rozpatrują odwołania od ich decyzji – Temple Lang..., s. 14.
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– istnieje zagrożenie wydania sprzecznych ze sobą decyzji w tej sprawie,
– istnieje zagrożenie wydania decyzji wyraźnie sprzecznej z ustalonym orzecznictwem,68
– prowadzone postępowania są bezzasadnie przedłużane,
– istnieje potrzeba wydania decyzji przez Komisję w celu rozwijania wspólnotowej polityki konkurencji, w szczególności gdy podobne problemy pojawiają się
w kilku państwach członkowskich,
– organ prowadzący sprawę nie wyraża sprzeciwu.69
Przyjmuje się, że – poza wyjątkowymi sytuacjami uzasadnionymi interesem Wspólnoty – Komisja nie będzie wydawać decyzji sprzecznych z decyzją krajowego organu antymonopolowego, jeżeli ten ostatni przekazał jej informacje na podstawie
art. 11 ust. 3 i 4, a Komisja nie wykorzystała uprawnień wynikających z art. 11
ust. 6 rozporządzenia Nr 1/2003.70
W niektórych państwach członkowskich sprawy antymonopolowe nie są rozstrzygane przez organy administracji, ale przez sądy.71 Organy administracji w takich
systemach mają najczęściej uprawnienia o charakterze prokuratorskim – badają
sprawę, zbierają dowody, ale nie wydają decyzji kończących postępowanie. Na
tym tle pojawiła się wątpliwość, czy Komisja na podstawie ww. art. 11 ust. 6 może
przejąć również sprawę rozpatrywaną przez sąd krajowy. Wyrazem kompromisu
zawartego w tej sprawie jest przepis art. 35 ust. 3 rozporządzenia Nr 1/2003,
który ogranicza możliwość stosowania art. 11 ust. 6 przez Komisję wyłącznie
do organów o uprawnieniach prokuratorskich (organów administracji) pod warunkiem, że organ taki jest zobowiązany wycofać własną skargę w danej sprawie
z sądu w momencie wszczęcia postępowania przez Komisję, a wycofanie takie
ostatecznie kończy postępowanie krajowe w danej sprawie.

68

69
70
71

Punktem odniesienia mają tu być wcześniejsze wyroki sądów wspólnotowych, decyzje i rozporządzenia Komisji. Jeżeli natomiast chodzi o ocenę faktów (w tym np. definicję rynku),
interwencja Komisji będzie uzasadniona jedynie w przypadku znacznych rozbieżności.
Patrz także: Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 54.
Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 57.
Np. w Finlandii, Irlandii.
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5.4. Wymiana informacji (art. 12)
Na podstawie art. 12 nowego rozporządzenia Komisja i krajowe organy antymonopolowe mogą wymieniać miedzy sobą posiadane informacje,72 w tym informacje poufne,
i wykorzystywać je jako dowody w prowadzonych postępowaniach.73 Chodzi tu wyłącznie
o informacje związane ze stosowaniem art. 81 i 82 Traktatu. Dodatkowym warunkiem
jest wykorzystanie tak zdobytych informacji do rozstrzygania sprawy (tożsamej przedmiotowo ze sprawą), w której zostały uzyskane przez przekazujący je organ. Wyjątkowo
informacje te mogą być wykorzystane w przypadku, gdy równolegle z postępowaniem
na podstawie prawa wspólnotowego w tej samej sprawie toczy się postępowanie na
podstawie krajowego prawa antymonopolowego, a wynik tego ostatniego będzie
zbieżny z rozstrzygnięciem wydanym w postępowaniu wspólnotowym.74
Wymiana informacji na podstawie art. 12 odbywać się będzie niejako na dwóch
płaszczyznach – między Komisją i organami krajowymi oraz między samymi krajowymi organami antymonopolowymi.
Dopuszczalność wymiany informacji – swobodnego przepływu dowodów75– w ramach
Sieci nie może być ograniczona przez prawo krajowe państw członkowskich. Przepis
ten nie nakłada obowiązku, a jedynie przewiduje możliwość wymiany informacji.
Powinien być on jednak interpretowany w kontekście art. 10 Traktatu, który nakłada
na państwa członkowskie obowiązek współdziałania z instytucjami wspólnotowymi
dla realizacji celów zapisanych w Traktacie oraz w kontekście orzecznictwa sądów
wspólnotowych.
72

W przypadku art. 12 rozporządzenia Nr 1/2003 chodzi wyłącznie o wymianę informacji, które znajdują się już w posiadaniu organu, do którego inny organ wystąpił z prośbą
o przekazanie tych informacji. W przeciwnym wypadku bowiem mielibyśmy do czynienia
nie z wymianą informacji (na podstawie art. 12), ale z prośbą o pomoc przy zebraniu tych
informacji (dowodów), do czego podstawą jest art. 22 rozporządzenia Nr 1/2003.
73 Równocześnie jednak art. 28 rozporządzenia Nr 1/2003 stanowi, że Komisja i krajowe
organy antymonopolowe, ich urzędnicy i inni pracownicy nie mogą ujawniać informacji
uzyskanych w związku ze stosowaniem przepisów tego rozporządzenia, jeżeli informacje
te stanowią tajemnicę służbową. Przy tym sam fakt, że w uzasadnionym prawnie interesie
przedsiębiorców leży ochrona ich tajemnic handlowych, nie może stanowić przeszkody
w ujawnieniu informacji niezbędnych do udowodnienia naruszenia art. 81 lub 82 TWE.
Zasada ta wynika z art. 27 ust. 2 rozporządzenia Nr 1/2003.
74 Oznacza to, że krajowy organ antymonopolowy nie może wykorzystać informacji, które
uzyskał w związku z zastosowaniem art. 12 rozporządzenia Nr 1/2003, aby wszcząć postępowanie na podstawie prawa krajowego, jeżeli takie samo postępowanie nie jest równocześnie
podejmowane na podstawie prawa wspólnotowego.
75 Paulis…, s. 19.
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Informacje uzyskane w drodze wymiany w ramach Sieci mogą być wykorzystane
jako dowód przy nakładaniu kary na osoby fizyczne włącznie, gdy w wymieniających się informacjami krajach za określone naruszenie przewidziane są
sankcje tego samego rodzaju i jednocześnie przy gromadzeniu tych dowodów
obowiązywały porównywalne standardy gwarantujące jednostkom ochronę ich
praw. Kara więzienia może być wymierzona wyłącznie, gdy uprawnienie do jej
wymierzania mają równocześnie organ przekazujący informacje i organ z nich
korzystający. Natomiast w przypadku nakładania kar na przedsiębiorców postuluje się jedynie dodatkowo, aby w wymieniających się informacjami krajach
ochrona praw przedsiębiorców była wystarczająca i zagwarantowana na porównywalnym poziomie.76

5.5. Możliwość zawieszenia lub zakończenia postępowania (art. 13)
Przewidziana w art. 13 możliwość zawieszania lub kończenia (odrzucania
skarg) postępowań przez krajowe organy antymonopolowe z powodu tego,
że sprawą zajmuje się już organ antymonopolowy z innego państwa członkowskiego jest jednym z instrumentów umożliwiających efektywny przydział spraw w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji.77 Jej wykorzystanie
pozostawione jest do swobodnego uznania zainteresowanych organów tym
bardziej, że w przypadku ewentualnego prowadzenia kilku równoległych
postępowań rozporządzenie nie przesądza, kto miałby wycofać się z prowadzenia sprawy.
Aby wykorzystanie przepisu art. 13 było dopuszczalne, muszą być spełnione
następujące przesłanki:
– mamy do czynienia z tą samą praktyką,
– stosowaną na tym samym rynku relewantnym,78

76 Patrz: pkt 16 preambuły do rozporządzenia Nr 1/2003.
77 Przepis art. 13 rozporządzenia Nr 1/2003 może mieć zastosowanie również do części konkretnej skargi (określonych zarzutów) w przypadku, gdy tylko niektóre zarzuty są podobne
do sprawy rozpatrywanej przez inny organ antymonopolowy.
78 Na art. 13 można powołać się zawsze, gdy dana praktyka wiąże się z popełnieniem tych
samych naruszeń w obrębie tych samych rynków geograficznych lub produktowych – Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 21.
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– przez tych samych przedsiębiorców (przynajmniej jeden z nich jest ten
sam),79
– w tym samym czasie oraz
– inny krajowy organ antymonopolowy rozpatruje lub już rozpatrzył tę sprawę.
Przepis art. 13 nie przyznaje ani nie odbiera kompetencji żadnemu krajowemu
organowi antymonopolowemu. Mamy tu do czynienia z systemem równoległych
kompetencji, co oznacza, że postępowanie w danej sprawie może być prowadzone
w tym samym czasie przez kilka krajowych organów antymonopolowych. Jeżeli
jednak z uwagi na to, że jeden z nich rozpatrzy sprawę, pozostałe postanowią
wycofać się, mogą to zrobić właśnie na podstawie art. 13, który daje im takie
uprawnienie. Art. 13 jest zatem dodatkową – w stosunku do przewidzianych
w prawie krajowym – podstawą do zawieszenia postępowania lub odrzucenia
skargi.
Na podstawie art. 13 analogiczne uprawnienia dotyczące odrzucania skarg
w sprawach załatwianych lub załatwionych już przez organy krajowe przysługują
Komisji.80

5.6. Komitet Doradczy
Przepis art. 14 nakłada na Komisję obowiązek przedkładania projektów najważniejszych decyzji do zaopiniowania przez Komitet Doradczy do spraw Praktyk
Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących. Chodzi tu o decyzje wydawane w sprawach indywidualnych na podstawie art. 7-10, 23, 24 ust. 2 i 29 ust.
1, a także o przepisy o charakterze wykonawczym w stosunku do rozporządzenia
wydawane na podstawie art. 33. W Obwieszczeniu dotyczącym ECN przewiduje
się także opiniowanie przez Komitet Doradczy projektów wytycznych dotyczących
79

W przypadku porozumień wertykalnych może zdarzyć się, że główny przedsiębiorca stosujący praktykę (np. producent) jest ten sam, ale w obu przypadkach zaangażowani są różni
dystrybutorzy. Taka sytuacja nie wyłącza możliwości zastosowania art. 13 rozporządzenia Nr
1/2003.
80 Komisja – analogicznie do organów krajowych – może oddalić skargę również z innych powodów
niż określone w art. 13 rozporządzenia Nr 1/2003, w tym np. z uwagi na to, że rozpatrzenie
danej sprawy nie leży w interesie Wspólnoty oraz z innych powodów określonych w Obwieszczeniu Komisji dotyczącym załatwiania przez Komisję skarg na podstawie art. 81 i 82 TWE
– Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 25.
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wspólnotowych reguł konkurencji oraz projektów rozporządzeń o wyłączeniach
grupowych.
Komitet Doradczy składa się z przedstawicieli organów antymonopolowych
z wszystkich państw członkowskich UE. Regułą jest, że na spotkania Komitetu
każde państwo wysyła jednego przedstawiciela, jeżeli przedmiotem obrad są
sprawy o charakterze indywidualnym, w pozostałych przypadkach natomiast każde
państwo może mieć dodatkowo jeszcze jednego przedstawiciela. W posiedzeniach
Komitetu mogą uczestniczyć eksperci krajowi.81
Komitet Doradczy działa według procedury zwykłej (spotkanie zorganizowane
przez Komisję) lub pisemnej. Rozporządzenie przewiduje minimalne limity czasu
umożliwiające państwom członkowskim zapoznanie się ze sprawą i zajęcie stanowiska, które mogą być skrócone wyłącznie, jeżeli nie sprzeciwi się temu żadne
państwo członkowskie.
Opinia Komitetu Doradczego podlega publikacji, jeżeli sam Komitet tak postanowi.82
Przedmiotem prac Komitetu Doradczego mogą być również sprawy związane ze
stosowaniem art. 81 lub 82 Traktatu rozpatrywane przez organy krajowe.83

5.7. Decyzje Komisji a decyzje organów krajowych (art. 16 ust. 2)
Przepis art. 16 zawiera reguły, które – zgodnie z brzmieniem jego tytułu – mają
zapewnić jednolite stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji. Reguły te
adresowane są do sądów krajowych i krajowych organów antymonopolowych.
W rozporządzeniu Nr 17 nie było podobnego przepisu, ale zasady tu zawarte
były powszechnie znane i stosowane, znajdowały bowiem oparcie w orzecznictwie
sądów wspólnotowych.84
81
82

Patrz: pkt 20 preambuły do rozporządzenia Nr 1/2003.
W systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 opinie Komitetu Doradczego
nie podlegały ujawnieniu. Patrz: rozdział V pkt 3.4.
83 W takich sprawach jednak przeprowadza się jedynie dyskusję, która nie prowadzi do wydania oficjalnej opinii w sprawie. Dodatkowo możliwe jest dyskutowanie na forum Komitetu
Doradczego o przydzielaniu ważniejszych spraw w ramach Sieci, zwłaszcza gdy Komisja
planuje zastosowanie art. 11 ust. 6 rozporządzenia Nr 1/2003 po dokonaniu wstępnej
alokacji sprawy – Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 61-62.
84 Wyrok z 14.12.2000 r., Masterfood Ltd v HB Ice Cream Ltd. (sprawa C-344/98, celex
– 61998J0344).
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Wspomniany przepis określa m.in., jaki jest wpływ decyzji zakazującej stosowania
określonej praktyki antykonkurencyjnej wydanej przez Komisję na możliwość samodzielnego stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, przez sądy krajowe
i krajowe organy ochrony konkurencji. I tak, krajowe organy ochrony konkurencji
stosując przepisy art. 81 i 82 TWE, nie mogą wydawać rozstrzygnięć sprzecznych
z dotychczasowym orzecznictwem Komisji.85
Podobną funkcję jak przepis art. 16 ust. 2 spełnia przepis art. 11 ust. 6 rozporządzenia Nr 1/2003, z tym że art. 11 ust. 6 adresowany jest wyłącznie do
krajowych organów antymonopolowych (nie do sądów) i ma on zastosowanie
wyłącznie do czasu wydania pierwszej decyzji w sprawie. Od tego momentu
bowiem możliwe jest wyłącznie zastosowanie art. 16 rozporządzenia.

5.8. Ochrona programów leniency
Prawidłowe funkcjonowanie nowego systemu ochrony konkurencji określonego
w rozporządzeniu Nr 1/2003, którego podstawę stanowi wymiana informacji
i bliska współpraca Komisji Europejskiej i krajowych organów antymonopolowych,
nie byłoby możliwe bez przyjęcia mechanizmów zabezpieczających skuteczność
programów leniency.86 W Obwieszczeniu dotyczącym ECN przyjęto regułę niezależności i odrębności programów leniency Komisji i państw członkowskich.
Oznacza to, że uczestnik kartelu chcący skorzystać z leniency powinien wystąpić
z odpowiednimi wnioskami do wszystkich organów antymonopolowych posia85 Wynika to z art. 16 ust. 2 rozporządzenia Nr 1/2003.
86 Programy leniency (leniency programme) to inaczej programy łagodnego traktowania skruszonych uczestników karteli. Programy te oferują pełną nietykalność lub znaczne złagodzenie
kar, które mogłyby zostać nałożone na uczestnika kartelu pod warunkiem, że dobrowolnie
ujawni on organowi antymonopolowemu określone informacje dotyczące tego kartelu. Termin
ten nie dotyczy złagodzenia kary przyznanego z innych powodów. Swój program leniency
ma zarówno Komisja Europejska (jest on zawarty w Obwieszczeniu o leniency – patrz:
rozdział V pkt 5), jak i niektóre państwa członkowskie. Wymiana informacji uzyskanych
od przedsiębiorców chcących skorzystać z dobrodziejstw tych programów musi podlegać
szczególnym obostrzeniom, gdyż w przeciwnym wypadku zagrożona byłaby skuteczność
tych programów, co mogłoby w konsekwencji doprowadzić do mniejszej wykrywalności
karteli powszechnie uważanych za najpoważniejsze zagrożenie dla konkurencji. Przyjmując
programy leniency, organy antymonopolowe deklarują, że ważniejsza jest dla nich skuteczna walka z kartelami (dużo łatwiejsza przy wykorzystaniu informacji uzyskanych od ich
skruszonych uczestników) niż ukaranie wszystkich uczestników karteli winnych naruszenia
wspólnotowego prawa konkurencji.
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dających program leniency, jeżeli na terytorium objętych ich jurysdykcją działał
dany kartel.87
Zasadą jest, że informacje o postępowaniach wszczętych i prowadzonych w związku z wnioskiem o leniency złożonym przez określonego przedsiębiorcę są udostępniane członkom Sieci na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Nr 1/2003.
Równocześnie jednak informacje te nie mogą być wykorzystane przez innych
członków Sieci jako podstawa do wszczęcia przez któregokolwiek z nich postępowania we własnym imieniu (i to zarówno postępowania na podstawie prawa
wspólnotowego, jak i regulacji krajowych – krajowe prawo konkurencji i inne
przepisy).88 Dalej idące ograniczenia przewidziano w zakresie wymiany informacji uzyskanych od przedsiębiorcy wnioskującego o leniency89 na podstawie art.
12 rozporządzenia Nr 1/2003. Ustalono bowiem, że informacje te mogą być
udostępniane innym członkom Sieci wyłącznie za zgodą tego przedsiębiorcy.90
Zgoda taka nie jest jednak wymagana w przypadku, gdy:
– do organu występującego o przekazanie informacji wpłynął także wniosek
o leniency zgłoszony przez tego samego wnioskodawcę i dotyczący tego samego naruszenia (przy założeniu, że w momencie przekazywania informacji
wnioskodawca nie ma już prawa do ich wycofania);
– organ występujący o przekazanie informacji zobowiąże się na piśmie91, że nie
wykorzysta ich do nałożenia sankcji na przedsiębiorcę występującego z wnio87

88

89

90
91

Jest to forma zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy wnioskującego o leniency, gdyż dzięki
złożeniu odpowiedniego wniosku do wszystkich zainteresowanych organów ma on szansę
uniknąć kary (albo zyskać jej znaczne obniżenie) w postępowaniu przed każdym z nich.
Z uwagi na to, że w przypadku programów leniency zazwyczaj duże znaczenie ma moment
złożenia wniosku (zyskują tylko ci, którzy jako pierwsi złamią solidarność uczestników kartelu), w interesie wnioskującego o leniency jest złożenie stosownego wniosku jednocześnie
do wszystkich zainteresowanych organów.
W związku z tym organ, do którego został złożony wniosek o leniency, może uświadomić składającego go przedsiębiorcę o korzyściach wynikających ze złożenia analogicznych wniosków
do innych organów właściwych dla terytoriów, na których działał kartel.
Reguła ta nie wyklucza jednak możliwości wszczęcia przez te organy własnych postępowań
w tej sprawie, jeżeli uzyskają niezbędne do tego informacje z innych źródeł – Obwieszczenie
dotyczące ECN, pkt 39.
Przez informacje uzyskane od przedsiębiorcy wnioskującego o leniency rozumie się tu zarówno informacje dobrowolnie przez niego dostarczone, jak i uzyskane w wyniku kontroli
lub przeprowadzenia innych środków dowodowych, które nie byłyby przeprowadzone, gdyby
nie został złożony dany wniosek o leniency.
Raz udzielona zgoda nie może jednak zostać cofnięta.
Kopię takiego pisemnego zobowiązania dostarcza się wnioskodawcy.
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skiem o leniency, który ich dostarczył oraz na inne podmioty korzystające
dzięki złożeniu tego wniosku z dobrodziejstwa leniency, a także na ich obecnych
i byłych pracowników;
– informacje na rzecz organu, do którego złożono wniosek o leniency gromadzi
inny organ na zasadach współpracy określonych w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Nr 1/2003.92

5.9. Wspólne Oświadczenie krajowych organów antymonopolowych
Niektóre z omówionych wyżej reguł współpracy w ramach Sieci nie znajdują
bezpośredniego oparcia w przepisach rozporządzenia Nr 1/2003. Przykładem
mogą być tu choćby zasady rozdziału spraw pomiędzy poszczególnych członków
Sieci93 czy kwestie związane z wymianą informacji uzyskanych od przedsiębiorców
wnioskujących o leniency. Przyjęta forma uregulowania tych spraw – Obwieszczenie Komisji ma tę wadę, że – z formalnego punktu widzenia – nie ma mocy
prawnie wiążącej w stosunku do państw członkowskich (ich krajowych organów
antymonopolowych). Tymczasem dla sprawnego funkcjonowania nowego systemu niezbędne jest ustalenie i zaakceptowanie przez wszystkich jego członków
(Komisję i krajowe organy antymonopolowe) wspólnych reguł postępowania,
doprecyzowujących i ustalających wspólne rozumienie poszczególnych przepisów
rozporządzenia Nr 1/2003. Osiągnięcie tego konsensusu wydaje się szczególne
ważne z punktu widzenia rynku (przedsiębiorców będących adresatami norm
antymonopolowych), który oczekuje na jasny przekaz co do obowiązujących
reguł. Chodzi tu przede wszystkim o wspomnianą już wyżej ochronę programów
leniency. Przedsiębiorcy występujący z wnioskiem o leniency do któregokolwiek
z członków Sieci chcą mieć pewność, że ustalone w Obwieszczeniu reguły (ograniczenie możliwości wymiany informacji uzyskanych od wnioskujących o leniency)
będą bezwzględnie stosowane. Aby osiągnąć ten skutek, zaproponowano przyjęcie
przez krajowe organy antymonopolowe – członków ECN Oświadczenia w sprawie
Obwieszczenia Komisji dotyczącego ECN,94 w którym to dokumencie Obwieszczenie to zostałoby uznane za wiążące dla tych organów.95 Byłoby to swego
92
93
94

Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 41.
Te, przynajmniej ogólnie, ustalone zostały we Wspólnym Oświadczeniu Rady i Komisji.
Statement regarding the Commission Notice on cooperation within the Network of of Competition Authorities.
95 Komisja Europejska nie przystąpiła do ww. oświadczenia, ponieważ wydane przez nią Obwieszczenie (Obwieszczenie Komisji dotyczące ECN) jest dla niej wiążące, jak w przypadku
każdego aktu tej rangi.
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rodzaju zobowiązanie się przez poszczególne organy krajowe do respektowania
zasad określonych w ww. Obwieszczeniu.96
Zaproponowana konstrukcja budziła wątpliwości niektórych państw co do charakteru, mocy prawnie wiążącej oraz trybu przyjęcia wspomnianego Oświadczenia.97
Ostatecznie na wstępie niektórzy członkowie Sieci odmówili podpisania tego dokumentu. W konsekwencji tej odmowy w Obwieszczeniu dotyczącym ECN zawarto
regułę stanowiącą, iż informacje przekazywane Komisji na podstawie art. 11 ust.
3 rozporządzenia Nr 1/2003, związane z postępowaniami wszczętymi w związku
z dostarczeniem wniosku o leniency, będą udostępnianie tylko tym krajowym
organom antymonopolowym, które podpisały ww. Oświadczenie. W analogiczny
sposób Komisja będzie postępować z informacjami o postępowaniach prowadzonych przez nią samą na skutek otrzymania przez nią wniosku o leniency.98

6. Rola sądów krajowych
6.1. Współpraca z sądami krajowymi (art. 15)
Podstawowe zasady współpracy pomiędzy Komisją a sądami krajowymi określa
art. 15 rozporządzenia Nr 1/2003, a kwestie szczegółowe w tym zakresie zostały doprecyzowane w nowym Obwieszczeniu Komisji dotyczącym współpracy
pomiędzy Komisją i sądami państw członkowskich UE w stosowaniu art. 81 i 82
TWE (dalej także: Obwieszczenie dotyczące współpracy z sądami).
Przepis art. 15 dotyczy wszystkich sądów krajowych, a wśród nich zarówno sądów
wyspecjalizowanych w sprawach ochrony konkurencji, jakie funkcjonują w niektórych państwach członkowskich, jak i pozostałych sądów powszechnych.99
96

Wszak reguły ustalone w Obwieszczeniu dotyczącym ECN były opracowywane przy aktywnym
udziale przedstawicieli krajowych organów antymonopolowych.
97 Z punktu widzenia Komisji ww. termin i tryb przyjęcia oświadczenia nie miał znaczenia, ważne
było jedynie osiągnięcie określonego celu – prawnie skuteczne związanie organów krajowych
zapisami Obwieszczenia dotyczącego ECN.
98 Obwieszczenie dotyczące ECN, pkt 42. Więcej na temat Oświadczenia w sprawie Obwieszczenia Komisji dotyczącego ECN w rozdziale X pkt 7 oraz w rozdziale XII pkt 3.
99 Obwieszczenie dotyczące współpracy z sądami przewiduje, że jego zakresem objęte są te sądy
i trybunały w państwach członkowskich, które mogą stosować art. 81 i 82 TWE i mają upoważnienie do występowania z pytaniami wstępnymi do ETS na podstawie art. 234 TWE.
Sąd krajowy może zostać wyznaczony na podstawie art. 35 ust. 1 rozporządzenia Nr 1/2003
jako krajowy organ antymonopolowy. W takim przypadku zasady współpracy pomiędzy takim
sądem a Komisją określone będą nie tylko przez Obwieszczenie dotyczące współpracy z sądami,
ale i przez Obwieszczenie dotyczące ECN – Obwieszczenie o współpracy z sądami, pkt 1-2.
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W zakresie, w jakim sądy krajowe są właściwe do prowadzenia danej sprawy,
sądy te mogą stosować art. 81 i 82 TWE, co wynika z art. 6 rozporządzenia
Nr 1/2003.100
Tryb postępowania przed sądami krajowymi i sankcje, jakie mogą one nakładać,
są regulowane w przeważającym zakresie przez prawo wewnętrzne państw członkowskich, choć pewne aspekty reguluje tu prawo wspólnotowe.101
Sądy krajowe mogą liczyć na pomoc Komisji przy prowadzeniu postępowań dotyczących naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu. Na prośbę sądów Komisja udostępni
wszelkie posiadane informacje102 i własne opinie dotyczące stosowania wspólnotowych reguł konkurencji.103 W postępowaniach przed sądami krajowymi Komisja
100

Zakres stosowania wspólnotowego prawa konkurencji przez sądy krajowe jest zależny o charakteru i reguł postępowania sądowego określonych przez prawo wewnętrzne danego
państwa. I tak, jeżeli sądy mają obowiązek uwzględniania z własnej inicjatywy przy rozpatrywaniu spraw norm krajowego prawa publicznego, sądy takie powinny również z urzędu
stosować art. 81 i 82 TWE. Podobnie w przypadku, gdy sądy krajowe nie mają wprawdzie
takiego obowiązku, ale mają takie prawo i korzystają z niego w odniesieniu do norm prawa
krajowego, sądy te powinny analogicznie zastosować art. 81 i 82 TWE.
Poza tym, oprócz stosowania art. 81 i 82 TWE sądy krajowe są zobowiązane – w razie
potrzeby – do egzekwowania decyzji Komisji lub rozporządzeń wydanych przez Komisję na
podstawie art. 81 ust. 3 TWE – Obwieszczenie dotyczące współpracy z sądami, pkt 7.
101 W razie braku norm wspólnotowych określających procedury i sankcje wymierzane przez
sądy krajowe, sądy te stosują procedury i sankcje określone w prawie wewnętrznym, które
jednak muszą być zgodne z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego (warunek ten wynika
z zasady prymatu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym). I tak:
– w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego prawo krajowe musi przewidywać sankcje,
które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające,
– osoba fizyczna poszkodowana w wyniku naruszenia prawa wspólnotowego powinna mieć
możliwość wystąpienia do sądu krajowego o odszkodowanie,
– przepisy krajowe dotyczące procedur i sankcji nie mogą utrudniać lub praktycznie uniemożliwiać egzekwowania prawa wspólnotowego, ani nie mogą być mniej korzystne niż
przepisy dotyczące egzekucji prawa krajowego.
Obwieszczenie dotyczące współpracy z sądami, pkt 10.
102 Komisja przekaże sądowi krajowemu na jego prośbę informacje objęte tajemnicą służbową
(zawodową) tylko, jeżeli sąd ten zobowiąże się do zagwarantowania ochrony tychże informacji;
w przeciwnym wypadku informacje takie nie będą mogły zostać udostępnione – Obwieszczenie dotyczące współpracy z sądami, pkt 24-25.
103 Opinia Komisji może mieć charakter ekonomiczny lub prawny, bądź – w zależności od
przedmiotu prośby – odnosić się do konkretnych informacji. Komisja jednak nie bada meritum sprawy, która toczy się przed sądem krajowym. Opinia Komisji nie stanowi wiążącej
sądy krajowe interpretacji prawa wspólnotowego – Obwieszczenie dotyczące współpracy
z sądami, pkt 29.
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i krajowe organy antymonopolowe będą działały jako amici curiae, przesyłając
wszelkie dokumenty oraz zgłaszając pisemne lub ustnie uwagi, które mogą mieć
istotne znaczenie dla rozpatrzenia sprawy i wydania wyroku.104
O ile jednak członkowie Sieci mogą przedstawiać swoje stanowisko na piśmie
zawsze ilekroć uznają to za zasadne (tj. z własnej inicjatywy), to zaprezentowanie
swoich racji ustnie w postępowaniu przed sądem krajowym przez Komisję lub
krajowy organ antymonopolowy wymaga zgody sądu.105 Komisja musi respektować niezawisłość sądów krajowych, co oznacza, że oferowana przez nią pomoc
nie wiąże sądu krajowego.106
Z kolei na państwach członkowskich ciąży obowiązek przesyłania Komisji na piśmie
kopii wszystkich orzeczeń sądów krajowych dotyczących stosowania ww. przepisów
Traktatu niezwłocznie po przekazaniu ich stronom postępowania.107
Prócz tego bardzo istotna jest rola sądów krajowych w związku z kontrolami przeprowadzanymi przez Komisję, ponieważ często przeprowadzenie takiej kontroli
wymaga zgody właściwego sądu. Przyjęto tu różne rozwiązania w zależności od
tego, czy mamy do czynienia z kontrolą pomieszczeń przedsiębiorstwa, czy też
kontrolą w innych miejscach (pomieszczeniach o charakterze prywatnym).108 I tak
przyjęto, że kwestie uzyskiwania zgody sądu w związku kontrolą przeprowadzaną
w pomieszczeniach przedsiębiorstwa reguluje prawo wewnętrzne państw członkowskich,109 natomiast problem ten w kontekście kontroli pomieszczeń o charakterze
104
105

106

107

108
109
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Państwa członkowskie powinny przyjąć odpowiednie przepisy proceduralne, aby umożliwić
sądom i Komisji współpracę w formach przewidzianych w tym rozporządzeniu.
Wynika to z art. 15 ust. 3 rozporządzenia Nr 1/2003. Poza tym Komisja, chcąc przygotować swoje stanowisko w sprawie prowadzonej przez sąd krajowy, może zwrócić się do tego
sądu o przesłanie jej dokumentów niezbędnych do oceny sprawy. Dokumenty te mogą być
wykorzystane przez Komisję tylko do tego celu.
Pomoc Komisji udzielana sądom krajowym stanowi część jej obowiązku obrony interesu publicznego; Komisja nie służy zatem prywatnym interesom stron zaangażowanych w postępowanie
toczące się przed sądem krajowym – Obwieszczenie dotyczące współpracy z sądami, pkt 19.
Wynika to z art. 15 ust. 2 rozporządzenia Nr 1/2003. Terminowe przekazywanie orzeczeń
Komisji ma znaczenie praktyczne, ponieważ w przypadku odwołania się jednej ze stron od
danego orzeczenia Komisja może być zainteresowana przedstawieniem swojego stanowiska
w sprawie na etapie postępowania odwoławczego.
Wspomniano już o tym wcześniej w niniejszym rozdziale pkt 3.4.4.
Prawo wewnętrzne może wymagać, aby sąd wydał upoważnienie zezwalające organowi
krajowemu na udzielenie pomocy Komisji w przypadku sprzeciwu ze strony kontrolowanego
przedsiębiorcy. O takie upoważnienie można się również ubiegać jako o środek zapobiegawczy. Wynika to z art. 20 ust. 7 rozporządzenia Nr 1/2003.
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prywatnym rozwiązuje rozporządzenie Nr 1/2003. Zgodnie z art. 21 ust. 3 tego
rozporządzenia wykonanie decyzji Komisji zarządzającej kontrolę pomieszczeń
o charakterze prywatnym zawsze wymaga uzyskania uprzedniej zgody właściwego
sądu krajowego.110

6.2. Decyzje Komisji a orzeczenia sądów krajowych (art. 16 ust. 1)
Wspomniany przepis określa, jaki jest wpływ decyzji zakazującej stosowania
określonej praktyki antykonkurencyjnej wydanej przez Komisję na możliwość samodzielnego stosowania wspólnotowego prawa konkurencji przez sądy krajowe
i krajowe organy ochrony konkurencji. Zasada jest następująca: sądy krajowe są
zobowiązane do niewydawania wyroków sprzecznych z decyzjami Komisji. Zobowiązanie to dotyczy zarówno decyzji już wydanych przez Komisję w tych samych
sprawach, jak i decyzji, które będą efektem wszczętego już (ale nie zakończonego)
postępowania w tej samej sprawie.111 Reguła ta jest odzwierciedleniem zasad
przyjętych wcześniej przez orzecznictwo sądów wspólnotowych.112
Z tą samą sprawą będziemy mieli do czynienia, jak się wydaje, w przypadku, gdy
w postępowaniu przed sądem krajowym i Komisją rozpatrywana będzie ta sama
praktyka antykonkurencyjna, stosowana na tym samym rynku i przez tych samych
przedsiębiorców. Formalne wszczęcie postępowania przez Komisję spowoduje
zatem, że w odniesieniu do określonej sprawy zawisłej przed sądem krajowym
będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 rozporządzenia Nr 1/2003.
Zasada jednolitego stosowania prawa wspólnotowego (art. 16) dotyczy decyzji
Komisji wydawanych na podstawie art. 7 i 10 nowego rozporządzenia. Wątpliwości
powstają natomiast, jeżeli chodzi o decyzje z art. 9 tego rozporządzenia z uwagi
110

W przypadku obu ww. kontroli sąd krajowy nie może ingerować w kwestię legalności decyzji
Komisji lub konieczności kontroli, ani też żądać dostarczenia informacji znajdujących się
w aktach Komisji. Sąd krajowy może skontrolować, czy decyzja Komisji dotycząca kontroli
jest autentyczna i czy przewidziane środki przymusu są proporcjonalne w danej sytuacji.
111 W tym ostatnim przypadku sądy mogą zawiesić prowadzone przez siebie postępowanie
dotyczące art. 81 lub 82 Traktatu do czasu wydania stosownej decyzji przez Komisję.
112 Wyrok w sprawie Masterfoods... – z wyroku tego wynika, że sąd krajowy, jeżeli rozstrzyga
w sprawie praktyki ograniczającej konkurencję, której zgodność z art. 81 lub 82 TWE była
już przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej, powinien – ze względu na potrzebę realizacji
postulatu bezpieczeństwa prawnego (pewności co do prawa) – powstrzymać się od wydania
orzeczenia sprzecznego ze wspomnianą decyzją Komisji, nawet gdyby orzeczenie takie było
sprzeczne z wyrokiem sądu krajowego niższej instancji.
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na to, że w decyzjach tych nie ma formalnych ustaleń co do faktu naruszenia art.
81 lub 82 Traktatu. W związku z tym przyjmuje się, że sądy krajowe w zakresie
orzekania nie są związane decyzjami z art. 9 rozporządzenia Nr 1/2003. Nie
zwalnia to ich jednak z obowiązku egzekwowania tych decyzji (tak jak każdej innej
decyzji wspólnotowej), jeżeli wystąpi o to uprawniony podmiot.
W przypadku, kiedy wiadomo już, że art. 16 ust. 1 będzie miał zastosowanie, sąd krajowy prowadzący postępowanie w sprawie, w której znane jest już stanowisko Komisji
(stosowna decyzja została wydana i obowiązuje) powinien, wydając rozstrzygnięcie,
bądź uwzględnić to stanowisko, bądź ewentualnie w razie wątpliwości – działając na
podstawie art. 234 Traktatu – zawiesić postępowanie i zwrócić się z pytaniem prawnym do ETS w sprawie interpretacji decyzji wydanej przez Komisję.113 Jeżeli z kolei
mamy do czynienia z decyzją wydaną przez Komisję, ale zaskarżoną do ETS, sąd
krajowy powinien zawiesić postępowanie do czasu wydania wyroku przez sąd wspólnotowy bądź, zawiesiwszy postępowanie, zwrócić się z pytaniem prawnym do ETS (art.
234 Traktatu).114 W sytuacji, gdy wiadomo, że Komisja rozpatruje daną sprawę, ale
ostateczna decyzja nie została jeszcze wydana, oczekuje się, że sąd krajowy postara
się w swoim rozstrzygnięciu uwzględnić stanowisko przygotowywane przez Komisję
albo zawiesić postępowanie i skierować pytanie prawne do ETS w tej sprawie.
Zasada zawarta w art. 16 ust. 1 nie oznacza, że sąd krajowy musi „naśladować”
rozstrzygniecie Komisji – chodzi tylko o to, że sąd ten nie może wydać wyroku
z nim sprzecznego. Ponadto należy pamiętać, że art. 16 ust. 1 dotyczy wyłącznie
rozstrzygnięć wydawanych na podstawie prawa wspólnotowego (sądy nie są nim
związane, wydając wyroki na podstawie prawa krajowego).
Przepis art. 16 jest jednym z instrumentów, który w zdecentralizowanym systemie
ochrony konkurencji umożliwi Komisji faktyczny wpływ na stosowanie wspólnotowego prawa antymonopolowego przez sądy i organy państw członkowskich.
Instrument ten ma zapobiegać wydawaniu sprzecznych rozstrzygnięć w tej samej
sprawie przez różne organy i umacniać wśród przedsiębiorców poczucie pewności
prawa i jednolitości jego stosowania.

113 W przypadku obowiązujących decyzji pytanie to może dotyczyć wyłącznie ich interpretacji.
114 Sąd krajowy nie jest zobowiązany orzekać zgodnie z zaskarżonymi decyzjami Komisji, ponieważ
rozstrzygnięcie takie mogłoby ostatecznie być sprzecznie z orzeczeniem sądu wspólnotowego
(w razie gdyby ten ostatni nie podzielił stanowiska Komisji).
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6.3. Komplementarne role publicznego i prywatnego egzekwowania
prawa
Jak już wielokrotnie wspominano, istotą nowego wspólnotowego systemu ochrony
konkurencji jest wprowadzenie reguły równoległych kompetencji w zakresie stosowania art. 81 i 82 TWE, co oznacza zaangażowanie w ten proces podmiotów o różnym
charakterze i statusie – od Komisji Europejskiej, poprzez krajowe organy antymonopolowe i sądy krajowe. Spośród tych podmiotów ze względu na zakres i charakter
ich zadań należy wyodrębnić właśnie sądy krajowe, które ze swej istoty powołane
są przede wszystkim do ochrony praw podmiotów prywatnych, a w kontekście
wspólnotowego prawa konkurencji – praw podmiotów prywatnych wynikających
z art. 81 i 82 TWE. Powództwa, w tym zwłaszcza powództwa o odszkodowanie za
naruszenie wspólnotowych reguł konkurencji wnoszone przed sądy krajowe mogą
przyczynić się do ochrony konkurencji, gdyż mogą mieć znaczenie zniechęcające
przedsiębiorców do stosowania praktyk ograniczających konkurencję.
Uznaje się zatem, że w zakresie ochrony konkurencji zadania organów ochrony konkurencji i sądów krajowych mają charakter komplementarny.115 Kwestie
związane z rozróżnieniem zadań i uprawnień Komisji i krajowych organów antymonopolowych oraz sądów krajowych zostały doprecyzowane w Obwieszczeniu
Komisji dotyczącym załatwiania przez Komisję skarg na podstawie art. 81 i 82
TWE.116 W dokumencie tym wskazano szereg korzyści, jakie daje rozpatrywanie
spraw indywidualnych przez sądy krajowe. Są one następujące:
– sądy krajowe mogą zasądzać odszkodowania za straty poniesione na skutek
naruszenia art. 81 i 82 TWE,
– sądy krajowe mogą wydawać orzeczenia w sprawach roszczeń o płatności lub
zobowiązania umowne wynikające z umów badanych przez sąd na podstawie
art. 81 TWE,
– sądy krajowe mogą stosować cywilną sankcję nieważności z art. 81 ust. 2 TWE
w stosunkach umownych pomiędzy osobami fizycznymi, a w szczególności mogą
115

116

To podkreślanie istotnej roli sądów krajowych w zreformowanym systemie stosowania wspólnotowego prawa konkurencji może oznaczać odejście od “tradycyjnego” europejskiego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji (gdzie najważniejszą rolę przypisywano
organom ochrony konkurencji) w kierunku funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych modelu
stosowania prawa konkurencji przez sądy krajowe w związku z wnoszonymi do nich skargami
prywatnymi – Kingston…, s. 348-349.
Dalej także: Obwieszczenie dotyczące skarg.
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oceniać – w świetle stosowanego prawa krajowego – zakres i konsekwencje
nieważności niektórych postanowień umownych na podstawie art. 81 ust. 2
TWE, ze szczególnym uwzględnieniem innych kwestii objętych daną umową,
– sądy krajowe są z reguły podmiotami właściwszymi do stosowania środków
tymczasowych niż Komisja,117
– przed sądami krajowymi można łączyć roszczenia wynikające ze wspólnotowego
prawa konkurencji z innymi roszczeniami wynikającymi z prawa krajowego,
– sądy krajowe zwykle mogą zasądzić zwrot kosztów stronie wygrywającej postępowanie, co nigdy nie jest możliwe w postępowaniu administracyjnym przed
Komisją.
Nowy system egzekwowania wspólnotowego prawa konkurencji zwiększa możliwości uzyskania skutecznej pomocy w postępowaniu przed sądami krajowymi.118

7. Interpretacja kryterium wpływu na handel
Jak już wielokrotnie wcześniej wspominano, kryterium wpływu na handel między
państwami członkowskimi (tzw. klauzula o handlu międzynarodowym) rozgranicza
zakresy zastosowania wspólnotowego i krajowego prawa konkurencji. Wszędzie
tam, gdzie przesłanka ta jest spełniona, a więc mamy do czynienia z praktyką
ograniczającą konkurencję, która wywiera wpływ na handel między państwami
członkowskimi, znajdują zastosowanie wspólnotowe reguły konkurencji. Z kolei
w pozostałych przypadkach (gdy wpływu na handel nie odnotowano) do zaistniałych naruszeń konkurencji stosuje się prawo krajowe.
117

Ponieważ działają w interesie jednostek i w swoich działaniach mogą uwzględniać interesy
indywidualne.
118 Obwieszczenie dotyczące skarg, pkt 16-18.
Z drugiej jednak strony pojawiały się zarzuty, że sądy mogą napotykać trudności w stosowaniu art. 81 ust. 3 TWE, ponieważ nigdy wcześniej tym się nie zajmowały. Argument ten
odpierano, wskazując, że sądy od lat stosowały art. 82 TWE, co nie jest łatwiejsze (a nawet
bywa uważane za dużo trudniejsze) niż stosowanie art. 81 ust. 3 TWE. W związku z tymi
zarzutami pojawiła się też koncepcja ustanowienia w każdym państwie członkowskim niezależnego doradcy do spraw prawa wspólnotowego, który doradzałby sądom krajowym, na
ich prośbę, w kwestiach interpretacji prawa wspólnotowego (nie tylko wspólnotowego prawa
konkurencji) pojawiających się w związku z rozpatrywanymi przez te sądy sprawami. Opinie
takiego doradcy nie wiązałyby sądów, ale stanowiłyby dla nich obiektywne źródło informacji
w trudnych sprawach – Temple Lang..., s. 17.
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Klauzula wpływu na handel ma charakter nieostry, co oznacza, że w przypadkach
granicznych może rodzić problemy interpretacyjne. W konkretnych sprawach
wielokrotnie na ten temat wypowiadał się Europejski Trybunał Sprawiedliwości
i to przede wszystkim jego orzeczenia stały się inspiracją dla treści zawartych
w Obwieszczeniu Komisji – Wytycznych w sprawie kryterium wpływu na handel
zawartego w art. 81 i 82 TWE.119
Wydanie Obwieszczenia ustalającego wspólne rozumienie pojęcia wpływ na
handel stało się istotne w chwili wejścia w życie reformy wspólnotowego prawa
konkurencji, której istotą jest wielość podmiotów stosujących i egzekwujących te
normy. Oczywiste jest, że funkcjonowanie systemu nie będzie możliwe w braku
porozumienia pomiędzy tymi podmiotami co do znaczenia pojęć stanowiących
fundamenty europejskiego systemu ochrony konkurencji, w tym pojęcia wpływ
na handel. Ze względu na szeroki zakres wspomnianego pojęcia i wielość sytuacji,
w których znajduje ono zastosowanie nie wydaje się możliwe opracowanie wyczerpującej definicji, dlatego reguły zawarte w ww. Obwieszczeniu mają charakter
wytycznych wskazujących właściwe kierunki interpretacji.
A zatem kryterium wpływu na handel ma charakter jurysdykcyjny, tzn. zaistnienie
tego kryterium lub jego brak musi być oceniane z osobna w każdej sprawie, ponieważ od tego zależy zakres zastosowania wspólnotowego prawa konkurencji.
Wspólnotowego prawa konkurencji nie stosuje się do praktyk ograniczających
konkurencję, które nie mogą w znaczący (dostrzegalny) sposób wpłynąć na handel między państwami członkowskimi.120 Regułą jest, że przy badaniu kryterium
wpływu na handel bada się daną praktykę jako całość, ponieważ to ta praktyka,
a nie jej poszczególne elementy muszą spełniać wspomniane kryterium.121
119

Dalej także: Obwieszczenie dotyczące wpływu na handel.
Ze względu na oparcie w orzecznictwie sądów wspólnotowych przedstawiona w tym Obwieszczeniu interpretacja pojęcia wpływ na handel jest zbieżna z wykorzystywaną w systemie
funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17, która w sposób ogólniejszy została
przedstawiona w rozdziale VII pkt 1. Na ten temat patrz także: rozdział I pkt 4.
120 Obwieszczenie dotyczące wpływu na handel, pkt 12.
121 I tak, w przypadku art. 81 TWE to porozumienie jako całość ma wywierać wpływ na handel
między państwami członkowskimi. Nie jest konieczne, aby każdy poszczególny element
porozumienia wywierał taki skutek. Ponadto przedsiębiorca nie może uniknąć jurysdykcji
wspólnotowego prawa konkurencji ze względu na fakt, że jego własny wkład w porozumienie, które jako takie może wpłynąć na handel między państwami członkowskimi, pozostaje
nieznaczny. Dodatkowo nie trzeba wskazywać związku pomiędzy domniemanym ograniczeniem konkurencji i możnością wywierania przez porozumienie wpływu na handel, ponieważ
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Z przepisów art. 81 i 82 TWE wynika, że dla zastosowania kryterium wpływu na
handel istotne znaczenie ma rozumienie i ocena trzech elementów: 1) handel między państwami członkowskimi, 2) może wpływać, 3) istotność (appreciability).

7.1. Handel między państwami członkowskimi
Pojęcie handlu między państwami członkowskimi obejmuje – prócz wymiany towarów i usług ponad granicami – całość ponadgranicznej działalności gospodarczej. W
zakres tego pojęcia wchodzą też sprawy, w których porozumienia wywierają wpływ
na konkurencyjną strukturę rynku. Dodatkowym warunkiem jest zaangażowanie
w tę wymianę co najmniej dwóch państw członkowskich. Przepisy art. 81 i 82 TWE
mogą być stosowane także wówczas, gdy sprawa dotyczy tylko części państwa
członkowskiego, o ile wpływ na handel określonych praktyk jest znaczny.
Stosowanie kryterium wpływu na handel jest niezależne od wyznaczenia rynków
właściwych geograficznie, co znaczy, że kryterium to może być spełnione także
w przypadku, gdy rynkiem właściwym jest rynek krajowy lub mniejszy.122

7.2. Może wywoływać
Określenie może wywoływać oznacza, że musi być możliwe do przewidzenia
z odpowiednim stopniem prawdopodobieństwa, na podstawie zbioru czynników
prawnych lub faktycznych, że dana praktyka ograniczająca konkurencję może
wywierać wpływ – bezpośredni lub pośredni, rzeczywisty lub potencjalny – na
wzorzec handlu między państwami członkowskimi. Pomocna do ustalenia istnienia
takiego wpływu może być odpowiedź na pytanie, czy dana praktyka wpływa, czy
też nie na strukturę konkurencji.
Ocena wpływu na handel opiera się na czynnikach obiektywnych (nie ma tu
znaczenia subiektywny zamiar zaangażowanych przedsiębiorców). Wspomniany
wyżej odpowiedni stopień prawdopodobieństwa nie oznacza, że praktyka musi
mieć w danym momencie lub wcześniej realny wpływ na handel, wystarczy, że
porozumienia nie ograniczające konkurencji mogą także wywierać taki wpływ.
Podobnie w przypadku art. 82 TWE ocenia się daną praktykę – nadużywanie pozycji dominującej w całości, nie zaś każdy element danego zachowania z osobna – Obwieszczenie
dotyczące wpływu na handel, pkt 14-17.
122 Obwieszczenie dotyczące wpływu na handel, pkt 19-22.
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istnieje możliwość wystąpienia takiego skutku. Przy dokonywaniu oceny w tym
zakresie uwzględnia się różne czynniki, takie jak: charakter praktyki (niektóre
praktyki ze swej istoty mogą wywierać wpływ na handel,123 inne wymagają bardziej szczegółowego badania), charakter produktów (niektóre mogą być łatwe
do sprzedania w handlu ponadgranicznym lub też istotne dla przedsiębiorców
chcących rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność na terytorium innego państwa), pozycja danego przedsiębiorcy na rynku i wielkość dokonywanej przez
niego sprzedaży, a także otoczenie prawne i faktyczne, w którym dana praktyka
jest stosowana.
Sformułowanie wzorzec handlu ma charakter neutralny, co znaczy, że z wpływem
na ów wzorzec mamy do czynienia także wówczas, gdy praktyka powoduje wzrost
handlu. Chodzi tu więc o sytuację, gdy – w związku ze stosowaniem danej praktyki ograniczającej konkurencję – handel będzie rozwijał się inaczej, niż gdyby
praktyka ta nie była stosowana.
Wspomniany wyżej wpływ na wzorzec handlu może mieć różny charakter. Z wpływem bezpośrednim mamy zazwyczaj do czynienia w odniesieniu do produktów,
których dotyczy dana praktyka, wpływ pośredni natomiast zauważa się często
(choć nie jest to regułą)124 w odniesieniu do produktów związanych z wyżej wymienionymi. Rzeczywisty wpływ na handel występuje, gdy skutki wynikające z praktyki
pojawiają się w czasie stosowania tej praktyki, a wpływ potencjalny – jeżeli jest
wystarczająco prawdopodobne, że wpływ taki może się pojawić w przyszłości
(chodzi tu o uwzględnienie prognozowanych zmian na rynku).
W Obwieszczeniu dotyczącym wpływu na handel podkreślono jednoznacznie, że
uwzględnianie pośredniego i potencjalnego wpływu na handel nie może prowadzić
do uwzględniania w analizach skutków o charakterze wyłącznie abstrakcyjnym
i hipotetycznym, ponieważ prawdopodobieństwo zaistnienia takich skutków musi
zostać uzasadnione. Wpływ hipotetyczny i spekulacyjny nie jest wystarczającą
podstawą do stosowania prawa wspólnotowego.125

123
124
125

Np. kartele ponadnarodowe.
Ponieważ pośredni wpływ może wystąpić także w odniesieniu do produktów, których dotyczy
dana praktyka.
Obwieszczenie dotyczące wpływu na handel, pkt 23-43.
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7.3. Istotność
Element istotności ma charakter ilościowy i przez to ogranicza zakres stosowania
prawa wspólnotowego do praktyk, które mogą wywołać wpływ na handel określonej wielkości. Ocenę istotności wiąże się często z wielkością udziału zaangażowanych przedsiębiorców w danym rynku produktowym. Inne kryteria, które
mogą tu mieć znaczenie, to wielkość obrotów tychże przedsiębiorców w zakresie
danych produktów, a nawet podanie w wartościach bezwzględnych wielkości
sprzedaży.126
Ocena istotności dokonywana jest w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.
Jeżeli mamy do czynienia z praktyką, która ze swej istoty może wywoływać wpływ
na handel, próg wystarczającej dla stosowania prawa wspólnotowego istotności
obniża się. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw mających silną pozycję na
rynku. Z tego względu nie jest możliwe wskazanie ogólnych zasad ilościowych,
aby określić, kiedy wystąpi wpływ na handel. Przyjęto jednak, że możliwe jest
wskazanie sytuacji odwrotnej, a mianowicie takiej, w której ze względu na brak
ww. istotności danej praktyki wpływ na handel najprawdopodobniej nie wystąpi.
W związku z powyższym zostało sformułowane negatywne, możliwe do obalenia
domniemanie dotyczące braku znacznego wpływu na handel między państwami
członkowskimi – tzw. reguła NAAT (non appreciable affectation of trade rule).127
Przyjęcie tej reguły nie oznacza, że porozumienia nie spełniające określonych
w niej kryteriów automatycznie spełniają kryterium wpływu na handel.128
Przyjęta w Obwieszczeniu dotyczącym wpływu na handel reguła NAAT zakłada,
że porozumienia nie mogą w znacznym stopniu wywrzeć wpływu na handel, gdy
spełnione są dwa kumulatywne warunki:
– łączny udział stron porozumienia w jakimkolwiek rynku relewantnym na terytorium Wspólnoty, na który porozumienie wywarło wpływ, nie przekracza 5% i
– w przypadku porozumień horyzontalnych – łączny roczny obrót zaangażowanych przedsiębiorców na terytorium Wspólnoty w odniesieniu do produktów
objętych porozumieniem nie przekracza 40 milionów Euro, a w przypadku
porozumień wertykalnych – łączny roczny obrót dostawcy na terytorium Wspól126

127
128
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To ostatnie kryterium dotyczy przede wszystkim praktyk, które ze swej natury mogą wywierać wpływ na handel, ponieważ dotyczą importu lub eksportu albo też obejmują swoim
zakresem kilka państw.
Reguła NAAT dotyczy wszystkich porozumień w rozumieniu art. 81 ust. 1 TWE.
W przypadku takich praktyk po prostu niezbędna jest ich jednostkowa analiza.
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noty w odniesieniu do produktów objętych porozumieniem nie przekracza 40
milionów Euro.
Dodatkowym warunkiem, od którego zależy stosowanie reguły NAAT jest to,
aby w ciągu dwóch kolejnych lat kalendarzowych ww. próg obrotów nie został
przekroczony o więcej niż 10%, a ww. próg udziału w rynku – o więcej niż 2%.
W przypadku, gdy porozumienie dotyczy rynku dopiero powstającego (nie ma
mowy jeszcze ani o obrotach, ani o udziałach przedsiębiorców w tym rynku),
reguła NAAT nie ma zastosowania.129
W przypadku praktyki, która z istoty130 może wywierać wpływ na handel, można
przyjąć pozytywne domniemanie, że wpływ na handel takiej praktyki spełni kryterium istotności, jeżeli obrót stron w zakresie produktów objętych porozumieniem
przekroczy 40 milionów Euro.131

7.4. Zastosowanie kryterium wpływu na handel
Przyjmuje się, że co do zasady praktyki ograniczające konkurencję obejmujące
lub stosowane w kilku państwach członkowskich w większości przypadków mogą
wywierać wpływ na handel między państwami członkowskimi. Jeżeli porozumienia
takie dotyczą importu i eksportu, bez względu na fakt czy ograniczają konkurencję, wywierają bezpośredni wpływ na handel między państwami członkowskimi.132
Podobnie jest w przypadku karteli ponadgranicznych, joint ventures działających
lub których produkcja sprzedawana jest na obszarze kilku państw członkowskich,
a także porozumień wertykalnych i sieci podobnych porozumień wertykalnych rea-

129

W takim przypadku istotność można wyznaczyć na podstawie pozycji stron na pokrewnych
rynkach produktowych lub w odniesieniu do technologii związanych z porozumieniem.
130 Ponieważ np. dotyczy importu lub eksportu albo obejmuje kilka państw członkowskich.
131 We wszystkich wymienionych tu przypadkach próg obrotów – 40 milionów Euro – obliczany
jest na podstawie całkowitej sprzedaży produktów objętych porozumieniem dokonywanej
przez zaangażowane przedsiębiorstwa w ciągu poprzedniego roku podatkowego na terytorium Wspólnoty z wyłączeniem podatków.
Udziały w rynku oblicza się na podstawie danych o wartości sprzedaży lub – w razie potrzeby
– danych o wartości zakupu. Jeżeli wspomniane dane nie są dostępne, można wykorzystać
szacunki oparte na innych wiarygodnych informacjach rynkowych – Obwieszczenie dotyczące
wpływu na handel, pkt 44-57.
132 W przypadku takich porozumień nie ma znaczenia, czy ich strony znajdują się w tym samym,
czy w różnych państwach członkowskich.
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lizowanych w kilku państwach członkowskich. W sytuacji, gdy mamy do czynienia
z nadużywaniem pozycji dominującej, co prowadzi do wykorzystania lub eliminacji
konkurencji na obszarze kilku państw członkowskich, uznaje się, że praktyka taka
może wywoływać istotny wpływ na handel między państwami członkowskimi.133
W przypadku, gdy mamy do czynienia z praktyką obejmującą tylko jedno państwo
członkowskie lub część państwa członkowskiego, niezbędne jest przeprowadzenie
bardziej wnikliwych analiz, zmierzających w szczególności do określenia charakteru
zaistniałego naruszenia, w tym jego skłonności do zamknięcia dostępu do rynku
krajowego. Spośród tego typu praktyk kryterium wpływu na handel spełniają
zazwyczaj kartele horyzontalne obejmujące całość państwa członkowskiego.134
Porozumienia horyzontalne, które nie dotyczą importu ani eksportu, obejmujące tylko jedno państwo członkowskie, nie spełniają z reguły wspomnianego
kryterium, chyba że np. prowadzą do zamknięcia dostępu do rynku lub odcinają
konkurentów z innych państw od ważnego kanału dystrybucyjnego bądź źródła
popytu. Również porozumienia wertykalne obejmujące jedno państwo członkowskie mogą wywierać wpływ na handel, jeżeli prowadzą do zamknięcia dostępu
do danego rynku krajowego (braku realnych i konkretnych możliwości dostępu
do tego rynku).
Ocena porozumień obejmujących tylko część państwa członkowskiego jest dokonywana analogicznie, jak w przypadku porozumień obejmujących całość danego
państwa. Prócz tego istotne jest ustalenie, jaka proporcjonalnie część rynku
krajowego jest podatna na handel.135 Najlepszym wskaźnikiem przy badaniu tego
rodzaju porozumień jest określenie udziału (wyrażonego w kategoriach wielkości
wolumenu) w rynku krajowym, który ma zostać zamknięty. Dla spełnienia kryterium wpływu na handel udział ten powinien być znaczny.136
Jeżeli przedsiębiorca posiada pozycję dominującą w całym państwie członkowskim,
stosowane przez niego praktyki (nadużycia eliminujące) zazwyczaj mogą wpły133
134

135

136
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Obwieszczenie dotyczące wpływu na handel, pkt 61-76.
Wiąże się to bowiem zwykle z dążeniem do wyeliminowania konkurencji przedsiębiorców
pochodzących z innych państw członkowskich, ponieważ taka konkurencja mogłaby osłabić
kartel. W przypadku tego typu karteli wpływ na handel jest z reguły istotny.
Jeżeli bowiem porozumienie zamyka dostęp do części podatnej na handel (w sytuacji, gdy
pozostała część nie spełnia tego kryterium), może ono wywierać wpływ na handel między
państwami członkowskimi.
Porozumienia o charakterze lokalnym nie wywierają wpływu na handel nawet, jeżeli są stosowane w rejonach przygranicznych.
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wać na handel. W przypadku przedsiębiorcy posiadającego pozycję dominującą
w całym państwie członkowskim zazwyczaj nie ma znaczenia, że nadużycie, którego dopuszcza się ten przedsiębiorca, obejmuje jedynie część terytorium tego
państwa lub wpływa tylko na niektórych nabywców w tym państwie. Już bowiem
samo istnienie przedsiębiorcy dominującego w całym państwie członkowskim
może spowodować utrudnienia w dostępie do tego rynku.137
Jeżeli natomiast przedsiębiorca ma pozycję dominującą w części państwa członkowskiego, która stanowi istotną część wspólnego rynku, a stosowana praktyka
(nadużycie) powoduje, że konkurenci z innych państw członkowskich mają utrudnioną możliwość uzyskania dostępu do tego rynku, należy zazwyczaj uznać, że
możemy mieć do czynienia ze znacznym wpływem na handel między państwami
członkowskimi.138
Przepisy art. 81 i 82 TWE stosuje się do praktyk ograniczających konkurencję,
które mogą wywierać wpływ na handel między państwami członkowskimi także
w sytuacji, gdy jedna lub więcej ich stron znajduje się poza Wspólnotą139 oraz
do praktyk obejmujących państwa trzecie, o ile spełnione jest kryterium wpływu
na handel.140 Prawo wspólnotowe stosuje się, jeżeli praktyka obejmująca państwa trzecie lub przedsiębiorstwa pochodzące z państw trzecich może wywierać
wpływ na transgraniczną działalność gospodarczą wewnątrz Wspólnoty.141 Jednym z czynników decydujących jest przedmiot praktyki.142 Jeżeli przedmiotem
137

138

139
140
141
142

Okoliczność ta powinna być brana pod uwagę przy ocenie kryterium istotności. Każde nadużycie, które utrudnia dostęp do rynku krajowego, powinno być traktowane jako wywierające
istotny wpływ na handel. Dzieje się tak, ponieważ połączenie pozycji rynkowej przedsiębiorcy
dominującego i antykonkurencyjnego charakteru jego działania oznacza, że takie nadużycia
są nadużyciami istotnymi.
Jeżeli jednak nadużycie ma charakter wyłącznie lokalny lub dotyczy tylko nieistotnej części
sprzedaży przedsiębiorcy dominującego w danym państwie członkowskim, należy uznać, że
nie ma to istotnego wpływu na handel.
Należy tu jednak uwzględnić w szczególności rozmiar danego rynku w ujęciu wielkościowym
(regiony, port lub lotnisko w danym państwie członkowskim mogą, w zależności od ich
znaczenia, tworzyć istotną część wspólnego rynku) – Obwieszczenie dotyczące wpływu na
handel, pkt 77-99.
Nie ma znaczenia skąd pochodzą przedsiębiorcy stosujący praktykę, ani gdzie doszło do
zawarcia porozumienia.
Praktyki takie mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa z państw trzecich lub mające
związek z importem lub eksportem z państw trzecich.
Import do jednego państwa członkowskiego może być wystarczający do spowodowania
wpływu tego rodzaju.
Jest on określony w jej treści lub wynika z zamiaru zaangażowanych przedsiębiorców.
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praktyki jest ograniczenie konkurencji wewnątrz Wspólnoty, wówczas bardziej
prawdopodobne jest, że praktyka taka będzie wywierała wpływ na handel, niż
w przypadku, gdy przedmiotem praktyki jest głównie regulacja konkurencji poza
Wspólnotą.143

8. Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3 TWE
Podobnie jak w przypadku wspomnianego wyżej kryterium wpływu na handel,
również interpretacja przepisu art. 81 ust. 3 TWE staje się – w związku z wdrażaniem nowego wspólnotowego systemu ochrony konkurencji – zagadnieniem
kluczowym. Wynika to z faktu, iż istotą wprowadzanej decentralizacji kompetencji
jest upoważnienie krajowych organów antymonopolowych i sądów krajowych
do samodzielnego stosowania tego przepisu.144 A zatem także tutaj konieczne
jest przyjęcie pewnych wspólnych standardów interpretacyjnych, aby uniknąć
możliwych rozbieżności w orzecznictwie różnych organów stosujących to samo
prawo w podobnych sytuacjach. Niebezpieczeństwo takie potencjalnie istnieje,
a spełnienie się tego zagrożenia byłoby wysoce niepożądane, zwłaszcza z uwagi na
wynikające z takiej sytuacji złamanie zasady równości wobec prawa i bezpieczeństwa prawnego (pewności co do prawa) adresatów norm (przedsiębiorców).
Jednym z uzasadnień wprowadzanej reformy (decentralizacji kompetencji w zakresie stosowania art. 81 ust. 3 TWE) było przeświadczenie, że cztery dekady
funkcjonowania monopolu Komisji Europejskiej na udzielanie wyłączeń spod
zakazu porozumień ograniczających konkurencję na podstawie kryteriów określonych w art. 81 ust. 3 TWE utrwaliły w świadomości zainteresowanych właściwy
(zdaniem Komisji, która również w obecnym systemie będzie miała rolę wiodącą,
jeżeli chodzi o interpretowanie i stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji)
sposób wykładni tego przepisu. Jako podstawowe źródło wiedzy w tym zakresie
wskazywano dotychczasowe orzecznictwo Komisji i sądów wspólnotowych, rozporządzenia o wyłączeniach grupowych oraz wytyczne wydawane przez Komisję.145
Stosowanie (od dnia 1 maja 2004 r.) rozporządzenia Nr 1/2003 nie będzie miało
wpływu na istnienie i moc obowiązującą wspomnianych tu dokumentów, które
143
144

Obwieszczenie dotyczące wpływu na handel, pkt 100-109.
Dotychczas wyłączną kompetencję do stosowania art. 81 ust. 3 TWE miała Komisja Europejska. Patrz: rozdział V pkt 1.1 oraz rozdział II pkt 4.
145 W związku z tym pojawia się pogląd, że w większości przypadków głównym zadaniem sądów
i organów krajowych będzie ustalenie i dokonanie oceny stanu faktycznego – Temple Lang ...,
s. 3.
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nadal będą wskazywały właściwy kierunek interpretacji art. 81 ust. 3 TWE. Prócz
tego jednak zostało wydane nowe Obwieszczenie Komisji – Wytyczne w sprawie
stosowania art. 81 ust. 3 TWE.146 Obwieszczenie to określa ramy analityczne stosowania art. 81 ust. 3 TWE, a jego celem jest rozwijanie metodologii stosowania
tego przepisu. Dokument ten ma charakter horyzontalny, co oznacza, że dotyczy
on także porozumień objętych innymi szczegółowymi wytycznymi Komisji.147
Konstrukcja i ratio legis art. 81 TWE przedstawione zostały we wcześniejszej części
niniejszego opracowania.148 Przepis ten składa się z dwóch zasadniczych części
– zakazu porozumień ograniczających konkurencję (art. 81 ust. 1 TWE) i określenia wyjątku od tego zakazu (art. 81 ust. 3 TWE). W związku z taką konstrukcją
ww. przepisu ocena dokonywana na podstawie art. 81 TWE składa się z dwóch
części. W pierwszym etapie należy sprawdzić, czy porozumienie, które może mieć
wpływ na handel między państwami członkowskimi, ma cel antykonkurencyjny
lub może wywołać antykonkurencyjne skutki. Następnie – w razie stwierdzenia,
że mamy do czynienia z porozumieniem ograniczającym konkurencję – należy
określić, jakie korzyści dla konkurencji wynikają z tego porozumienia i ocenić,
czy prokonkurencyjne skutki porozumienia przeważają nad jego skutkami antykonkurencyjnymi. Ta ostatnia ocena może być dokonywana wyłącznie w ramach
art. 81 ust. 3 TWE.149

8.1. Zakaz z art. 81 ust. 1 TWE
Koordynacja zachowań na rynku150 jest objęta zakazem z art. 81 ust. 1 TWE, jeżeli
istnieje prawdopodobieństwo jej negatywnego oddziaływania na parametry konkurencji na rynku.151 W celu zastosowania art. 81 ust. 1 TWE nie jest konieczne
146
147
148
149
150

151

Dalej także: Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3 TWE.
Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3 TWE, pkt 4-5.
Patrz: rozdział II.
Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3 TWE, pkt 11.
Koordynacja polega na tym, że przynajmniej jeden podmiot zobowiązuje się w stosunku do
drugiego podmiotu do podjęcia określonego działania na rynku, w wyniku czego niepewność pomiędzy nimi co do ich działań na rynku zostaje wyeliminowana lub przynajmniej
znacznie ograniczona. Koordynacja może przyjąć formę zobowiązań regulujących działania
przeprowadzane na rynku przez przynajmniej jedną ze stron oraz uzgodnienia, które mają
wpływ na działalność na rynku przynajmniej jednej ze stron poprzez zmianę jej motywacji.
Koordynacja taka nie musi być w interesie wszystkich zaangażowanych podmiotów, nie musi
być też wyraźnie określona.
Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3 TWE, pkt 15-16.
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wykazanie niekorzystnego skutku danego porozumienia dla konkurencji, jeżeli celem porozumienia jest jej ograniczenie.152 Ograniczenia konkurencji poprzez cel to
takie, które ze swej istoty mogą potencjalnie ograniczać konkurencję.153 Dokonując
oceny, czy celem porozumienia jest ograniczenie konkurencji należy zbadać przede
wszystkim: treść porozumienia, obiektywne cele przez nie realizowane, kontekst,
w którym jest ono stosowane oraz faktyczne zachowania stron na rynku.154
Jeżeli porozumienie nie ogranicza konkurencji poprzez swój cel, należy zbadać,
czy wywołuje ono lub może wywoływać skutek ograniczający konkurencję. W przypadku ograniczeń konkurencji poprzez skutek (w przeciwieństwie do ograniczeń
konkurencji poprzez cel) nie domniemywa się istnienia takiego antykonkurencyjnego skutku. Aby stwierdzić, że skutkiem porozumienia może być ograniczenie
konkurencji, musi ono mieć możliwość oddziaływania na konkurencję w takim
stopniu, że można oczekiwać ze znacznym prawdopodobieństwem jego niekorzystnego wpływu na ceny, produkcję, innowacje, różnorodność lub jakość dóbr i usług
na rynku właściwym. Ten negatywny skutek musi być istotny (znaczny).155
Ocena, czy porozumienie ma charakter ograniczający konkurencję, musi być
dokonywana w rzeczywistym kontekście, w którym konkurencja istniałaby przy
braku danego porozumienia z jego domniemanymi ograniczeniami.156
W przypadku rozpatrywania zakazu z art. 81 ust. 1 TWE niekiedy trzeba brać pod
uwagę tzw. dodatkowe ograniczenia (ancillary restraints). Pojęcie to obejmuje
swoim zakresem wszelkie domniemane ograniczenia konkurencji, które są bezpośrednio związane oraz niezbędne do wdrożenia głównej transakcji nie mającej
charakteru ograniczającego konkurencję oraz są do niej proporcjonalne. Jeżeli
bowiem zasadnicza część porozumienia nie ma celu lub nie powoduje skutku
ograniczającego konkurencję, wtedy ograniczenia, które są bezpośrednio z nim
związane i konieczne do stosowania tego porozumienia, również nie podlegają
pod zakaz określony w art. 81 ust. 1 TWE.
152 Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3 TWE, pkt 20.
153 Założenie to wynika z poważnego charakteru ograniczenia konkurencji, o którym mowa
oraz bazuje na doświadczeniu wskazującym, iż ograniczenia konkurencji poprzez cel prawdopodobnie będą wywierały negatywny wpływ na rynek i będą stanowić zagrożenie dla
osiągnięcia celów określonych we wspólnotowym prawie konkurencji. Można tu wymienić
np. ustalenie cen i podział rynku.
154 Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3 TWE, pkt 21-22.
155 W przeciwnym wypadku zakaz z art. 81 ust. 1 TWE nie będzie obowiązywał – Wytyczne
dotyczące art. 81 ust. 3 TWE, pkt 24-25.
156 Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3 TWE, pkt 27.
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Występowanie tzw. dodatkowych ograniczeń należy odróżnić od sytuacji objętych
zakresem art. 81 ust. 3 TWE, który dotyczy określonych korzyści gospodarczych
wynikających z porozumienia co do zasady ograniczającego konkurencję, a korzyści te przeciwstawia się ograniczającym konkurencję skutkom tego porozumienia.
W przypadku oceny tzw. dodatkowych ograniczeń nie dokonuje się porównania
pro– i antykonkurencyjnych skutków porozumienia.157

8.2. Wyłączenia spod zakazu – art. 81 ust. 3 TWE
Analiza art. 81 ust. 3 TWE (w odróżnieniu od analizy art. 81 ust. 1 TWE, gdzie
bada się przede wszystkim ograniczający konkurencję cel lub skutek porozumienia) dotyczy oceny pozytywnych skutków gospodarczych porozumienia ograniczającego konkurencję. Punktem wyjścia jest tu stwierdzenie, że porozumienia
ograniczające konkurencję mogą równocześnie wywoływać pewne korzystne dla
konkurencji skutki poprzez poprawę efektywności. Jeżeli prokonkurencyjne skutki
porozumienia przeważają nad jego antykonkurencyjnymi skutkami, porozumienie
takie można uznać za zgodne z regułami wspólnotowego prawa konkurencji.
Jak już wyżej wspomniano158, przepis art. 81 ust. 3 TWE może znaleźć zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie cztery zawarte w nim warunki. Zatem strony
powołujące się na ten przepis muszą wykazać istnienie wskazanych tu okoliczności.159 W przypadku, gdy mamy do czynienia z porozumieniem objętym rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych, przyjmuje się, że porozumienie takie
spełnia przesłanki z art. 81 ust. 3 TWE. Oznacza to, że strona powołująca się
na wyłączenie grupowe musi wykazać jedynie, że dane porozumienie jest objęte
zakresem wspomnianego wyłączenia.
Może się jednak zdarzyć, że w przypadku konkretnego porozumienia objętego
wyłączeniem grupowym zaistnieją okoliczności uzasadniające wycofanie takiego
157

158
159

Tutaj istotą jest niezbędność tych tzw. dodatkowych ograniczeń oraz ich proporcjonalność
do głównej transakcji. Jeżeli na podstawie obiektywnych przesłanek można stwierdzić, że
bez zastosowania pewnych tzw. dodatkowych ograniczeń główna transakcja (porozumienie)
byłaby trudna do wdrożenia albo nawet wcale nie zostałaby zawarta, można stwierdzić, że te
ograniczenia mają charakter obiektywnie niezbędny i proporcjonalny – Wytyczne dotyczące
art. 81 ust. 3 TWE, pkt 28-31.
Patrz: rozdział II pkt 4.1.
Wynika to z art. 2 rozporządzenia Nr 1/2003, który ustala reguły dotyczące ciężaru dowodzenia.
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wyłączenia. Kompetencję do tego na podstawie art. 29 rozporządzenia Nr 1/2003
ma Komisja Europejska, a w ograniczonym zakresie także krajowe organy antymonopolowe.160 Uprawnienia takiego nie mają natomiast sądy krajowe państw
członkowskich.161
Analizę na podstawie art. 81 ust. 3 TWE przeprowadza się tylko w odniesieniu do
porozumień ograniczających konkurencję.162 Jeżeli stwierdzono naruszenie zakazu
z art. 81 ust. 1 TWE, spełnienie warunków z art. 81 ust. 3 TWE może być podnoszone przez strony jako środek obrony dla odparcia postawionych zarzutów.
Ocenę korzyści wynikających z porozumienia ograniczającego konkurencję na
podstawie art. 81 ust. 3 TWE przeprowadza się z zasady w stosunku do każdego
rynku właściwego, którego dotyczy porozumienie, ponieważ korzyści, jakie niesie
ze sobą porozumienie, muszą przeważać antykonkurencyjne skutki spowodowane przez to porozumienia na tym samym rynku właściwym (tj. bilans musi być
dodatni zawsze w granicach tego samego rynku).163
Aby porozumienie ograniczające konkurencję nie naruszało prawa wspólnotowego,
cztery warunki z art. 81 ust. 3 TWE muszą być spełnione przez cały czas jego
trwania. Jeżeli w pewnym momencie okaże się, że choćby jeden warunek nie jest
już spełniony, wyłączenie przestaje obowiązywać.164
Co do zasady z zakresu stosowania art. 81 ust. 3 TWE nie są wyłączone żadne
typy porozumień. Przyjmuje się jednak, że poważne naruszenia konkurencji mogą
spełniać warunki wynikające z tego przepisu tylko wyjątkowo. Chodzi tu przede
160

161

162
163

164
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Komisja na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia Nr 1/2003 może wycofać dobrodziejstwo wyłączenia grupowego w stosunku do porozumienia, które (mimo, że co do
zasady jest objęte wyłączeniem) wywołuje skutki niezgodne z art. 81 ust. 3 TWE. Podobne
uprawnienie na podstawie art. 29 ust. 2 przysługuje również krajowym organom antymonopolowym w odniesieniu do całości lub części terytorium objętego ich jurysdykcją, o ile
ma ono wszelkie cechy odrębnego rynku geograficznego.
Sądy krajowe nie mogą rozszerzać ani w żaden inny sposób modyfikować zakresu zastosowania rozporządzeń o wyłączeniach grupowych – Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3
TWE, pkt 32-37.
Ze względów oczywistych nie dotyczy ona porozumień nie podlegających w ogóle pod zakaz
z art. 81 ust. 1 TWE.
Jednak, gdy dwa rynki są ściśle ze sobą związane, można uwzględniać korzyści uzyskane na
tych odrębnych rynkach, o ile grupa konsumentów ponosząca konsekwencje ograniczeń konkurencji i uzyskująca korzyści wynikające z porozumienia jest zasadniczo tożsama.
Podobnie jest w przypadku zakazu z art. 81 ust. 1, który obowiązuje tak długo, jak porozumienie ma antykonkurencyjny cel lub skutek.
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wszystkim o porozumienia zawarte na tzw. czarnych listach w rozporządzeniach
o wyłączeniach grupowych oraz zakwalifikowane jako najpoważniejsze ograniczenia
konkurencji w wytycznych i obwieszczeniach Komisji.165
W kolejnych punktach Wytycznych dotyczących art. 81 ust. 3 TWE omówione
zostały cztery warunki wyłączenia na podstawie art. 81 ust. 3 TWE.

165

Wytyczne dotyczące art. 81 ust. 3 TWE, pkt 38-47.
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Moc obowiązująca rozporządzenia
Podrzędność prawa krajowego
Decentralizacja pod nadzorem
Przenikanie się procedur
Podstawy współpracy
Inne uwagi

X. Wpływ rozporządzenia Nr 1/2003 na prawo wewnętrzne państw członkowskich

1. Reguły zasadnicze – bez zmian
Reforma wspólnotowego prawa konkurencji, której założenia przestawiane są
w niniejszym opracowaniu,1 nie przewiduje – co wymaga podkreślenia – żadnych
zmian w zakresie reguł zasadniczych. Artykuł 81 i art. 82 TWE, ani żaden inny
przepis Traktatu dotyczący konkurencji nie są bowiem przedmiotem tej reformy.
Zmiana dokonuje się bowiem na innym (niższym) poziomie. Dotyczy ona rozporządzenia implementującego zasady konkurencji zawarte w art. 81 i 82 TWE.
Podstawą wydania ww. rozporządzenia (zarówno nowego rozporządzenia Nr
1/2003, jak i poprzedniego rozporządzenia Nr 17) jest art. 83 TWE. Przepisy
art. 81 i 82 TWE obowiązują w każdym z państw członkowskich od momentu
przystąpienia do Wspólnoty; przyjęcie rozporządzenia modyfikującego sposób
stosowania ww. przepisów nie ma wpływu na sam fakt ich obowiązywania na
terytoriach tychże państw.
Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku państw, które przystąpiły
do Wspólnoty 1 maja 2004 r., ponieważ w tym przypadku równocześnie zaczęły
je obowiązywać reguły traktatowe (art. 81 i 82 TWE) oraz nowe rozporządzenie
dotyczące stosowania tych przepisów (rozporządzenie Nr 1/2003). Zbieżność dat
jest tu jednak konsekwencją tego, że nowe rozporządzenie zaczęło obowiązywać
dokładnie w dniu akcesji nowych państw członkowskich do UE.
Jak już wielokrotnie wyżej wspominano, jedną z głównych konsekwencji reformy
jest znaczne zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do stosowania w pełnym zakresie art. 81 i 82 TWE (są to teraz: Komisja Europejska, krajowe organy
antymonopolowe i sądy krajowe). Obwieszczenia, które przygotowała Komisja,
jako cześć pakietu reformy wspólnotowego prawa konkurencji (tzw. modernisation package)2 dotyczą m. in. wyjaśnienia najtrudniejszych kwestii zawartych
w ww. przepisach – interpretacji pojęcia wpływ na handel między państwami
członkowskimi oraz art. 81 ust. 3 TWE (wyłączeń spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję). Jednak Obwieszczenia te nie pociągają za sobą zmiany
o charakterze jakościowym w zakresie interpretacji art. 81 i 82 TWE, ponieważ
są oparte na dotychczasowej praktyce orzeczniczej Komisji Europejskiej i sądów
wspólnotowych. Intencją jest, aby rozszerzenie grona podmiotów stosujących
prawo nie pociągnęło za sobą istotnej zmiany w sposobie jego stosowania.

1
2

Patrz: rozdział IX.
Patrz: rozdział VIII pkt 3.
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2. Moc obowiązująca rozporządzenia
Podstawy prawne reformy wspólnotowego prawa konkurencji określone są
w rozporządzeniu Rady Nr 1/2003. Rozporządzenie – ze względu na jego
charakter i miejsce w hierarchii źródeł prawa wspólnotowego – obowiązuje
w całości i jest bezpośrednio stosowalne na terytoriach państw członkowskich,
co oznacza, że – co do zasady – nie jest konieczne podejmowanie działań implementujących jego przepisy czy też dostosowujących prawo wewnętrzne do
wymogów wynikających z rozporządzenia.3 Zasada ta jednak nie ma charakteru
bezwzględnego, co dotyczy także rozporządzenia Nr 1/2003. W akcie tym bowiem znajdują się przepisy, które dla swej pełnej skuteczności wymagają wprost,
czy też – w zależności od aktualnego stanu prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich – mogą wymagać wprowadzenia pewnych zmian
do prawa krajowego. Przepisem takim jest art. 35 rozporządzenia Nr 1/2003,
który nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu lub
organów odpowiedzialnych za stosowanie art. 81 i 82 TWE zgodnie z regułami
zawartymi w tym rozporządzeniu. Dotychczas bowiem – mimo obowiązywania
ww. przepisów Traktatu – nie wszystkie państwa członkowskie wskazały w swoich
systemach prawnych podmioty upoważnione do implementacji tych norm4 (w
systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 nie było przepi3

Z uwagi na swój ogólny charakter (patrz: art. 249 TWE) rozporządzenie jest instrumentem
prawnym najbardziej przydatnym do ustanowienia norm nadających się do bezpośredniego
i jednolitego stosowania we wszystkich państwach członkowskich (do unifikacji prawa we
Wspólnocie Europejskiej). Rozporządzenia, zachowując swój wspólnotowy charakter, stają
się integralną częścią krajowych porządków prawnych. Jednak z reguły to prawo krajowe
(a nie rozporządzenie wspólnotowe) określa organizację aparatu administracyjnego, który ma
stosować prawo wspólnotowe. Również tryb postępowania określa zazwyczaj prawo krajowe,
choć w rozporządzeniach znajdują się przepisy o charakterze proceduralnym.
Rozporządzenia wydawane są w sytuacjach, gdy intencją państw członkowskich i organów wspólnotowych jest, aby identyczne normy materialne, a niekiedy także proceduralne, obowiązywały
na terytorium całej Wspólnoty i były jednolicie stosowane we wszystkich państwach. Organy
państw członkowskich stosujące bezpośrednio prawo wspólnotowe można w istocie uznać za
organy Wspólnoty – Biernat..., s. 84-85.
4 Przed 1 maja 2004 r. w systemach prawa wewnętrznego dziewięciu państw członkowskich UE
znajdowało się wyraźne upoważnienie dla krajowych organów antymonopolowych do stosowania
art. 81 i 82 TWE. W rzeczywistości jednak tylko w Niemczech wspólnotowe prawo konkurencji
było stosowane niezależnie od krajowego prawa antymonopolowego. W Belgii, Włoszech i Holandii krajowe organy antymonopolowe (mimo posiadania do tego upoważnienia) w praktyce
nie stosowały art. 81 i 82 TWE, natomiast we Francji, Grecji, Portugalii i Hiszpanii przepisy te
były stosowane przy okazji stosowania analogicznych postanowień prawa krajowego. W Wielkiej
Brytanii krajowy organ antymonopolowy był upoważniony do stosowania prawa wspólnotowego
w ograniczonym zakresie i w praktyce nie stosował tych przepisów – Kingston..., s. 342.
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su nakładającego taki obowiązek5). Obecnie z wspomnianego art. 35 wynika
wprost obowiązek wprowadzenia odpowiedniej regulacji do prawa krajowego,
a zatem przepis ten wywołuje bezpośrednie skutki w prawie wewnętrznym
państw członkowskich.6
Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku art. 15 rozporządzenia
Nr 1/2003, który dotyczy współpracy Komisji z sądami krajowymi. Przewidziane tu formy współdziałania (np. uprawnienie Komisji do przedstawiania ustnie
swojego stanowiska) będą z pewnością wymagały wprowadzenia stosownych
zmian w przepisach dotyczących trybu postępowania przed sądami krajowymi
w większości państw członkowskich. Mamy tu zatem do czynienia z przepisem
rozporządzenia, który wprost nie nakłada obowiązku implementacji, tym niemniej
jego pełne stosowanie bez dokonania stosownych zmian we wspomnianych regulacjach krajowych może się okazać bardzo utrudnione.
Mając na względzie przywołane wyżej przepisy, widać, że normy zawarte
w akcie tej samej rangi (w tym przypadku w rozporządzeniu) mogą wywoływać
różne skutki w prawie wewnętrznym państw członkowskich. Równocześnie
jednak mają one jedną istotną cechę wspólną – charakter wiążący w stosunku
do ich adresatów, co oznacza, że nie można ich zlekceważyć bez narażenia
się na zarzut i związaną z nim odpowiedzialność za naruszenie prawa wspólnotowego.

5

6

W systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17 nie było w pełni jasne, czy
odrębne upoważnienie w prawie krajowym do stosowania europejskich reguł konkurencji jest
potrzebne, czy nie. Pojawiały się poglądy, że uprawnienie takie wynika wprost z art. 84 TWE
i art. 23 (9) ust. 3 rozporządzenia Nr 17. Komisja prezentowała stanowisko przeciwne. Prawo
wewnętrzne np. Danii i Finlandii nie zawierało takiego upoważnienia, co uzasadniano tym, że
krajowe regulacje antymonopolowe dokładnie odpowiadają prawu europejskiemu, a wykładnia prawa krajowego powołuje się często na decyzje Komisji i wyroki ETS. Ostatecznie jednak
stanowisko Komisji wydawało się o tyle zasadne, że w braku wyraźnego upoważnienia sądy
krajowe zawsze mogły zakwestionować kompetencje krajowych organów antymonopolowych do
stosowania przepisów TWE – Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw...,
s. 313.
Prawo wspólnotowe nie determinuje jednak, jaki organ lub ewentualnie organ spełniający
jakie cechy powinien być wskazany jako właściwy do stosowania wspólnotowego prawa
konkurencji. Decyzja w tym zakresie należy do prawodawców krajowych w poszczególnych
państwach członkowskich.
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3. Podrzędność prawa krajowego
W niniejszym opracowaniu wielokrotnie już wspominano o wypracowanej przez
orzecznictwo ETS zasadzie nadrzędności prawa wspólnotowego w stosunku do
każdego aktu prawa krajowego.7 W dotychczasowym systemie ta generalna
zasada odnoszona była także do prawa konkurencji jako jednej z dziedzin prawa
wspólnotowego. Na podstawie tak ustalonej reguły generalnej dokonywano
wykładni i rozdzielania zakresów stosowania prawa wspólnotowego i krajowego
w poszczególnych przypadkach, ilekroć zaistniała po temu potrzeba. Obecny
system – jak się wydaje – nie pozostawia tu wiele miejsca na niedomówienia
i interpretacje. Przepis art. 3 rozporządzenia Nr 1/2003 precyzyjnie określa
relacje pomiędzy krajowym i wspólnotowym prawem konkurencji, uznając jednoznacznie nadrzędność tego ostatniego w szerokim zakresie, determinującym
treść krajowego prawa antymonopolowego. Reguły zawarte w tym przepisie
zostały omówione w innym miejscu.8 Wypada przypomnieć tylko, art. 3 ust.
2 wprowadza de facto pełną harmonizację krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących porozumień ograniczających konkurencję. Stanowi bowiem,
że stosowanie prawa krajowego w tym zakresie nie może prowadzić do zakazania porozumienia o wymiarze wspólnotowym, które nie jest bezwzględnie
zakazane przez art. 81 ust. 1 TWE.9 W przypadku naruszeń konkurencji
o charakterze jednostronnym harmonizacja nie idzie tak daleko – dopuszczalne
jest stosowanie surowszych niż wspólnotowe przepisów w tym zakresie (ale
już łagodniejszych – nie).
Takie brzmienie wspomnianego przepisu rozporządzenia, jak już wspomniano,
determinuje treść krajowego prawa antymonopolowego, wprawdzie w różnym
stopniu w stosunku do poszczególnych rodzajów naruszeń, ale bez możliwości
negocjowania zakresu harmonizacji. Należy chyba przyjąć, że reguły tu zawarte
nie muszą bezwzględnie pociągnąć za sobą zmian w porządkach prawnych państw
członkowskich, które nie spełniają ustalonych tu standardów. Ważne jest bowiem,
zgodnie z brzmieniem odnośnego przepisu, stosowanie prawa. Jeżeli zatem
w konkretnej sprawie wyszedłby na jaw brak harmonizacji norm w omawianym
zakresie, można wprost zastosować zawartą tu regułę prawa wspólnotowego
i w ten sposób uniknąć zarzutu naruszenia prawa wspólnotowego.
7
8
9

Patrz: rozdział VII pkt 3.
Patrz: rozdział IX pkt 4.
Ponieważ w ogóle nie narusza zakazu z art. 81 ust. 1 TWE, spełnia przesłanki wyłączenia z art.
81 ust. 3 albo jest objęte rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych.
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Autorzy projektu rozporządzenia przekonywali, że przyjęcie takich reguł daje pewną gwarancję bezpieczeństwa prawnego i równości wobec prawa przedsiębiorców
w nowym systemie wielu organów stosujących wspólnotowe prawo konkurencji,
ponieważ przedsiębiorcy ci – przynajmniej w zakresie zawierania porozumień
– będą mieli pewność, że dostosowanie się do standardów określonych w art.
81 TWE pozwoli im uniknąć ewentualnej odpowiedzialności (oczywiście w granicach Wspólnoty) za naruszenie jakiegokolwiek, potencjalnie surowszego prawa
krajowego w tym zakresie.10
Podsumowując ten wątek, można stwierdzić, że art. 3 ust. 2 rozporządzenia Nr
1/2003 prowadzi do harmonizacji materialnych norm krajowego prawa ochrony
konkurencji z regułami art. 81 i 82 TWE.11
Jednak przepis art. 3 rozporządzenia wywiera wpływ nie tylko na treść, lecz także na zakres stosowania prawa. W art. 3 ust. 1 nakazano bowiem podmiotom
krajowym (krajowym organom antymonopolowym i sądom krajowym) badanie
z urzędu przy podejmowaniu postępowań na podstawie prawa wewnętrznego,
czy w danym przypadku nie są spełnione również przesłanki naruszenia art. 81
lub 82 TWE i obligatoryjne wszczynanie postępowań w przypadku podejrzenia
takiego naruszenia. Kluczowym zagadnieniem dla oceny sytuacji jest sprawdzenie, czy dana praktyka ograniczająca konkurencję spełnia kryterium wpływu na
handel między państwami członkowskimi. Przesłanki pozwalające dokonać oceny
w tym zakresie opisano w przedstawionym wcześniej12 Obwieszczeniu dotyczącym
wpływu na handel, które zawiera stosunkowo szeroką interpretację tego pojęcia.
Taka interpretacja będzie prowadziła z pewnością do objęcia zakresem prawa
wspólnotowego większej ilości postępowań prowadzonych przez organy krajowe
i w konsekwencji – do zmniejszenia liczby przypadków, gdzie prawo krajowe będzie jednym punktem odniesienia przy dokonywaniu oceny antykonkurencyjnych
10 Przyjęty tu model jest alternatywą dla pierwotnej propozycji Komisji, która wprowadzała
zasadę wyłącznego stosowania wspólnotowego prawa konkurencji do porozumień i przejawów nadużycia pozycji dominującej, które mogą mieć wpływ na handel między państwami
członkowskimi – patrz: rozdział IX pkt 4.
11 Jednym z przykładów tej harmonizacji jest choćby podjęta przez wiele państw członkowskich
UE (mających przepisy zharmonizowane z obecnym wspólnotowym systemem ochrony
konkurencji) inicjatywa rezygnowania z systemu uprzedniej kontroli porozumień (ich notyfikacji) w wewnętrznych porządkach prawnych. Równocześnie jednak utrzymuje się systemy uprzedniej notyfikacji porozumień w takich państwach, jak: Belgia, Dania, Hiszpania,
Portugalia, Łotwa, Estonia.
12 Patrz: rozdział IX pkt 7.
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praktyk przedsiębiorców. Mimo wydania wspomnianego Obwieszczenia, kryterium wpływu na handel ma charakter nieostry i nie do końca definiowalny, co
oznacza, że w przypadkach granicznych mogą powstawać spory co do tego, czy
przesłanka ta jest spełniona. Byłyby one de facto sporami o zakres stosowania
krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji.13
Przyjęcie przepisu tej treści jak art. 3 ust. 1 nie pozostawia podmiotom krajowym
wyboru, sprzęgając ze sobą mechanizm uruchamiający krajowe postępowanie
antymonopolowe z analogicznym postępowaniem, które powinno być prowadzone
na podstawie prawa wspólnotowego. Skutek jest taki, że organ krajowy prowadzi
równolegle postępowania w stosunku do tego samego naruszenia konkurencji,
dokonując kwalifikacji zarzucanego czynu zarówno z punktu widzenia prawa
wspólnotowego, jak i przez pryzmat – podobnych często, ale przecież nie tożsamych – norm wewnętrznych. Jest to niewątpliwa komplikacja, na którą jednak
zgodziły się państwa członkowskie za cenę zachowania możliwości stosowania
wewnętrznego prawa konkurencji do wszelkich naruszeń konkurencji występujących na terytorium objętym ich jurysdykcją.14

4. Decentralizacja pod nadzorem
Wprowadzana rozporządzeniem Nr 1/2003 reforma wspólnotowego prawa konkurencji jest uzasadniana potrzebą zdecentralizowania uprawnień do stosowania
wspólnotowego prawa konkurencji w pełnym zakresie. Decentralizacja ta polega na przeniesieniu dotychczas wyłącznej kompetencji Komisji Europejskiej do
stosowania art. 81 ust. 3 TWE na krajowe organy ochrony konkurencji i sądy
krajowe. Mimo jednak podkreślania wzajemnej niezależności wszystkich organów
uprawnionych do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, a także zasad
13

14

Niewątpliwie w zreformowanym systemie stosowania wspólnotowego prawa konkurencji
zakres niezależności państw członkowskich w ustalaniu polityki ochrony konkurencji zostanie
istotnie ograniczony do spraw, które nie podlegają pod jurysdykcję prawa wspólnotowego
– Bergeron..., s. 533.
Trzeba tu przypomnieć, że pierwotna propozycja Komisji zakładała wyłączność stosowania
prawa wspólnotowego w przypadku naruszeń konkurencji spełniających kryterium wpływu
na handel. Uważano, że taka zmiana pozwoliłaby uniknąć komplikacji związanych z ustalaniem zakresu stosowania poszczególnych przepisów w przypadku równoległego stosowania
prawa krajowego i wspólnotowego. Problemy takie powstawały w funkcjonującym dotychczas systemie, a próbą ich rozwiązania było wypracowanie przez orzecznictwo ETS zasady
prymatu prawa wspólnotowego – Paulis..., s. 20.
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równości, szacunku i solidarności, które powinny stanowić fundament współpracy
między nimi, z przepisów rozporządzenia wynika jednoznacznie, że w tym zdecentralizowanym systemie wiodącą rolę będzie nadal odgrywać Komisja Europejska.15
Pozostałe podmioty stosujące prawo wspólnotowe w omawianym zakresie będą
związane jej dotychczasowym, a nawet przyszłym orzecznictwem. Gwarancją tej
nadrzędnej roli Komisji Europejskiej w procesie stosowania art. 81 i 82 TWE są
przede wszystkim przepisy art. 11 i 16 rozporządzenia Nr 1/2003.
Obowiązek informowania Komisji przez krajowe organy antymonopolowe
o wszczęciu postępowania na podstawie prawa wspólnotowego (art. 11 ust.
3) oraz przedstawiania do oceny Komisji projektów decyzji dotyczących naruszeń prawa wspólnotowego (art. 11 ust. 4) wraz z kompetencją Komisji
do przejęcia do własnej właściwości każdej sprawy (nawet rozpatrywanej już
przez organ krajowy) dotyczącej stosowania art. 81 i 82 TWE (art. 11 ust. 6),
umożliwiają Komisji sprawowanie faktycznej kontroli (a nawet nadzoru) nad
działalnością orzeczniczą krajowych organów antymonopolowych. Wprowadzenie takiego systemu uzasadniono potrzebą koordynacji w stosowaniu prawa
wspólnotowego przez liczne uprawnione do tego organy w celu uniknięcia rozbieżności w ich orzecznictwie.16 To ostatnie z pewnością nie służyłoby realizacji
zasady równości wobec prawa i bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców
– adresatów norm antymonopolowych. Z drugiej jednak strony scentralizowanie
uprawnień „nadzorczych” w rękach Komisji ogranicza niezależność i swobodę
orzeczniczą organów krajowych, które w tym przypadku będą związane nie
tylko utrwalonym dotychczasowym orzecznictwem organów wspólnotowych,
15 Już na etapie prezentowania projektu rozporządzenia wskazywano, że postulat decentralizacji uprawnień do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji na rzecz organów krajowych to raczej slogan reklamowy niż rzeczywistość wynikająca z proponowanych zapisów. Podkreślano brak zamiaru decentralizacji odpowiedzialności, a jedynie chęć pozbycia
się nawału spraw przez Komisję Europejską, która chce włączenia organów krajowych
w stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji, ale już kreowanie wspólnotowej polityki w tej dziedzinie zachowuje do własnej wyłącznej kompetencji – Kingston..., s. 344.
Podobne stanowisko – Bergeron..., s. 531.
16 Jeżeli jednak chodzi o zagrożenie rozbieżnością w orzecznictwie w literaturze pojawia się pogląd,
że np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy do czynienia z wielością i różnorodnością organów stosujących prawo konkurencji, przyczyniło się to do wzmocnienia tego systemu. Wielość
organów orzekających prowadzi bowiem do stałej i przejrzystej ewolucji danej dziedziny prawa.
W konsekwencji – przy założeniu, że istnieją pewne reguły podstawowe systemu wspólne dla
wszystkich – takie stosowanie prawa konkurencji służy procesowi konwergencji (jednolitości
i spójności orzecznictwa różnych organów stosujących prawo) – K.J. O’Connor, Federalist Lessons
for International Antitrust Convergence, w: Antitrust Law Journal Nr 2/2002, s. 413.
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ale także wykładnią dokonywaną w czasie rzeczywistym – na potrzeby oceny
konkretnej rozpatrywanej aktualnie sprawy. Tymczasem Komisja Europejska
w żaden formalny sposób nie będzie związana dotychczasowym orzecznictwem
organów krajowych nawet, jeżeli chodzi o decyzje organów krajowych wydane
po uprzedniej konsultacji z Komisją (po wyczerpaniu procedury z art. 11 ust.
4 rozporządzenia Nr 1/2003).
Z kolei art. 16 rozporządzenia Nr 1/2003 zatytułowany Jednolite stosowanie
wspólnotowego prawa konkurencji przewiduje wprost, że krajowe organy
antymonopolowe i sądy krajowe nie mogą wydawać orzeczeń sprzecznych
z dotychczasowym orzecznictwem Komisji Europejskiej. O ile w przypadku
krajowych organów antymonopolowych reguła ta wydaje się być dopełnieniem systemu nadzoru nad ich orzecznictwem sprawowanego przez Komisję
na podstawie ww. art. 11, w odniesieniu do sądów krajowych – ze względu
na pozycję i rangę sądów w krajowym systemie podziału władzy – sytuacja
wygląda nawet poważniej. Chodzi mianowicie o to, że niezawisłe z mocy konstytucji państw członkowskich sądy krajowe będą w swoim orzekaniu związane
decyzjami administracyjnymi Komisji i to nie tylko dotychczas wydanymi, ale
i tymi, które mogą zostać wydane w przyszłości w związku z postępowaniami
prowadzonymi przez Komisję.
Przepis art. 16 ust. 1 jako element nadrzędnego prawa wspólnotowego ingeruje bezpośrednio w postępowanie prowadzone przez sąd krajowy na podstawie wewnętrznych przepisów określających tryb postępowania sądowego,
dając sądowi podstawę prawną do zawieszenia własnego postępowania, jeżeli
pozwoli to uniknąć wydania wyroku sprzecznego ze spodziewaną decyzją Komisji. Można zatem ocenić, że stosowanie przepisu art. 16 rozporządzenia Nr
1/2003 determinuje sposób stosowania prawa wspólnotowego przez podmioty
krajowe, ograniczając zakres ich swobody orzeczniczej poprzez zobligowanie
ich do uwzględniania we własnym orzecznictwie ustaleń poczynionych przez
Komisję.
Wskazane wyżej instrumenty, za pomocą których Komisja Europejska może
wpływać na orzecznictwo podmiotów krajowych stosujących wspólnotowe prawo
konkurencji, uzasadniają, jak się wydaje, postawienie tezy, że reforma wspólnotowego prawa konkurencji ma niewiele wspólnego z decentralizacją kompetencji,
jeżeli chodzi o znaczenie, jakie nadaje się temu pojęciu w systemie prawa kra-
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jowego.17 Jeżeli o to chodzi, nie mamy tu co czynienia z decentralizacją (która
zakłada pełniejszą niezależność decyzyjną podmiotów, na rzecz których następuje
decentralizacja uprawnień), ale co najwyżej ze swego rodzaju dekoncentracją
uprawnień (rozproszeniem kompetencji pomiędzy organy różnego szczebla, jednak przy zachowaniu znacznego wpływu organów wyższego szczebla na treść
rozstrzygnięć wydawanych na niższym szczeblu18).
Te pojęcia z nauki krajowego prawa administracyjnego mogą jednak, jak się
wydaje, być tu przywoływane jedynie posiłkowo, ponieważ ze względu na charakter organów (Komisja jako organ wspólnotowy i organy krajowe działające na
podstawie prawa wewnętrznego) i naturę zachodzących między nimi stosunków
(podstawy współpracy określa prawo wspólnotowe, jednak zrealizowanie niektórych jej elementów nie jest możliwe bez zastosowania prawa wewnętrznego
państw członkowskich) proste ich przełożenie nie wydaje się możliwe. Nie mamy
tu bowiem do czynienia z systemem organów hierarchicznie podporządkowanych
z organizacyjnego punktu widzenia, a raczej z organami niezależnymi od siebie,
między którymi zachodzą jednak określone zależności wynikające z przyznanych
uprawnień i nałożonych obowiązków.19
17

Biernat..., s. 73. Zdaniem autora prawo wspólnotowe jest zasadniczo stosowane przez organy
państw członkowskich, tj. przez krajowe organy administracyjne i sądy, co – w świetle reguł
obowiązujących w prawie wspólnotowym – jest określane jako zdecentralizowane stosowanie
prawa wspólnotowego. Dla odmiany stosowanie prawa wspólnotowego w sposób scentralizowany (co nie zdarza się często) polega na tym, że akty administracyjne mające charakter
indywidualny wydawane są przez organy Wspólnoty. Dziedziną, w której w szerokim zakresie
wydawane są akty administracyjne (decyzje) Komisji Europejskiej, jest wspólnotowe prawo
konkurencji, w tym decyzje dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli łączeń
(koncentracji) przedsiębiorców oraz dopuszczalności pomocy publicznej. Inne dziedziny, gdzie
decyzje takie są wydawane, to m.in. wspólna polityka handlowa, polityka transportowa, a także
wewnętrzne sprawy aparatu administracyjnego Wspólnoty (w ramach tzw. wewnętrznego
wspólnotowego prawa administracyjnego) – Biernat..., s. 75-77.
18 Wskazywano, że zamiarem Komisji Europejskiej jest zachowanie „hierarchicznej” struktury
instytucjonalnej, w której zachowa ona pozycję organu odpowiedzialnego najwyższego szczebla
za sprawy o istotnym znaczeniu politycznym, prawnym lub gospodarczym, a organy krajowe
będą pełniły funkcje pomocnicze, rozpatrując sprawy o mniejszym ciężarze gatunkowym
– Kingston..., s. 344.
19 W relacjach między organami Wspólnoty Europejskiej a państwami członkowskimi (ich organami) nadal dominują elementy kontroli i nadzoru ze strony organów wspólnotowych
(a zwłaszcza Komisji Europejskiej). Kompetencje w tym zakresie służą zapewnieniu efektywnego stosowania prawa wspólnotowego. Liczne powiązania nadzoru i współpracy (hierarchii
i kooperacji) stanowią element charakterystyczny funkcjonowania prawa wspólnotowego, co
może czasem powodować problemy interpretacyjne – Biernat..., s. 105.
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5. Przenikanie się procedur
Jak już wcześniej wspominano, rozporządzenie Nr 1/2003, oprócz ustalenia podziału uprawnień i obowiązków w zakresie stosowania art. 81 i 82 TWE pomiędzy
organy krajowe i Komisję Europejską, ustala w podstawowym zakresie20 reguły
postępowania antymonopolowego prowadzonego przez tę ostatnią. Określono tu podstawowe uprawnienia Komisji w związku z dochodzeniami w sprawie
naruszeń wspólnotowego prawa konkurencji, takie jak żądanie informacji od
przedsiębiorców i innych zaangażowanych podmiotów, przeprowadzanie kontroli,
wydawanie decyzji czy nakładanie kar za naruszenia. Przyjmuje się, że, co do
zasady, Komisja działa, stosując wyłącznie przepisy rozporządzenia, a organy
krajowe, stosując art. 81 i 82 TWE, działają w trybie określonym w przepisach
wewnętrznych.21 W rzeczywistości jednak sytuacja jest nieco bardziej złożona,
ponieważ w wielu przypadkach procedury wspólnotowa i krajowa przenikają
się i uzupełniają. Jest to szczególnie widoczne w przypadku postępowań prowadzonych przez organy krajowe w sprawie naruszeń traktatowych przepisów
dotyczących ochrony konkurencji. Przykładem może być art. 2 rozporządzenia
Nr 1/2003, który ustanawia reguły rozkładu ciężaru dowodzenia w postępowaniach dotyczących naruszenia art. 81 i 82 TWE niezależnie od organu, który
prowadzi dane postępowanie. A zatem reguła ta dotyczy także postępowań
prowadzonych przez organy krajowe. Nawet, jeżeli w przypadku postępowań
prowadzonych przez nie równolegle w związku ze stosowaniem prawa krajowego obowiązują inne zasady rozkładu ciężaru dowodzenia, w postępowaniach
dotyczących prawa wspólnotowego obowiązuje ww. art. 2. Jest to zatem jeden
z przepisów rozporządzenia Nr 1/2003, który bezpośrednio ingeruje w prawo
wewnętrzne państw członkowskich, determinując określoną regułę proceduralną
w przypadku postępowań „wspólnotowych”.
Pewne podobieństwo można zauważyć w stosowaniu art. 13 rozporządzenia
Nr 1/2003, który daje organom krajowym dodatkową (w stosunku do wynikających z prawa krajowego), samoistną podstawę do zawieszenia postępowania
lub odrzucenia skargi w okolicznościach wskazanych w tym przepisie.

20 Kwestie szczegółowe zostały dookreślone w rozporządzeniu Komisji dotyczącym postępowań
prowadzonych przez Komisję na podstawie art. 81 i 82 TWE – patrz: rozdział VIII pkt 3.
21 Są to z reguły te same przepisy, które stanowią podstawę realizacji krajowego prawa konkurencji. Może się zdarzyć np., że organy krajowe mają większe niż Komisja możliwości kształtowania zachowań rynkowych przedsiębiorców – Europejskie prawo gospodarcze w działalności
przedsiębiorstw..., s. 312.
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Nieco inny charakter ma art. 5 rozporządzenia Nr 1/2003, który nie stanowi
wprawdzie bezpośredniej podstawy do podejmowania jakichkolwiek działań przez
organy krajowe, ale określa kompletny zestaw rodzajów decyzji, które mogą być
wydawane przez te organy w związku ze stosowaniem przez nie wspólnotowego
prawa konkurencji.22 Podstawy prawne do wydawania decyzji określa tu wprawdzie
prawo krajowe, które może, jak się wydaje, nie upoważniać organów krajowych
do wydawania każdego z rodzajów decyzji wymienionych w ww. art. 5, nie jest
jednak możliwe rozstrzygnięcie „wspólnotowej” sprawy antymonopolowej przez
organ krajowy poprzez wydanie decyzji innego typu niż określona w katalogu zawartym w tym przepisie.23 W ten sposób przepis art. 5 rozporządzenia
Nr 1/2003 w pewien sposób ogranicza prawodawcę krajowego przy ustaleniu
uprawnień decyzyjnych dla krajowego organu antymonopolowego stosującego
prawo wspólnotowe.
Kolejnym przykładem jest art. 12 rozporządzenia Nr 1/2003 dotyczący wymiany informacji pomiędzy członkami sieci na potrzeby stosowania wspólnotowego
prawa konkurencji. Przepis ten jednak dopuszcza wykorzystanie uzyskanych na
jego podstawie informacji na potrzeby postępowania prowadzonego w związku z naruszeniem wewnętrznego prawa konkurencji, o ile jednak spełnione są
pewne warunki: w tej samej sprawie równolegle prowadzone jest postępowanie
w związku z naruszeniem prawa wspólnotowego oraz wynik postępowania „krajowego” nie będzie odbiegał od rezultatu postępowania „wspólnotowego”.24 Takie
22 W literaturze spotyka się również inny pogląd na ten temat. Zdaniem T. Skocznego art. 5 rozporządzenia Nr 1/2003 przyznaje Prezesowi UOKiK jako organowi antymonopolowemu państwa
członkowskiego UE prawo do wydawania nie tylko decyzji stwierdzających naruszenie art. 81 i 82
TWE i nakazujących jego zaniechanie lub niestwierdzających takiego naruszenia czy decyzji nakładających kary pieniężne i grzywny w celu przymuszenia, ale także decyzji w sprawach środków
tymczasowych oraz decyzji akceptujących zobowiązania przedsiębiorców na podstawie art. 8 i 9
rozporządzenia Nr 1/2003 – T. Skoczny, Konsekwencje przyszłego systemu stosowania art. 81
i 82 TWE dla prawa i orzecznictwa w zakresie ochrony konkurencji w Polsce (cz. I) ..., s. 6.
23 Organy krajowe nie mają uprawnienia do wydawania decyzji podobnych do wydawanych
przez Komisję na podstawie art. 10 rozporządzenia Nr 1/2003. Podkreślenie tego było
zasadniczym powodem sformułowania art. 5 rozporządzenia Nr 1/2003 w obowiązującym
brzmieniu – Paulis..., s.19.
24 Dotychczas taka wymiana informacji nie była dopuszczalna, ponieważ z orzecznictwa ETS
(wyrok w sprawie Spanish Banks...) wynikało, że dowody zgromadzone w postępowaniu
prowadzonym przez Komisję nie mogą być wykorzystane przez krajowe organy antymonopolowe nawet w przypadku stosowania przez nie prawa wspólnotowego. Taka przeszkoda
w wymianie dowodów mogła być usunięta tylko w drodze zmiany prawa, co niniejszym
uczyniono – Temple Lang..., s. 6.
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sformułowanie warunków, od których zależy możliwość wykorzystania informacji
uzyskanych przez dany organ w szerszym zakresie (tj. również do rozstrzygania
w sprawie „krajowej”), wydaje się być czynnikiem sprzyjającym zbliżaniu krajowego
i wspólnotowego prawa konkurencji. Osiągnięcie bowiem podobnego rezultatu
obu postępowań wydaje się bardziej prawdopodobne w przypadku, gdy mamy
do czynienia ze stosowaniem podobnych norm. Równocześnie jednak można
spojrzeć na przepis ww. art. 12 jak na dodatkowe (w stosunku do wynikających
z krajowej ustawy antymonopolowej) źródło pozyskiwania informacji (dowodów)
do rozstrzygania spraw o zasięgu krajowym (nie mających wpływu na handel
między państwami członkowskimi).
Przepis art. 14 rozporządzenia Nr 1/2003 przewiduje możliwość opiniowania
przez Komitet Doradczy do spraw Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji
Dominujących sprawy związanej ze stosowaniem art. 81 i 82 TWE przez krajowy
organ antymonopolowy. Jest to nowa sytuacja, dotychczas obowiązujące przepisy
nie przewidywały bowiem takiej możliwości, aby sprawa rozpatrywana na szczeblu
krajowym stawała się przedmiotem dyskusji z udziałem Komisji i innych krajowych
organów antymonopolowych.25 Skorzystanie z takiej możliwości (z inicjatywy zainteresowanego organu lub Komisji) byłoby niewątpliwie związane z ingerencją
norm prawa wspólnotowego w prawo wewnętrzne państwa członkowskiego.
Wskazane wyżej przykłady pozwalają zauważyć, że krajowe przepisy proceduralne nie będą wystarczającą podstawą do prowadzenia przez krajowe organy
antymonopolowe postępowań w sprawie naruszenia art. 81 i 82 TWE, ponieważ
tryb ten uzupełniają przepisy rozporządzenia Nr 1/2003. Co więcej, przepisy
rozporządzenia Nr 1/2003 mogą znaleźć także zastosowanie w postępowaniach
prowadzonych w związku z naruszeniem krajowego prawa konkurencji (np. korzystanie z informacji uzyskanych na podstawie art. 12). Stosowanie przepisów
wspomnianego rozporządzenia stanie się zarówno uprawnieniem, jak i obowiązkiem organów krajowych we wszystkich państwach członkowskich. Pojawia się
pytanie, czy ustalenie takiego mechanizmu (w sytuacji znacznej harmonizacji norm
materialnych) jest krokiem w kierunku harmonizacji przepisów proceduralnych
zawartych w prawie wewnętrznym państw członkowskich.

25

Celem wprowadzenia takiego rozwiązania, podobnie jak innych ww., jest osiągnięcie maksymalnej zbieżności i przewidywalności rozstrzygnięć wszystkich członków Sieci.
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6. Podstawy współpracy
Jak już wspomniano tryb postępowań dotyczących naruszenia wspólnotowego
prawa konkurencji prowadzonych przez Komisję Europejską określa prawo wspólnotowe (rozporządzenie Rady Nr 1/2003 i wykonawcze w stosunku do niego
rozporządzenie Komisji dotyczące postępowań prowadzonych przez Komisję na
podstawie art. 81 i 82 TWE). Jednak i ta regulacja nie jest w pełni kompletna,
ponieważ w pewnych sytuacjach skuteczne stosowanie prawa wspólnotowego nie
jest możliwe bez wykorzystania instrumentów wynikających z prawa krajowego.
Chodzi tu przede wszystkim o sytuację, kiedy Komisja, przeprowadzając kontrolę
u przedsiębiorców na podstawie rozporządzenia wspólnotowego, napotyka na
ich opór (brak zgody na tę kontrolę).26 Komisja nie dysponuje uprawnieniami
do zastosowania środków przymusu, co oznacza, że dalsze prowadzenie kontroli
stałoby się niemożliwe bez udzielenia pomocy w tym zakresie przez państwo
członkowskie. W związku z tym rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie
obowiązek udzielenia pomocy Komisji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
przez nią kontroli. Dotyczy to zarówno wspomnianego przełamania oporu przedsiębiorcy, jak i uzyskania zgody sądu w tym zakresie, jeżeli jest ona wymagana
przez prawo krajowe. Udzielanie pomocy Komisji nie oznacza, że w dalszym ciągu
postępowanie będzie toczyło się na podstawie prawa krajowego. Przeciwnie,
podstawą postępowania jest rozporządzenie wspólnotowe; prawo krajowe ma tu
charakter w pewnym sensie posiłkowy, ma jedynie zapewnić możliwość pełnego
i niezakłóconego wykonywania przez Komisję jej uprawnień wynikających z prawa
wspólnotowego. Oznacza to, że, jeżeli w prawie krajowym nie przewidziano dotychczas instrumentów pozwalających na osiągnięcie wspomnianego wyżej celu,
z rozporządzenia wynika obowiązek dokonania w tym zakresie stosowych zmian
w prawie wewnętrznym.
Wzajemne uzupełniane się procedur krajowej i wspólnotowej odbywa się jednak
na różnych zasadach, jeżeli chodzi o postępowania prowadzone przez Komisję
i przez organy krajowe. O ile bowiem te ostatnie, postępując zgodnie z trybem
przewidzianym w prawie wewnętrznym, gdy zajdą właściwe po temu okoliczności,
samodzielnie stosują odpowiednie przepisy rozporządzenia wspólnotowego, to Komisja Europejska – w razie konieczności uruchomienia instrumentów wynikających
z prawa wewnętrznego w trakcie swojego postępowania – zwraca się o pomoc do
właściwych organów krajowych, które są na mocy prawa wspólnotowego zobowiązane do udzielenia jej takiej pomocy (przedsięwzięcia określonych działań).
26

Jest to sytuacja przewidziana w art. 20 ust. 6 rozporządzenia Nr 1/2003.
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Rozporządzenie Nr 1/2003 przewiduje samoistną, nie występującą w obowiązującym dotychczas systemie, podstawę do współpracy horyzontalnej pomiędzy
organami ochrony konkurencji z różnych państw członkowskich.27 Na podstawie
art. 22 ust. 1 tego rozporządzenia każdy organ krajowy może (choć nie jest do
tego zobowiązany) na podstawie własnych przepisów proceduralnych przeprowadzić kontrolę lub inny (dopuszczony prawem wewnętrznym) środek dowodowy
na prośbę analogicznego organu z innego państwa członkowskiego. Uruchomienie tego instrumentu prowadzi – z punktu widzenia organu zwracającego
się o pomoc – do wykorzystania przez właściwy organ krajowy w prowadzonym
przez niego postępowaniu dowodów zebranych przez organ innego państwa
w trybie określonym w jego prawie wewnętrznym. Jest to zatem kolejny (obok
art. 12 rozporządzenia Nr 1/2003) instrument rozszerzający zakres dowodów,
które mogą być wykorzystywane w postępowaniu w sprawie naruszenia prawa
wspólnotowego prowadzonym przez organ krajowy.
Równocześnie jednak organ przeprowadzający kontrolę (lub inny środek dowodowy) na prośbę organu z innego państwa lub Komisji (w przypadku wniosku ze
strony Komisji organ krajowy nie może odmówić przeprowadzenia takiej kontroli,
co wynika z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Nr 1/2003) podejmuje czynności dochodzeniowe na podstawie własnego prawa wewnętrznego bez intencji wykorzystania wyników poczynionych ustaleń dla prowadzonych przez siebie postępowań.
Można zatem powiedzieć, że również tu mamy do czynienia w pewnym sensie
z posiłkowym stosowaniem określonego prawa krajowego do celów implementacji
art. 81 lub 82 TWE przez Komisję lub inny krajowy organ antymonopolowy, który
aktualnie prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia tych norm.

7. Inne uwagi
Przedstawione wyżej zastrzeżenia i uwagi co do wpływu rozporządzenia Nr 1/2003
na prawo wewnętrzne państw członkowskich mają charakter teoretyczny i są oparte
27

Akty administracyjne i inne rozstrzygnięcia w obrębie Wspólnoty są często wynikiem współdziałania różnych organów. Zjawisko współdziałania między organami administracyjnymi jest
znane w prawie administracyjnym poszczególnych państw, ale w skali całej Wspólnoty zyskuje
całkiem nowy charakter. Wyróżnia się tu współdziałanie pionowe (między organami wspólnotowymi a organami krajowymi) oraz współdziałanie poziome (między organami administracyjnymi różnych państw członkowskich). Obowiązek współdziałania wynika zarówno wprost
z przepisów Traktatu (art.10, art. 284 TWE), jak i innych aktów – rozporządzeń i dyrektyw
– Biernat..., s. 97-98.
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na analizie poszczególnych przepisów rozporządzenia. Nie można jednak zapominać,
że choć rozporządzenie Nr 1/2003 stanowi centralny punkt reformy wspólnotowego
prawa konkurencji, nie jest ono jednak jej jedynym elementem. Świadomość skutków
i konsekwencji reformy dla prawa wewnętrznego państw członkowskich byłaby niepełna (a nawet zafałszowana) bez uwzględnienia pozostałych jej elementów. Zalicza się
do nich przede wszystkim wspominane już28 Wspólne Oświadczenie Rady i Komisji
zawierające ustalenia co do dalszych kierunków implementacji rozporządzenia oraz
przyjęty przez Komisję tzw. pakiet modernizacyjny (modernisation package), w skład
którego wchodzi rozporządzenie Komisji dotyczące określonych procedur stosowanych przez Komisję na podstawie art. 81 i 82 TWE oraz sześć obwieszczeń Komisji,
dotyczących: współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi, współpracy
z sądami krajowymi, interpretacji kryterium wpływu na handel, interpretacji art. 81
ust. 3 TWE, wydawania opinii oraz rozpatrywania skarg.29 Spośród tych dokumentów
jednym z najważniejszych jest niewątpliwie Obwieszczenie Komisji dotyczące współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji30 oraz Obwieszczenie dotyczące
wpływu na handel. Treści wynikające z tych obwieszczeń mają bowiem bezpośredni
wpływ na sposób stosowania prawa wspólnotowego (a w konsekwencji także w wielu
przypadkach prawa krajowego) przez organy ochrony konkurencji państw członkowskich. Z Obwieszczeń wynikają bowiem często reguły i zasady współpracy, które nie
znajdują bezpośredniego oparcia w przepisach rozporządzenia. Z formalnoprawnego
punktu widzenia Obwieszczenia Komisji nie mają mocy wiążącej kogokolwiek innego
poza nią samą, równocześnie jednak ze względu na wagę problemu – przekazanie
przedsiębiorcom jasnego komunikatu, że oto mamy do czynienia ze współdziałającą
Siecią organów stosujących wspólnotowe prawo konkurencji – poszukiwano rozwiązań, które pozwoliłyby pokonać tę trudność. Jeżeli chodzi o Obwieszczenie dotyczące
ECN podstawowy problem dotyczy rozdziału zapewniającego ochronę programów
leniency.31 Przewidziane tu zasady ograniczające możliwość wszczynania postępowań
w związku z informacjami dostarczonymi do Sieci przez przedsiębiorcę wnioskującego o leniency (na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Nr 1/2003), a także
wyłączające możliwość wymiany informacji (na podstawie art. 12 rozporządzenia Nr
1/2003) uzyskanych od takiego przedsiębiorcy bez wcześniejszej jego zgody (poza
wyjątkami określonymi w tym Obwieszczeniu), oznaczają de facto ograniczenie
uprawnień wynikających wprost z rozporządzenia.
28
29
30
31

Patrz: rozdział IX pkt 5.1.
Patrz: rozdział VIII pkt 3.
Obwieszczenie dotyczące ECN, patrz: rozdział IX pkt 5.
Wspominano o tym wcześniej, patrz: rozdział IX pkt 5.8.
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Równocześnie jednak Obwieszczenia Komisji ustalają zasady obowiązujące jedynie
Komisję. W związku z tym zamiarem tej ostatniej było znalezienie rozwiązania
pozwalającego na związanie regułami współpracy określonymi w Obwieszczeniu
dotyczącym ECN krajowych organów antymonopolowych z wszystkich państw
członkowskich UE. W tym celu zaproponowano podpisanie przez nie Oświadczenia
w sprawie Obwieszczenia Komisji dotyczącego ECN.32 Ta „nowatorska” konstrukcja prawna budziła od samego początku poważne wątpliwości co do charakteru
i mocy prawnie wiążącej tego dokumentu w systemach prawa wewnętrznego
poszczególnych państw członkowskich.
Z pewnością moc prawna tego dokumentu nie może być większa niż w przypadku
Obwieszczenia, którego on dotyczy. Oświadczenie to może zatem tworzyć tzw.
uprawnione oczekiwania (legitimate expectations) po stronie przedsiębiorców
– adresatów norm antymonopolowych, co do tego, że organy, które je podpisały, będą postępować według ustalonych w nim zasad. W rzeczywistości jednak
wiele w tym zakresie będzie zależało od rozwiązań przyjętych w systemach prawa
wewnętrznego poszczególnych państw.33
Przyjęcie rozporządzenia Nr 1/2003 w jego obecnym brzmieniu było swego rodzaju kompromisem między Komisją a państwami członkowskimi reprezentowanymi
w Radzie. Rozporządzenie, jak już wspomniano,34 daje znaczną przewagę Komisji
w stosunku do orzecznictwa krajowych organów antymonopolowych. Jednym
z założeń reformy była decentralizacja kompetencji do stosowania art. 81 i 82
TWE i cel ten – przynajmniej z punktu widzenia Komisji – zostanie osiągnięty.35
Komisja pozbyła się uciążliwego obowiązku rozpatrywania notyfikacji porozumień
oraz wydawania decyzji o wyłączeniach indywidualnych i przekazuje część swoich
uprawnień do stosowania ww. przepisów Traktatu na rzecz organów krajowych,
zachowując równocześnie duży wpływ na ich orzecznictwo. W konsekwencji moż32 Na ten temat także w rozdziale IX pkt 5.9.
33 O rozwiązaniu przyjętym w prawie polskim w tym zakresie jest mowa w rozdziale XII
pkt 3.
34 W niniejszym rozdziale pkt 4.
35 W literaturze pojawia się pogląd, że decentralizacja stosowania wspólnotowego prawa
konkurencji jest teraz w ogóle możliwa, ponieważ w ostatnich latach zmieniła się sytuacja
– większość państw członkowskich ma skuteczne organy ochrony konkurencji oraz wewnętrzne prawo antymonopolowe podobne do reguł wspólnotowych. W tej sytuacji – zgodnie
z zasadą subsydiarności (która stanowi, że sprawy powinny być załatwiane na szczeblu
możliwe najbliższym obywatelom, który jest w stanie załatwić je efektywnie) – uzasadnione
jest przeprowadzenie decentralizacji kompetencji – Temple Lang..., s. 3.
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na powiedzieć, że zreformowany system ochrony konkurencji odciąża Komisję
i równocześnie daje jej większą kontrolę nad orzecznictwem organów i sądów
krajowych.36 Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Nr 1/2003 wymuszają harmonizację materialnych przepisów dotyczących ochrony konkurencji zawartych
w prawie wewnętrznym państw członkowskich z regułami wspólnotowymi, a także, jak się wdaje, stanowią krok w kierunku przyszłej harmonizacji przepisów
proceduralnych.37
Ustalone w ww. rozporządzeniu i dokumentach mu towarzyszących ścisłe reguły
współpracy stanowią dodatkową inspirację do ujednolicania rozwiązań zawartych
w systemach krajowych. Można bowiem przypuszczać, że stopniowe zbliżanie
się regulacji krajowych do wspólnotowego prawa konkurencji będzie obejmowało
prawo krajowe w pełnym zakresie (a nie tylko w przypadkach, gdy równolegle
z krajowym stosowane jest wspólnotowe prawo konkurencji). Byłaby to zatem
tzw. europeizacja krajowego prawa administracyjnego w omawianym tu zakresie
ochrony konkurencji.38

36

Pojawiały się nawet zarzuty, że może to prowadzić do ograniczenia niezależności i odpowiedzialności krajowych organów antymonopolowych za prowadzone przez nie sprawy, przez co staną
się one organami dochodzeniowymi działającymi pod nadzorem Komisji. W związku z tym, jako
alternatywę przedstawiano system zdecentralizowanego stosowania prawa antymonopolowego
funkcjonujący w Niemczech, gdzie jednolitość orzecznictwa urzędu federalnego i urzędów
kartelowych z poszczególnych landów jest zapewniona poprzez to, że odwołania od decyzji
tych organów rozpatrywane są przez dwie instancje apelacyjne (nie zaś przez uprawnienie
urzędu federalnego do przejmowania spraw z landów) – Hossenfelder..., s. 38-39.
Z drugiej jednak strony rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Nr 1/2003 mogą wpływać
na wzmocnienie pozycji poszczególnych krajowych organów antymonopolowych (np. poprzez przyznanie im określonych uprawnień, czy przepisy wymuszające dokonanie zmian
w procedurach krajowych pozwalających na skuteczniejsze stosownie prawa) – Temple
Lang..., s. 5.
37 Już obecnie osiągnięto znaczny stopień harmonizacji materialnych przepisów w zakresie
ochrony konkurencji, nie wprowadzono jednak harmonizacji w zakresie norm proceduralnych, przepisów dotyczących nakładania kar oraz w zakresie cywilnoprawnych konsekwencji
naruszeń prawa antymonopolowego. Oczekuje się jednak, że w dłuższym okresie czasu może
następować takie ujednolicanie – Temple Lang..., s. 20.
Podobnie: Paulis..., s. 18 („Jeszcze nie jesteśmy [Komisja] na etapie, żeby zaproponować
harmonizację krajowych procedur i krajowych sankcji”).
38 Europeizacja krajowego prawa administracyjnego oznacza, że prawo wspólnotowe wpływa na
treść prawa administracyjnego tworzonego w poszczególnych państwach należących do UE,
czyli państwach członkowskich. Jednak sama działalność administracyjna w tych państwach
prowadzona jest na podstawie prawa wewnętrznego tychże państw.
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Gdyby tak się nie stało, zaistniałby problem ze swego rodzaju dualizmem
norm, czy też sposobów stosowania prawa w obrębie wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich. Należałoby bowiem rozróżnić przypadki, kiedy prawo krajowe stosowane jest równolegle z art. 81 i 82 TWE (na
zasadach określonych w art. 3 rozporządzenia Nr 1/2003) oraz takie, gdy
postępowanie prowadzone jest w sprawie nie mającej wpływu na handel między państwami członkowskimi, a więc wyłącznie w oparciu o krajowe prawo
konkurencji. Sytuacja taka pozostawałaby w sprzeczności z elementarnym
poczuciem sprawiedliwości i zasadą równości wobec prawa; byłoby to także
nieracjonalne, ponieważ oznaczałoby, że na tym samym rynku (obejmującym
całość terytorium danego państwa członkowskiego lub nawet jego część) tych
samych przedsiębiorców obowiązują różne reguły w zależności od tego, jaki
wymiar mają stosowane przez nich praktyki antykonkurencyjne (krajowy czy
wspólnotowy). Jest to sytuacja podobna do istnienia rozbieżności między regułami wspólnotowymi i krajowymi, które również – w przypadku prowadzenia
równoległych postępowań – mają tych samych adresatów. Zagrożenie wydaje
się jednak tym większe, że o ile w tamtym przypadku mamy do czynienia
z rozbieżnością reguł należących do różnych systemów (prawo wewnętrzne
państw członkowskich i prawo wspólnotowe), w rozpatrywanym przypadku
ewentualny dualizm norm dotyczyłby tego samego systemu prawnego – prawa
krajowego.39
Sytuację tę trzeba odróżnić od przypadku, gdy normy prawa wspólnotowego stanowią bezpośrednie podstawy prawne dla prowadzenia działalności administracyjnej, np. do wydawania
aktów administracyjnych przez organy Wspólnoty Europejskiej albo przez organy państw
członkowskich. Tutaj bowiem mamy do czynienia z europejskim (wspólnotowym) prawem
administracyjnym – Biernat..., s. 72.
Szerzej europeizację prawa administracyjnego rozumie się jako poszukiwanie pewnego uniwersalnego systemu wartości charakterystycznych dla kultur europejskich. Tak pojmowana
europeizacja jest procesem rozciągniętym w czasie, który przebiega w rozmaitych obszarach
prawa i w różnych formach. Obejmuje ona: 1) recepcję prawa; 2) wpływ międzynarodowych
organizacji i ich aktów, które mają znaczenie dla narodowych porządków prawnych (np. udział
w Radzie Europy); 3) wpływ prawa wspólnotowego – M. Jaśkowska, Europeizacja prawa
administracyjnego, w: Państwo i Prawo Nr 11/1999, s. 18.
39 W doktrynie zauważa się tendencję, która wskazuje, że treść krajowego prawa administracyjnego jest w coraz większym stopniu wyznaczona przez prawo wspólnotowe. W tym przejawia
się wspomniana już europeizacja prawa administracyjnego państw członkowskich. Przyjmuje
się nawet, że stosowanie przez organy administracyjne „zeuropeizowanego” prawa krajowego
jest równoznaczne ze stosowaniem w pośredni sposób prawa wspólnotowego.
Wpływ prawa wspólnotowego o charakterze negatywnym na prawo krajowe przejawia się
tym, że z norm prawa wspólnotowego wynikają zakazy dla prawodawców państw członkow-
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Z drugiej jednak stron te „centralistyczne” rozwiązania być może pozwolą zapobiec temu, co stanowiło główny zarzut przeciwników wdrożenia nowego systemu
– zagrożeniu dla jednolitości orzecznictwa, a co za tym idzie złamaniu zasady
równości wobec prawa i obniżeniu standardów bezpieczeństwa prawnego dla
przedsiębiorców.40 Inną spodziewaną korzyścią z wdrożenia nowego systemu jest
rozszerzenie źródeł informacji i pozyskiwania dowodów przez krajowe organy antymonopolowe stosujące wspólnotowe prawo konkurencji. Dodatkowo wdrażana
reforma może przyczynić się także do rozwoju systemów wewnętrznego prawa
konkurencji państw członkowskich UE, które będą korzystać z bogatego dorobku
doktryny i orzecznictwa wypracowanego w tym zakresie na poziomie wspólnotowym. Można się także spodziewać, że postępująca integracja w omawianej
dziedzinie pozwoli Unii Europejskiej skuteczniej reprezentować swoje interesy
na międzynarodowych forach zajmujących się problematyką handlu i ochrony
konkurencji.41
Jednocześnie jednak pojawiają się pytania i wątpliwości. Jedną z istotniejszych
jest kwestia zakresu obowiązywania decyzji wydanych na podstawie art. 81 i 82
TWE przez krajowe organy antymonopolowe. Jak już wspomniano, co do zasady
akty administracyjne wydawane przez organy krajowe mają moc obowiązującą
w granicach terytorium objętego ich jurysdykcją (a więc we właściwych państwach
członkowskich).42 Równocześnie jednak sprawy dotyczące naruszeń konkurencji
skich dotyczące tworzenia lub utrzymywania w mocy norm prawa krajowego, które byłoby
niezgodne z prawem wspólnotowym.
Wpływ prawa wspólnotowego o charakterze pozytywnym na krajowe prawo administracyjne
polega natomiast na tym, że państwa członkowskie są obowiązane do wprowadzania do swoich porządków prawnych nowych rozwiązań, które mają na celu zharmonizowanie (zbliżenie)
prawa poszczególnych państw – Biernat..., s. 86-87.
40 Autorzy projektu reformy przekonywali, że ich celem było znalezienie właściwej równowagi
pomiędzy zapewnieniem możliwie największej swobody w stosowaniu wspólnotowego prawa
konkurencji krajowym organom antymonopolowym a zagwarantowaniem jednolitego stosowania tychże przepisów – Paulis..., s. 26.
41 Bergeron..., s. 530.
42 Jednak na podstawie prawa wspólnotowego albo „zeuropeizowanego” prawa krajowego
wydawane są również akty, których zasięg obowiązywania może obejmować terytorium kilku
państw członkowskich, a nawet całej Wspólnoty. Akty o takim zasięgu określa się jako transnacjonalne akty administracyjne.
Skuteczność aktów administracyjnych wydanych przez organ jednego państwa członkowskiego
także w innych państwach członkowskich wynika albo ze szczegółowych norm prawa wspólnotowego, albo z ukształtowanej w orzecznictwie ETS zasady uznawania (mutual recognition),
zgodnie z którą akty wydawane przez właściwe organy jednego państwa członkowskiego są
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mających wpływ na handel między państwami członkowskimi mają często charakter ponadgraniczny, co oznacza, że stosującymi praktyki mogą być przedsiębiorcy
pochodzący z różnych państw członkowskich.
Na tym tle pojawia się pytanie, czy w takim przypadku możliwe będzie w ogóle
położenie kresu danej praktyce antykonkurencyjnej poprzez wydanie (i egzekucję) decyzji wydanej przez jeden krajowy organ antymonopolowy, czy też
raczej konieczne będzie prowadzenie równoległych postępowań przez organy
z różnych państw albo załatwienie sprawy przez Komisję Europejską. Wydaje
się, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wiele bowiem zależy od
analizy konkretnej sytuacji, a w szczególności od konstrukcji systemów prawnych państw zainteresowanych danym postępowaniem. Można sobie wyobrazić
sytuację, w której sprawę taką rozstrzygnie jeden organ antymonopolowy, a w
decyzji kończącej postępowanie odniesie się do wszystkich sprawców praktyki
(adresatami decyzji będą również przedsiębiorcy mający siedziby w innym
państwie). Będzie to jednak możliwe dopiero w sytuacji, w której zarówno system prawny państwa prowadzącego postępowanie, jak i państwa, w którym
siedzibę ma sprawca praktyki, dopuszczają takie rozwiązanie, co może być
trudne do osiągnięcia. W każdym razie problem niewątpliwie istnieje i wymaga
dalszej pogłębionej analizy prawnej tym bardziej, że rozporządzenie Nr 1/2003
nie przesądza sprawy w żadnym kierunku.43 Może się okazać, że w niektórych
przypadkach jedynym wyjściem z impasu będzie prowadzenie równoległych
postępowań przez kilka zainteresowanych sprawą organów.
Analogiczny problem powstaje na tle np. kwestii związanych z karaniem za naruszenia wspólnotowego prawa konkurencji przez krajowe organy antymonopolo-

traktowane w pozostałych państwach członkowskich na równi z aktami wydanymi przez własne
organy – Biernat..., s. 98-99.
43 Na etapie przygotowywania projektu rozporządzenia nie zaproponowano, żeby decyzjom wydawanym przez krajowe organy antymonopolowe w związku ze stosowaniem wspólnotowego prawa
konkurencji nadać moc obowiązującą w całej Wspólnocie lub wprowadzić system wzajemnego
uznawania krajowych decyzji w innych państwach członkowskich (analogicznie do funkcjonującego
na podstawie Konwencji Brukselskiej systemu wzajemnego uznawania wyroków sądowych wydanych w sprawach cywilnych i gospodarczych). Uznano, że na tym etapie byłoby to przedwczesne,
choć nie jest wykluczone wprowadzenie takich zmian w przyszłości – Paulis..., s. 21.
Z kolei, zdaniem innej autorki, system równoległych kompetencji do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji nie może poprawnie funkcjonować bez wprowadzenia reguły
wzajemnego uznawania kompetencji pomiędzy wszystkimi organami stosującymi to prawo
– Hossenfelder..., s. 39.
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we;44 inne natomiast trudności powstają w jednolitym zdefiniowaniu pojęć, co
może mieć wpływ na przyszłe stosowanie rozporządzenia.45
Faktyczną skalę problemów i korzyści wynikających z nowego systemu poznamy
jednak dopiero w praktyce jego stosowania.

44

45

Problem w tym zakresie istniał również w dotychczasowym systemie. Mimo braku stosownych uregulowań w rozporządzeniu Nr 1/2003 trzeba tu pamiętać o zasadzie słuszności
wypracowanej w orzecznictwie ETS, zgodnie z którą organ nakładający sankcję za naruszenie
konkurencji powinien przy jej wymiarze uwzględnić kary, które już zostały wymierzone za to
naruszenie przez inne organy – Paulis..., s. 25.
Chodzi tu np. o pojęcia takie, jak: first formal investigative measure, the same case, sanctions of the similar kind. Trudności interpretacyjne wynikają z istniejących różnic w systemach
prawnych państw członkowskich.
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1. Przepisy o ochronie konkurencji – zakres zastosowania
W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie system polskiego prawa konkurencji. Kolejno zaprezentowane zostaną podstawowe uregulowania materialnego prawa konkurencji – ustawowe zakazy stosowania praktyk ograniczających
konkurencję, instytucje właściwe w sprawach ochrony konkurencji, sankcje za
naruszenia wspomnianych norm oraz reguły (tryb) postępowania w sprawach
ochrony konkurencji.
Jak już wspomniano we Wprowadzeniu do niniejszego opracowania, podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów,1 która obowiązuje od 1 kwietnia 2001
r. Określa ona podstawy prawne ochrony konkurencji przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców wywołującymi (faktyczne lub potencjalne)
skutki na terytorium Polski.2 Ustawa ta podzielona na VIII działów liczy ponad
120 artykułów, z których kwestii objętych przedmiotem niniejszego opracowania
dotyczą przede wszystkim dział II – Zakaz praktyk ograniczających konkurencję
oraz dział V – Postępowanie przed Prezesem Urzędu.3
Niezbędnym warunkiem uruchomienia trybu ochrony konkurencji przyjętego
w ustawie antymonopolowej jest zagrożenie interesu publicznego poprzez stosowanie określonych antykonkurencyjnych praktyk przez przedsiębiorców.4 Wy1 Ustawa antymonopolowa nie ma charakteru kompleksowego, co oznacza, że nie reguluje
ona całokształtu złożonej i wielowątkowej problematyki ochrony konkurencji. Znajdują się tu
jedynie reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorców – uczestników rynku. Przedmiotem
tej regulacji nie są natomiast zagadnienia dotyczące ochrony konkurencji przed działalnością
agend państwowych, która to działalność – mając na względzie realizację innych celów państwa
– może prowadzić do ograniczania czy zakłócania konkurencji na rynku, np. poprzez udzielanie
pomocy przedsiębiorcom ze środków publicznych – E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, s. 11-12.
2 Na temat ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów patrz także: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne..., s. 270; R. Janusz, M. Sachajko, T. Skoczny, Nowa ustawa
o ochronie konkurencji i konsumentów, w: Kwartalnik Prawa Publicznego Nr 3/2001, s. 175.
3 Prócz kwestii związanych z przeciwdziałaniem antykonkurencyjnym praktykom rynkowym przedsiębiorców zakres regulacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obejmuje także zagadnienia związane z antymonopolową kontrolą koncentracji przedsiębiorców oraz przeciwdziałanie
praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów (art. 1 ust. 2 ustawy).
4 Ustawa antymonopolowa należy bowiem do sfery prawa publicznego. W przypadku, gdy mamy
do czynienia z naruszeniem prywatnoprawnego interesu uczestników rynku, mogą znaleźć zastosowanie inne przepisy chroniące interesy indywidualne, np. przepisy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Kodeks cywilny – Modzelewska-Wąchal..., s. 13.
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nika to z art. 1 ust. 1 ustawy, który stanowi, że określa ona warunki rozwoju
i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony
interesów przedsiębiorców i konsumentów. W praktyce o zakresie zastosowania
przepisów ustawy antymonopolowej decyduje dokonywana przez orzecznictwo
wykładnia pojęcia interes publiczny.5 Jeżeli chodzi o tę kwestię w orzecznictwie
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej: Sąd Antymonopolowy) na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można zauważyć istotną ewolucję.6
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy antymonopolowej jej przepisy mają zastosowanie
m.in. do praktyk ograniczających konkurencję, jeżeli praktyki te wywołują lub mogą
wywołać skutki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to tzw. zasada eksterytorialności, która oznacza, że polskie prawo antymonopolowe stosuje się do wszelkich antykonkurencyjnych praktyk rynkowych stosowanych przez przedsiębiorców,
których rzeczywisty lub potencjalny skutek wystąpi na terytorium Polski. Nie ma
tu znaczenia siedziba przedsiębiorcy – w kraju czy też za granicą, ani też miejsce
podejmowania godzących w konkurencję praktyk.7 Ustawa o ochronie konkurencji
5

Co do zasady pojęcie interes publiczny jest tożsame z dobrem wspólnym. Pojęcie to wyznacza
pole dopuszczalnej działalności administracji publicznej, a na wcześniejszym etapie – pole
dopuszczalnej ingerencji ustawodawczej w stosunki społeczne i gospodarcze, prywatne życie
jednostki – H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Warszawa
1998, s. 95.
6 We wcześniejszych wyrokach (np. wyrok Sądu Antymonopolowego z 24.01.1991 r., XV Amr
8/90) uznawano, że naruszenie interesu publicznoprawnego zachodzi, gdy skutkami działań
sprzecznych z prawem antymonopolowym dotknięty jest szerszy krąg uczestników rynku lub
gdy działania te wywołują na rynku niekorzystne zjawiska. Nie stanowiło to przeszkody do
uznania za sprawy antymonopolowe spraw dotyczących działań skierowanych przeciwko interesom podmiotów indywidualnych, jeżeli było to związane z nadużywaniem przez przedsiębiorcę
pozycji dominującej na rynku.
Obecnie linia orzecznicza Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjmuje – za wyrokiem
Sądu Najwyższego z 29.05.2001 r. (I CKN 1217/98) – znacznie węższą interpretację pojęcia
interes publiczny, tym samym ograniczając zakres spraw, które mogą być rozstrzygane w trybie
ustawy antymonopolowej. Uznaje się, że za zagrożenie lub naruszenie konkurencji można uznać
jedynie praktyki, które dotyczą szerszego kręgu uczestników rynku niż podmiot indywidualny
lub grupa takich podmiotów. Indywidualne prawa podmiotowe mogą być dochodzone w postępowaniu sądowym. Ponadto jednostkowe działania przedsiębiorcy nie są objęte zakresem
pojęcia praktyka, gdyż pojęcie to zakłada wielość zachowań i ich powtarzalność w różnych
stanach faktycznych – Modzelewska-Wąchal ..., s. 13-14.
7 Zasięg eksterytorialny ma ustawodawstwo antymonopolowe wielu państw (np. Stany Zjednoczone, Niemcy), a także prawo konkurencji WE. Wynika z tego, że prawo takie może być
stosowane, gdy ograniczający konkurencję skutek praktyki występuje na terytorium państwa,
w którym obowiązuje dane ustawodawstwo antymonopolowe. Inną sprawą jest, na ile organy
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i konsumentów obejmuje także sytuacje, w których stosowane za granicą praktyki
monopolistyczne wywołujące skutki na terytorium Polski nie naruszają prawa państwa, w którym są stosowane. Równocześnie jednak polskie prawo antymonopolowe
nie będzie miało zastosowania do antykonkurencyjnych praktyk podejmowanych
na terytorium Polski, ale wywołujących skutki wyłącznie za granicą8.
Ustawa antymonopolowa nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej9. Regułą jest, że prawo
antymonopolowe nie kwestionuje istnienia i nie ingeruje w treść praw wyłącznych
(ochrony własności intelektualnej i przemysłowej),10 normy antymonopolowe natomiast znajdują zastosowanie do sposobu wykonywania tych praw (a zatem do takich
ograniczeń konkurencji, które nie znajdują uzasadnienia w prawach wyłącznych).11
Przepis art. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów to swoista norma
kolizyjna wskazująca, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do ograniczeń
konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw12 oraz do układów
zbiorowych pracy.13

8
9
10
11

12

13

antymonopolowe danego państwa są w stanie podejmować skuteczne działania w stosunku
do podmiotów mających siedziby poza jego terytorium. O zasadzie eksterytorialności także
w rozdziale I pkt 5.
W takim przypadku jednak może mieć zastosowanie ustawodawstwo antymonopolowe tego
obcego państwa. – S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz..., s. 48-49.
Art. 2 ust. 1 ustawy antymonopolowej; przyznanie ochrony praw wyłącznych wiąże się z określonymi korzyściami dla gospodarki.
Zakres ewentualnej ingerencji jest powiązany z zakresem ochrony tych praw ustalonym
w ustawach ustanawiających wspomniane prawa wyłączne.
Typy umów i inne praktyki określone w art. 2 ust. 2 ustawy antymonopolowej, w tym umowy
licencyjne mogą być oceniane z punktu widzenia ewentualnego naruszania prawa konkurencji
(forma porozumień ograniczających konkurencję lub przejaw nadużywania pozycji dominującej),
o ile przedsiębiorca podjął działania zmierzające do zachowania ich poufności, co oznacza, że
nie są one powszechnie znane i łatwo dostępne – Modzelewska-Wąchal..., s. 19-21.
Istnieją bowiem sytuacje, w których władza publiczna – mając na względzie polityczne
bądź gospodarcze interesy państwa – decyduje się przyjąć normy prawne ze swej istoty
godzące w reguły ochrony konkurencji (np. przypadki ustanowienia monopolu prawnego
czy kwestie związane z regulacją niektórych rynków rolnych). W takich przypadkach co do
zasady przepisy ustawy antymonopolowej nie znajdują zastosowania. Zawsze jednak należy
badać zakres ustalonego w innym akcie normatywnym ograniczenia konkurencji, może się
bowiem okazać, że wyłączenie norm antymonopolowych dotyczy jedynie pewnego rodzaju
działalności, a nie całości problematyki regulowanej aktem wprowadzającym wspomniane
ograniczenia.
Wyraźne wyłączenie dotyczące układów zbiorowych pracy wydaje się zbędne o tyle, że w przypadku układów zbiorowych mamy do czynienia z relacjami pomiędzy podmiotami stosunku
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Jak już wspomniano, adresatami przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów są przedsiębiorcy.14 Ustawa zawiera własną definicję tego pojęcia, która
ma znacznie szerszy zakres niż funkcjonująca powszechnie w systemie prawnym
definicja przedsiębiorcy z przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Różnicę tę pozwala zauważyć już sama konstrukcja wspomnianego przepisu art. 4
pkt 1 ustawy antymonopolowej, zgodnie z którym przedsiębiorcą w rozumieniu omawianej ustawy jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów dotyczących
działalności gospodarczej,15 a także dodatkowo trzy inne szeroko określone kategorie podmiotów.16 Takie sformułowanie przepisu pozwala na objęcie zakresem
prawa antymonopolowego maksymalnie szerokiej kategorii uczestników rynku.
Chodziło bowiem o zbliżenie zakresu stosowania polskiego prawa antymonopolowego do koncepcji obowiązującej w przypadku prawa wspólnotowego, gdzie za
przedsiębiorcę uznaje się jednostkę zaangażowaną w działalność gospodarczą,
bez względu na jej formę prawną i sposób finansowania.17
Praktyki ograniczające konkurencję mogą być stosowane zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez ich związki. Związkami przedsiębiorców według ustawy
antymonopolowej są wszelkie dopuszczone organizacyjnie formy zrzeszenia się
przedsiębiorców lub ich związków, bez względu na cel (ekonomiczny lub zawodowy), w którym zostały powołane.18

14
15

16

17
18

pracy (pracodawca – pracownik), a nie z przedsiębiorcami operującymi na rynku, a wyłącznie
oni są adresatami norm antymonopolowych. Wydaje się zatem, że nawet w braku takiego
wyraźnego wyłączenia przepisy ustawy antymonopolowej nie miałyby zastosowania do wspomnianych układów zbiorowych.
Od przedsiębiorcy należy tu odróżnić przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym, jak
definiuje to Kodeks cywilny.
Tzn. osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa
handlowego, które zawodowo we własnym imieniu podejmują i prowadzą działalność gospodarczą.
Prócz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej przedsiębiorcą wedle
ustawy antymonopolowej są także: a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności
gospodarczej, b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osoba fizyczna posiadająca
akcje lub udziały zapewniające jej co najmniej 25% głosów w organach co najmniej jednego przedsiębiorcy lub posiadająca kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje
dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o których mowa w art. 12 ustawy.
Patrz: rozdział I pkt 3.
Modzelewska-Wąchal..., s. 37.

235

XI. Polskie prawo konkurencji w momencie akcesji do UE

2. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
Przepisy materialne dotyczące przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję w polskiej ustawie antymonopolowej zapisane zostały analogicznie (choć
nie identycznie), jak we wspólnotowym prawie konkurencji.19 A zatem w świetle
ustawy zakazane są zarówno porozumienia ograniczające konkurencję, jak i nadużywanie pozycji dominującej.
Zakaz porozumień ograniczających konkurencję wynika z art. 5 ust. 1 ww. ustawy,
zgodnie z którym zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku
właściwym. Definicja porozumień znajduje się w art. 4 pkt 4 ustawy antymonopolowej. Obejmuje ona wszelkie formy skoordynowanych działań niezależnie
funkcjonujących przedsiębiorców lub ich związków,20 wywołujące określone w ww.
art. 5 ust. 1 ustawy negatywne skutki rynkowe.21
Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związkami przedsiębiorców są
izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji.
Związek przedsiębiorców w rozumieniu ww. art. 4 ust. 2 ustawy antymonopolowej może
zrzeszać prócz przedsiębiorców również inne podmioty; wystarczające jest, aby jego członkami
byli również przedsiębiorcy – Modzelewska-Wąchal..., s. 39.
19 Patrz: rozdział I i II.
Na temat zakazu praktyk ograniczających konkurencję w prawie polskim patrz: Zakaz praktyk
ograniczających konkurencję, wyd. UOKiK, Warszawa 2003.
20 Formy te określone są tu analogicznie jak w prawie wspólnotowym (art. 81 TWE – patrz: rozdział II), w związku z tym rozważania dotyczące tych kwestii dotyczą również w znacznej mierze
interpretacji prawa polskiego. Zalicza się tu: a) umowy zawierane między przedsiębiorcami,
między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre
postanowienia tych umów, b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub
więcej przedsiębiorców lub ich związki, c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub
ich organów statutowych (art. 4 pkt 4 ustawy antymonopolowej).
21 Koniecznym warunkiem uznania określonych działań za przejaw porozumienia jest wzajemna
niezależność od siebie przedsiębiorców będących jego stronami. Z reguły uznaje się, że skoordynowane działania przedsiębiorców należących do jednej grupy kapitałowej nie są porozumieniami
w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej. Nie jest to jednak zasada bezwzględna.
W ostatecznym rozrachunku decyduje ocena dokonywana w odniesieniu do każdej konkretnej
sytuacji – jeżeli spółki zależne w ramach danej grupy kapitałowej mają rzeczywistą swobodę
w określaniu swojej strategii rynkowej, porozumienia zawarte z ich udziałem mogą stanowić
przejaw zakazanego prawem antymonopolowym antykonkurencyjnego porozumienia.
Kolejnym istotnym warunkiem, który musi być spełniony, aby można było uznać zaistnienie
przesłanek zakazanego porozumienia z art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej, jest dobrowolność
udziału w porozumieniu po stronie wszystkich jego uczestników. W razie braku takiej dobrowolności
(działania pod swego rodzaju przymusem) można sobie wyobrazić, że dana praktyka mogłaby
być rozpatrywana pod kątem naruszenia przepisów o zakazie nadużywania pozycji dominującej
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Również wymienione formy szkodzenia konkurencji mają bardzo szeroki zasięg;
zamysłem ustawodawcy było objęcie ich zakresem wszelkich możliwych postaci
działań mających na konkurencję negatywny wpływ.22 Dla zastosowania zakazu
z art. 5 ust. 1 (podobnie jak w przypadku art. 81 ust. 1 TWE) nie jest konieczne,
aby określone porozumienie rzeczywiście doprowadziło do wymiernego uszczerbku
dla konkurencji. Wystarczające jest wykazanie, że celem23 lub skutkiem24 takiego
porozumienia jest spowodowanie takiego uszczerbku.
Podobnie, jak w prawie wspólnotowym25 przepis art. 5 ust. 1 ww. ustawy ma
charakter klauzuli generalnej, co oznacza, że wymienione w jego dalszej części
przykłady zachowań stanowiących naruszenie zakazu porozumień ograniczających
konkurencję mają charakter jedynie przykładowy (świadczy o tym sformułowanie
[porozumienia] polegające w szczególności na). Przykładów tych, określanych też
jako praktyki (porozumienia) nazwane, jest siedem, z czego pierwszych pięć punktów w zasadzie odpowiada sformułowaniom zawartym w art. 81 ust. 1 TWE.
Praktyki nazwane uznawane są za najbardziej typowe (najczęściej spotykane) naruszenia zakazu porozumień antykonkurencyjnych. Porozumienia spełniające przesłanki ww. zakazu z art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej, a nie będące praktykami
nazwanymi (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1-7) stanowią tzw. praktyki (porozumienia)
nienazwane. Stwierdzenie praktyki nienazwanej wymaga wykazania antykonkurencyjnego celu lub skutku takiego porozumienia (zgodnie z ww. przesłankami
zawartymi w zdaniu wstępnym art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej).

22

23
24
25

(oczywiście, jeżeli w konkretnym przypadku spełnione byłyby przesłanki określone w tych przepisach
– art. 8 ustawy antymonopolowej) – Modzelewska-Wąchal..., s. 42-44.
Z porozumieniem ograniczającym konkurencję w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej możemy mieć do czynienia także wówczas, gdy jego stronami (prócz przedsiębiorców)
są także inne podmioty – Modzelewska-Wąchal..., s. 46.
Z wyeliminowaniem konkurencji mamy do czynienia w przypadku, gdy w wyniku wspólnych ustaleń wszyscy (lub w niektórych przypadkach – prawie wszyscy) konkurenci działający na danym
rynku właściwym zaprzestają całkowicie współzawodnictwa (konkurowania) na rynku.
Ograniczenie konkurencji (w odróżnieniu od jej całkowitego wyeliminowania) może obejmować
albo część konkurentów działających na danym rynku właściwym, albo wszystkich konkurentów
działających na tym rynku, jednak obejmując koordynacją (porozumieniem) tylko pewien zakres
ich działalności (pozostawienie im swobody decyzyjnej w pewnym, ograniczonym zakresie).
Naruszenie konkurencji wydaje się kategorią najszerszą, obejmującą ww., jak również dotyczącą
porozumień, które w inny sposób szkodzą konkurencji – Modzelewska-Wąchal..., s. 66.
Nie ma przy tym znaczenia czy cel ten poprzez zawarcie porozumienia został osiągnięty
– Modzelewska-Wąchal..., s. 67.
Podobnie nie ma znaczenia, czy skutek ten był zamierzony – Modzelewska-Wąchal..., s. 67.
Chodzi o art. 81 TWE.
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Porozumienia zawarte wbrew zakazowi są z mocy prawa w całości lub odpowiedniej
części nieważne. Wynika to z art. 5 ust. 2 ustawy antymonopolowej. Nieważność
ta istnieje od momentu zawarcia takiego porozumienia (ex tunc) i wywołuje skutki
w sferze prawa cywilnego, co oznacza, że w postępowaniu przed sądem cywilnym
powoływać się na nią mogą podmioty (niekoniecznie strony porozumienia) mające
interes w stwierdzeniu nielegalności (nieważności) danego porozumienia.26
Wspomniana reguła nieważności nie dotyczy wszystkich porozumień, co wynika,
z faktu, że reguła zakazu porozumień ograniczających konkurencję przewidziana
w art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej nie ma charakteru bezwzględnego.
Przeciwnie, ustawa przewiduje kilka wyjątków w tym zakresie. I tak, zakaz antykonkurencyjnych porozumień nie dotyczy porozumień zawieranych przez przedsiębiorców mających łącznie niewielki udział w rynku. Porozumienia te bywają
określane jako porozumienia o mniejszym znaczeniu albo porozumienia bagatelne.
Dotycząca ich tzw. reguła de minimis zawarta jest w art. 6 ustawy antymonopolowej. Przepis ten, mając na względzie wspomniany już różny stopień szkodliwości
dla konkurencji porozumień pionowych i poziomych, przewiduje łagodniejsze
reguły dla tych pierwszych i surowsze dla ostatnich. A zatem, w przypadku porozumień zawieranych między konkurentami, zakazu z art. 5 ustawy nie stosuje
się, jeżeli ich łączny udział w rynku nie przekracza 5%. Próg ten jest wyższy i wynosi 10% w odniesieniu do porozumień przedsiębiorców działających na różnych
szczeblach obrotu.27 Reguła de minimis w polskim prawie antymonopolowym
jest wzorowana na rozwiązaniach przyjętych w tym zakresie we wspólnotowym
prawie konkurencji.28 Przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy antymonopolowej
26

Trzeba jednak podkreślić, że kompetencję do stwierdzania nieważności porozumienia mają
wyłącznie sądy cywilne; leży to poza właściwością organu antymonopolowego – Modzelewska-Wąchal..., s. 86-87.
27 Czasowym punktem odniesienia przy obliczaniu udziału na potrzeby stosowania art. 6 ustawy
antymonopolowej jest rok kalendarzowy poprzedzający zawarcie porozumienia. Natomiast
metodą ustalania wysokości udziału w rynku uczestników porozumienia jest: w przypadku
porozumień poziomych – sumowanie udziałów konkurentów w rynku (rynkach) właściwym,
którego dotyczy porozumienie, zaś w przypadku porozumień pionowych postępuje się analogicznie z tym, że konieczne jest uwzględnienie ewentualnego obrotu dokonywanego pomiędzy
stronami porozumienia (w celu uniknięcia liczenia go podwójnie – po stronie zbywcy i po
stronie nabywcy, ponieważ to prowadziłoby do zafałszowania ostatecznych ustaleń dotyczących
łącznego udziału w rynku). Kwestia dotycząca ustalania udziału w rynku stron porozumienia
pionowego jest złożona i w praktyce niekiedy problematyczna w stosowaniu, co spowodowane
jest po części sformułowaniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2.
28 Obecnie kwestie te są uregulowane w Obwieszczeniu Komisji o porozumieniach o mniejszym
znaczeniu, które w istotny sposób nie ograniczają konkurencji na podstawie art. 81 ust. 1
TWE (de minimis) – patrz: rozdział II pkt 2.3.
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wyłączono możliwość zastosowania reguły de minimis w stosunku do niektórych
antykonkurencyjnych porozumień uznawanych za najpoważniejsze zagrożenia dla
konkurencji (chodzi tu przede wszystkim o porozumienia cenowe, ograniczanie
produkcji, podział rynków).29 Oznacza to, że zakaz zawierania tego typu porozumień dotyczy obecnie wszystkich przedsiębiorców niezależnie od ich udziału
w rynku.30 W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewidziano
jednak reguły wskazującej, że przy obliczaniu wspomnianych wyżej udziałów
w rynku zaangażowanych w porozumienie przedsiębiorców uwzględnia się także
udziały grup kapitałowych, do których należą ci przedsiębiorcy.31 W tej sytuacji
kwestia ta pozostawiona została do rozstrzygnięcia orzecznictwu, wydaje się
jednak, że literalny zapis art. 6 ustawy, zwłaszcza w kontekście innych przepisów
tej ustawy,32 nie pozostawia większych wątpliwości.
Porozumienia antykonkurencyjne nie spełniające kryterium bagatelności określonego w art. 6 ustawy antymonopolowej mogą zostać wyłączone spod zakazu,
o którym mowa w art. 5 ustawy w przypadku, gdy zostaną objęte tzw. rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych. Rozporządzenia takie w odniesieniu do
określonych kategorii porozumień może wydać Rada Ministrów na podstawie
upoważnienia zawartego w art. 7 ustawy antymonopolowej. Sama koncepcja
wyłączeń, jak również przesłanki uzasadniające udzielenie takiego wyłączenia
zostały zaczerpnięte z prawa wspólnotowego. Są one analogiczne do warunków
wyłączenia spod wspólnotowego zakazu porozumień ograniczających konkurencję
(art. 81 ust. 1 TWE) zawartych w art. 81 ust. 3 TWE.33

29 Patrz: art. 6 ust. 2 ustawy antymonopolowej.
30 Ten kierunek nowelizacji jest zgodny z regułami obowiązującymi w prawie wspólnotowym.
31 Wspomniane wyżej Obwieszczenie Komisji wskazuje jednoznacznie, że pojęcie przedsiębiorcy na
potrzeby ustalania de minimis obejmuje także zdefiniowane tam przedsiębiorstwa powiązane.
32 Chodzi np. o art. 14 i 15 ustawy antymonopolowej dotyczące kontroli koncentracji i nakazujące
w przypadku rozpatrywania spraw pojedynczych przedsiębiorców uwzględniać ich ewentualną
przynależność do grup kapitałowych.
33 Wyłączenie może dotyczyć porozumień, które przyczyniają się do polepszenia produkcji,
dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego, zapewniają nabywcy
lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających stąd korzyści i które: 1) nie nakładają
na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia
tych celów; 2) nie stwarzają tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji
na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów. Wszystkie cztery przytoczone tu przesłanki mają charakter kumulatywny, co oznacza, że udzielenie wyłączenia
jest możliwe tylko w przypadku, gdy są one spełnione łącznie. Na ten temat patrz także:
rozdział II pkt 4.1.
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Jak już wspomniano, wydanie ww. rozporządzeń jest fakultatywne i zależy każdorazowo od decyzji Rady Ministrów, która ma tu dość duże pole uznaniowości
z uwagi na to, że warunki udzielania wyłączenia sformułowane są mimo wszystko
w sposób dość ogólny i nie wskazują nawet przykładowo ani konkretnych typów
(rodzajów) porozumień, ani sektorów gospodarki, w których wyłączenia takie
mogłyby zostać udzielone. Z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy wynika, że rozporządzenia
o wyłączeniach grupowych mają charakter okresowy, tzn. powinny wygasać po
upływie okresu ustalonego w ich treści. Również w tym zakresie ustawa antymonopolowa nie zawiera szczegółowych wytycznych, co oznacza, że czas obowiązywania wyłączenia może być w zasadzie ustalony dowolnie przez Radę Ministrów
(wydaje się, że jedyną przesłanką, która powinna być tu brana pod uwagę, jest
celowość proponowanego rozwiązania ze względu na znaczenie gospodarcze
(wpływ na rynek) udzielanego wyłączenia).
Dotychczas na podstawie art. 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
zostały wydane następujące rozporządzenia: 1) rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień,
zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 137, poz.
1151); 2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie
wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii
spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 137, poz.
1152); 3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie
wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczorozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr
142, poz. 1188); 4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r.
w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 142, poz. 1189); 5) rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych
porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu
porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 38, poz. 329 ze zm.).
Tematyka i zakres wyłączeń grupowych udzielonych przez Radę Ministrów na
podstawie art. 7 ustawy antymonopolowej jest wzorowany na analogicznych
rozporządzeniach wspólnotowych, co faktycznie sprzyja harmonizacji materialnych
przepisów antymonopolowych polskich i wspólnotowych w tym zakresie. Przyjęcie
takiego rozwiązania jest dobrowolną decyzją polskiego prawodawcy, ponieważ – co
trzeba podkreślić wobec pojawiających się często wątpliwości – w stanie praw-
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nym obowiązującym przed 1 maja 2004 r. (tj. przed dniem przystąpienia Polski
do UE) nie było obowiązku harmonizacji przepisów w tym zakresie (dotyczyło to
także ówczesnych 15 państw członkowskich UE). Rozporządzenia wspólnotowe
obowiązują bowiem na wspólnym rynku i dotyczą porozumień, co do których
spełniona jest przesłanka wpływu na handel między państwami członkowskimi,
natomiast systemy prawne państw członkowskich mogą przewidywać zupełnie
inne typy wyłączeń grupowych adekwatnie do sytuacji panującej na poszczególnych rynkach krajowych.
Polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w odróżnieniu od systemów prawnych innych państw członkowskich wzorowanych na „starym” systemie stosowania prawa wspólnotowego (rozporządzeniu Nr 17)34 nie przewiduje
(i nigdy nie przewidywała) udzielania tzw. wyłączeń indywidualnych spod zakazu
porozumień ograniczających konkurencję na wniosek składany przez zainteresowanych przedsiębiorców.35 Przepisy przewidują jednak możliwość uwzględnienia
w indywidualnym przypadku okoliczności uzasadniających wyłączenie grupowe
(przesłanek z art. 7 ustawy). Chodzi tu o art. 11 ust. 2 ustawy antymonopolowej,
który stanowi, że decyzja niestwierdzająca stosowania praktyki ograniczającej
konkurencję jest wydawana również wówczas, gdy dane porozumienie narusza
wprawdzie zakaz z art. 5 ustawy, ale równocześnie spełnia ono przesłanki wyłączenia spod tego zakazu określone w art. 7 ustawy, mimo że nie zostało objęte
rozporządzeniem o wyłączeniu grupowym wydanym na podstawie tego przepisu.
Konstrukcja taka pozwala na stosowanie przesłanek wyłączenia zastrzeżonych
dla Rady Ministrów (na podstawie art. 7 ustawy) przez organ antymonopolowy
prowadzący postępowanie o naruszenie przepisów ustawy przeciwko określonym
przedsiębiorcom. Rozwiązanie takie bywa porównywane z konstrukcją wyłączeń
indywidualnych,36 jednak różnica pomiędzy tymi instrumentami polega na tym, że
wyłączenia indywidualne udzielane są na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców występujących dobrowolnie do organu antymonopolowego bez uprzedniego
wszczynania postępowania przez ten ostatni (kontrola uprzednia porozumień).

34
35

36

Patrz: rozdział V.
Wynika to m. in. z faktu, że w okresie, w którym powstawała ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów, znane były już założenia reformy wspólnotowego prawa konkurencji opublikowane w tzw. Białej Księdze z 1999 r. (patrz: rozdział VIII pkt 1), z których wynikał zamiar
zniesienia systemu udzielania wyłączeń indywidualnych. Nowelizacja polskiego prawa antymonopolowego dokonywana pod hasłem harmonizacji z prawem wspólnotowym uwzględniła
te plany.
Modzelewska-Wąchal..., s. 66.
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Tymczasem ww. art. 11 ust. 2 znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku
prowadzenia postępowania antymonopolowego w sprawie zakazanego porozumienia (kontrola następcza). Dlatego wydaje się, że instrument ten czyni art. 7
swoistą klauzulą rozsądku, która powinna być uwzględniana w toku postępowania
antymonopolowego w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję.
Trzeba jednak podkreślić, że ciężar udowodnienia okoliczności zwalniających
określone porozumienie spod zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
antymonopolowej, spoczywa na przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców, który
wywodzi z tego skutki prawne.37 Mamy tu zatem do czynienia z przeniesieniem
w omawianym zakresie obowiązku dowodzenia na korzyść przedsiębiorcy, którego zachowanie rynkowe co do zasady narusza obowiązujące reguły konkurencji,
z organu prowadzącego postępowanie na samego zainteresowanego. Rozwiązanie
to jest analogiczne do reguły wynikającej z art. 2 rozporządzenia Nr 1/200338
i zostało wprowadzone do ustawy antymonopolowej przy okazji jej ostatniej nowelizacji, ponieważ wcześniej pojawiały się wątpliwości co do zakresu obowiązków
dowodzenia przesłanek art. 7 przez polski organ antymonopolowy prowadzący
postępowania w sprawach porozumień ograniczających konkurencję.

3. Zakaz nadużywania pozycji dominującej
Zakaz nadużywania pozycji dominującej wynika z art. 8 ust. 1 ustawy antymonopolowej, zgodnie z którym zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej
przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Definicja pozycji dominującej znajduje się
w art. 4 pkt 9 ww. ustawy. Została ona sformułowana na podstawie orzecznictwa
sądów wspólnotowych.39 Zgodnie z tą definicją pozycja dominująca zakłada: 1)
zdolność przedsiębiorcy do zapobiegania skutecznej konkurencji40 oraz 2) możliwość działania w znacznym zakresie niezależnie od innych uczestników rynku.41
Podkreślenia wymaga, że przesłanki te muszą być spełnione równocześnie. Dodatkowym elementem definicji jest domniemanie posiadania pozycji dominującej
37 Wynika to z art. 11 ust. 3 ustawy antymonopolowej.
38 Patrz: rozdział IX pkt 3.2.
39 O tym więcej w rozdziale III pkt 2.1.
40 Istotne jest to, czy przedsiębiorca posiadający przewagę nad innymi uczestnikami rynku, może
równocześnie wpływać na stan konkurencji.
41 Działanie niezależne od innych uczestników rynku nie jest równoznaczne z wyłączeniem
konkurencji. Może być bowiem tak, że konkurencja wprawdzie istnieje, ale nie wpływa
w sposób istotny na działania przedsiębiorcy posiadającego pozycję dominującą.
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przez przedsiębiorcę posiadającego udział w rynku przekraczający 40%. Jest to
klasyczne domniemanie, którego skutkiem jest przeniesienie ciężaru dowodu.
Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorca, którego udział w rynku przekracza
wskazany pułap, jest uznawany za dominanta (posiadającego pozycję dominującą), o ile przez zainteresowanego nie zostanie przeprowadzony dowód przeciwny.
W przeciwnym wypadku (tj. jeżeli chodzi o przedsiębiorcę posiadającego udział
w rynku nie przekraczający 40%) stwierdzenie posiadania pozycji dominującej
nie jest możliwe bez wykazania, że spełnione są wszystkie przewidziane prawem
przesłanki w tym zakresie.42
Stwierdzenie posiadania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku jest
warunkiem koniecznym, choć nie wystarczającym do zastosowania art. 8 ustawy
antymonopolowej. Dzieje się tak, ponieważ przedmiotem zakazu zawartego w tym
przepisie jest nadużywanie (a nie samo posiadanie) pozycji dominującej. Pojęcie
nadużywanie nie jest zdefiniowane, ani w inny sposób dookreślone w przepisach
ustawy o ochronie konkurencji. Przykładowe przejawy nadużywania pozycji dominującej zostały wymienione w art. 8 ust. 2 ww. ustawy.
Konstrukcja ww. art. 8 ustawy antymonopolowej (podobnie jak w przypadku art. 5 tej
ustawy dotyczącego zakazu porozumień ograniczających konkurencję) jest wzorowana
na analogicznym zakazie zawartym we wspólnotowym prawie konkurencji – w art.
82 TWE. Mamy tu zatem do czynienia z klauzulą generalną – zakazem nadużywania
pozycji dominującej (art. 8 ust. 1 ustawy) oraz egzemplifikacją najczęściej spotykanych
(i uważanych za najbardziej szkodliwe) przypadków naruszeń tego zakazu (art. 8 ust.
2 pkt 1-8 ustawy). Spośród przykładowych praktyk nadużywania pozycji dominującej
większość (art. 8 ust. 1 pkt 1-4 ustawy) wzorowanych jest na praktykach nazwanych
z art. 82 TWE. Dodatkowo prócz wymienionych tu przykładów możliwe jest uznanie
42

Ustalenie czy określony przedsiębiorca posiada pozycję dominującą na rynku odbywa się po
przeanalizowaniu szeregu okoliczności, które mogą różnić się w zależności do specyfiki rozpatrywanego przypadku. Przyjmuje się, że z istnieniem pozycji dominującej mamy do czynienia,
jeżeli wysoki udział w rynku danego przedsiębiorcy trwa przez dłuższy okres (krótkotrwałe
posiadanie znacznego udziału w rynku nie jest tożsame z posiadaniem przez przedsiębiorcę
pozycji dominującej). Innymi czynnikami, które bierze się pod uwagę są: tzw. względny udział
w rynku danego przedsiębiorcy ustalany w porównaniu do udziałów posiadanych przez jego
konkurentów oraz bariery wejścia na rynek (prawne, ekonomiczne i niekiedy subiektywne
– związane z preferencjami klientów). Nie stwierdza się pozycji dominującej, jeżeli na rynku
działają przedsiębiorcy posiadający wysokie (powyżej 40%), lecz zbliżone do siebie udziały
w rynku, ponieważ przedsiębiorcy ci, działający w warunkach oligopolu, konkurują ze sobą.
Stwierdzenie pozycji dominującej jest możliwe zarówno po stronie podaży, jak i popytu w różnych transakcjach – Modzelewska-Wąchal..., s. 54-57.
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za nadużycie pozycji dominującej również innych praktyk rynkowych spełniających
przesłanki zakazu z art. 8 ust. 1 ustawy (tzw. praktyki nienazwane). W praktyce
dokonywanie oceny kiedy mamy do czynienia z nadużywaniem pozycji dominującej
nasuwa niekiedy poważne trudności. Wynika to z tego, że praktyki rynkowe będące
przejawem nadużywania pozycji dominującej są co do zasady legalne w obrocie
gospodarczym; delegalizuje je jedynie fakt posiadania dominującej pozycji na rynku
przez przedsiębiorcę stosującego takie praktyki.43
Nadużywanie pozycji dominującej według ustawy antymonopolowej może być dokonywane zarówno przez jednego, jak i przez kilku przedsiębiorców. W tym ostatnim
przypadku mamy do czynienia z tzw. kolektywną pozycją dominującą.44
Dla stwierdzenia nadużycia pozycji dominującej wystarczająca jest możliwość
wystąpienia antykonkurencyjnego skutku na rynku (nie jest konieczne wykazanie, że skutek taki w rzeczywistości wystąpił). Poza tym ewentualne wystąpienie
takiego skutku nie musi być związane z rynkiem, na którym dany przedsiębiorca
ma pozycję dominującą; może się bowiem zdarzyć, że dzięki dominacji na jednym
rynku przedsiębiorca może wywierać wpływ na inny rynek, na którym działają
przedsiębiorcy w jakiś sposób uzależnieni od dominanta.45
Ustawa antymonopolowa chroni konkurencję m.in. przed nadużywaniem przez
przedsiębiorców posiadających pozycję dominującą na rynku swojej siły. Nadużycie
może wynikać zarówno z działania, jak i z zaniechania przedsiębiorcy. Przepisy
antymonopolowe nie mogą jednak ograniczać samodzielności przedsiębiorcy
podejmującego decyzję o wycofaniu się z rynku nawet, gdyby powodowało to
skutki niekorzystne dla konkurencji.46
W art. 8 ustawy antymonopolowej przewidziano regułę analogiczną, jak w przypadku art. 5 ust. 2 tej ustawy. Chodzi tu o nieważność (w całości lub w odpowiedniej części) czynności prawnych będących przejawem nadużywania pozycji
dominującej.47
Zakaz nadużywania pozycji dominującej (w odróżnieniu od zakazu porozumień
ograniczających konkurencję, który przewiduje pewne wyjątki) ma charakter
43
44
45
46

47

Modzelewska-Wąchal..., s. 95.
Patrz także: rozdział III pkt 2.4.
Modzelewska-Wąchal..., s. 97.
Przedsiębiorca dominujący ma jedynie obowiązek nie szkodzić konkurencji i nie przeciwdziałać
jej rozwojowi, nie ma natomiast obowiązku stymulować rozwoju konkurencji – ModzelewskaWąchal..., s. 99-100.
Wynika to z art. 8 ust. 3 ustawy antymonopolowej.
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bezwzględny, co oznacza, że przepisy (zarówno polskie, jak i wspólnotowe48) nie
wskazują okoliczności uzasadniających czy usprawiedliwiających odstąpienie od
tego zakazu.

4. Organizacja ochrony konkurencji
4.1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej także: Prezes UOKiK)
jest polskim organem antymonopolowym odpowiedzialnym za stosowanie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów (w tym m.in. za orzekanie w sprawach
zakazanych porozumień i nadużywania pozycji dominującej). Równocześnie jest on
organem właściwym do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji w zakresie,
w jakim zadanie to zostało powierzone organom krajowym państw członkowskich
UE na podstawie przepisów Traktatu. Kompetencja Prezesa UOKiK do stosowania
wspólnotowego prawa konkurencji wynika z art. 24 ust. 1a ustawy antymonopolowej49, który to przepis realizuje obowiązek nałożony na państwa członkowskie
UE na podstawie art. 35 ust. 1 rozporządzenia Nr 1/2003.50
Wspomniane kompetencje do stosowania krajowego i wspólnotowego prawa
konkurencji przynależą wyłącznie i bezpośrednio Prezesowi UOKiK (nie zaś, co
często bywa mylone, Urzędowi, ponieważ ten jest wyłącznie aparatem pomocniczym Prezesa51). Obejmują one zarówno funkcje dochodzeniowe – prowadzenie
postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję,
w tym przeprowadzanie i gromadzenie dowodów, jak również funkcje orzecznicze
– wydawanie władczego rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej potwierdzającej fakt stosowania praktyk ograniczających konkurencję (i najczęściej
nakazującej zaniechanie ich stosowania) lub stwierdzającej, że w konkretnym
przypadku praktyki takie nie były stosowane. Decyzje w sprawach antymonopolowych wydawane przez Prezesa UOKiK podlegają kontroli w postępowaniu
48 O tym więcej w rozdziale III.
49 Zgodnie z tym przepisem Prezes UOKiK jest organem wykonującym zadania nałożone na
władze państw członkowskich UE na podstawie art. 84 i 85 TWE. W szczególności Prezes
UOKiK jest właściwym organem ochrony konkurencji w rozumieniu art. 35 rozporządzenia
Nr 1/2003.
50 Przepis ten nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek wyznaczenia organu (lub organów)
właściwego do stosowania art. 81 i 82 TWE. Więcej na ten temat w rozdziale IX pkt 3.6.
51 Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 24 ust. 6 ustawy antymonopolowej).
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odwoławczym przed wyspecjalizowanym sądem gospodarczym – Sądem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Prezes UOKiK należy do administracji rządowej. Ma on status centralnego organu
tej administracji, a jego właściwość obejmuje – zgodnie z nazwą – sprawy ochrony
konkurencji i konsumentów.52 Rangę organu antymonopolowego podnosi fakt, że
– w odróżnieniu od większości organów centralnych, które są podporządkowane
organizacyjnie właściwym ministrom działowym – podlega on bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów sprawującemu nadzór nad działalnością Prezesa UOKiK.53
Przepis art. 26 ustawy antymonopolowej ma charakter katalogu określającego
zakres zadań i właściwości Prezesa UOKiK. Katalog ten ma charakter otwarty
(art. 26 pkt 21 odsyła do innych zadań niż ww., określonych w obowiązujących
przepisach54); do głównych spośród wymienionych tu i zarazem objętych zakresem
niniejszego opracowania (przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję) zadań należą: sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców
przepisów ustawy antymonopolowej, a w razie naruszenia jej przepisów wydawanie
decyzji nakazujących zaprzestanie naruszeń oraz – w zależności od okoliczności
– nakładających kary pieniężne; przygotowywanie projektów rządowych strategii
rozwoju konkurencji; udział w pracach legislacyjnych z zakresu ochrony konkurencji; współpraca międzynarodowa w sprawach antymonopolowych; gromadzenie
i upowszechnianie orzecznictwa antymonopolowego.55 Pełen obraz niezwykle
szerokiego zakresu kompetencji organu ochrony konkurencji i konsumentów dają
zadania spoza problematyki zwalczania praktyk antykonkurencyjnych wymienione
52 Wynika to z art. 24 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
53 Nadzór ten obejmuje wydawanie wiążących wytycznych i poleceń w ramach wykonywania
polityki Rady Ministrów; nie dotyczy to jednak spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych, czyli orzecznictwa antymonopolowego. Wynika to z art. 33b ustawy z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 ze zm.).
54 Zagadnienia związane z ochroną konkurencji (przepisy antymonopolowe) prócz omawianej
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma charakter ogólny (dotyczy wszystkich przedsiębiorców bez względu na branżę czy sektor, w którym prowadzą działalność
gospodarczą), uregulowane są w szeregu innych ustaw dotyczących określonych rodzajów
przedsiębiorców czy szczególnych typów działalności, jak np. ustawa z 30 kwietnia 1993 r.
o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 ze zm.).
Kwestie te nie stanowią jednak przedmiotu niniejszego opracowania.
55 To ostatnie zadanie jest realizowane przede wszystkim poprzez wydawanie Dziennika Urzędowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym – zgodnie z art. 27 ustawy
antymonopolowej – publikowane są przede wszystkim orzeczenia antymonopolowe wydawane
przez Prezesa UOKiK, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Najwyższy.
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w pozostałych punktach omawianego art. 26 ustawy antymonopolowej. Są to
przede wszystkim: zadania związane z antymonopolową kontrolą koncentracji
przedsiębiorców (wykonywane przede wszystkim na podstawie przepisów działu
III ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów56), problematyką pomocy publicznej, ochroną interesów konsumentów (w szczególności na podstawie przepisów
o ochronie zbiorowych interesów konsumentów,57 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji58 oraz dotyczących niedozwolonych postanowień umownych59 ), a także
nadzorem rynku (zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa
produktów oraz przepisami o systemie oceny zgodności).
Jak już wspomniano, Prezes UOKiK wykonuje swoje zadania przy pomocy złożonej
struktury organizacyjnej, jaką jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.60
Zgodnie z art. 28 ustawy w skład UOKiK wchodzi Centrala mająca siedzibę w Warszawie oraz delegatury mające siedziby w 9 większych miastach i obejmujące zasięgiem swego działania terytorium całego kraju.61 Delegaturami kierują dyrektorzy
delegatur. Zakres właściwości miejscowej poszczególnych delegatur UOKiK oraz
56

57
58
59
60

61

Przepisy działu III ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pt. Koncentracja przedsiębiorców przewidują obowiązek notyfikowania Prezesowi UOKiK w przewidzianej prawem
formie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie
zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334)) koncentracji
planowanych przez przedsiębiorców, których łączny obrót przekracza określony w ustawie
pułap. Na temat antymonopolowej kontroli koncentracji w prawie polskim patrz: Prewencyjna kontrola koncentracji, wyd. UOKiK, Warszawa 2003; zob. także: Wyjaśnienia Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kryteriów zgłaszania zamiaru
koncentracji, wyd. UOKiK, Warszawa 2003 oraz Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w zakresie procedury zgłaszania zamiaru koncentracji, wyd.
UOKiK, Warszawa 2003.
Na podstawie działu III a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczącego praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503).
Na podstawie art. 384-385 (4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.
Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Urząd nie ma żadnych własnych kompetencji – nie jest organem administracji, a jedynie
strukturą organizacyjną wspierającą Prezesa i praktycznie umożliwiającą realizowanie jego
ustawowych zadań. Odpowiedzialność za działalność Urzędu, w tym przede wszystkim za
przygotowane rozstrzygnięcia (decyzje podpisane przez upoważnionych pracowników) ponosi osobiście Prezes (nie mamy tu bowiem do czynienia z delegowaniem kompetencji, lecz
z działaniem z upoważnienia Prezesa).
Delegatury UOKiK mają siedziby w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie,
Łodzi, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu.
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rodzaje spraw załatwianych przez te jednostki (właściwość rzeczową) określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy
antymonopolowej. Obecnie jest to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.).62
Podział zadań określony w ww. rozporządzeniu nie ma charakteru bezwzględnie
obowiązującego. Ustawa antymonopolowa upoważnia bowiem Prezesa UOKiK do
dokonywania w tym zakresie istotnych korekt.63 Rozstrzygnięcia (decyzje i postanowienia) w sprawach załatwianych przez delegatury ich dyrektorzy wydają
w imieniu Prezesa UOKiK.64
W świetle przytoczonych wyżej przepisów pozycja delegatur UOKiK jest uregulowana
w dość charakterystyczny sposób i to zarówno przez przepisy ustawowe (art. 28
ustawy antymonopolowej), jak i przez rozporządzenie określające właściwość tych
delegatur. Nie sposób nie zauważyć, że wchodząca w skład Urzędu oprócz ww.
delegatur Centrala została w przepisach ustawy zaledwie wspomniana,65 a zakres
spraw tu rozpatrywanych ustalany jest w sposób negatywny, jako wszelkie pozostałe sprawy należące do właściwości organu ochrony konkurencji i konsumentów,
które nie zostały przekazane (czy to na podstawie przepisów ww. rozporządzenia
o właściwości delegatur, czy to w drodze indywidualnej decyzji Prezesa UOKiK)
delegaturom. Równocześnie jednak delegatury stanowią na równi z Centralą części
Urzędu,66 nie są więc organami, a wszelkie wykonywane przez nie działania mieszczą
się w ramach ustawowych kompetencji Prezesa UOKiK.

62

63

64
65
66

Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że – w ramach podziału zadań pomiędzy Centralę
i delegatury UOKiK – sprawy praktyk ograniczających konkurencję co do zasady są rozpatrywane przez jednostki terenowe (zazwyczaj jest to delegatura właściwa miejscowo ze względu
na siedzibę przedsiębiorcy stosującego praktykę). Wyjątkiem są praktyki stosowane przez
monopolistów sieciowych dotyczące całego lub znacznej części rynku krajowego. W tych
ostatnich sprawach postępowania są prowadzone przez Centralę UOKiK.
Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy antymonopolowej delegatury oprócz spraw należących do ich
właściwości mogą załatwiać również inne sprawy przekazane im przez Prezesa UOKiK. Z kolei
zgodnie z art. 28 ust. 5 ww. ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes UOKiK
może sprawę należącą do właściwości delegatury przejąć (tzn. sprawę załatwi Centrala) lub
przekazać do załatwienia innej delegaturze albo sprawę należącą do swojej właściwości (tj. do
Centrali) przekazać do załatwienia wskazanej delegaturze.
Wynika to z art. 28 ust. 5 ustawy antymonopolowej.
W art. 28 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Ustawa antymonopolowa nie pozostawia w tym zakresie żadnych wątpliwości – art. 28 ust.
1 ustawy.
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Zgodnie z art. 29 ustawy antymonopolowej organizację Urzędu określa statut nadany w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów. Obecnie obowiązuje statut
nadany zarządzeniem Nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. Nr
47, poz. 779 ze zm.). Statut wymienia z nazwy komórki organizacyjne wchodzące
w skład Centrali Urzędu i przewiduje wydanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań tych komórek oraz
tryb pracy Centrali.67 W innym miejscu statut wspomina o podległości Prezesowi
Urzędu delegatur, odsyłając do rozporządzenia określającego ich właściwość miejscową i rzeczową oraz przewidując wydanie regulaminu określającego – podobnie
jak w przypadku Centrali – organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań,
a także tryb pracy delegatur.68 Dwa różne regulaminy są konsekwencją odrębnego
unormowania pozycji Centrali i delegatur jako jednostek organizacyjnych Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podział zadań przeprowadzono bowiem,
wychodząc z założenia, że delegatury ze względu na swoje położenie (usytuowanie
w terenie, siedziby w różnych miastach obejmujące zasięgiem działania cały kraj)
wykonują część zadań wydzielonych z kompetencji Prezesa Urzędu na podstawie ww. rozporządzenia dotyczącego właściwości delegatur. Zadania wykonywane
przez poszczególne delegatury są analogiczne, lecz – ze względu na określoną
właściwość miejscową – dotyczą różnych obszarów (zasięg terytorialny działalności
poszczególnych delegatur jest różny). Delegatury zajmują się przede wszystkim
sprawami mającymi zasięg lokalny lub regionalny, w tym w szczególności praktykami
ograniczającymi konkurencję na rynkach objętych ich zakresem działania. Dzięki
rozporządzeniu o właściwości delegatur sytuacja jest przejrzysta – zainteresowani
wiedzą, gdzie znajduje się najbliższa delegatura organu antymonopolowego i jakie
sprawy mogą być tutaj załatwione. W przypadku Centrali wydaje się, że sytuacja
jest nieco inna. Jak już wspomniano, w Centrali załatwiane są sprawy należące do
właściwości Prezesa UOKiK, które nie zostały przekazane delegaturom. W konsekwencji struktura organizacyjna Centrali jest bardziej zróżnicowana, ponieważ
zakres przedmiotowy spraw tutaj rozpatrywanych jest szerszy.69
67
68
69

Patrz par. 4 statutu UOKiK.
Patrz par. 5 statutu UOKiK.
Np. sprawy z zakresu pomocy publicznej są załatwiane wyłącznie przez Centralę.
Statut Urzędu określa szczegółowo, jakie komórki organizacyjne wchodzą w skład Centrali.
Większość z nich to departamenty, których właściwość obejmuje określone wycinki zadań
Prezesa UOKiK. Jeżeli chodzi o objęte przedmiotem niniejszego opracowania sprawy przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, są one rozpatrywane z udziałem komórek
trojakiego rodzaju. Wiodącą rolę mają wyspecjalizowane komórki orzecznicze posiadające
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Wspomniano już wcześniej, że niezależnie od tego, kto – na podstawie posiadanego upoważnienia – podpisze decyzję administracyjną organu antymonopolowego,
ostateczną odpowiedzialność za treść i prawidłowość rozstrzygnięcia ponosi organ,
który ją wydał – Prezes UOKiK.

4.2. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jednym z wydziałów Sądu Okręgowego
w Warszawie wyodrębnionym do rozpatrywania spraw z zakresu ochrony konkurencji,
regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego.70 Jeżeli chodzi o sprawy z zakresu ochrony konkurencji, Sąd ten jest właściwy do rozpatrywania odwołań
od decyzji Prezesa UOKiK wydawanych na podstawie ustawy antymonopolowej
oraz związanych ze stosowaniem wspólnotowego prawa konkurencji, a także decyzji
wydawanych na podstawie innych przepisów, o ile wskazują one ten tryb wnoszenia
odwołań, jak również zażaleń na postanowienia Prezesa UOKiK (co do których przepisy ustawy antymonopolowej czy ustaw odrębnych będących podstawą wydania
postanowienia71 przewidują możliwość wniesienia zażalenia).72
Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć organu antymonopolowego przez sąd
powszechny (jakim jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) a nie sąd
administracyjny wskazuje na przyjęcie koncepcji szerszego zakresu kontroli tych
rozstrzygnięć (wydawanych w instancji administracyjnej przez Prezesa UOKiK).
O ile bowiem sąd administracyjny, rozpatrując odwołania od decyzji administracyjnych, bada przede wszystkim ich zgodność z prawem, o tyle Sąd Ochrony
Konkurencji ocenia także ich celowość.73 Mamy tu zatem do czynienia z mieszanym, administracyjno-sądowym modelem postępowania.

70
71
72
73

wiedzę na temat poszczególnych rynków czy sektorów działalności gospodarczej (np. poszczególnych gałęzi przemysłu, handlu, usług, instytucji finansowych), które prowadzą postępowania
antymonopolowe i przygotowują projekty decyzji. W razie potrzeby komórki te mogą liczyć
na pomoc prawników (z komórki prawnej) i ekonomistów (z komórki analiz rynku).
Patrz art. 16 par. 5 pkt 1ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
Np. art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852 ze zm.)
Patrz: art. 479 (28) par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego.
Modzelewska-Wąchal..., s. 269-270.
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5. Kary pieniężne
Sankcją za naruszenie zakazów stosowania antykonkurencyjnych praktyk przez
przedsiębiorców operujących na rynku jest możliwość nałożenia na nich kar pieniężnych.74 Kompetencje do nakładania takich kar przyznają Prezesowi UOKiK
przepisy działu VI (Kary pieniężne) ustawy antymonopolowej. Nakładanie kar
pieniężnych w przypadku stosowania praktyk ograniczających konkurencję nie
jest obligatoryjne (Prezes Urzędu może nałożyć...75) i należy do zakresu uznania
Prezesa UOKiK.
Karę można nałożyć, jeżeli przedsiębiorca dopuścił się naruszenia zakazu z art.
5 w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 6 i 7 lub art. 8 ustawy antymonopolowej albo naruszenia art. 81 lub 82 TWE.76 Oznacza to, że wcześniej musi
zostać przeprowadzone postępowanie, w którym zostanie stwierdzone zaistnienie
wspomnianego naruszenia. Rozstrzygnięcie zarówno w przedmiocie stwierdzenia
naruszenia prawa antymonopolowego, jak i w przedmiocie wymierzenia kary za
to naruszenie może być dokonane wyłącznie w formie decyzji.
Przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy antymonopolowej znacznie podwyższono
kary pieniężne za naruszenie zarówno materialnych, jak i proceduralnych norm
prawa antymonopolowego. I tak, kary pieniężne w omawianym zakresie naruszeń materialnych norm prawa antymonopolowego (zakazów zawartych w art.
5 i 8 ustawy, a także w art. 81 i 82 TWE) mogą być nakładane w wysokości nie
przekraczającej 10% przychodu w poprzednim roku rozliczeniowym (przy czym
nie przewiduje się kwotowych pułapów maksymalnych).77
Prócz kar za naruszenie norm materialnych ustawa przewiduje kary za naruszenie
niektórych przepisów postępowania (np. za nieudzielenie lub udzielenie błędnych
informacji czy brak współpracy w toku przeprowadzanej kontroli), które mogą
74

Na temat kar pieniężnych w polskim prawie antymonopolowym patrz: M. Król-Bogomilska,
Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001.
75 Patrz: np. art. 101 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
76 Wymierzanie przez Prezesa UOKiK kar pieniężnych za naruszenia przepisów Traktatu o WE
jest konsekwencją posiadania przez ten organ kompetencji do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji w sprawach dotyczących naruszeń wspólnotowego prawa konkurencji.
77 Patrz: art. 101 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Dawniej ustawa antymonopolowa określała granice kwotowe (tzw. widełki), w ramach których ustalano wysokość kary. Równocześnie jednak przepisy stanowiły, że kara nakładana
na określonego przedsiębiorcę nie może przekraczać określonego progu procentowego jego
przychodu.
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być nakładane na przedsiębiorców, jak i w niektórych przypadkach na osoby
fizyczne78 do maksymalnie równowartości 50 milionów euro.79
Innym rodzajem kar nakładanych na podstawie przepisów antymonopolowych są
kary nakładane na przedsiębiorców za niewykonanie prawomocnych decyzji lub
wyroków sądowych wydanych w sprawach ochrony konkurencji. Są one nakładane według stawki dziennej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wspomnianych
orzeczeń (przepisy ustawy nie przewidują pułapu maksymalnego takiej kary).80
Kary pieniężne za niewykonanie ww. decyzji i wyroków mogą być także nałożone
na osoby odpowiedzialne za ich wykonanie u danego przedsiębiorcy.81
Przepisy dotyczące nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców stosuje się
z odpowiednimi modyfikacjami do związków przedsiębiorców w sytuacjach, gdy
to te związki dopuściły się naruszenia przepisów antymonopolowych.82
Na ustalenie wysokości kary pieniężnej mają wpływ przede wszystkim okres,
stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.83
Program łagodzenia kar dla uczestników karteli (leniency)
Jedną z istotniejszych zmian wprowadzonych przy okazji ostatniej nowelizacji
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest program łagodzenia kar dla
skruszonych uczestników karteli (tzw. program leniency), którego normatywne
podstawy znajdują się w art. 103a i 103b ustawy antymonopolowej. Zakłada
on odstąpienie od nałożenia kary albo istotne jej złagodzenie w stosunku do
przedsiębiorcy będącego uczestnikiem kartelu, który spełni szereg określonych
tu warunków, polegających przede wszystkim na dobrowolnym zaprzestaniu
uczestnictwa w zakazanym porozumieniu i współpracy z Prezesem UOKiK w toku
postępowania antymonopolowego prowadzonego przeciwko uczestnikom tego
kartelu. Założenia przedłożonego projektu w tym zakresie wzorowane są na
analogicznym programie Komisji Europejskiej zawartym w Obwieszczeniu Komisji
w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelowych84.
78
79
80
81
82
83
84

Patrz: art. 103 ustawy antymonopolowej.
Patrz: art. 101 ust. 2 ustawy antymonopolowej.Dawniej pułap maksymalny wynosił 5 milionów euro.
Patrz: art. 102 ustawy antymonopolowej.
Patrz: art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej.
Patrz art. 101 ust. 5 i art. 102 ust. 2 ustawy antymonopolowej.
Patrz art. 104 ustawy antymonopolowej.
Patrz: rozdział V pkt 5.
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6. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji
Postępowania w sprawach ochrony konkurencji toczą się przed Prezesem UOKiK
w trybie określonym w dziale V (Postępowanie przed Prezesem Urzędu) ustawy
antymonopolowej. Procedura ta jednak nie jest tu uregulowana w sposób kompleksowy, ponieważ przewiduje szereg odesłań do innych aktów zawierających
normy procesowe. Chodzi o Kodeksy postępowań: administracyjnego, cywilnego
i karnego, które – choć w różnym zakresie – mogą zostać zastosowane w postępowaniu antymonopolowym. Prowadzenie postępowania na podstawie przepisów
pochodzących nie tylko z różnych aktów prawnych (ustaw), ale i z różnych typów
postępowań może powodować istotne trudności dotyczące stosowania poszczególnych przepisów nie tylko dla organu administracji, ale także (a może przede
wszystkim) dla uczestników (przede wszystkim stron) tego postępowania. Ten
złożony sposób unormowania postępowania antymonopolowego jest powodem,
dla którego bywa ono określane mianem procedury hybrydowej.85
W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione reguły postępowania antymonopolowego zawarte w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
związane ze stosowaniem rozporządzenia Nr 1/2003. Wychodząc z tego założenia,
jak również mając na uwadze art. 80 ww. ustawy (zgodnie z którym w sprawach
nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Prezesem UOKiK stosuje
się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego), trzeba pamiętać, że
dla uzyskania pełnego obrazu postępowania w sprawach ochrony konkurencji
i konsumentów analiza stosownych przepisów ustawy antymonopolowej ma
wprawdzie znaczenie podstawowe (tu określone są najważniejsze reguły, odrębności i modyfikacje przepisów proceduralnych zawartych w ww. kodeksach,
w tym przede wszystkim w Kpa), ale nie jest wystarczająca (nie wyczerpuje całości
problematyki).
Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji prowadzone przed Prezesem
UOKiK może mieć dwojaki charakter. Chodzi tu o rozróżnienie postępowania
wyjaśniającego i postępowania antymonopolowego.86

85

Pojęcie procedura hybrydowa pochodzi z amerykańskiej nauki prawa i postępowania administracyjnego i oznacza szczególne postępowania o charakterze prawotwórczym, prowadzone
przy wykorzystaniu instytucji procesowych typowych dla działalności orzeczniczej – Z. Kmieciak, Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej,
w: Państwo i Prawo Nr 4/2002, s. 31.
86 Patrz art. 42 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
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6.1. Postępowanie wyjaśniające
Postępowanie wyjaśniające bywa określane jako procedura wstępna (sprawdzająca), której zastosowanie, w przypadku osiągnięcia określonego rezultatu,
uzasadnia przeprowadzenie postępowania antymonopolowego.87 Postępowanie
wyjaśniające może bowiem (nie jest to obligatoryjne) poprzedzać wszczęcie
postępowania antymonopolowego. Postępowanie to wszczynane jest wyłącznie
z urzędu; wszczęcie i zamknięcie postępowania następuje w drodze postanowienia,
od którego nie przysługują żadne środki prawne. Jest to uzasadnione o tyle, że
w postępowaniu wyjaśniającym nie ma stron. Nie jest to bowiem postępowanie,
w którym – jak np. w postępowaniu antymonopolowym – przedstawia się zarzuty
określonym podmiotom. Przeciwnie, mamy tu do czynienia z postępowaniem
w sprawie, którego celem jest głównie ustalenie, czy w ogóle doszło do naruszenia
prawa.88 Ustawa stanowi, że postępowanie to co do zasady nie powinno trwać
dłużej niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 60 dni.89

6.2. Postępowanie antymonopolowe
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje dwa rodzaje postępowań antymonopolowych – postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz postępowanie w sprawach koncentracji. Dział V ustawy zawierający
przepisy proceduralne składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy zawiera
przepisy ogólne, wspólne dla ww. rodzajów postępowań antymonopolowych,
rozdział drugi zawiera wyłącznie przepisy dotyczące postępowania w sprawach
praktyk ograniczających konkurencję, a rozdział trzeci – wyłącznie przepisy dotyczące postępowania w sprawach koncentracji.90 Z uwagi na temat niniejszego
87
88

Kmieciak..., s. 35.
Postępowanie wyjaśniające można wszcząć, jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy, w sprawach dotyczących określonych gałęzi gospodarki, w sprawach
dotyczących ochrony interesów konsumentów oraz w innych przypadkach, gdy ustawa tak
stanowi (art. 43 ust. 1 ustawy). Celem postępowania może być m.in. wstępne ustalenie, czy
nastąpiło naruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym czy sprawa ma charakter antymonopolowy (art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy).
89 Wynika to z art. 43 ust. 4 ustawy antymonopolowej. W praktyce jednak termin ten bywa
często przedłużany, m.in. z uwagi na to, że przepisy nie wyłączają z tego terminu okresów
oczekiwania na dostarczenie informacji przez przedsiębiorców, w przypadku, gdy organ antymonopolowy zwróci się z takim żądaniem na podstawie art. 45 ww. ustawy. Przepis ten nie
dotyczy postępowania wyjaśniającego, którego celem jest wyłącznie badanie rynku.
90 Rozdział czwarty zawiera przepisy dotyczące postępowania w sprawach praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów.
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opracowania przedmiotem analizy będą wyłącznie reguły dotyczące postępowania
antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, a więc
przepisy rozdziału 1 i 2 działu V ustawy antymonopolowej (ilekroć więc dalej
będzie mowa o postępowaniu antymonopolowym lub postępowaniu w sprawach
praktyk ograniczających konkurencję, należy przez to rozumieć postępowanie
antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję).91

6.2.1. Wszczęcie postępowania
Zgodnie z art. 44 ust. 1 postępowanie antymonopolowe wszczyna się na wniosek
lub z urzędu. Z wnioskiem takim może wystąpić przede wszystkim przedsiębiorca
lub związek przedsiębiorców, którzy wykażą swój interes prawny, jak również inne
wymienione w ustawie podmioty (organ samorządu terytorialnego, organ kontroli państwowej, rzecznik konsumentów, organizacja konsumencka92). Wniosek
składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem93 i dowodem uiszczenia opłaty.94
Prezes UOKiK wydaje następnie postanowienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego i zawiadamia o tym strony.95
Stroną postępowania antymonopolowego jest przedsiębiorca (lub związek przed91

Przy omawianiu procedury stosowanej przez Komisję Europejską w postępowaniach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję (patrz: rozdział IX) tego typu zawiłości nie występowały. Wynika to z tego, że – jak już wspominano – prawo wspólnotowe reguluje kwestie
dotyczące przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz kontroli koncentracji
w odrębnych aktach prawnych, w związku z tym procedury te są od siebie niezależne.
92 Tak ukształtowany katalog wskazuje, że podmioty te, występując z wnioskiem o wszczęcie
postępowania antymonopolowego, będą zapewne działać, mając na względzie dobro ogółu
(interes publiczny).
93 Patrz: art. 84 ust. 2 ustawy antymonopolowej.
94 Obowiązek uiszczania opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego wynika
z art. 77 ustawy, wysokość opłat natomiast określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
wydane na podstawie art. 77 ust. 6 ustawy. Obecnie jest to rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wszczęcie
postępowania antymonopolowego i trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 34, poz. 404). Opłata
od wniosku w sprawach praktyk ograniczających konkurencję wynosi 500 zł. Jednak mimo
nieuiszczenia opłaty postępowanie antymonopolowe może być wszczęte, jeżeli przemawiają
za tym ważne względy dotyczące ochrony konkurencji lub interesów konsumentów (art. 77
ust. 3 ustawy). Podobnie w razie niewątpliwej niemożności wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę Prezes UOKiK może zwolnić go (w całości lub części) z obowiązku uiszczania opłaty
(art. 77 ust. 5 ustawy).
95 Stanowi tak art. 84 ust. 3 ustawy antymonopolowej.
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siębiorców), przeciwko któremu toczy się postępowanie o stosowanie praktyk
ograniczających konkurencję, a w przypadku postępowania wszczętego na wniosek
także wnioskodawca.96
Prócz stron w postępowaniu brać udział mogą także tzw. podmioty zainteresowane, których uprawnienia są jednak bardzo ograniczone.97
Złożenie (nawet opłaconego) wniosku nie gwarantuje tego, że postępowanie
zostanie wszczęte. Jeżeli bowiem organ antymonopolowy uzna, że sprawa, której
dotyczy wniosek ewidentnie nie ma charakteru antymonopolowego, może wydać
decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania.98
Dodatkową przeszkodą do wszczęcia postępowania przed Prezesem UOKiK jest
upływ terminu przedawnienia.99
Nawet jednak wszczęcie postępowania antymonopolowego na wniosek nie koniecznie musi prowadzić do wydania ostatecznego rozstrzygnięcia (decyzji) w sprawie. W przypadku bowiem późniejszego wycofania wniosku przez podmiot, który
go złożył, organ antymonopolowy postanowieniem umarza postępowanie.100

6.2.2. Postępowanie dowodowe – uwagi ogólne
Postępowanie dowodowe w procedurze antymonopolowej wzorowane jest na odpowiednich przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Dodatkowo art. 81 ustawy
stanowi, że w sprawach dotyczących dowodów w zakresie nieuregulowanym w ustawie
96
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100
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Dla odmiany w postępowaniu prowadzonym przez Komisję Europejską w sprawie naruszenia
wspólnotowego prawa konkurencji wnioskodawca nie ma statusu strony (patrz: rozdział V pkt
1.2). W prawie polskim o tym, kto jest stroną postępowania, rozstrzyga art. 86 ustawy
antymonopolowej.
Zgodnie z art. 87 ustawy antymonopolowej zainteresowanym może być: 1) przedsiębiorca,
który uprawdopodobni, że został poszkodowany na skutek działań stanowiących naruszenie
przepisów ustawy; 2) strona umowy, której dotyczy postępowanie; 3) inny podmiot, który
wykaże swój interes prawny albo który może pomóc wyjaśnić sprawę. Zainteresowani
mogą składać wyjaśnienia, w ograniczonym zakresie przeglądać akta oraz mają prawo
być poinformowani o wyniku postępowania.
Patrz: art. 85 ustawy antymonopolowej. Z przepisu tego wynika też możliwość odmowy wszczęcia
postępowania, jeżeli złożony wniosek nie spełnia ustawowych wymogów.
Zgodnie z art. 93 ustawy nie wszczyna się postępowania w sprawie praktyk ograniczających
konkurencję, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok.
Patrz: art. 67 pkt 1 ustawy antymonopolowej.

XI. Polskie prawo konkurencji w momencie akcesji do UE

antymonopolowej stosuje się odpowiednio przepisy Kpc.101 Prócz tego obowiązuje
ogólne odesłanie z ustawy antymonopolowej do Kpa.102 Taka złożona konstrukcja
może powodować pewne wątpliwości czy problemy interpretacyjne. Sięganie do
procedury cywilnej przy rozpatrywaniu spraw antymonopolowych uzasadniano specyfiką tych spraw, które – mimo, że załatwiane przez organ administracyjny – różnią
się od większości postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kpa,
dotyczących indywidualnych spraw obywateli. Organ antymonopolowy – nawet prowadząc postępowanie wszczęte na wniosek – działa w interesie publicznym (celem
jest ochrona konkurencji, a nie konkurentów, czyli przedsiębiorców), poszukując
rozwiązania obiektywnie sprawiedliwego, które, zgodnie z obowiązującym prawem,
położy kres naruszeniom konkurencji na danym rynku.

6.2.3. Żądanie informacji i rodzaje dowodów
Podstawowym instrumentem zbierania przez organ antymonopolowy informacji
o rynku niezbędnych do ewentualnego wszczęcia i prowadzenia postępowania
jest kierowanie pytań do przedsiębiorców. Przepis art. 45 ustawy antymonopolowej zobowiązuje przedsiębiorców i ich związki do udzielania informacji
i udostępniania dokumentów żądanych przez Prezesa UOKiK. Przepisy nie
przewidują szczególnej formy prawnej dla żądania informacji (wskazują jedynie
co takie żądanie powinno zawierać103). Nie ma też mowy o jakimkolwiek środku
odwoławczym. Za nieudzielnie informacji albo udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd mogą być nałożone kary pieniężne.104
Kary nakładane są decyzją, od której przysługuje odwołanie jak od wszystkich
pozostałych decyzji Prezesa UOKiK.
101

102

103

104

Chodzi tu o przepisy art. 227-315 Kpc, które regulują, co może być przedmiotem dowodu, jakie reguły stosuje się przy dokonywaniu oceny tych dowodów, a także w jaki sposób
przeprowadza się poszczególne rodzaje dowodów (w tym dowód z dokumentów, zeznań
świadków, opinii biegłych czy przesłuchania stron).
Zgodnie z art. 80 ustawy antymonopolowej w sprawach nieuregulowanych w rozdziale 1
działu V tejże ustawy do postępowania przed Prezesem Urzędu stosuje się przepisy Kpa,
z zastrzeżeniem wspomnianego wcześniej art. 81 (który odsyła do Kpc w sprawach dotyczących dowodów).
Tu: 1) wskazanie zakresu żądanych informacji i okresu, którego dotyczą; 2) wskazanie celu
żądania; 3) wskazanie terminu udzielenia informacji; 4) pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
(art. 45 ust. 2 ustawy antymonopolowej).
Wynika to z art. 101 ust. 2 pkt 2 ustawy antymonopolowej.
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Trzeba tu podkreślić, że przepis art. 45 ustawy jest podstawą do żądania informacji przez organ antymonopolowy od wszystkich przedsiębiorców (i związków przedsiębiorców) działających na rynku, niezależnie od tego, czy są oni
w jakikolwiek sposób zaangażowani (strona, zainteresowany, wnioskodawca)
w postępowanie prowadzone przez organ antymonopolowy, oraz niezależnie
od ich pozycji na rynku (udziału w rynku). Przyjęcie takiego rozwiązania jest
konieczne do skutecznego stosowania prawa antymonopolowego, gdyż organ
antymonopolowy, prowadząc postępowanie w sprawie praktyk antykonkurencyjnych stosowanych przez określonego przedsiębiorcę (przedsiębiorców), nie
może wydać rozstrzygnięcia bez dokładnego rozpoznania rynku, na którym
stosowane są te praktyki (w tym celu może on np. zwrócić się o dostarczenie
odpowiednich informacji do konkurentów przedsiębiorcy, któremu zarzuca się
stosowanie praktyki antykonkurencyjnej). Dopiero bowiem ustalenie rzeczywistej sytuacji konkurencyjnej na rynku właściwym (poprzedzone wyznaczeniem
takiego rynku dla rozpatrywanej sprawy) pozwala odpowiedzieć na pytanie,
czy dane zachowania rynkowe przedsiębiorców spełniają przesłanki antykonkurencyjnych praktyk.
Co więcej, organ antymonopolowy może skorzystać z prawa żądania informacji
na podstawie art. 45 ustawy antymonopolowej jeszcze na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania antymonopolowego – w postępowaniu wyjaśniającym, aby na podstawie dostarczonych informacji zdecydować o zasadności
podejmowania dalszych działań w sprawie (wszczęcia postępowania antymonopolowego).
Kolejne przepisy ustawy antymonopolowej regulują środki dowodowe najczęściej
wykorzystywane w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKiK. Są
to: dowód z dokumentów,105 zeznania świadków,106 opinie biegłych107 oraz opinie
placówek naukowych i naukowo-badawczych.108 W toku postępowania może być
przeprowadzona rozprawa administracyjna.109 Prezes Urzędu może także skorzystać z pomocy sądowej przy przeprowadzaniu niektórych dowodów.110

105
106
107
108
109
110
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Patrz:
Patrz:
Patrz:
Patrz:
Patrz:
Patrz:

art.
art.
art.
art.
art.
art.

46 ustawy antymonopolowej.
47 i 48 ustawy antymonopolowej.
49-53 ustawy antymonopolowej.
54 ustawy antymonopolowej.
55 ustawy antymonopolowej.
56 ustawy antymonopolowej.
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6.2.4. Kontrola
W zakresie objętym postępowaniem prowadzonym przez organ antymonopolowy
może zostać przeprowadzona kontrola u każdego przedsiębiorcy lub każdego
związku przedsiębiorców.111 Kontrola może służyć zbieraniu dowodów w prowadzonych postępowaniach, jak również sprawdzeniu, czy przedsiębiorcy realizują
prawomocne decyzje i wyroki sądowe, o ile takowe zostały wydane w prowadzonych wcześniej postępowaniach.112
Tryb przeprowadzania kontroli określają przepisy art. 57-61 oraz art. 91 ustawy antymonopolowej. Szczegółowe kwestie w tym zakresie określa rozporządzenie wydane
na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy. Obecnie jest to rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania
kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 116, poz. 1240).
Co do zasady kontrolę przeprowadzają pracownicy UOKiK.113 Prezes UOKiK może
też upoważnić do udziału w kontroli inne osoby, m.in. ekspertów posiadających
wiedzę specjalistyczną niezbędną w trakcie kontroli.114 Wszystkie osoby biorące
udział w kontroli działają na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezesa
UOKiK, które prócz wskazania kontrolowanego określa m.in. przedmiot i zakres
oraz czas trwania kontroli.115 Kontrolujący ma prawo wstępu do pomieszczeń
i środków transportu przedsiębiorcy, wglądu do wszelkiej dokumentacji i innych
nośników informacji zawierających dane związane z przedmiotem kontroli, a także
do zadawania pytań kontrolowanemu.116
111

112
113
114

115
116

Trzeba zauważyć, że przepisy nie ograniczają zakresu podmiotowego tej kontroli tylko do stron
postępowania. Co więcej, przeprowadzenie kontroli nie jest nawet ograniczone do postępowania antymonopolowego. Z formalnego punktu widzenia, jak się wydaje, nie ma przeszkód
do przeprowadzenia kontroli antymonopolowej w postępowaniu wyjaśniającym. Chodzi tu
przede wszystkim o sytuacje, gdy inne sposoby uzyskania informacji od przedsiębiorców na
podstawie art. 45 ustawy okażą się nieskuteczne – Modzelewska-Wąchal..., s. 235.
Modzelewska-Wąchal..., s. 235.
Przepisy dopuszczają również udział w kontroli pracowników podległej Prezesowi UOKiK
Inspekcji Handlowej (art. 57 ust. 1 ustawy antymonopolowej).
Np. wyspecjalizowanych informatyków, których udział w kontroli może się przyczynić do jej
szybszego zakończenia lub zwiększyć efektywność kontroli.
Dodatkowo upoważnieni do udziału w kontroli mogą być pracownicy organów ochrony konkurencji
innych państw członkowskich UE w sytuacji, gdy kontrola jest przeprowadzana w związku ze stosowaniem art. 22 rozporządzenia Nr 1/2003. Wynika to z art. 57 ust. 1a ustawy antymonopolowej.
Patrz: art. 57 ust. 2 i 3 ustawy antymonopolowej.
Patrz: art. 57 ust. 5 i 5a ustawy antymonopolowej.
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W toku kontroli może być także przeprowadzone przeszukanie pomieszczeń lub
rzeczy kontrolowanego, o ile wcześniej wyrazi na to zgodę Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Wynika to z art. 58 ustawy antymonopolowej. Przy przeprowadzaniu przeszukania kontrolujący z organu antymonopolowego mogą korzystać
z pomocy organów kontroli państwowej lub policji. Do przeprowadzania przeszukania w toku kontroli antymonopolowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego o przeszukaniu. Prócz przeszukania pomieszczeń przedsiębiorcy
(czego dotyczy art. 58 ustawy), ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
przewiduje także możliwość przeszukania pomieszczeń prywatnych, jeżeli istnieją
uzasadnione przypuszczenia, że są tam przechowywane dowody mające znaczenie
dla rozstrzygnięcia sprawy antymonopolowej (art. 91 ustawy antymonopolowej).
Na przeszukanie takie zgody udziela Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
z tą różnicą, że w przypadku pomieszczeń prywatnych przeszukania dokonuje
– na polecenie Sądu – policja (a nie jak w przypadku przeszukania pomieszczeń
przedsiębiorcy – kontrolujący z organu antymonopolowego przy pomocy policji).
Organ antymonopolowy występuje jedynie z wnioskiem do Sądu o udzielenie zgody
na przeszukanie; w przeszukaniu biorą udział również kontrolujący (choć nie oni
je przeprowadzają).
W toku kontroli możliwe jest zabezpieczenie zebranych dowodów.117
Przedstawione wyżej szerokie uprawnienia organu antymonopolowego w zakresie
przeprowadzania kontroli wskazują, że przy tworzeniu tych przepisów wiodącą
rolę odgrywał postulat skuteczności działania.118

6.2.5. Ochrona informacji poufnych
Przepisy ustawy antymonopolowej przewidują szereg rozwiązań mających zapewnić poufność informacji gromadzonych w toku postępowania przez organ
antymonopolowy, w tym w szczególności zapewniających ochronę tajemnic przedsiębiorców. I tak, przede wszystkim możliwe jest ograniczenie prawa wglądu do akt
postępowania, jeżeli mogłoby to spowodować ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych chronionych prawem tajemnic. Organ antymonopolowy, działając
na wniosek strony lub z urzędu, rozstrzyga w tym zakresie postanowieniem, na
które przysługuje zażalenie.119
117 Zabezpieczenia dokonuje się w trybie określonym w art. 60 i 61 ustawy antymonopolowej.
118 Kmieciak..., s. 38.
119 Patrz: art. 62 ustawy antymonopolowej.
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Pracownicy UOKiK zobowiązani są ustawowo do nieujawniania informacji, do
których uzyskali dostęp w związku z prowadzonymi postępowaniami, z tym, że
jawne są informacje o wszczęciu postępowania, jak również informacje o wydanych
rozstrzygnięciach (chodzi tu zarówno o sam fakt wydania decyzji, jak i o zawarte
w niej ustalenia).120
Dodatkową gwarancją ochrony interesów przedsiębiorców jest ograniczenie możliwości wykorzystania informacji zgromadzonych w toku postępowania przed
organem antymonopolowym na potrzeby postępowań prowadzonych przez inne
organy. Informacje te mogą być wykorzystywane tylko w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz dodatkowo – w postępowaniu karnym
prowadzonym z oskarżenia publicznego.121
Równocześnie jednak ochrona informacji poufnych nie może być powodem ograniczania prawa do obrony przedsiębiorców podejrzanych o naruszenie prawa
antymonopolowego (stosowanie praktyk antykonkurencyjnych). Zagrożeniu temu
przeciwdziała przepis art. 66 ustawy, zgodnie z którym Prezes UOKiK, wydając
decyzję kończącą postępowanie, uwzględnia tylko zarzuty, co do których strony
mogły się ustosunkować.122

6.2.6. Termin na zakończenie
Przepis art. 92 ustawy antymonopolowej stanowi, że postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję powinno być zakończone nie
później niż w terminie pięciu miesięcy od dnia jego wszczęcia.123 W praktyce rzadko
kiedy udaje się zakończyć postępowanie w tym terminie. Z uwagi na złożoność
kwestii rozstrzyganych w tym postępowaniu, jak również na szczególny tryb zbierania dowodów (głównie zwracanie się do przedsiębiorców z żądaniem dostarczenia
informacji, co następuje niejednokrotnie na różnych etapach postępowania, gdy
przedmiotem dochodzenia stają się często coraz to nowe wątki sprawy i wiąże się
z oczekiwaniem na przesłanie tych informacji (okresy oczekiwania na informacje
nie powodują zawieszenia biegu terminu)) termin ten jest wydłużany.
120 Patrz: art. 63 ustawy antymonopolowej.
121 Ograniczenie to nie dotyczy również wymiany informacji z Komisją Europejską i innymi
organami ochrony konkurencji państw członkowskich UE na podstawie rozporządzenia Nr
1/2003 – patrz art. 65 ustawy antymonopolowej.
122 Kmieciak..., s. 40.
123 Dotychczas (tj. przed 1.05.2004 r.) było to 4 miesiące.
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6.3. Decyzje wydawane w postępowaniu antymonopolowym
Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego organ antymonopolowy
wydaje rozstrzygnięcie co do istoty sprawy.124

6.3.1. Decyzje stwierdzające stosowanie praktyk
Jeżeli w wyniku postępowania antymonopolowego zostanie ustalone, że przedsiębiorca dopuścił się stosowania praktyk ograniczających konkurencję, wydaje się
decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazującą zaniechanie
jej stosowania. Podstawą prawną do wydania takiej decyzji jest art. 9 ustawy
antymonopolowej, a przesłanką uzasadniającą jej wydanie jest stwierdzenie naruszenia zakazu określonego w art. 5, w zakresie niewyłączonym na podstawie art.
6 i 7, lub naruszenie art. 8. Decyzja ma charakter deklaratoryjny – potwierdza
ona jedynie, że praktyka, której dotyczy jest niezgodna z przepisami antymonopolowymi, a tym samym nielegalna od chwili jej zastosowania.125
W przypadku decyzji z art. 9 ww. ustawy obligatoryjne jest zawarcie w niej obu
wspomnianych elementów – stwierdzenia antykonkurencyjności praktyki oraz
nakazanie jej zaniechania (drugi z wymienionych elementów jest uwarunkowany
zaistnieniem pierwszego126). Nakazanie zaniechania określonych praktyk zobowiązuje przedsiębiorcę jedynie do powstrzymania się od określonych działań
stanowiących naruszenie przepisów ustawy; organ antymonopolowy nie może
wydać na tej podstawie decyzji pozytywnej, określającej, jakie działania powinien
podjąć przedsiębiorca będący jej adresatem. Dodatkowo niezwykle istotne jest
jednoznaczne określenie zachowań przedsiębiorcy stanowiących praktyki ograniczające konkurencję tak, aby na tym tle nie powstawały wątpliwości, na czym
ma polegać wykonanie decyzji.127
Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania organ antymonopolowy ustali, że
określone zachowanie przedsiębiorcy stanowiło wprawdzie naruszenie przepisów
prawa antymonopolowego, jednak w pewnym momencie przestało naruszać te
124

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy nie dochodzi do wydania decyzji rozstrzygającej sprawę co do
istoty. Powodem może być umorzenie postępowania np. na skutek wycofania wniosku przez
wnioskodawcę (art. 67 pkt 1) lub z innych przyczyn określonych w Kpa.
125 Modzelewska-Wąchal..., s. 125.
126 Nie można nakazać zaniechania praktyki bez uprzedniego stwierdzenia, że ma ona charakter
antykonkurencyjny – Modzelewska-Wąchal..., s. 125.
127 Modzelewska-Wąchal..., s. 126.
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reguły, wydaje decyzję na podstawie art. 10 ustawy o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania.
Jak już wcześniej kilkukrotnie wspomniano, sprawy antymonopolowe dotyczą
zachowań rynkowych przedsiębiorców, których kwalifikacja prawna (nawet bez
woli zainteresowanych, czyli bez zmiany tych zachowań) może ulegać zmianom
w czasie w związku ze zmianą sytuacji konkurencyjnej na rynku (np. zwiększenie
się udziału w rynku konkurentów może spowodować, że przedsiębiorca uznawany
do pewnego momentu za dominanta utraci swoją pozycję, w konsekwencji czego
jego zachowania nie będą mogły stanowić naruszenia art. 8 ustawy antymonopolowej). Przepis art. 10 ustawy podaje jako przykład sytuacji, w której decyzja
tego rodzaju powinna zostać wydana, trwałe zmniejszenie udziału w rynku przedsiębiorców podejrzanych o stosowanie praktyk. Prócz tego można sobie wyobrazić jeszcze inne sytuacje uzasadniające wydanie takiej decyzji, np. zaprzestanie
przez przedsiębiorcę stosowania zarzucanych mu antykonkurencyjnych praktyk
już po wszczęciu postępowania. Niezależnie od przyczyny, w sytuacji, w której
zachowanie rynkowe przedsiębiorcy przestało naruszać zakazy zawarte w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów, nakazanie zaniechania takiej praktyki
staje się bezprzedmiotowe. Zawsze zatem, gdy w momencie wydawania decyzji
stwierdza się, że zachowanie stanowiące praktykę ograniczającą konkurencję nie
spełnia już (niezależnie od przyczyny) przesłanek zakazów z art. 5 i 8 ustawy,
wydaje się decyzję, o której mowa w art. 10 ustawy antymonopolowej.128 Ciężar
dowodu co do okoliczności zaniechania stosowania praktyki antykonkurencyjnej
spoczywa na przedsiębiorcy (lub związku przedsiębiorców), któremu zarzuca się
naruszenie.129
Wydanie decyzji na podstawie art. 10 ustawy nie wyklucza nałożenia kary za okres,
w którym praktyka ograniczająca konkurencję była stosowana; jednak fakt jej zaniechania może stanowić okoliczność łagodzącą przy ustaleniu wymiaru tej kary.130

6.3.2. Decyzja niestwierdzająca stosowania praktyk
Decyzję niestwierdzającą stosowania praktyk ograniczających konkurencję wydaje się, jeżeli w toku postępowania ustalone zostanie, że określone zachowanie
128
129
130

Czyli decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdzającą zaniechanie
jej stosowania.
Patrz: art. 10 ust. 3 ustawy antymonopolowej.
Modzelewska-Wąchal..., s. 129.
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przedsiębiorcy nie stanowi naruszenia prawa antymonopolowego,131 jak również
– o czym była już mowa132 – w przypadku, gdy porozumienie zakazane na podstawie art. 5 ustawy antymonopolowej spełnia przesłanki wyłączenia spod tego
zakazu, które zostały określone w art. 7 ust. 1 ustawy, mimo że nie zostało objęte
rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych.133
Decyzja z art. 11 ustawy (podobnie jak decyzje z art. 9 i 10) ma charakter
deklaratoryjny, co oznacza, że zachowanie nieuznane za praktykę ograniczającą
konkurencję było legalne od samego początku.

6.3.3. Decyzja akceptująca zobowiązania przedsiębiorców
Zgodnie z art. 11a ustawy antymonopolowej – jeżeli w toku postępowania antymonopolowego zostanie uprawdopodobnione na podstawie okoliczności sprawy,
informacji zawartych we wniosku lub będących podstawą wszczęcia postępowania
z urzędu, że został naruszony zakaz, o którym mowa w art. 5 lub 8, a przedsiębiorca lub związek przedsiębiorców, którym zarzucane jest naruszenie tego zakazu,
zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do
zapobieżenia tym naruszeniom, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę lub związek przedsiębiorców do wykonania tych zobowiązań,
a także określić termin ich wykonania. Dodatkowo w decyzji takiej nakłada się
na przedsiębiorcę lub związek przedsiębiorców obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowiązań. W decyzji z art. 11a
nie stwierdza się faktu stosowania przez przedsiębiorcę praktyk ograniczających
konkurencję, nie nakłada się też kary.
Wprowadzenie przy okazji ostatniej nowelizacji ustawy antymonopolowej takiego
rozwiązania (wzorowanego na art. 9 rozporządzenia Nr 1/2003) przyczyni się
do usprawnienia postępowania z korzyścią dla konkurencji (zrealizowanie przez
przedsiębiorców zobowiązań zawartych w decyzji rozwiązuje problem „konkurencyjny” na rynku) oraz dla samych przedsiębiorców (w decyzji, o której mowa nie
będzie stwierdzenia stosowania przez tych przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję, jak również nie zostanie nałożona kara pieniężna za naruszenie
prawa antymonopolowego).134
131
132
133
134

264

Patrz: art. 11 ust. 1 ustawy antymonopolowej.
Patrz: w niniejszym rozdziale pkt 2.
Patrz: art. 11 ust. 2 ustawy antymonopolowej.
Konsekwencją wprowadzenia do polskiego prawa antymonopolowego omawianego typu
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6.3.4. Decyzja o zastosowaniu środków tymczasowych
W art. 88 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewidziano możliwość
wydawania tzw. decyzji o środkach tymczasowych (wzorowanej na art. 8 rozporządzenia Nr 1/2003). Decyzję tę wydaje się w wyjątkowych przypadkach jeszcze
w trakcie postępowania antymonopolowego w sytuacji, gdy z dotychczas poczynionych ustaleń wynika, że dalsze stosowanie zarzucanej przedsiębiorcy praktyki ograniczającej konkurencję może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia
dla konkurencji. W sytuacji takiej Prezes UOKiK zobowiązuje przedsiębiorcę lub
związek przedsiębiorców, którym jest zarzucane stosowanie praktyki, do zaniechania
określonych działań w celu zapobieżenia tym zagrożeniom. Wniesienie odwołania
nie wstrzymuje wykonania decyzji o zastosowaniu środków tymczasowych. Decyzja
taka może być wydana na czas oznaczony, nie dłuższy niż do momentu wydania
decyzji kończącej postępowanie w sprawie (zgodnie z katalogiem określonym w art.
9 i następnych ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Jak już wspomniano, rozstrzygnięcie tego typu wydawane będzie wyłącznie w okolicznościach, gdy istnieje zagrożenie, że do momentu zakończenia postępowania
antymonopolowego, kwestionowane przez organ ochrony konkurencji zachowania
rynkowe przedsiębiorcy mogą w sposób niemal nieodwracalny zaburzyć konkurencję na danym rynku. Z uwagi na to, że decyzja taka będzie wydawana jeszcze
przed zakończeniem postępowania antymonopolowego, nakaz w niej zawarty
będzie mógł dotyczyć wyłącznie zaniechania określonych działań (nie będzie
możliwe nakazanie przedsiębiorcy określonego sposobu postępowania).

6.4. Tryb odwoławczy
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje szczególny tryb wnoszenia odwołań od decyzji organu administracji, jakim jest Prezes UOKiK.135

135

decyzji jest zrezygnowanie z przepisu dotyczącego zawierania ugody w postępowaniu antymonopolowym (dotychczasowy art. 88 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) oraz
z podobnego typu decyzji zakładającej przyznanie się przedsiębiorców do naruszenia prawa
antymonopolowego, która mogła być wydawana wyłącznie w sprawach mniejszej wagi na
podstawie art. 89 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Decyzja z art. 11a projektu
wydaje się spełniać cele obu wspomnianych wyżej typów rozstrzygnięć.
Co wyłącza w tym zakresie przepisy Kpa., w szczególności art. 127 par. 3 Kpa, zgodnie
z którym od decyzji wydawanych przez kierowników urzędów centralnych nie służy odwołanie, a strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może się zwrócić do tego organu z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy – Modzelewska-Wąchal..., s. 269.
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Odwołania te wnosi się bowiem do wyspecjalizowanego sądu cywilnego, jakim
jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.136 Odwołanie wnosi się w terminie
dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezesa UOKiK,137
który z kolei powinien niezwłocznie przekazać je wraz z aktami sprawy do sądu.138
Mimo że adresatem odwołania od decyzji Prezesa UOKiK jest sąd, organ antymonopolowy może – w trybie swoistej samokontroli – na skutek wniesienia odwołania podjąć pewne działania. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość uznania
słuszności zarzutów podniesionych w odwołaniu i dokonania zmiany (całości lub
części) decyzji antymonopolowej bez przekazywania – na tym etapie – akt sądowi. W razie zmiany decyzji w tym trybie organ antymonopolowy doręcza stronie
decyzję o zmienionej (w stosunku do pierwotnej wersji) treści, od której (jak od
decyzji pierwotnej) może zostać wniesione odwołanie.139
Niezależnie od tego czy organ antymonopolowy ostatecznie przekaże odwołanie
do sądu, czy też podejmie próbę modyfikacji wydanej już decyzji, na etapie, gdy
wpłynęło odwołanie, może on (w uzasadnionych przypadkach) podjąć dodatkowe
czynności wyjaśniające w związku z zarzutami podniesionymi w odwołaniu.140
Taka konstrukcja przepisów dotyczących wnoszenia odwołania wskazuje jednoznacznie, że organ antymonopolowy – mimo że z formalnego punktu widzenia
nie jest adresatem odwołania – zapoznaje się z treścią odwołania wcześniej niż
sąd, w konsekwencji czego (w przypadku uznania słuszności odwołania) może
nawet nie dojść do rozpatrywania sprawy w postępowaniu sądowym (w przypadku, gdy decyzja zostanie zmieniona, a od nowej decyzji nie zostanie wniesione
odwołanie).
Jest to rozwiązanie dość nietypowe, na tle którego powstaje szereg pytań i wątpliwości o charakterze prawnoprocesowym, jak np. pytanie: jaki charakter mają
czynności wyjaśniające podejmowane przez organ antymonopolowy po wydaniu
136

137
138
139
140
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W przypadku spraw z zakresu ochrony konkurencji mamy do czynienia z taką sytuacją, że
sprawy te należą najpierw do właściwości organu administracji (Prezesa UOKiK), a decyzja
tego organu staje się prawomocna, o ile nie zostanie zaskarżona do sądu. W przypadku
wniesienia odwołania sąd rozpatruje daną sprawę i w wyniku tego rozpatrzenia albo odwołanie
oddala, co powoduje, że decyzja administracyjna staje się prawomocna, albo decyzję uchyla
i orzeka o istocie sprawy, a więc merytorycznie – E. Ochendowski, Prawo administracyjne
– część ogólna, Toruń 2000, s. 426.
Patrz: art. 78 ust. 1 ustawy antymonopolowej i art. 479 (28) par. 2 Kpc.
Patrz: art. 78 ust. 3 ustawy antymonopolowej.
Patrz: art. 78 ust. 4 ustawy antymonopolowej.
Patrz: art. 78 ust. 5 ustawy antymonopolowej.
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decyzji w sytuacji, gdy postępowanie administracyjne powinno zostać uznane za
zakończone (decyzja została wydana, a organ nie zamierza jej zmienić), a postępowanie przed sądem jeszcze się nie rozpoczęło (odwołanie i akta nadal pozostają
w gestii organu antymonopolowego)?
Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji Prezesa UOKiK toczy się według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych.141 W Kpc znajduje się odrębny rozdział dotyczący postępowania
w sprawach ochrony konkurencji.142
Tryb odwoławczy od postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK, od których
przysługuje zażalenie, jest analogiczny jak w przypadku decyzji, z tym, że zażalenie
wnosi się w terminie tygodnia (a nie dwóch tygodni, jak przy decyzji) od dnia
doręczenia postanowienia.143
W związku z przyjęciem przedstawionego wyżej trybu odwoławczego od decyzji
wydawanych przez organ antymonopolowy, przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wyłączają możliwość zastosowania nadzwyczajnych środków prawnych wzruszenia decyzji przewidzianych w Kpa, takich jak wznowienie
postępowania, uchylenie, zmiana lub stwierdzenie nieważności decyzji.144

7. Ocena obecnego systemu
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązuje od 1 kwietnia 2001
r.145 Kilkuletni okres stosowania ustawy pozwolił rozpoznać w praktyce zarówno
jej dobre, jak i słabe strony. Ustawa antymonopolowa w okresie opracowywania
jej projektu oraz uchwalania prezentowana była pod hasłami dostosowywania
polskiego prawa konkurencji do regulacji wspólnotowych. I rzeczywiście cel ten
w zakresie przepisów materialnych udało się osiągnąć.146 Reguły zawarte w art.
141
142

Patrz: art. 78 ust. 2 ustawy antymonopolowej.
Jest to rozdział 2 działu IVa tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kpc pt. Postępowanie
w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 479(28) i n.).
143 Patrz: art. 78 ust. 6 ustawy antymonopolowej.
144 Patrz art. 79 ustawy antymonopolowej.
145 Zastąpiła ona ustawę z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.).
146 Choć spotyka się głosy krytyczne wskazujące, że polskie rozwiązania odbiegają od regulacji
wspólnotowych (np. art. 6 ustawy zawierający regułę de minimis nie odzwierciedla dokładnie w swej treści rozwiązań przyjętych w Obwieszczeniu Komisji dotyczącym porozumień
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5 i 8 ustawy dotyczące zakazu antykonkurencyjnych porozumień i nadużywania
pozycji dominującej odpowiadają analogicznym przepisom wspólnotowym zawartym w art. 81 i 82 TWE.147
Równocześnie jednak dokonywana w 2000 r. zmiana ustawy antymonopolowej
pociągała za sobą daleko bardziej idącą, szerszą reformę w zakresie polskiego
prawa konkurencji. Prócz bowiem wspomnianego dostosowania norm materialnoprawnych do standardów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej (co też
było istotną zmianą, zwłaszcza o charakterze konstrukcyjnym, w stosunku do
obowiązującej wcześniej regulacji), zaproponowano głęboką reformę przepisów
proceduralnych sprowadzającą się de facto do stworzenia odrębnej, stosowanej wyłącznie w postępowaniu przed organem antymonopolowym, procedury.
Cechą charakterystyczną jest tu odejście od przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego jako podstawowego aktu regulującego tryb postępowania
antymonopolowego, będącego jednym z rodzajów postępowania administracyjnego (z niewielkimi modyfikacjami wynikającymi wprost z obowiązującej wówczas
ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów), na rzecz przyjęcia procedury, której trzon uregulowany jest wprost
w ustawie antymonopolowej, inne przepisy natomiast (w tym przede wszystkim
Kpa) stosowane są posiłkowo (tj. w sprawach nieuregulowanych w ustawie antymonopolowej). Jak już wcześniej wspomniano,148 system odesłań przewidzianych
w ustawie jest dość obszerny zwłaszcza, jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że są one
skierowane do Kodeksów regulujących trzy podstawowe i istotnie różniące się
od siebie procedury – administracyjną, cywilną i karną. Fakt, że odesłania do
procedury cywilnej i karnej nie mają charakteru ogólnego, tj. nie dotyczą wszystkich przepisów postępowania, lecz tylko wybranych elementów (Kpc – dowodów,
a Kpk – przeszukań), nie rozjaśnia obrazu, ponieważ takie „fragmentaryczne”
odesłania nie wykluczają zastosowania w sprawach nimi objętych (a nie do końca
precyzyjnie określonych) przepisów Kpa. Tworzy to dość złożoną konstrukcję,
której stosowanie wymaga uprzedniego ustalenia, które przepisy powinny zostać
w danym przypadku zastosowane.149 Rozwiązanie takie może być przedmiotem
o mniejszym znaczeniu, które w istotny sposób nie ograniczają konkurencji na podstawie art.
81 ust. 1 TWE). W zasadzie jednak powszechna jest opinia, że polskie prawo konkurencji
jest zharmonizowane z prawem wspólnotowym.
147 Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców, wyd. UKIE, Warszawa 2003, s. 162, 165.
148 Patrz: w niniejszym rozdziale pkt 6.
149 Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji wykazuje – z racji swej struktury i źródeł
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krytycznej oceny, może także nasuwać wniosek, że pojawiający się na etapie tworzenia ustawy postulat przyjęcia odrębnej i całościowo uregulowanej procedury
nie został w pełni zrealizowany.150
Z drugiej jednak strony, mimo niedoskonałości i oczywistych słabości (w tym
sporów i wątpliwości co do charakteru prawnego niektórych zawartych w niej
rozwiązań) procedura antymonopolowa zawarta w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów wydaje się zdawać egzamin w praktyce stosowania prawa konkurencji przez Prezesa UOKiK. Przewidziane tu instrumenty odpowiadają standardom
przyjętym w europejskim ustawodawstwie antymonopolowym. Można postawić
tezę, że ewentualne zarzuty o braku skuteczności działań podejmowanych przez
organ antymonopolowy w większości przypadków mogą być spowodowane innymi
przyczynami niż brak wystarczającego instrumentarium prawnego umożliwiającego
podejmowanie interwencji.
Co więcej, można postawić kolejną tezę, że zawarte w ustawie antymonopolowej
instrumenty władczych interwencji przyjęte zostały z uwzględnieniem pewnej
perspektywy (komplikowania się sytuacji na rynku w wyniku stosowania przez
niektórych przedsiębiorców praktyk antykonkurencyjnych w sposób coraz bardziej
przemyślany oraz trudniejszy do wykrycia i udowodnienia, co stanowić będzie
wyzwanie dla organu antymonopolowego), co wynika z faktu, że w dotychczasowej praktyce orzeczniczej organu antymonopolowego były one wykorzystywane
bardzo rzadko (a nawet wcale).151
W tej sytuacji trudno ostatecznie ocenić, czy zostały one skonstruowane w sposób
prawidłowy, czy też praktyka ich stosowania może powodować trudności.
Wobec powyższego należy się opowiedzieć zdecydowanie przeciw postulatom
zmian przepisów funkcjonujących w obrocie prawnym przez stosunkowo krótki

150

151

regulacji – wszelkie cechy procedury złożonej (hybrydowej). Przyjęto tu mieszany, administracyjno-sądowy wariant postępowania – Kmieciak..., s. 33. W postępowaniu antymonopolowym przyjęto wiele rozwiązań charakterystycznych dla kontradyktoryjnego typu
procedury. Także z tego powodu można je uznać za postępowanie hybrydowe, zawierające
elementy kompromisu pomiędzy przeciwstawnymi założeniami prawa procesowego (zasadą
inkwizycyjności i sporności) – Kmieciak..., s. 36.
Posłużenie się konstrukcją licznych odesłań przesądziło o kompletności przyjętego unormowania, spowodowało to jednak, że nie można w tym przypadku mówić o samodzielności
omawianej regulacji.
Chodzi tu w szczególności o przepisy dotyczące przeprowadzania przeszukania u przedsiębiorców oraz przeszukania w pomieszczeniach prywatnych.
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okres.152 Praktyka ich stosowania przez organ antymonopolowy oraz sądy, w tym
również Sąd Najwyższy pozwala wypracować określony kierunek wykładni, a nawet wyeliminować ewentualne nieprawidłowości przy wykorzystaniu instrumentów
przewidzianych w obowiązujących przepisach. Przykładem może być tu orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygnął w przedmiocie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (która to zmiana Kpc została wprowadzona
przy okazji uchwalania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) w związku
z wątpliwościami zgłoszonymi przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.153
Przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego były przepisy art. 479 (31) i art.
479 (34) Kpc. W pierwszym z przywołanych przepisów Sąd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów kwestionował, że określa on zamknięty katalog rozstrzygnięć,
jakie może podjąć Sąd, a w katalogu tym nie przewidziano możliwości uchylenia
zaskarżonej decyzji organu antymonopolowego. Konsekwencją takiego rozwiązania
może więc być sytuacja, w której wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(np. wydany po stwierdzeniu nieważności postępowania lub w razie nieorzeczenia
o istocie wniosku) będzie miał taki charakter jak orzeczenie sądu pierwszej instancji,
a jedynym środkiem prawnym przysługującym stronie od takiego orzeczenia będzie
kasacja do Sądu Najwyższego. W przypadku drugiego z kwestionowanych przepisów podnoszono, że wprowadza on ewidentną nierówność stron w postępowaniu
przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwalniając Prezesa UOKiK od
obowiązku zwrotu kosztów procesu. Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny uznał za
niezgodne z Konstytucją oba ww. przepisy, co w konsekwencji doprowadziło do
zmiany norm obowiązujących w tym zakresie.
Przepisy proceduralne stosowane w postępowaniu antymonopolowym nie są objęte
wymogiem harmonizacji prawa w związku z akcesją do UE. Jest to spowodowane
tym, że państwa członkowskie UE zachowały niezależność (autonomię) procedur
krajowych w stosunku do procedury wspólnotowej.154 Dotyczy to również organi152

Sam fakt stałości prawa i utrwalenia się wypracowanych w praktyce zasad interpretacji stanowi pewną wartość, która nie powinna być deprecjonowana przez pochopnie wysuwane
propozycje kolejnych nowelizacji. Zmiana prawa, a w szczególności prawa obowiązującego od
niedawna, powinna być traktowana jako ostateczność. Alternatywą dla niej może być taka
wykładnia budzących zastrzeżenia czy wątpliwości przepisów, która najpełniej realizuje reguły
konstytucyjne. Istotną rolę w tym zakresie powinno odegrać orzecznictwo Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – Kmieciak..., s. 39.
153 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12.06.2002 r. (sygn. akt P 13/01).
154 W państwach członkowskich UE w różny sposób uregulowane są kwestie związane z organizacją ochrony konkurencji. Dotyczy to zarówno statusu organów odpowiedzialnych za
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zacji systemu ochrony konkurencji (statusu organów antymonopolowych). Istotny
jest jedynie postulat, aby system ten był zorganizowany w sposób zapewniający
skuteczne stosowanie prawa ochrony konkurencji. W związku z tym w ustawie
o ochronie konkurencji – na etapie jej tworzenia – nie przewidziano zmian, jeżeli
chodzi o status i usytuowanie organizacyjne organu antymonopolowego.155 Z kolei
wspomniane wyżej nowe sformułowanie przepisów proceduralnych miało spełnić
postulat stworzenia instrumentarium pozwalającego organowi antymonopolowemu
na sprawne i skuteczne interweniowanie w przypadku podejrzenia nadużyć.156 Do
zakresu nieobjętego obowiązkiem harmonizacji należą także przepisy dotyczące
sankcji za naruszenie prawa konkurencji. Zarówno polskie, jak i wspólnotowe przepisy przewidują tu nakładanie na przedsiębiorców kar pieniężnych. Przyjęcie innych
reguł wymiaru i wysokości tych kar nie jest z tego punktu widzenia problemem.
Poza zakresem regulacji ustawy antymonopolowej pozostają kwestie związane
z dochodzeniem przez podmioty indywidualne roszczeń związanych z naruszeniem
prawa konkurencji przed sądami powszechnymi. Można zaryzykować stwierdzenie,
że w Polsce – w przeciwieństwie do innych państw europejskich (jak np. Niemcy)
– nie ma tradycji zwracania się z wnioskiem o ochronę wynikającą z przepisów
antymonopolowych bezpośrednio do sądów. Pokutuje przekonanie, że stosunkowo najskuteczniejszym i najszybszym sposobem załatwienia takiej sprawy jest
zwrócenie się do organu administracji (Prezesa UOKiK). Tymczasem organ ten nie
tylko nie jest w stanie, ale i nie ma kompetencji do rozstrzygania takich spraw.
Jest to szczególnie widoczne obecnie, kiedy orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kładzie szczególny nacisk na publicznoprawny charakter
ochrony konkurencji wykonywanej przez organ antymonopolowy, kwestionując
decyzje antymonopolowe w sprawach, w których – zdaniem Sądu – nie zostało
wykazane naruszenie interesu publicznego uzasadniające wszczęcie postępowania
antymonopolowego.157
stosowanie prawa konkurencji i ewentualnego podziału kompetencji między nimi (są państwa,
w których kompetencje związane ze stosowaniem prawa konkurencji są podzielone między
kilka organów, np. Francja czy Wielka Brytania), jak również procedur krajowych.
155 Zmiana podporządkowania Prezesa UOKiK Radzie Ministrów na podporządkowanie tego
organu Prezesowi Rady Ministrów nie była zamysłem autorów ustawy, ale konsekwencją
reformy administracyjnej państwa.
156 W rzeczywistości porównanie procedury stosowanej przed wejściem w życie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z wprowadzoną na podstawie przepisów tej ustawy pozwala
na stwierdzenie, że mamy tu do czynienia raczej z ewolucją rozwiązań proceduralnych (ich
rozwojem i modyfikowaniem) niż z rewolucyjną zmianą koncepcji w tym zakresie.
157 Patrz: w niniejszym rozdziale pkt 1.
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Z drugiej strony również dla samych zainteresowanych – podmiotów poszkodowanych stosowaniem praktyk ograniczających konkurencję – korzystniejsze powinno
być zwrócenie się do sądu, który może orzec bezpośrednio co do przedmiotu
sporu (np. nieważność umowy będącej przejawem stosowania praktyki, czy zasądzić należne odszkodowanie) niż do organu antymonopolowego, który może
co najwyżej nakazać zaprzestanie zakazanych praktyk i wymierzyć karę pieniężną
płatną do budżetu państwa.158 Przyczyn braku popularności drogi sądowej, jako
właściwej do dochodzenia roszczeń indywidualnych wynikających z prawa antymonopolowego, może być kilka. Prócz praktycznych trudności związanych z faktyczną
długotrwałością postępowania sądowego i wiążącymi się z tym kosztami,159 istotną
przyczyną może być wątpliwość co do wzajemnych relacji pomiędzy organem
antymonopolowym a sądami powszechnymi w stosowaniu prawa antymonopolowego. Chodzi tu w szczególności o znaczenie decyzji antymonopolowych (lub ich
braku) w postępowaniu sądowym, w którym rozpatrywana jest sprawa dotycząca
ochrony konkurencji.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowany był pogląd, że niezależnie od
trybu stwierdzenia i orzekania o konsekwencjach praktyk ograniczających konkurencję na podstawie ustawy antymonopolowej, stwierdzenie, że umowa jest
wyrazem takiej praktyki (co oznacza jej nieważność w całości lub w części) może
nastąpić w sprawie pomiędzy stronami tej umowy jako przesłanka rozstrzygnięcia
o wynikającym z niej roszczeniu.160
Z kolei w późniejszym orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął, iż stwierdzenie nieważności umowy z uwagi na naruszenie przepisów ustawy antymonopolowej
wymaga uprzedniego formalnego stwierdzenia przez organ antymonopolowy,
iż określona praktyka ma charakter monopolistyczny (ograniczający konkurencję).161
158 Patrz: art. 105 ust. 3 ustawy antymonopolowej.
159 Te akurat argumenty mogą dotyczyć również postępowania antymonopolowego, które mimo
że formalnie powinno kończyć się w ciągu 5 miesięcy, bardzo często bywa przedłużane.
160 Wyrok Sądu Najwyższego z 22.02.1994 r. sygn. akt I CRN 238/93 (OSNC 1994, nr 10,
poz. 198). Stanowisko to oznaczałoby w praktyce, że sąd powszechny mógłby rozstrzygnąć
samodzielnie zagadnienie prawne, które jest, będzie lub mogłoby być przedmiotem rozstrzygnięcia organu antymonopolowego – Janusz..., s. 210-211.
Glosa krytyczna do tego wyroku: T. Ławicki, Glosa do wyroku z 22.02.1994 r., I CRN
238/93, w: Państwo i Prawo Nr 7/1995, s.101.
161 Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 27.10.1995 r. sygn. akt III CZP 135/95
wraz z glosą krytyczną S. Gronowskiego (OSP 1996, z. 6, poz. 112).
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Wobec rozbieżnego stanowiska orzecznictwa i braku przepisu prawnego przesądzającego jednoznacznie tę kwestię wydaje się, że postawione wyżej pytanie
w obecnym stanie prawnym pozostaje nadal otwarte.
Do momentu przystąpienia do UE ustawa antymonopolowa dotyczyła wyłącznie
stosunków wewnątrzkrajowych – określała przede wszystkim zakazy stosowania
praktyk antykonkurencyjnych wywołujących skutki w Polsce oraz tryb postępowania organu antymonopolowego w przypadku naruszenia wspomnianych
zakazów przez określonych przedsiębiorców. Przepisy ustawy stosował w interesie publicznym ochrony konkurencji na terytorium Polski Prezes UOKiK.
Z dniem akcesji sytuacja ta uległa pewnej zmianie. Oto bowiem Prezes UOKiK
(prócz dotychczasowych kompetencji związanych ze stosowaniem krajowego
prawa antymonopolowego) zyskał nowe kompetencje do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji (art. 81 i 82 TWE). Prowadząc postępowania związane z naruszeniem art. 81 i 82, TWE Prezes UOKiK działa przede wszystkim
w trybie określonym w krajowej ustawie antymonopolowej (ustawie o ochronie
konkurencji i konsumentów) oraz – w pewnym ograniczonym zakresie – we
wspólnotowym rozporządzeniu Nr 1/2003. Oznacza to, że część przepisów
ustawy krajowej (w szczególności przepisy określające tryb postępowania organu
antymonopolowego oraz określające kary pieniężne za naruszenia prawa konkurencji) jest stosowana również w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego.
W związku z tym za celowe uznano wprowadzenie szeregu zmian do ustawy
antymonopolowej. Między innymi te zmiany (związane z nowymi obowiązkami
wynikającymi ze wspólnotowego prawa konkurencji) zostaną przedstawione
w następnym rozdziale.
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XII. Skutki przystąpienia do UE dla prawa konkurencji w Polsce

1. Dwa systemy prawne na jednym terytorium
Z przedstawionych w poprzednich rozdziałach1 zasad dotyczących treści, a także
zakresu obowiązywania i reguł stosowania prawa wspólnotowego, w tym wspólnotowego prawa konkurencji, wynika jednoznacznie, że przystąpienie Polski do
UE wiąże się z doniosłymi i brzemiennymi w konsekwencje zmianami dla systemu
prawa obowiązującego w Polsce. Oto bowiem prócz systemu prawa polskiego moc
prawnie wiążącą w Polsce mają przepisy prawa wspólnotowego. Oznacza to, że od
momentu akcesji na tym samym terytorium i w tym samym czasie (w Polsce od 1
maja 2004 r.) obowiązują dwa niezależne od siebie, a nawet istotnie różniące się
pod wieloma względami, systemy prawne. Trudności związanych z rozpoznaniem
złożoności ich wzajemnych relacji i zakresów zastosowania poszczególnych norm
nie da się z pewnością usunąć poprzez przywołanie wypracowanej w orzecznictwie
sądów wspólnotowych zasady prymatu prawa wspólnotowego. Reguła ta ma bowiem charakter na tyle ogólny, że próba jej zastosowania może być raczej punktem
wyjścia – poszukiwaniem sposobu rozwiązania problemu prawnego, niż odpowiedzią
na wątpliwości czy pytania powstające w związku z potrzebą ustalenia, jakie normy
prawne powinny zostać zastosowane w konkretnym przypadku.
Polska jest państwem jednolitym, na którego całym terytorium obowiązuje jeden
system prawny, co odróżnia nas np. od państw typu federalnego, w których
systemy prawa wewnętrznego mają charakter złożony (prawo federalne oraz
prawo jednostek stanowiących człony tejże federacji). Tym bardziej nie mamy
tradycji stosowania prawa należącego do kilku, w pewnym zakresie niezależnych,
systemów. Przystąpienie do UE jest zatem również pod tym względem nowym
doświadczeniem i poniekąd wyzwaniem dla zobowiązanych do stosowania i przestrzegania prawa pochodzącego z różnych źródeł.
Prawo konkurencji nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Od dnia akcesji przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję odbywa się zarówno na podstawie
omówionej wyżej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i przepisów
art. 81 i 82 TWE.2 Od 1 maja 2004 r. w zakresie ochrony konkurencji mamy
1 Patrz: rozdziały I-X.
2 W tym kontekście sytuacja prawna Polski i innych państw przystępujących do UE jest odmienna
niż dotychczasowych państw członkowskich. W przypadku bowiem tych ostatnich zmiana dotyczy wyłącznie reguł stosowania prawa (rozporządzenie Nr 1/2003 zastępuje rozporządzenie
Nr 17), natomiast podstawowe reguły materialne (art. 81 i 82 TWE) będą obowiązywać nadal
w niezmienionym kształcie. Dla państw przystępujących do UE (w tym Polski) zmiana polega
na poddaniu całości ich terytoriów nowemu reżimowi prawnemu – wspólnotowemu prawu
konkurencji.
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zatem do czynienia nie wyłącznie – jak dotychczas – z polskim prawem konkurencji
(antymonopolowym), lecz także z prawem konkurencji WE. Normy należące do
obu tych porządków prawnych tworzą prawo konkurencji obowiązujące w Polsce
– państwie członkowskim UE.

2. Zbieżność (Harmonizacja) norm materialnych
Skutki związane z faktem przystąpienia Polski do UE dla systemu prawa obowiązującego w naszym kraju nie pojawiały się nagle w dniu akcesji, choć dzień
ten, jako data graniczna, miał z pewnością istotne znaczenie dla ustalenia zakresu zastosowania odpowiednich (krajowych lub wspólnotowych) przepisów do
zdarzeń, które nastąpiły na przełomie tego okresu (kwestia czy należy stosować
prawo wspólnotowe, czy jeszcze wyłącznie prawo krajowe). Przygotowania do
członkostwa trwały już od wielu lat. Jednym z najistotniejszych elementów tych
przygotowań był proces dostosowywania (harmonizacji) prawa do rozwiązań
funkcjonujących we Wspólnocie.3 Ten etap mamy już za sobą. Jeżeli chodzi
o prawo konkurencji w zakresie objętym niniejszym opracowaniem, w poprzednim rozdziale przedstawiony został jego kształt w dniu akcesji wraz z konkluzją,
że normy materialne polskiego prawa antymonopolowego (zawarte w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów) odpowiadają rozwiązaniom zawartym
w prawie wspólnotowym.4
Z prawnego punktu widzenia harmonizację przepisów materialnego prawa ochrony konkurencji państw członkowskich UE i to w zakresie ograniczonym do spraw
o wymiarze wspólnotowym (gdzie spełniona jest przesłanka wpływu na handel)

3

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony,
a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, z dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 ze zm.) – dalej: Układ Europejski – nie nakładał
na Polskę obowiązku wiernej recepcji prawa wspólnotowego. Chodziło o „zbliżanie przepisów
prawnych” (art. 68 i 69 Układu Europejskiego), czyli o uzyskanie takiego stopnia dostosowania
polskiego prawa, aby mogło ono realizować cele określone w przepisach tego Układu. Układ
Europejski zapewniał Polsce znacznie większą autonomię w zakresie dostosowywania prawa
w porównaniu z obowiązkami państw członkowskich w tym zakresie. W tym okresie (tj. do
momentu, gdy Polska stała się państwem członkowskim UE) ustawodawstwo wspólnotowe
pozostawało dla nas wzorcem, a nie źródłem prawa. Zgodnie z tym wzorcem byliśmy zobowiązani harmonizować nasze ustawodawstwo – K. Popowicz, Podstawy instytucjonalno-prawne
Unii Europejskiej, Warszawa 1998, s. 182.
4 Patrz: rozdział XI pkt 7.

277

XII. Skutki przystąpienia do UE dla prawa konkurencji w Polsce

wprowadza dopiero przepis art. 3 rozporządzenia Nr 1/2003.5 Wynika z niego,
że stosowanie przepisów krajowego prawa antymonopolowego nie może prowadzić do zakazania porozumień dopuszczalnych w świetle wspólnotowej regulacji
antymonopolowej (art. 81 TWE). Jeżeli natomiast chodzi o naruszenia konkurencji
o charakterze jednostronnym (nadużywanie pozycji dominującej), dopuszczalne
jest przyjęcie i stosowanie w prawie krajowym rozwiązań surowszych (bardziej
restrykcyjnych) niż analogiczne rozwiązania obowiązujące na szczeblu wspólnotowym. Przyjęcie rozwiązania tej treści w akcie rangi rozporządzenia (bezpośrednio
obowiązującego w państwach członkowskich) eliminuje w zasadzie obowiązek
harmonizacji przepisów na szczeblu państw członkowskich (harmonizacja staje
się faktem na mocy rozporządzenia).
Wracając do Polski, przepis art. 3 rozporządzenia Nr 1/2003 ingeruje bezpośrednio w system polskiego prawa antymonopolowego, wskazując dopuszczalny
zakres stosowania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
w przypadku, gdyby zawarte w tej ustawie przepisy odpowiednio: w przypadku
zakazu porozumień – pozostawały w sprzeczności z art. 81 TWE, bądź w przypadku nadużywania pozycji dominującej – były mniej restrykcyjne niż art. 82
TWE. Wobec wspomnianej już, dokonanej wcześniej harmonizacji polskiego prawa
antymonopolowego z prawem wspólnotowym problem związany z konfliktem norm
może nigdy nie powstać, tym niemniej nie ma on charakteru stricte teoretycznego.
Dopóki bowiem norma zawarta w art. 3 rozporządzenia Nr 1/2003 będzie obowiązywać, wszelkie ewentualne zmiany polskiego prawa konkurencji będą musiały
uwzględniać wynikające z niej konsekwencje. W ww. art. 3 (przynajmniej w odniesieniu do porozumień) jest wprawdzie mowa o stosowaniu (application) a nie
5

Więcej o tym w rozdziale IX pkt 4.
Wcześniej pewne reguły dla Polski w tym zakresie wynikały z art. 63 Układu Europejskiego,
wzorowanym na przepisach art. 81 i 82 TWE. I tak, jako niezgodne z postanowieniami Układu
uznawano: 1) wszelkie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, decyzje zrzeszeń przedsiębiorstw oraz uzgodnione praktyki między przedsiębiorstwami, których celem lub skutkiem działania
jest zapobieganie, ograniczenie lub zniekształcenie konkurencji; 2) nadużywanie przez jedno lub
więcej przedsiębiorstw dominującej pozycji na terytorium Polski lub Wspólnot jako całości, lub
na ich znacznej części. Postępowanie naruszające art. 63 Układu Europejskiego podlegało ocenie
na podstawie kryteriów wynikających z art. 81 i 82 TWE. Sposób stosowania reguł konkurencji
z Układu Europejskiego został określony w decyzji Rady Stowarzyszenia wydanej na podstawie
art. 63 ust. 3 Tegoż Układu [chodzi tu o Decyzję Nr 1/96 Rady Stowarzyszenia – M.P. z 1997 r.
Nr 10, poz. 74] – Popowicz..., s. 179-180.
Więcej na ten temat – patrz także: Komentarz do Układu Europejskiego, red. C. Banasiński, J.A.
Wojciechowski, Warszawa 1994, s. 159 (komentarz do art. 63 Układu Europejskiego).
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o treści obowiązujących przepisów, trudno jednak wyobrazić sobie uzasadnienie
dla wprowadzania regulacji, której treść pozostawałaby w konflikcie z zasadami
ustalonymi w przywołanym przepisie prawa wspólnotowego. Wydaje się zatem,
że mamy tu do czynienia z ograniczeniem suwerenności polskiego prawodawcy
w zakresie stanowienia norm dotyczących ochrony konkurencji, jako konsekwencją
rozwiązania przyjętego w art. 3 rozporządzenia Nr 1/2003.
Jak już wspomniano, zasady dotyczące zbieżności uregulowań (czy może raczej
rezultatów ich stosowania) dotyczą wyłącznie spraw mających wymiar wspólnotowy. Mimo tego zastrzeżenia w polskim prawie antymonopolowym nie przewidziano żadnego rozróżnienia w tym zakresie przynajmniej, jeżeli chodzi o treść
obowiązujących przepisów.
Kryterium wpływu na handel rozgraniczające zakres stosowania prawa krajowego,
tj. polskiego od prawa wspólnotowego ma – jak już to wielokrotnie wspominano6
– charakter nieostry. W tej sytuacji ewentualne zróżnicowanie treści przepisów ze
względu na to, czy będą stosowane w związku z naruszeniami konkurencji o charakterze transgranicznym, czy też w sprawach mających wyłącznie wymiar lokalny
(zamkniętych w obrębie rynku krajowego) byłoby trudne i mogłoby prowadzić do
dalszych komplikacji. W szczególności takie zróżnicowanie mogłoby godzić w zasadę równości wobec prawa przedsiębiorców, którzy w razie jego wprowadzenia
podlegaliby odmiennym regułom w zależności od spełnienia bądź niespełnienia
przesłanki wpływu na handel w konkretnym przypadku.7
Dodatkowo godziłoby to w bezpieczeństwo prawne i zasadę pewności co do prawa
przedsiębiorców, którzy, podejmując określone działania rynkowe, nie wiedzieliby
z punktu widzenia których przepisów antymonopolowych będą one oceniane
(przedsiębiorcy stosujący praktykę niekoniecznie muszą być świadomi tego, czy
wpływają przez to na handel między państwami członkowskimi; w każdym przypadku ocena dokonana przez przedsiębiorców i przez organ antymonopolowy
może być różna).
Mając świadomość tych zagrożeń, nie podjęto wprowadzenia wspomnianych
zmian do ustawy antymonopolowej. Na skutek tego zaniechania materialne nor6 Patrz: rozdział I pkt 4, rozdział VII pkt 1, rozdział IX pkt 7.
7 Naruszałoby to konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, w tym równego traktowania osób
fizycznych i prawnych w równorzędnych sytuacjach – T. Skoczny, Konsekwencje przyszłego systemu stosowania art. 81 i 82 TWE dla prawa i orzecznictwa w zakresie ochrony konkurencji
w Polsce (cz. II), w: Prawo Unii Europejskiej Nr 5/2001, s. 8.
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my polskiego prawa antymonopolowego mają tę samą (przedstawioną wyżej8)
treść, bez znaczenia na kontekst (krajowy, czy wspólnotowy), w którym będą
stosowane.

3. Nowe „źródła” prawa
Reguły stosowania wspólnotowego prawa konkurencji przez Komisję Europejską, a w ograniczonym zakresie również przez organy antymonopolowe państw
członkowskich UE określa omówione wyżej rozporządzenie Nr 1/2003.9 Ranga
aktu prawnego, jakim jest rozporządzenie (wynikająca m.in. z trybu uchwalania
go przy aktywnym udziale reprezentantów państw członkowskich w Radzie UE),
uzasadnia jego bezpośrednią stosowalność i bezpośrednie obowiązywanie na
terytoriach wszystkich państw członkowskich. Choć z punktu widzenia polskiego
porządku prawnego niektóre przepisy rozporządzenia wydają się co najmniej
kontrowersyjne, okoliczność przyjęcia ich w tej formie (rozporządzenia) wskazuje na tryb współpracy i poszukiwania kompromisu, który przy uchwalaniu tych
przepisów musiał być zachowany.10 Uzasadnia to poniekąd legalizm przyjętych
rozstrzygnięć. Wątpliwości znacznie poważniejszej natury nasuwają się w związku
z aktami o charakterze tzw. soft-law,11 które stanowiąc dokumenty towarzyszące
rozporządzeniu (modernisation package), będą de facto wywierać istotny wpływ
na stosowanie prawa konkurencji w Polsce będącej członkiem UE. Chodzi tu
o obwieszczenia Komisji zawierające unormowania mające charakter wytycznych
co do pożądanych kierunków interpretacji i stosowania prawa wspólnotowego.
Zawarte tam ustalenia – wobec istotnej przewagi Komisji jako organu wiodące8 Patrz: rozdział XI pkt 2 i 3.
9 Patrz: rozdział IX.
10 Choć daleko tu do demokratycznych procedur tworzenia prawa, które są standardem w państwach europejskich będących członkami UE. Na ten temat krytycznie – K. Pawłowicz, „Organizacja międzynarodowa” i „prawo” przez nią stanowione w świetle zasad Konstytucji RP,
w: Kwartalnik Prawa Publicznego Nr 3/2002, s. 53.
11 Są to tzw. akty „miękkiego prawa”, nie mające mocy prawnie wiążącej, ale zawierające zobowiązania o charakterze politycznym czy moralnym, które stanowią formę „samozobowiązania się”
podmiotów je wydających (np. obwieszczenia Komisji Europejskiej) do przestrzegania zawartych
w nich reguł i mogą rodzić po stronie podmiotów polegających na zawartych w nich zapewnieniach uprawnione oczekiwania (stosuje się do nich zasadę dobrej wiary) – A. Wyrozumska,
Opinia dotycząca Obwieszczenia Komisji w sprawie współpracy w ramach Sieci Organów ds.
Ochrony Konkurencji (projekt z 2003 r.) i potwierdzenia stosowania przyjętych w nim zasad
w drodze jednostronnego oświadczenia składanego przez krajowy organ ds. ochrony konkurencji,
Łódź 2003 (opinia sporządzona na zlecenie UOKiK).
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go w ustalaniu kierunków wykładni wspólnotowego prawa konkurencji – będą
w praktyce miały moc wiążącą polski organ antymonopolowy w stosowaniu prawa
wspólnotowego, a – wobec zbieżności krajowych przepisów dotyczących ochrony
konkurencji z regulacją wspólnotową – pośrednio również w stosowaniu prawa
krajowego. Na przykład przyjęta przez orzecznictwo wspólnotowe interpretacja
kryterium wpływu na handel zawarta w Obwieszczeniu Komisji dotyczącym wpływu na handel będzie decydowała o tym, w jakim zakresie polski organ antymonopolowy będzie zobowiązany stosować prawo wspólnotowe, a tym samym jaki
margines pozostanie mu do stosowania wyłącznie prawa krajowego. Podobnie
w przypadku innych obwieszczeń, jak np. Obwieszczenia (Wytycznych) dotyczącego art. 81 ust. 3 TWE.
Akty stosunkowo niskiej rangi, nie mające mocy wiążącej prawnie w stosunku do
podmiotów zewnętrznych wobec Komisji (kreujące tzw. uprawnione oczekiwania po
stronie przedsiębiorców), staną się w pewnym sensie wyznacznikiem postępowania
(zbiorem wytycznych) dla polskiego organu antymonopolowego przy dokonywanej
przezeń wykładni prawa. Prezes UOKiK może oczywiście nie zastosować się do tych
wytycznych, należy się jednak spodziewać w takim przypadku interwencji Komisji na
podstawie odpowiednich przepisów rozporządzenia (motywowanej prawdopodobnie
względami jednolitości stosowania prawa wspólnotowego).
Z jeszcze bardziej złożoną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Obwieszczenia
dotyczącego ECN, któremu towarzyszy dokument określany jako Oświadczenie członków ECN (chodzi tu o krajowe organy ochrony konkurencji), zawierające zobowiązanie
do stosowania reguł wynikających z ww. Obwieszczenia (Oświadczenie w sprawie
Obwieszczenia Komisji dotyczącego ECN). Mamy tu zatem do czynienia z nieznaną
dotychczas konstrukcją prawną, która wymaga od polskiego organu antymonopolowego zobowiązania się do przestrzegania reguł wynikających z aktu wydanego przez
Komisję, jakim jest Obwieszczenie.12 W kontekście polskiego porządku prawnego
propozycja przyjęcia takiego rozwiązania od początku budziła poważne wątpliwości,
w szczególności nasuwało się pytanie o moc prawnie wiążącą i charakter prawny
takiego zobowiązania, jak również o jego konsekwencje dla systemu prawa obowiązującego w Polsce (miejsce w hierarchii tych źródeł). Wydawało się, że skuteczność
przyjęcia takiego zobowiązania będzie wymagała zachowania odpowiedniej formy
prawnej. Rozważano potraktowanie tego dokumentu jako umowy międzynarodowej,
analizowano potrzebę dokonania stosowanych zmian w ustawie antymonopolowej
12 Przyczyny i cele zaproponowania takiego rozwiązania były przedmiotem analizy w innym miejscu
niniejszego opracowania – patrz: rozdział IX pkt 5.9.
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w celu zapewnienia skuteczności wspomnianego zobowiązania. Ostatecznie – kierując
się względami celowości13 – przyjęto, że moc prawna ww. Oświadczenia jest analogiczna jak w przypadku Obwieszczenia Komisji, którego ono dotyczy (tzn. mamy
do czynienia z porozumieniem o charakterze soft-law nie będącym aktem prawnie
wiążącym). W tej sytuacji uznano Prezesa UOKiK za organ właściwy do podpisania
ww. oświadczenia, co zostało poprzedzone poinformowaniem o takim zamiarze Rady
Ministrów.14 W celu zapewnienia skuteczności przyjętego zobowiązania wprowadzono
stosowną zmianę do ustawy antymonopolowej.15
Przywołane wyżej przykłady wskazują dość jednoznacznie na stosunkowo dużą
dowolność w kreowaniu nowych regulacji na szczeblu wspólnotowym i skłonności
do przenoszenia ich na szczebel państw członkowskich. W przypadku Polski zaadoptowanie takich rozwiązań powoduje duże trudności o charakterze zarówno
systemowym, jak i mentalnym.

4. Rola polskiego organu antymonopolowego
W momencie przystąpienia do UE zmieniła się także w pewnym zakresie rola
polskiego organu antymonopolowego – Prezesa UOKiK. Wykonuje on nadal
dotychczasowe zadania w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym
konkurencję na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prócz tego jednak rozszerzył się zakres jego kompetencji o obowiązek stosowania wspólnotowego prawa konkurencji – prowadzenia postępowań związanych
z naruszeniem art. 81 i 82 TWE. Kompetencja w tym zakresie wynika z art. 24
ust. 1a ustawy antymonopolowej, który to przepis wskazuje Prezesa UOKiK jako
organ wykonujący funkcje organu antymonopolowego państwa członkowskiego
UE określone w przepisach rozporządzenia Nr 1/2003. Obowiązek wskazania
organu właściwego do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji nakłada na
państwa członkowskie UE art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.16
13 Podpisanie Oświadczenia jest warunkiem pełnego korzystania polskiego organu antymonopolowego z dobrodziejstwa swobodnego przepływu informacji w ramach ECN.
14 Do Rady Ministrów z mocy Konstytucji należy ogólna kompetencja do zawierania umów międzynarodowych (art. 146 ust. 4 pkt 10 Konstytucji), a także ogólne kierownictwo w dziedzinie
stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (art. 146 ust. 4 pkt 9
Konstytucji).
15 Chodzi o art. 65 ust. 3 ustawy antymonopolowej. Na ten temat więcej w niniejszym rozdziale
pkt 5.
16 O tym także w rozdziale XI pkt 4.1 oraz w rozdziale IX pkt 3.6.
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Równocześnie jednak Prezes UOKiK – dotychczas jedynie organ administracji
rządowej podporządkowany Prezesowi Rady Ministrów, posiadający niezależność
w zakresie orzecznictwa i stosowania prawa antymonopolowego – stał się częścią
większego systemu – Europejskiej Sieci Konkurencji. Oznacza to z pewnością
większe zaangażowanie we współpracę z innymi usytuowanymi poza granicami
Polski organami. Przepisy rozporządzenia przewidują, że współdziałanie dokonywać będzie się niejako w dwóch płaszczyznach – w zakresie współpracy z Komisją oraz horyzontalnie – poprzez współpracę z organami antymonopolowymi
innych państw członkowskich UE. Wynikają z tego niewątpliwe korzyści. Prezes
UOKiK, jako członek Sieci, ma pełen dostęp do informacji o postępowaniach
antymonopolowych prowadzonych przez pozostałych członków ECN oraz o rozstrzygnięciach w nich zapadających. Może korzystać z dobrodziejstwa wymiany
informacji z pozostałymi organami, zwracać się z prośbą o pomoc w zebraniu
dowodów, w tym nawet o przeprowadzenie kontroli, co może przyczynić się do
poprawy skuteczności działań polskiego organu antymonopolowego i tym samym
poprawić stan konkurencji na rynku krajowym.17
Powołanie do życia Sieci (ECN) zmierza do stworzenia silnych związków (nawiązania współpracy) pomiędzy organami wyspecjalizowanymi w sprawach ochrony
konkurencji działającymi w różnych państwach członkowskich i na szczeblu wspólnotowym (Komisja). Jako przyczynę podjęcia takiej inicjatywy podaje się potrzebę
decentralizacji wyłącznych dotychczas uprawnień Komisji do stosowania w pełnym
zakresie wspólnotowego prawa konkurencji i potrzebę zwiększenia zaangażowania
w ten proces organów krajowych w celu poprawy skuteczności podejmowanych
działań. W rzeczywistości jednak – w kontekście przepisów rozporządzenia Nr
1/2003 – nie sposób nie zauważyć, że tworzenie Sieci prowadzi do tworzenia
nowych, nieistniejących dotychczas związków pomiędzy Komisją a poszczególnymi
organami krajowymi. Konsekwencją przystąpienia do Sieci Prezesa UOKiK będzie
zatem także zacieśnienie współpracy z Komisją, która – poprzez instrumenty
przewidziane w ww. rozporządzeniu – zyskała realną możliwość wpływania na

17

Od polskich organów ochrony konkurencji wymagana jest porównywalna do innych systemów krajowych skuteczność ochrony. Organy te muszą więc dysponować porównywalnymi
instrumentami proceduralnymi (głównie w zakresie postępowania dowodowego) oraz porównywalnymi środkami sankcjonowania naruszeń ustawowych i administracyjnych zakazów
i obowiązków antymonopolowych. Jest to istotne, ponieważ prawo i orzecznictwo antymonopolowe musi równocześnie zagwarantować porównywalny poziom ochrony materialnych
i procesowych interesów i praw przedsiębiorców – T. Skoczny, Europejskie prawo konkurencji
– od doskonalenia przez modernizację w kierunku transformacji?...., s. 126.
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sam fakt prowadzenia przez polski organ antymonopolowy określonych postępowań, jak również na treść wydawanych przezeń rozstrzygnięć. Wobec braku
symetrycznych uprawnień po stronie organu polskiego, relacja ta jawi się jako
mająca – mimo deklaracji niezależności i równorzędności wszystkich członków
Sieci – charakter poniekąd hierarchiczny (przynajmniej w aspekcie funkcjonalnym),
zakładający podporządkowanie Prezesa UOKiK swoistemu nadzorowi w zakresie
stosowania prawa wspólnotowego Komisji Europejskiej.18 W przepisach rozporządzenia dotyczących wzajemnych relacji organu krajowego (w Polsce – Prezesa
UOKiK) z Komisją Europejską brak miejsca na dobrowolność i uzgadnianie reguł
współpracy. Przeciwnie, reguły są jasne i w większości przypadków oznaczają
one obowiązki dla krajowego organu antymonopolowego. Nieco inaczej sprawa
przedstawia się w przypadku podstaw współpracy horyzontalnej (wprowadzonych
do rozporządzenia niejako „przy okazji”). Tutaj warunkiem niezbędnym dojścia tej
współpracy do skutku jest zgodna wola wszystkich zainteresowanych organów. Ten
element dobrowolności wskazuje, że relacje te – w przeciwieństwie do stosunków
z Komisją – nawiązywane są między równorzędnymi partnerami.
Przyjęcie zaproponowanego w rozporządzeniu Nr 1/2003 tzw. kooperacyjnego
modelu stosowania prawa wiąże silnie organ polskiej administracji, jakim jest
Prezes UOKiK, z działalnością struktur wspólnotowych, angażując go przede
wszystkim w stosowanie prawa wspólnotowego. Jako powód dążenia do takich
rozwiązań (nie tylko w prawie konkurencji) przez Komisję Europejską wskazuje
się brak własnej administracji terenowej (aparatu wykonawczego) w państwach
członkowskich. Proponowane rozwiązanie (tworzenie Sieci) miałoby zapełnić tę
lukę.19
Innym rozwiązaniem podkreślającym kooperacyjny charakter współpracy w ramach Sieci jest wprowadzenie możliwości opiniowania przez Komitet Doradczy
do spraw Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących spraw
rozpatrywanych przez organy antymonopolowe państw członkowskich.20 Procedura ta może być uruchomiona zarówno na wniosek zainteresowanego organu
krajowego, jak i z własnej inicjatywy Komisji. Opinie Komitetu Doradczego nie
mają wprawdzie charakteru wiążącego, tym niemniej należy uznać, że mamy tu
18 Patrz także: rozdział X pkt 4.
19 S. Dudzik, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na
przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, w:
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Zakamycze 2003,
s. 258-259.
20 Patrz: art. 14 ust. 7 rozporządzenia Nr 1/2003.
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do czynienia z kolejnym instrumentem, którego stosowanie może w praktyce
ograniczać swobodę orzekania przez organy krajowe (w tym polski organ antymonopolowy). Wydaje się bowiem, że w takiej sytuacji organy te mogą działać
pod swego rodzaju presją opinii wydanej przez pozostałych członków Sieci (na
czele z Komisją) na forum Komitetu Doradczego.
Jak już wspomniano stosowanie prawa wspólnotowego – i to zarówno badanie
naruszeń norm materialnych, jak i wykonywanie zadań związanych ze współdziałaniem w ramach Sieci – stanowi istotny nowy obowiązek dla polskiego organu
antymonopolowego21 i zarazem, jak się wydaje, odciąża Komisję Europejską.
Nowy wspólnotowy system ochrony konkurencji polega bowiem w dużej mierze
na scedowaniu przez Komisję jej zadań związanych z nadzorowaniem przestrzegania wspólnotowych reguł konkurencji na organy krajowe, które będą mogły
wykonywać je dopóty, dopóki ich sposób postępowania (stosowania prawa) będzie
zgodny z wytycznymi i wskazówkami Komisji. W przeciwnym wypadku organy
krajowe muszą liczyć się z władczą interwencją Komisji polegającą na przejęciu
sprawy do jej własnej właściwości. W przypadku polskiego organu antymonopolowego byłoby to równoznaczne z ostatecznym pozbawieniem go kompetencji
do prowadzenia danej sprawy.
Decyzje antymonopolowe wydawane przez Prezesa UOKiK na podstawie wspólnotowego prawa konkurencji mają – podobnie jak decyzje wydawane w związku
z naruszeniem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – zasięg krajowy.
Dzieje się tak, ponieważ jego jurysdykcja, jako krajowego organu administracji
rządowej, ogranicza się do terytorium Polski. Żaden przepis prawa wspólnotowego nie wprowadza odmiennych rozwiązań w tym zakresie. W trakcie prac nad
dokumentami towarzyszącymi rozporządzeniu rozważano możliwość rozszerzenia
zasięgu terytorialnego decyzji wydawanych przez poszczególne krajowe organy
antymonopolowe, np. poprzez wprowadzenie możliwości wzajemnego upoważniania się przez organy krajowe do nakładania kar na przedsiębiorców za naruszenia
21

Od chwili wejścia w życie rozporządzenia Nr 1/2003 podstawowy ciężar stosowania wspólnotowego prawa konkurencji w państwach członkowskich spoczywa na organach administracji
państw członkowskich. Stanowi to zasadniczą różnicę w stosunku do wcześniejszego [tj. przed 1
maja 2004 r.] stanu prawnego, w którym na szczeblu państw członkowskich przede wszystkim
sądy były odpowiedzialne za stosowanie art. 81 ust. 1 i 82 TWE. Ich rola jest ograniczona
do rozstrzygania sporów między jednostkami wynikłych na tle stosowania wspomnianych
przepisów – Dudzik, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową
na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji..., s.
238-239.
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konkurencji wywołujące skutki również poza terytorium państwa prowadzącego
postępowanie (na obszarze państwa udzielającego upoważnienia). Obowiązujące
w Polsce przepisy nie dają podstaw Prezesowi UOKiK do udzielania takich upoważnień ani do przyjmowania upoważnień udzielonych przez odpowiednie organy
innych państw członkowskich UE.

5. Ewolucja procedury
Co do zasady Prezes UOKiK prowadzi postępowania w sprawach naruszenia krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji według tych samych norm proceduralnych zawartych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Dzieje się tak,
ponieważ rozporządzenie Nr 1/2003 określa przede wszystkim tryb stosowania
prawa konkurencji przez Komisję Europejską – rodzaje wydawanych przez nią
decyzji, jej uprawnienia proceduralne związane z gromadzeniem dowodów, w tym
przeprowadzeniem kontroli, zasady i tryb wymierzania kar pieniężnych za naruszenie wspólnotowych reguł konkurencji. Prócz tego jednak, jak już wspomniano,
w rozporządzeniu znajdują się przepisy adresowane bezpośrednio do organów
antymonopolowych państw członkowskich UE, które określają bezpośrednio niektóre ich uprawnienia i obowiązki w procesie stosowania prawa wspólnotowego.
Zostały one omówione bardziej szczegółowo we wcześniejszych częściach niniejszego opracowania.22 W konsekwencji Prezes UOKiK, stosując wspólnotowe prawo
konkurencji w trybie określonym ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów,
jest zobowiązany również do uwzględniania norm zawartych w rozporządzeniu
Nr 1/2003. Chodzi tu w pierwszej kolejności o przepisy regulujące podział spraw
pomiędzy członków Sieci, czyli np. przypadek przejęcia sprawy przez Komisję
Europejską pozbawiający kompetencji polski organ antymonopolowy (art. 11 ust.
6 rozporządzenia Nr 1/2003) czy rozpatrywanie analogicznej sprawy przez organ
ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego UE uprawniające Prezesa
UOKiK do zawieszenia lub zakończenia postępowania prowadzonego w tej samej
sprawie (art. 13 rozporządzenia Nr 1/2003). W opisanych sytuacjach Prezes
UOKiK podejmuje działania na podstawie stosownych przepisów rozporządzenia
Nr 1/2003, prawo krajowe określa jedynie ich formę prawną (decyzja, postanowienie). Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
wprowadziła stosowne przepisy proceduralne regulujące te kwestie.23
22 Patrz: rozdział IX.
23 Chodzi tu o art. 67 ustawy antymonopolowej, gdzie przewidziano umorzenie przez Prezesa UOKiK postępowania (w drodze postanowienia) w przypadku przejęcia sprawy przez
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Przykładem innego przepisu rozporządzenia Nr 1/2003, który z kolei modyfikuje
wprost regułę zawartą w ustawie antymonopolowej, jest art. 12 dotyczący wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi członkami ECN. Kolidował on z art.
65 ustawy antymonopolowej, który uniemożliwiał wykorzystywanie w innych
celach informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK.24
Z zasady prymatu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym wynika, że
przepis art. 12 rozporządzenia będzie miał zastosowanie przed art. 65 ustawy
antymonopolowej.25 W związku z tym ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów wprowadziła zmiany do art. 65 (tejże ustawy) w celu
wyeliminowania tej niezgodności.26
Komisję Europejską na podstawie stosownych przepisów rozporządzenia Nr 1/2003 oraz
możliwość umorzenia postępowania (również postanowieniem) w przypadku rozstrzygnięcia
danej sprawy przez organ antymonopolowy innego państwa członkowskiego UE. O ile ww.
art. 67 ustawy dotyczy sytuacji, kiedy postępowanie przed Prezesem UOKiK już się toczy,
o tyle rozwiązania zawarte w art. 85a ustawy antymonopolowej dotyczą sytuacji przed
wszczęciem postępowania. I tak, przewidziano tu odmowę (postanowieniem) wszczęcia
postępowania przez polski organ antymonopolowy w przypadku, gdy zgodnie z przepisami
określonymi w rozporządzeniu Nr 1/2003 Komisja Europejska prowadzi postępowanie
w tej samej sprawie albo sprawa ta została już rozstrzygnięta przez Komisję Europejską.
Wskazano również, ze Prezes UOKiK może odmówić (w drodze postanowienia) wszczęcia
postępowania, gdy zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Nr 1/2003 organ
antymonopolowy innego państwa członkowskiego UE prowadzi albo zakończył już (wydał
rozstrzygnięcie) postępowanie w tej samej sprawie.
24 Wyjątkiem jest postępowanie karne prowadzone z oskarżenia prywatnego. Więcej o tym
w rozdziale XI pkt 6.2.5.
25 Jednak niezależnie od pierwszeństwa stosowania rozporządzeń w prawie krajowym państw
członkowskich, w przypadku sprzeczności prawa krajowego z rozporządzeniem konieczne jest
dostosowanie krajowych przepisów do rozporządzenia. Samo działanie państwa zgodnie z rozporządzeniem (w tym praktyka administracyjna) nie wystarcza, dalsze obowiązywanie przepisów
krajowych sprzecznych z rozporządzeniem prowadzi bowiem do „niejasności natury rzeczowej”,
a osoba uprawniona „pozostawiona jest w stanie niepewności” co do możliwości powołania się
na prawo wspólnotowe – Zapewnienie skuteczności prawu Unii Europejskiej w prawie polskim.
Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej, wyd. UKIE, Warszawa 2003, s. 16.
26 Oczywiste jest, że nowelizacja tego przepisu w zasadzie nie tworzy nowego stanu prawnego,
ponieważ niezależnie od jego treści art. 12 rozporządzenia Nr 1/2003 i tak obowiązuje. Przyjęto jednak, że – ze względu na złożoność materii objętej regulacją – celowe jest dokonanie
zmian w ustawie antymonopolowej, które wyeliminują ewentualne niezgodności zawartych
w niej przepisów z prawem wspólnotowym, co szczególnie na początkowym etapie stosowania
tych przepisów może mieć walor informacyjny (edukacyjny) dla przedsiębiorców – adresatów
norm antymonopolowych. W związku z tym przewiduje się, że ograniczenie możliwości wykorzystania informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK nie będzie
dotyczyło także wymiany informacji z Komisją Europejską i innymi organami ochrony konkurencji państw członkowskich UE na podstawie rozporządzenia Nr 1/2003.
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Na polskim organie antymonopolowym prowadzącym postępowania w sprawie
naruszenia art. 81 i 82 TWE, z mocy przepisów rozporządzenia, ciążą regularne
obowiązki informacyjne w stosunku do Komisji Europejskiej. Chodzi tu o przekazywanie informacji o wszczęciu postępowania (art. 11 ust. 3 rozporządzenia Nr
1/2003) oraz przekazywanie projektu decyzji do zaopiniowania przez Komisję
(art. 11 ust. 4 rozporządzenia Nr 1/2003). W tym ostatnim przypadku rozporządzenie zastrzega dla Komisji termin 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie.
Należy zatem przyjąć, że co najmniej o ten okres wydłuża się czas rozstrzygania
sprawy przez polski organ antymonopolowy. Nowelizacja ustawy antymonopolowej
wprowadziła w związku z tym wydłużenie terminu, w którym powinno skończyć
się postępowanie antymonopolowe z dotychczasowych czterech do pięciu miesięcy.27 Wydłużenie terminu będzie dotyczyło na równi postępowań prowadzonych
w związku z naruszeniem krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji.
Kwestie związane ze współpracą w zakresie przeprowadzanych kontroli również
zostały objęte wspomnianą nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Chodzi tu w szczególności o przepis dający podstawę do przeprowadzenia
kontroli antymonopolowej przez Prezesa UOKiK bez wszczynania postępowania
w sytuacji, gdy wystąpi o to Komisja Europejska lub organ ochrony konkurencji
innego państwa członkowskiego UE (art. 22 rozporządzenia Nr 1/2003). Odrębność proponowanej regulacji polega na tym, że dotychczas kontrola antymonopolowa może być przeprowadzona wyłącznie w toku postępowania przed
Prezesem UOKiK.28
Przepisy ustawy antymonopolowej dopuszczają udział w kontroli przeprowadzanej na prośbę innego organu krajowego, przedstawiciela tego organu, co może
przyczynić się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności tej kontroli. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie wynika z przepisów ww. rozporządzenia, mimo to
wprowadzenie go uznano za zasadne.29
27 Patrz art. 92 ustawy antymonopolowej.
28 Zgodnie z art. 61a ustawy antymonopolowej bez wszczynania odrębnego postępowania Prezes
UOKiK może przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy na wniosek Komisji Europejskiej (dotyczy
to zarówno sytuacji, gdy cała kontrola ma być przeprowadzona przez organ krajowy na wniosek
Komisji, jak i sytuacji, gdy kontrolę przeprowadza sama Komisja, jednak ze względu na opór
przedsiębiorcy potrzebna jest interwencja (użycie środków przymusu) organu krajowego) lub
organu antymonopolowego innego państwa członkowskiego UE.
29 Zgodnie z art. 57 ust. 1a ustawy antymonopolowej (prócz pracowników UOKiK i Inspekcji
Handlowej) w kontroli prowadzonej w toku postępowania antymonopolowego udział mogą
wziąć pod warunkiem uzyskania upoważnienia Prezesa UOKiK: pracownik organu antymono-
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Innym usprawnieniem proceduralnym mającym zagwarantować skuteczność przeszukań przeprowadzanych w ramach kontroli antymonopolowych jest wprowadzenie możliwości zwrócenia się przez Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z wnioskiem o udzielenie zgody na przeszukanie na etapie przed
rozpoczęciem kontroli. Posiadanie bowiem wspomnianej zgody sądu w momencie
rozpoczynania kontroli przez Prezesa UOKiK pozwala na natychmiastowe przeprowadzenie przeszukania w sytuacji, gdy kontrolowany przedsiębiorca odmawia
współpracy z organem antymonopolowym.30
Przytoczone wyżej przykłady rozwiązań wprowadzanych do ustawy antymonopolowej mają na celu dostosowanie (szczególnie od strony formalnej) krajowej procedury antymonopolowej do wymogów współpracy wynikających z rozporządzenia
Nr 1/2003. Jednak prócz rozwiązań o wspomnianym wyżej charakterze nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje wprowadzenie do
systemu polskiego prawa antymonopolowego szeregu rozwiązań wzorowanych
na rozwiązaniach zawartych w rozporządzeniu Nr 1/2003, które – mimo braku
obowiązku harmonizacji – uznane zostały za warte implementacji.31
Chodzi tu przede wszystkim o przepisy wprowadzające nowe typy rozstrzygnięć
wydawanych w sprawach prowadzonych przez polski organ antymonopolowy
takie, jak np. decyzja polegająca na zaakceptowaniu zobowiązań przedsiębiorców do zaprzestania działań uznawanych za naruszenia prawa konkurencji, co
jest związane z odstąpieniem od wymierzenia kary.32 Decyzja ta wzorowana jest
polowego państwa członkowskiego UE w przypadku, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia
Nr 1/2003, jak również ekspert, którego udział w kontroli może okazać się niezbędny ze
względu na potrzebę wykorzystania posiadanych przez niego wiadomości specjalnych (np.
wyspecjalizowany informatyk).
30 Patrz: art. 58 ust. 1a i 91 ust. 1a ustawy antymonopolowej.
31 Zdaniem T. Skocznego brak w prawie polskim np. możliwości wydawania decyzji akceptującej
zobowiązania przedsiębiorców stawiałby w gorszej sytuacji przedsiębiorców, których działania kolektywne lub indywidualne naruszają tylko prawo polskie. Właściwe (skuteczne i zgodne z zasadą
jednolitości) stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji przez Prezesa UOKiK zależy przede
wszystkim od tego, czy przysługują mu wystarczające i porównywalne z innymi organami ochrony
konkurencji uprawnienia dochodzeniowe i sankcjonujące. Tylko wtedy można bowiem założyć, że
jego działania zagwarantują zachowanie skutecznej konkurencji na wspólnym rynku na tym samym
poziomie co działania Komisji i organów ochrony konkurencji innych (zwłaszcza „starych”) państw
członkowskich UE – T. Skoczny, Konsekwencje przyszłego systemu stosowania art. 81 i 82 TWE
dla prawa i orzecznictwa w zakresie ochrony konkurencji w Polsce (cz. I)..., s. 6-7.
32 Chodzi o decyzję, o której mowa w art. 11 a ustawy antymonopolowej – patrz: rozdział XI
pkt 6.3.3.
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na decyzji, którą Komisja będzie wydawać na podstawie art. 9 rozporządzenia
Nr 1/2003. W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów funkcjonowały
rozwiązania o zbliżonym charakterze (ugoda oraz decyzja z art. 89 ustawy antymonopolowej), których stosowanie ze względu na niezbyt przejrzystą konstrukcję
było utrudnione i w związku z tym instrumenty te nie były często wykorzystywane.
W świetle dotychczasowej praktyki orzeczniczej polskiego organu antymonopolowego wydaje się, że nowy typ decyzji wzorowanej na art. 9 rozporządzenia Nr
1/2003 jest bardziej adekwatnym instrumentem przeciwdziałania niekorzystnym
dla konkurencji zachowaniom rynkowym przedsiębiorców. W związku z wprowadzaniem tego rozwiązania, zrezygnowano z przepisów dotyczących ugody (art.
88) oraz decyzji z art. 89 ustawy antymonopolowej.
Prócz tego wprowadzono konstrukcję tzw. środków tymczasowych, która daje Prezesowi UOKiK uprawnienia do podejmowania skutecznych interwencji na rynku (nakazanie zaniechania przedsiębiorcy określonych działań) jeszcze przed zakończeniem
postępowania i wydaniem decyzji w sprawie. Nakaz taki jest wydawany w formie
decyzji.33 Będzie to dotyczyło absolutnie wyjątkowych sytuacji, gdy zaniechanie
natychmiastowej interwencji groziłoby spowodowaniem poważnych i trudnych
do usunięcia zagrożeń dla konkurencji. Instrument ten wzorowany jest na decyzji
wydawanej przez Komisję na podstawie art. 8 rozporządzenia Nr 1/2003.
Kolejna zmiana wprowadzona do ustawy antymonopolowej i inspirowana rozwiązaniami zawartymi w rozporządzeniu Nr 1/2003 dotyczy reguł rozkładu ciężaru
dowodzenia (art. 2 rozporządzenia Nr 1/2003). Wprowadzono zasadę, że ciężar
udowodnienia okoliczności wyłączających antykonkurencyjne porozumienie spod
zakazu określonego w art. 5 ustawy spoczywa na przedsiębiorcy lub związku
przedsiębiorców, który wywodzi z tego skutki prawne.34
Ponadto, podobnie jak w prawie wspólnotowym (art. 21 rozporządzenia Nr
1/2003), rozszerzono zakres dopuszczalnych przeszukań własności prywatnej
w toku kontroli antymonopolowych na środki transportu.35
Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo konkurencji – jak już wspomniano36 – dotyczy również rozwiązań innych niż tylko przewidziane w przepisach
33 Chodzi o decyzję, o której mowa w art. 88 ustawy antymonopolowej – patrz: rozdział XI pkt
6.3.4.
34 Patrz: art. 11 ust. 3 ustawy antymonopolowej.
35 Patrz: art. 91 ustawy antymonopolowej.
36 Patrz: w niniejszym rozdziale pkt 3.
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rozporządzenia. Jedną z istotniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów jest wprowadzenie do polskiego porządku
prawnego programu łagodzenia kar dla skruszonych uczestników karteli (leniency
programme),37 wzorowanego na analogicznym programie przyjętym przez Komisję
Europejską w Obwieszczeniu w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych
w sprawach kartelowych.38
Za wprowadzeniem instytucji leniency do polskiego prawa antymonopolowego
– mimo krytykowanej dwuznaczności moralnej tego rozwiązania (podmiot naruszający prawo konkurencji korzysta z bezkarności lub znaczącego obniżenia kary
w zamian za dostarczenie organowi antymonopolowemu informacji pozwalających
wykryć to naruszenie i ukarać pozostałych jego sprawców) – przemawiały przede
wszystkim względy utylitarne. Funkcjonowanie programu – i to zarówno w opinii
Komisji Europejskiej, jak i innych państw, w których programy takie zostały wprowadzone – przyczyniło się bowiem do znacznego wzrostu wykrywalności karteli
uznawanych powszechnie za najpoważniejsze zagrożenia dla konkurencji.
Dodatkowo wprowadzenie leniency ułatwi polskiemu organowi antymonopolowemu korzystanie z dobrodziejstw współpracy w ramach ECN. Chodzi tu przede
wszystkim o możliwość dostępu do informacji dostarczonych przez przedsiębiorców korzystających z programów leniency także w innych państwach członkowskich UE. Zagadnienie to wiąże się ze wspomnianym już wyżej Oświadczeniem
krajowych organów antymonopolowych zobowiązujących się do przestrzegania
Obwieszczenia Komisji dotyczącego ECN, w tym przede wszystkim w zakresie
ochrony programów leniency. Wspomniano już, że kwestia ustalenia mocy prawnej
i charakteru prawnego tego dokumentu nasuwa poważne wątpliwości z punktu
widzenia systemu prawa polskiego.39
Z drugiej jednak strony, z punktu widzenia skuteczności ochrony konkurencji na
polskim rynku dostęp do informacji dostarczonych od skruszonych uczestników
karteli (przedsiębiorców ubiegających się o leniency) może mieć niebagatelne
znaczenie. W związku z tym zaproponowano wprowadzenie w ramach nowelizacji
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przepisu stanowiącego, iż informacje
uzyskane w toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK od organu
ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej mogą być wykorzy37
38
39

Zgodnie z art. 103 a nowelizowanej ustawy antymonopolowej.
Więcej o programie leniency w rozdziale V pkt 5 i rozdziale IX pkt 5.8, a także w rozdziale
XI pkt 5.
Patrz: w niniejszym rozdziale pkt 3.
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stane w toku tego postępowania (tj. postępowania prowadzonego przez Prezesa
UOKiK) na warunkach, na jakich zostały przekazane przez ten organ, włączając
w to niewykorzystanie informacji do nałożenia sankcji na określone osoby.40
Przyjęcie rozwiązania tej treści da polskiemu organowi antymonopolowemu możliwość, o ile uzna to za zasadne, dostępu do informacji dostarczanych przez
innych członków ECN po spełnieniu warunków (w praktyce dotyczących głównie
wykorzystania tych informacji przeciwko określonym osobom) ustalonych przez
te organy. Wobec istnienia przepisu o wspomnianej wyżej treści Prezes UOKiK
będzie mógł zawsze np. nie zdecydować się na skorzystanie z informacji przekazywanych „pod warunkiem” i – w przypadku zgromadzenia dowodów co do
naruszeń konkurencji, których dopuściły się określone podmioty – wydać decyzję
nakazującą zaprzestania określonych praktyk, nakładając karę (bez ograniczeń)
na wszystkie podmioty, które się ich dopuściły.
Regulacja dotycząca leniency będzie stosowana na równi w przypadku naruszenia
krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji. W tym celu (jak również w celu
zapewnienia skutecznego egzekwowania wspólnotowego prawa konkurencji)
również przepisy dotyczące kar pieniężnych zawarte w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zostały znowelizowane, aby zapewnić penalizację zachowań
stanowiących naruszenia art. 81 i 82 TWE na równi z naruszeniami art. 5 i 8
ustawy antymonopolowej.41

6. Wpływ na działalność sądów
Przepisy rozporządzenia Nr 1/2003 wywierają również bezpośredni wpływ na stosowanie prawa konkurencji przez polskie sądy.42 Chodzi tu przede wszystkim o przepis
art. 15 rozporządzenia Nr 1/2003, który – przyznając wprost organom antymonopolowym (Prezesowi UOKiK i Komisji Europejskiej) uprawnienie do przedstawiania
w toku postępowania sądowego związanego ze stosowaniem wspólnotowego prawa
40 Patrz: art. 65 ust. 3 ustawy antymonopolowej.
41 Przepis art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy antymonopolowej stanowi podstawę prawną do nakładania przez Prezesa UOKiK kar pieniężnych za naruszenie art. 81 lub 82 TWE (analogicznie, jak
w przypadku naruszenia art. 5 lub 8 ustawy antymonopolowej). Art. 103a ww. ustawy wskazuje
wprost, że program leniency wprowadzany nowelizowaną ustawą antymonopolową będzie mógł być
stosowany również w przypadku naruszenia art. 81 TWE. O tym więcej w rozdziale XI pkt 5.
42 Na ten temat patrz także: T. Skoczny, Konsekwencje przyszłego systemu stosowania art. 81 i 82
TWE dla prawa i orzecznictwa w zakresie ochrony konkurencji w Polsce (cz. I)..., s. 5.
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konkurencji z własnej inicjatywy pisemnych opinii, a za zgodą sądu również opinii
ustnych – ingeruje w krajową procedurę cywilną i wymaga w przypadku Polski
wprowadzenia stosownych zmian do Kodeksu postępowania cywilnego.43
Sądy polskie stosujące wspólnotowe prawo konkurencji są również zobowiązane
do przesyłania wszelkich orzeczeń zapadających w tych sprawach do Komisji
Europejskiej, dzięki czemu ta ostatnia będzie miała pogląd na temat stosowania
prawa konkurencji w poszczególnych państwach członkowskich przez wszystkie
właściwe w tym zakresie organy (w Polsce – Prezes UOKiK oraz sądy).
Większe kontrowersje w świetle konstytucyjnej zasady niezawisłości sądów budzi
przewidziane w art. 16 rozporządzenia Nr 1/2003 związanie sądów decyzjami
Komisji Europejskiej zapadłymi w sprawach praktyk ograniczających konkurencję,
będących równocześnie przedmiotem sporów indywidualnych rozstrzyganych
przez sądy krajowe.
Podkreślenia wymaga, że obowiązki i uprawniania, które rozporządzenie Nr
1/2003 przypisuje sądom krajowym, w przypadku Polski dotyczą nie tylko Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatrującego odwołania od decyzji organu
antymonopolowego, ale również pozostałych sądów (w praktyce – przede wszystkim sądów cywilnych) w przypadku, gdy będą rozpatrywać spory indywidualne
na tle roszczeń wynikających ze wspólnotowego prawa konkurencji.
W przypadku sądów polskich trudno przewidzieć i ocenić rzeczywiste znaczenie
wprowadzanych zmian. Jak już wyżej wspomniano44, w Polsce nie ma tradycji
dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniami reguł konkurencji przed sądami powszechnymi. W tej sytuacji trudno ocenić, czy w praktyce stosowania
prawa przez sądy polskie przywołane wyżej przepisy rozporządzenia Nr 1/2003
(oraz przepisy prawa polskiego wprowadzone w związku z ww., np. wspomnianą
nowelizacją Kpc) pozostaną tylko i wyłącznie martwą literą, czy przeciwnie – spowodują większe zainteresowanie tą drogą (sądową) dochodzenia sprawiedliwości
w przypadkach naruszeń reguł wspólnotowego prawa konkurencji.
43

W związku z tym przy okazji nowelizacji ustawy antymonopolowej dodano do Kpc przepis
art. 4796a w brzmieniu:
„§ 1. Jeżeli przepisy odrębne przyznają określonym podmiotom, które nie uczestniczą w sprawie, uprawnienie do przedstawiania sądowi istotnego dla sprawy poglądu, do podmiotów
tych stosuje się odpowiednio art. 63. Jednak na wniosek podmiotu uprawnionego sąd może
zezwolić, aby pogląd został przedstawiony także ustnie na rozprawie.
§ 2. Na wniosek podmiotu uprawnionego sąd udostępnia mu akta sprawy w zakresie niezbędnym do przedstawienia poglądu.”.
44 Patrz: rozdział XI pkt 7.
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1. „Zdobycze” reformy
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu ewolucja systemu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji na przestrzeni ponad czterech dekad1 pozwala spojrzeć
z szerszej perspektywy i lepiej zrozumieć sens i znaczenie reformy w tej dziedzinie
dokonującej się na naszych oczach. Podstawowym aktem prawnym będącym
niejako „bazą” wprowadzanej reformy jest rozporządzenie Nr 1/2003, które
zastępuje rozporządzenie Nr 17 z 1962 r., czyli pierwsze rozporządzenie dotyczące stosowania art. 81 i 82 TWE. Normy prawne zawarte w rozporządzeniu Nr
1/2003 dają wprost odpowiedź na wiele pytań, które w systemie funkcjonującym
na podstawie rozporządzenia Nr 17 były przedmiotem sporów organów państw
członkowskich UE i instytucji wspólnotowych (zwłaszcza Komisji Europejskiej i sądów wspólnotowych), które interpretując te same normy, dochodziły często do
rozbieżnych ustaleń.2 Chodzi tu przede wszystkim o kwestie zasadnicze, w tym
m.in. dotyczące mocy wiążącej wspólnotowego prawa konkurencji i jego relacji
z obowiązującymi w tej samej dziedzinie przepisami krajowymi. Zagadnienia te
zostały zaprezentowane obszerniej w rozdziale VII niniejszego opracowania, który
obrazuje problemy narastające na gruncie wzajemnych stosunków wspólnotowego
i krajowego prawa konkurencji pod rządami rozporządzenia Nr 17.
Problemy te dotyczyły w pierwszej kolejności interpretacji normy kolizyjnej rozdzielającej zakres stosowania wspólnotowego i krajowego prawa konkurencji,
czyli przesłanki wpływu na handel między państwami członkowskimi. Niedookreśloność tej przesłanki pozwalająca na szeroką „prowspólnotową” wykładnię
tego pojęcia przez instytucje (zwłaszcza przez sądy) wspólnotowe, prowadziła do
zwiększania się zakresu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, co miało
służyć postępującemu procesowi integracji gospodarczej państw UE. Celowi
1
2

Tj. od wejścia w życie Traktatu Rzymskiego w 1958 r. do dnia 1 maja 2004 r., kiedy zaczyna
być stosowane rozporządzenie Nr 1/2003.
W rzeczywistości spory dotyczące ustalenia zakresu mocy wiążącej wspólnotowego prawa konkurencji sięgają znacznie głębiej. Dotyczyły one bowiem już przepisów Traktatu (art. 81 i 82
TWE). Te tzw. konkurencyjne wizje prawa konkurencji związane były z odmiennym rozumieniem
tych norm – bądź to jako w pełni wiążących norm prawnych, które powinny być interpretowane
i stosowane wprost przez sądy (tak Niemcy), bądź to jedynie jako swego rodzaju wytycznych
o charakterze politycznym, mających znaczenie w procesie stosowania prawa (wydawania decyzji) przez Komisję Europejską (ten pogląd prezentowała Francja). Ten spór doktrynalny toczył się
przez dziesięciolecia, a wynikał również z tego, że w całej Europie poza Niemcami prawo konkurencji odgrywało w tym okresie rolę co najwyżej marginalną. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja
niemiecka, co było związane z uznaniem istotnej roli prawa konkurencji w procesie integracji
europejskiej – Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe..., s. 346-347.
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temu służyła również wypracowana w orzecznictwie ETS koncepcja nadrzędności
(pierwszeństwa, prymatu) prawa wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego. Również w tym przypadku orzecznictwo sądowe po raz kolejny próbowało
zastępować brak uregulowań prawnych w omawianym zakresie.3
Co do zasady w systemie funkcjonującym na podstawie rozporządzenia Nr 17
krajowe prawo konkurencji mogło być stosowane niezależnie od tego, czy stosowane były przepisy art. 81 i 82 TWE. W sytuacji, w której równoległe stosowanie
regulacji krajowych i wspólnotowych nie prowadziło do konfliktu norm, nie miało
znaczenia ustalenie hierarchii porządków prawnych. Niekiedy jednak zachodziła
kolizja norm, np. w zakresie wyłączeń na podstawie art. 81 ust. 3 TWE udzielonych przez Komisję, ponieważ skutek takich wyłączeń w prawie krajowym nie
został dostatecznie jasno określony.
Rozporządzenie Nr 17 nie nakładało na organy państw członkowskich obowiązku
stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, choć możliwość taka istniała.
Skutek był taki, że jedynie dziewięć (z piętnastu wówczas) państw wskazało
w prawie wewnętrznym organy uprawnione do stosowania tych przepisów.4 Jednak aktywność organów upoważnionych w tym zakresie pozostawiała wiele do
życzenia. Przyczyn tego stanu można wskazać co najmniej kilka. Najistotniejszą
chyba była jednak silna dominacja Komisji Europejskiej, jako organu odpowiedzialnego za kreowanie wspólnotowej polityki konkurencji oraz stosowanie prawa
w tej dziedzinie, w tym jej wyłączna kompetencja do udzielenia wyłączeń na
podstawie art. 81 ust. 3 TWE. Wobec takiego ograniczenia podejmowane przez
Komisję inicjatywy zmierzające do zaktywizowania organów krajowych5 miały
ograniczone znaczenie.
Pod rządami rozporządzenia Nr 17 co do zasady uznawano, że zakres krajowego
prawa antymonopolowego jest zdeterminowany istnieniem hierarchicznie wyższego prawa wspólnotowego. Równocześnie jednak w konkretnych przypadkach
powstawały wątpliwości co do wzajemnych relacji poszczególnych norm, przede
wszystkim dotyczące zakresu swobody w stosowaniu przez organy krajowe we3 Chodzi tu o niewykonaną przez Radę UE pod rządami rozporządzenia Nr 17 delegację z art. 83
ust. 1 i ust. 2 lit. e do wydania rozporządzenia określającego stosunek pomiędzy ustawodawstwem poszczególnych państw a normami wspólnotowego prawa konkurencji – patrz: rozdział
VII pkt 2.
4 Patrz: rozdział X pkt 2.
5 Wydanie Obwieszczenia o współpracy z krajowymi organami antymonopolowymi w 1997 r.
– patrz: rozdział VII pkt 5.
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wnętrznego prawa antymonopolowego (wobec istnienia odmiennych regulacji
na poziomie wspólnotowym).
Przyjęcie przez Radę UE rozporządzenia Nr 1/2003 pozwoliło znaleźć odpowiedź
na wiele ze wspomnianych wyżej pytań i wątpliwości w zakresie stosowania wspólnotowego prawa konkurencji.6 Przede wszystkim jednoznacznie przesądzona
została wątpliwość zasadnicza dotycząca wzajemnych relacji pomiędzy wspólnotowym a krajowym prawem konkurencji. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Nr 1/2003
krajowe przepisy dotyczące zakazu antykonkurencyjnych porozumień muszą być
w pełni zbieżne z obowiązującą w tym zakresie regulacją wspólnotową (czyli art. 81
TWE).7 Oznacza to zatem, że mamy do czynienia de facto z pełną harmonizacją
wspólnotowych i krajowych przepisów dotyczących porozumień ograniczających
konkurencję. Jeżeli z kolei chodzi o praktyki antykonkurencyjne o charakterze
jednostronnym, dopuszczalne jest stosowanie w prawie krajowym rozwiązań surowszych niż przewidziane w tym zakresie w prawie wspólnotowym.8
Ten sam przepis art. 3 rozporządzenia Nr 1/2003 nakłada również na organy
krajowe obowiązek stosowania prawa wspólnotowego zawsze, ilekroć podejmują
interwencję na podstawie przepisów krajowych, a dana praktyka posiada również
znamiona wskazujące na naruszenie przepisów art. 81 lub 82 TWE. Równocześnie w innym miejscu nowe rozporządzenie obliguje państwa członkowskie do
wskazania organów krajowych właściwych do realizowania wynikających z niego
obowiązków.9
Przyznanie krajowym organom antymonopolowym oraz sądom krajowym kompetencji do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji w pełnym zakresie10
zdaje się spełniać postulat decentralizacji, co jawi się jako istotna odmiana od
systemu funkcjonującego na podstawie rozporządzenia Nr 17. Tymczasem nawet
pobieżna analiza podstawowych przepisów rozporządzenia Nr 1/2003 wskazuje,
że jest to raczej pozór. Chodzi tu przede wszystkim o liczne obowiązki informa6

Trzeba tu jednak podkreślić po raz kolejny, że normy materialne zawarte w Traktacie (art.
81 i 82 TWE) pozostają w niezmienionym brzmieniu. Omawiana reforma dotyczy wyłącznie
systemu stosowania prawa.
7 Czy też może precyzyjniej – stosowanie prawa krajowego dotyczącego zakazu porozumień
ograniczających konkurencję nie może doprowadzić do zakazania porozumienia o wymiarze
wspólnotowym, które nie jest zakazane przez art. 81 ust. 1 TWE.
8 Nie można zatem przyjmować w prawie krajowym regulacji łagodniejszych.
9 Patrz: art. 35 rozporządzenia Nr 1/2003, o czym więcej w rozdziale IX pkt 3.6 oraz w rozdziale X pkt 2.
10 Tj. łącznie z należącym dotychczas do wyłącznej właściwości Komisji art. 81 ust. 3 TWE.
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cyjne (a także związane z szeroko pojętą pomocą przy przeprowadzaniu kontroli)
organów krajowych w stosunku do Komisji Europejskiej11 oraz przede wszystkim
o uprawnienie Komisji do przejęcia w każdym momencie każdej sprawy rozpatrywanej przez organ krajowy i rozstrzygnięcia jej poprzez wydanie własnej
decyzji.12 Całości obrazu dopełnia związanie podmiotów krajowych (organów
antymonopolowych i sądów krajowych) orzecznictwem Komisji Europejskiej.13 W
tej sytuacji wszelkie argumenty wskazujące na racjonalność przyjętych rozwiązań
– potrzebę zapewniania jednolitości orzecznictwa i spójności nowego systemu,
gwarancje bezpieczeństwa prawnego dla przedsiębiorców – nie mają wpływu
na stwierdzenie, że zaproponowana decentralizacja kompetencji ma tu, jak się
wydaje, charakter pozorny.14
Dodatkowy element wskazujący na tak charakterystyczne dla nowego systemu silne sprzężenie wspólnotowego prawa konkurencji z prawem krajowym to
zawarcie w rozporządzeniu Nr 1/2003 szeregu przepisów wywierających bezpośredni wpływ na sposób postępowania organów krajowych przy stosowaniu
wspólnotowego prawa konkurencji. Co do zasady postępowania te będą toczyły
się w oparciu o normy zawarte w prawie wewnętrznym (regulujące tryb postępowania w przypadku naruszenia krajowego prawa konkurencji). Jednak niektóre,
istotne z punktu widzenia Komisji, aspekty tych postępowań zostały uregulowane
wprost w rozporządzeniu. Jako przykład można tu podać choćby katalog rodzajów
decyzji, których wydawanie jest dopuszczalne przez organy krajowe w przypadku
stosowania wspólnotowego prawa konkurencji. Faktycznym celem sformułowania
ww. katalogu jest wskazanie niedopuszczalności wydania przez te organy decyzji
podobnej do wydawanej przez Komisję na podstawie art. 10 rozporządzenia Nr
1/2003.15
Świadomość znaczenia wprowadzanej reformy nie byłaby pełna bez uwzględnienia
aktów o charakterze soft-law towarzyszących rozporządzeniu i określanych jako
modernisation package. Chodzi tu przede wszystkim o Obwieszczenia Komisji
ustalające reguły współpracy z organami i sądami krajowymi, a także przedstawiające interpretacje kluczowych dla stosowania wspólnotowego prawa konkurencji
pojęć (jak np. kryterium wpływu na handel między państwami członkowskim
11
12
13
14
15

Patrz: art. 11 ust. 3 i 4 oraz 20 i art. 22 rozporządzenia Nr 1/2003, o czym więcej w rozdziale IX pkt 5.
Patrz: art. 11 ust. 6 rozporządzenia Nr 1/2003.
Patrz: art. 16 rozporządzenia Nr 1/2003.
Patrz także: rozdział X pkt 4.
Patrz: art. 5 rozporządzenia Nr 1/2003. Na ten temat więcej w rozdziale X pkt 5.
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czy interpretacja art. 81 ust. 3 TWE). Dokumenty te, nie mające z formalnego
punktu widzenia mocy prawnie wiążącej, tworzą po stronie przedsiębiorców tzw.
uprawnione oczekiwania co do postępowania przez Komisję zgodnie z zawartymi
w ich treści ustaleniami.
Dodatkowo Obwieszczeniu dotyczącemu współpracy Komisji z krajowymi organami
antymonopolowymi towarzyszy pisemne zobowiązanie tych ostatnich do respektowania w praktyce stosowania prawa wspólnotowego reguł w nim zawartych.16 W
ten sposób powstaje instrumentarium składające się na system, którego podstawą
jest rozporządzenie Nr 1/2003. Przepisy tego rozporządzenia mają wprawdzie
znaczenie fundamentalne, nie są jednak wystarczające, bowiem sprawne funkcjonowanie sieci co najmniej dwudziestu sześciu organów17 stosujących prawo
(które wywodzą się z różnych państw, a co za tym idzie z różnych kultur prawnych)
wymaga precyzyjniejszego określenia obowiązujących mechanizmów współpracy.
Nie jest to problem bez znaczenia z punktu widzenia systemów prawnych w wielu
państwach członkowskich, w tym Polsce.18
Dzięki wprowadzonej reformie Komisja niewątpliwie osiągnęła swój cel – udało
się jej pozbyć części uciążliwych dla niej obowiązków19 na rzecz organów krajowych, zachowując jednocześnie realny wpływ na treść wydawanych przez nie
rozstrzygnięć. Komisja przekonuje, że przyjęta konstrukcja zagwarantuje dobry
przepływ informacji i jednolitość orzecznictwa wszystkich organów uprawnionych
do stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, co jest konieczne dla poszanowania zasady równości wobec prawa oraz zrealizowania postulatu bezpieczeństwa
prawnego przedsiębiorców – adresatów norm antymonopolowych.
Również organy krajowe mają szansę „zyskać” na reformie. Uzyskały bowiem
możliwość dostępu oraz wykorzystywania jako dowodów w postępowaniach antymonopolowych informacji gromadzonych przez Komisję i organy antymonopolowe
innych państw członkowskich UE, a także prawo zwracania się do tych ostatnich
z prośbą o pomoc w uzyskaniu dowodów. Daje to szansę na praktyczną realizację
zasady eksterytorialności prawa antymonopolowego, która dotychczas często
16 Patrz: rozdział IX pkt 5.9.
17 Czyli Komisji Europejskiej i organów z 25 państw członkowskich UE (organów tych może być
nawet więcej, ponieważ niektóre państwa zdecydowały o podzieleniu kompetencji do stosowania
wspólnotowego prawa konkurencji na ich terytoriach pomiędzy kilka instytucji).
18 Na ten temat więcej w pkt 3 niniejszego Podsumowania.
19 Chodzi tu o przypadki naruszeń konkurencji, które nie wywierają poważniejszych skutków
w skali całej Wspólnoty, stanowiąc równocześnie złamanie zakazów z art. 81 lub 82 TWE.
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nie mogła być urzeczywistniana właśnie ze względu na trudności właściwych
organów w gromadzeniu dowodów poza terytorium objętym ich jurysdykcją.
Oczekuje się, że w związku z tym funkcjonowanie nowego systemu przyczyni
się do efektywniejszego stosowania wspólnotowego prawa konkurencji wobec
praktyk antykonkurencyjnych urzeczywistniających się na Wspólnym Rynku. Czy
to oczekiwanie zostanie spełnione i czy osiągnięty efekt wart jest swojej ceny?
Odpowiedź na to pytanie wydaje się na obecnym etapie przedwczesna.

2. Symptomy europeizacji prawa polskiego
Niniejsze opracowanie nosi tytuł Wspólnotowe prawo konkurencji. Skutki dla
Polski. Celem tej pracy było zbadanie (przeanalizowanie) wzajemnej relacji dwóch
porządków prawnych obowiązujących w Polsce jako państwie członkowskim UE
– prawa wspólnotowego i prawa wewnętrznego – na przykładzie prawa konkurencji
oraz wykazanie dokonującej się europeizacji polskiego prawa antymonopolowego,
będącej w dużej mierze rezultatem wdrażanej obecnie reformy wspólnotowego
prawa konkurencji, której podstawą jest rozporządzenie Nr 1/2003.
Sytuacja Polski i innych państw przystępujących do UE z dniem 1 maja 2004 r. różni
się od sytuacji dotychczasowych państw członkowskich, których prawodawstwo
antymonopolowe od dłuższego już czasu podlegało postępującemu procesowi
harmonizacji – zbliżania prawa krajowego do analogicznych rozwiązań funkcjonujących na szczeblu wspólnotowym. Było to konsekwencją przede wszystkim zasad
bezpośredniego stosowania oraz nadrzędności prawa wspólnotowego w stosunku
do regulacji krajowych wypracowanej przez orzecznictwo ETS. System prawa
polskiego ze względów oczywistych (Polska poza UE) nie podlegał tej ewolucji.
Tymczasem w momencie przystąpienia naszego kraju do UE rozpoczyna się wdrażanie reformy wspólnotowego prawa konkurencji, której podstawą jest daleko
idąca współpraca i faktyczna zależność krajowych organów odpowiedzialnych za
stosowanie prawa konkurencji (w przypadku Polski – Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów) od wspólnotowego organu antymonopolowego
– Komisji Europejskiej oraz ograniczenie suwerenności prawodawczej państw
członkowskich (w tym Polski) w dziedzinie prawa ochrony konkurencji. Mamy
tu zatem do czynienia z dotychczas nie występującą, wprowadzaną na mocy
przepisów prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenia Nr 1/2003) europeizacją wewnętrznego prawa antymonopolowego państw członkowskich UE,
w tym Polski. W niniejszym opracowaniu proces ten (postępującej europeizacji
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krajowego prawa konkurencji w państwach członkowskich UE) chciałam przedstawić w szerszym kontekście, próbując odnaleźć przyczyny i źródła proponowanych
i wdrażanych obecnie rozwiązań, które wywierają istotny wpływ na obowiązujące
w naszym kraju prawo konkurencji.
Jak już wspomniano20, zasady ochrony konkurencji zapisane w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (dawnej: Traktacie Rzymskim) stały się inspiracją
dla kształtowania się i rozwoju nowoczesnego ustawodawstwa antymonopolowego w państwach europejskich. Również polskie przepisy dotyczące zakazów
praktyk ograniczających konkurencję zawarte w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów są wzorowane na tych normach. Z przywoływanego po wielokroć
w niniejszym opracowaniu art. 3 rozporządzenia Nr 1/2003 wynika obowiązek
harmonizacji norm materialnych wspólnotowego i krajowego prawa konkurencji
– w pełnym zakresie, jeżeli chodzi o zakaz antykonkurencyjnych porozumień oraz
– pozostawiając pewien margines swobody21 w przypadku naruszeń konkurencji
o charakterze jednostronnym. W konsekwencji mamy tu do czynienia z podporządkowaniem polskiego prawa antymonopolowego normom wspólnotowym,
przynajmniej w zakresie, w jakim prawo polskie będzie stosowane do naruszeń
konkurencji wywierających wpływ na handel między państwami członkowskimi.
Reguły stosowania wspólnotowego prawa konkurencji zawarte są nie tylko w rozporządzeniu Nr 1/2003, ale i w szeregu aktów niższej rangi, w tym licznych Obwieszczeniach Komisji, które (mimo braku mocy prawnie wiążącej) będą wywierać wpływ
na sposób stosowania prawa wspólnotowego przez organy krajowe. Chodzi tu głównie
o Obwieszczenie dotyczące ECN, do którego stosowania zobowiązał się m.in. Prezes
UOKiK.22 W konsekwencji od polskiego organu antymonopolowego będzie się oczekiwało respektowania reguł współpracy i interpretacji ustalonych w tym akcie.
Argumentem wskazującym na słuszność tezy o postępującej europeizacji krajowego prawa konkurencji jest także przyjęta w formie Obwieszczenia Komisji
szeroka interpretacja pojęcia wpływ na handel między państwami członkowskimi,
co uzasadnia obowiązek stosowania wspólnotowego prawa konkurencji w bardzo
licznych kategoriach spraw, w tym nawet praktyk ujawniających się na części
rynku określonego państwa członkowskiego.23

20
21
22
23

Patrz: Wprowadzenie pkt 3.
Zezwalający na wprowadzenie surowszych niż wspólnotowe regulacji krajowych.
Patrz: rozdział XII pkt 3.
Patrz: rozdział IX pkt 7.
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Innym czynnikiem wskazującym na faktyczne pierwszeństwo prawa wspólnotowego w stosunku do polskiej regulacji antymonopolowej jest uprzywilejowana
pozycja Komisji Europejskiej w stosunku do Prezesa UOKiK jako właściwego organu krajowego upoważnionego do stosowania art. 81 i 82 TWE.24 W tej sytuacji
analiza przyjętych rozwiązań prawnych zdaje się uzasadniać obawę o zagrożenie
niezależności (samodzielności) orzeczniczej tego organu i jego silne funkcjonalne
związanie z administracją europejską (a w konsekwencji rozluźnienie związków
funkcjonalnych w ramach systemu administracji wewnętrznej).
Na skutek przystąpienia Polski do UE przeobrażeniu ulega rola polskiego organu
antymonopolowego. Prezes UOKiK, jako krajowy organ antymonopolowy wyznaczony do wykonywania tych zadań na mocy ustawy,25 stał się z dniem 1 maja 2004
r. członkiem systemu nazywanego Europejską Siecią Konkurencji. W tym układzie
rzeczy Prezes UOKiK wykonuje swoje zadania związane ze stosowaniem polskiej
ustawy antymonopolowej i wspólnotowego prawa konkurencji, postępując zgodnie
z regułami określonymi m.in. w rozporządzeniu Nr 1/2003 i towarzyszących mu
obwieszczeniach Komisji oraz licząc się z „nadzorczymi” uprawnieniami Komisji
Europejskiej, które z definicji ograniczać mogą jego niezależność orzeczniczą
zarówno w odniesieniu do treści wydawanych rozstrzygnięć, jak i do możliwości
prowadzenia przez niego postępowań w określonych sprawach.
Z formalnego punktu widzenia fakt przystąpienia Polski do UE nie powoduje
zmiany pozycji ustrojowej polskiego organu antymonopolowego (Prezesa UOKiK).
Trudno jednak zaprzeczyć, że jego udział w ECN i wszystkie związane z tym
uprawnienia i obowiązki oznaczają faktyczne rozluźnienie związków funkcjonalnych
tego organu z krajową administracją rządową, na rzecz zbliżenia (wyrażającego
się poprzez bliską i regularną współpracę) z jego odpowiednikami (krajowymi
organami antymonopolowymi) w pozostałych państwach członkowskich UE oraz
przede wszystkim z nadzorującą cały system Komisją Europejską.26
Wspomniana europeizacja nie ogranicza się jednak wyłącznie do sfery funkcjonowania administracji i stosowania prawa w interesie publicznym. Przepisy
rozporządzenia Nr 1/2003 istotną rolę w stosowaniu wspólnotowego prawa
konkurencji powierzają sądom państw członkowskich. Przewidziano jednak mechanizmy mające zapewnić jednolitość orzecznictwa sądowego i jego zbieżność

24 Patrz: w niniejszym Podsumowaniu pkt 1.
25 Patrz: art. 24 ust. 1a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
26 Patrz: rozdział XII pkt 4.
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z dorobkiem orzeczniczym instytucji wspólnotowych. W konsekwencji sądy polskie,
orzekając w sprawach związanych ze stosowaniem art. 81 i 82 TWE, są zobowiązane uwzględniać dotychczasowe orzecznictwo Komisji Europejskiej i unikać
wydawania rozstrzygnięć sprzecznych z decyzjami wydawanymi przez tę ostatnią.27 Dodatkowo sądy polskie powinny przesyłać swoje orzeczenia wydawane
w sprawach związanych ze stosowaniem wspólnotowego prawa konkurencji do
Komisji Europejskiej, a także liczyć się z tym, że Komisja będzie chciała wyrazić
swój pogląd w toczącym się przed nimi postępowaniu.28 W konsekwencji będzie
dochodziło do sytuacji, gdy w postępowaniu przed sądem polskim stosującym
art. 81 lub 82 TWE swój pogląd w sprawie prezentować będzie właściwy organ
wspólnotowy, działając na podstawie rozporządzenia Nr 1/2003 w trybie określonym w polskim Kodeksie postępowania cywilnego.

3. Zagadnienie źródeł prawa
W tym kontekście pojawia się pytanie dotyczące charakteru i mocy prawnie wiążącej aktów wspólnotowych, które będą wywierały bezpośredni wpływ na prawo
obowiązujące w Polsce jako państwie członkowskim UE. Konstytucja RP z 1997
r. wprowadza zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego, do
którego należą: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia.29 Władza ustawodawcza należy do Sejmu i Senatu.30 Inne standardy
demokratycznego państwa prawnego, na których opiera się Konstytucja RP, to
przede wszystkim zasada trójpodziału władz i legalizmu ich działania, nadrzędność organu przedstawicielskiego (parlamentu) nad aparatem wykonawczym
(administracją), nadrzędność konstytucji i ustaw, hierarchiczna budowa systemu
źródeł prawa, uwzględniająca nadrzędną rolę aktów stanowionych przez parlament (czyli konstytucji i ustaw), a także zasada wyłączności ustawy w sprawach
podstawowych.31
Od dnia akcesji te dotychczas niekwestionowane i nienaruszalne fundamenty
ustrojowe RP muszą podlegać nieustannej konfrontacji z podstawowymi zasadami
27 Patrz: art. 16 rozporządzenia Nr 1/2003.
28 Patrz: art. 15 rozporządzenia Nr 1/2003.
29 Wynika to z art. 87 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z art. 87 ust. 2 dodatkowo źródłami prawa
powszechnie obowiązującego w RP na obszarze działania organów, które je ustanowiły, są akty
prawa miejscowego.
30 Stanowi o tym art. 95 ust. 1 Konstytucji.
31 Pawłowicz..., s. 53.
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ustrojowymi, na których opiera się funkcjonowanie UE. Nadrzędność regulacji
europejskich wynika z faktu przekazania przez Polskę kompetencji organów
władzy państwowej w określonym zakresie na rzecz UE, na co pozwala art. 90
Konstytucji RP, oraz z faktu pierwszeństwa (nadrzędności) prawa wspólnotowego
w stosunku do prawa krajowego.
Interesujące nas zagadnienie ochrony konkurencji należy do pierwszego filaru UE
i jest regulowane przez prawo wspólnotowe. W związku z powyższym przedstawione tu rozważania będą dotyczyły wyłącznie wpływu prawa wspólnotowego na
system źródeł prawa określony w Konstytucji RP.32
System prawa wspólnotowego w istotny sposób odbiega od unormowania przyjętego w polskiej Konstytucji. Różnice te dotyczą zarówno samego katalogu źródeł
prawa, jak i standardów obowiązujących w procedurze ich uchwalania (w tym
m.in. charakteru organów posiadających kompetencje w tym zakresie33).
Na system prawa wspólnotowego składają się źródła prawa pierwotnego (czyli
traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz tzw. ogólne zasady prawa) oraz źródła prawa pochodnego (zalicza się tu akty wydawane
przez instytucje WE i umowy zawierane przez Wspólnoty albo przez państwa
członkowskie).34 Katalog źródeł prawa pochodnego, zawarty w art. 249 TWE,
nie jest kompletny, co stanowi istotną różnicę w stosunku do katalogu źródeł
prawa określonego w Konstytucji RP. Dodatkowo akty wspólnotowego prawa
pochodnego różnią się między sobą mocą wiążącą;35 w przypadku tych aktów nie można także mówić o ich hierarchii.36 Odróżnia je to od hierarchicznie usystematyzowanego prawa polskiego. W konsekwencji trudno niekiedy
określić wzajemne relacje pomiędzy rozmaitymi formami pochodnego prawa
wspólnotowego.

32 Pominięte zostaną rozważania dotyczące drugiego i trzeciego filaru UE, ponieważ dziedziny
współpracy objęte ich zakresem podlegają regulacji prawa międzynarodowego (a nie prawa
wspólnotowego, jak w przypadku pierwszego filaru).
33 Chodzi tu zarówno o prawo inicjatywy prawodawczej, jak i władzę ustawodawczą.
34 Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe..., s. 182.
35 Do aktów prawnie wiążących należą: rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, a do aktów niewiążących: zalecenia i opinie.
36 Poszczególne rodzaje aktów mają jedynie różne funkcje, różne kręgi adresatów i – co za tym
idzie – odmienny charakter prawny. Wyjątkowo tylko hierarchia dotyczy tzw. rozporządzeń
podstawowych Rady UE, stanowiących podstawę do wydania tzw. rozporządzeń wykonawczych
przez Komisję Europejską – Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe..., s. 188.
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Również tryb stanowienia prawa wspólnotowego oraz skład i charakter organów
biorących udział w procesie prawodawczym UE może nasuwać wątpliwości co do
jego zgodności z zasadami praworządności zawartymi w konstytucjach państw
demokratycznych, w tym Polski.
Unia Europejska nie jest zorganizowana i nie działa na zasadach demokratycznych, co wyraża się m.in. tym, że z definicji zakłada ona nierówny status państw
członkowskich oraz odrzuca zasadę trójpodziału władzy. Instytucje odgrywające
kluczową rolę w procesie prawotwórczym UE nie mają ku temu demokratycznej
legitymacji. Dotyczy to zarówno Rady Europejskiej37 i Rady UE, będącej organem
prawodawczym Wspólnoty, jak i Komisji Europejskiej,38 która – wbrew demokratycznej zasadzie podziału władzy – łączy funkcje władzy prawodawczej z szerokimi uprawnieniami wykonawczymi.39 Także procedury współdziałania pomiędzy
różnymi organami w procesie stanowienia prawa są skomplikowane i różnią się
w zależności od materii, która podlega regulacji.
Dodatkowo aspiracje prawotwórcze w wielu przypadkach wykazuje orzecznictwo
ETS, któremu stawia się zarzut wyręczania państw członkowskich w zakresie wprowadzania zmian do traktatów, w szczególności poprzez dokonywanie rozszerzającej
interpretacji przepisów oraz kierowanie się racjami pozaprawnymi.40
W rezultacie proces stanowienia prawa wspólnotowego może jawić się jako
skomplikowany i nieprzejrzysty, a charakter, moc wiążąca i wzajemne relacje
aktów powstających w tym procesie mogą niekiedy budzić poważne wątpliwości,
zwłaszcza w kontekście – wynikającej z orzecznictwa wspólnotowego – zasady
ich nadrzędności w stosunku do uchwalanych w demokratycznych procedurach,
hierarchicznie uporządkowanych aktów prawa krajowego.

37 Rada Europejska – złożona z szefów państw i rządów państw członkowskich UE – jest najważniejszą polityczną instytucją UE, która określa kierunki jej przyszłych działań.
38 Również komisarze pochodzą z nominacji politycznych poszczególnych państw członkowskich UE.
39 Pawłowicz..., s. 55-56.
Szczególny paradoks w przypadku Komisji Europejskiej polega na tym, że jest ona równocześnie organem, który tworzy, stosuje i wyjaśnia prawo. Charakterystyczny dla Komisji jest
też lekceważący stosunek do systemu źródeł prawa, czego przejawem jest np. omówiona
w niniejszym opracowaniu propozycja Komisji, aby krajowe organy antymonopolowe złożyły
pisemne oświadczenie, że będą postępować zgodnie z Obwieszczeniem dotyczącym ECN
(patrz: rozdział IX pkt 5.9).
40 Pawłowicz..., s. 68.
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Z uwagi na określony skład i charakter organów biorących udział w procesie
prawotwórczym UE trudno jednoznacznie scharakteryzować akty, które powstają
w jego wyniku. Jak już wspomniano, inicjatywa prawodawcza należy do Komisji
Europejskiej, jednak sam proces uzgadniania ostatecznej treści przyjmowanych
aktów ma w większości przypadków wiele cech negocjacji, a nawet targu41 pomiędzy przedstawicielami różnych państw biorących w nim udział. Wielość często
wzajemnie sprzecznych interesów skłania do ciągłego poszukiwania kompromisu
co do poszczególnych zapisów. Bez tego bowiem nie jest możliwe uzyskanie większości głosów popierających określone rozwiązania i ostateczne przyjęcie aktu.
Jeszcze z inną sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku aktów podejmowanych
samodzielnie przez Komisję (jak obwieszczenia, wytyczne i inne), które mimo braku
mocy prawnie wiążącej dla podmiotów wobec niej zewnętrznych wywierają jednak
istotny wpływ na sposób rozumienia i stosowania prawa wspólnotowego przez jego
adresatów. Taka „urzędowa” wykładnia prawa (obwieszczanie przez organ posiadający kompetencje w określonej dziedzinie o tym, w jaki sposób będzie je wykonywał)
nie mieści się w systemie źródeł prawa polskiego i jest obce naszej tradycji prawnej.
Komisja Europejska jednak często i chętnie korzysta z takich instrumentów, ponieważ
w praktyce dają jej one możliwość dookreślania, a nawet modyfikowania rozwiązań
zawartych w aktach prawnie wiążących, jak np. rozporządzenia Rady UE. Praktyka
taka jest obca systemowi prawa polskiego, w którym wiodącą rolę odgrywa konstytucja i ustawy, a akty wykonawcze wydawane na ich podstawie nie mogą przekraczać
ustalonych delegacji oraz regulować określonych obszarów.42
Wobec powyższego należy uznać, że na płaszczyźnie prawnej jedną z najpoważniejszych konsekwencji przystąpienia Polski do UE stało się otwarcie polskiego
systemu prawnego na akty prawa wspólnotowego w szerokim tego słowa znaczeniu. Zamknięty katalog źródeł prawa z polskiej Konstytucji został „uzupełniony”
o wszystko, co kryje w sobie szeroka kategoria – źródła prawa wspólnotowego.
Ograniczeniu uległa funkcja prawodawcza polskiego parlamentu (który nie może
przyjmować ustaw w zakresie podlegającym regulacji wspólnotowej) oraz rządu.43
W konsekwencji prawo polskie ma charakter coraz bardziej odtwórczy, wykonawczy, wtórny wobec konstrukcji wspólnotowych.44
41 Przedstawiciele poszczególnych państw godzą się ustąpić w kwestiach mniej dla nich istotnych
za cenę uzyskania zgody pozostałych na przyjęcie rozwiązań, na których im zależy w innym
zakresie.
42 Chodzi tu o obszary zastrzeżone dla regulacji ustawowej.
43 Pawłowicz..., s. 58.
44 Pawłowicz..., s. 80.
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4. Wspólnotowe prawo konkurencji a polski porządek prawny
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu są dwa funkcjonujące równolegle systemy prawne – wspólnotowe prawo konkurencji i polskie prawo antymonopolowe. Prawo wspólnotowe w omawianym zakresie znajduje się obecnie
– co już wielokrotnie wspominano – w momencie dokonującej się reformy, która
obejmuje w pierwszym rzędzie reguły dotyczące stosowania tych przepisów (art.
81 i 82 TWE). Wdrażane rozwiązania (zawarte w rozporządzeniu Nr 1/2003) były
przyjmowane przez państwa członkowskie reprezentowane w Radzie UE jeszcze
bez udziału Polski (w grudniu 2002 r.). Przyjęty system jest wyrazem kompromisu,
który pogodził reformatorskie aspiracje Komisji Europejskiej i broniące interesów
krajowych państwa członkowskie. Polska (z obiektywnych względów) nie miała
szansy przedstawić swojego stanowiska w sprawie ani nawet przysłuchiwać się
debacie.
„Nowy” system został nam przedstawiony i zadany do wdrożenia „z dobrodziejstwem inwentarza”, mimo że wiele zawartych w nim rozwiązań może budzić sprzeciw lub co najmniej wątpliwości jako obcych naszej tradycji i kulturze prawnej.45
Dotyczy to przede wszystkim norm proceduralnych, dotyczących stosowania
prawa,46 które mimo wspomnianych wątpliwości będą musiały być stosowane
(jako że wynikają z aktu bezpośrednio obowiązującego na terytoriach państw
członkowskich, w tym Polski – rozporządzenia wspólnotowego).
Dodatkowe trudności mogą wynikać z tego, że wspomniane rozporządzenie
jako akt prawa wspólnotowego od strony formalnej jest napisane językiem i w
sposób znacznie odbiegający od przyjętego w Polsce modelu legislacji (sposobu
konstruowania aktów prawnych). W praktyce stosowania prawa może to niekiedy
wywierać istotny wpływ na ustalenie wykładni poszczególnych norm. Oznacza to
zatem, że – aby prawidłowo funkcjonować w tym systemie – polskie podmioty
stosujące prawo będą musiały respektować obowiązujące tam standardy nawet,
gdy w sposób istotny odbiegają one od odpowiadających im standardów krajowych. Dotyczy to zresztą całokształtu prawa wspólnotowego, którego prawo
konkurencji jest integralną częścią.

45
46

Patrz: w niniejszym Podsumowaniu pkt 3.
Normy materialne wspólnotowego prawa konkurencji zostały w zasadzie inkorporowane do
polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jeszcze w okresie przygotowania do
członkostwa w ramach procesu harmonizacji, czyli zbliżenia prawa polskiego do regulacji
wspólnotowych. Była już o tym mowa w rozdziale XII pkt 2.
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System polskiego prawa konkurencji, zwłaszcza w części proceduralnej, powstał stosunkowo niedawno. Polska procedura antymonopolowa zapisana w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera elementy charakterystyczne dla różnych
rodzajów postępowań (przede wszystkim postępowania administracyjnego, ale także
w określonym zakresie – procedury cywilnej oraz karnej) funkcjonujących w polskim
porządku prawnym. Niektóre rozwiązania, w tym w szczególności dotyczące pozyskiwania dowodów (żądanie informacji, przeprowadzanie kontroli), zostały przejęte
z procedury wspólnotowej. W niektórych przypadkach (np. przeszukania) praktyka
stosowania tych przepisów nie jest duża. W tej sytuacji można spodziewać się, że
mechanizm stosowania prawa wspólnotowego zawarty w rozporządzeniu Nr 1/2003
(w wielu wypadkach zawierający rozwiązania podobne do „starego” systemu, który
funkcjonował na podstawie rozporządzenia Nr 17), jako funkcjonujący na podstawie
utrwalonych (w wielu przypadkach stosowane w podobnej formie od dziesięcioleci)
metodach postępowania, może wywierać istotny wpływ na sposób stosowania prawa
konkurencji przez polski organ antymonopolowy – Prezesa UOKiK.
Mimo wszystko organ ten ma szansę podołać stojącym przed nim wyzwaniom.
Istotnym czynnikiem, który może mieć tu znaczenie, jest potrzeba wypracowania
sobie w miarę możliwości stabilnej pozycji w strukturach ECN, co – jak się wydaje – może mieć wpływ na określony sposób traktowania nas przez „nadzorcę”
systemu – Komisję Europejską.
Pomocą tu może być dobra i skuteczna współpraca horyzontalna z innymi organami
krajowymi oraz skupienie się na rozwiązywaniu problemów „konkurencyjnych” pojawiających się na rynkach objętych jurysdykcją krajowego organu antymonopolowego, w tym
przede wszystkim na rynkach lokalnych czy regionalnych, które nie należą do zakresu
zainteresowania instytucji wspólnotowych odpowiedzialnych za ochronę konkurencji.

5. Sens i znaczenie wspólnotowego prawa konkurencji
Jak już wielokrotnie wspominano, podstawowe reguły wspólnotowego prawa konkurencji – zakazy stosowania praktyk ograniczających konkurencję adresowane do
przedsiębiorców – zawarte są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską
(dawniej: Traktacie Rzymskim z 1957 r.). Postanowienia te mają charakter fundamentalny dla wykonywania przez Wspólnotę zadań, do których została powołana,
związanych w szczególności z funkcjonowaniem Wspólnego Rynku.47
47 Wyrok z 1.06.1999 r., Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International NV (sprawa C-126/97,
celex– 61997J0126), pkt 36.

309

Podsumowanie

Normy te (art. 81 i 82 TWE) obowiązują w tym samym kształcie od momentu
ich przyjęcia, podobnie jak nie zmienił się cel Wspólnoty, którym jest budowa
Wspólnego Rynku m.in. poprzez stworzenie systemu zapewniającego funkcjonowanie w obrębie tego rynku niezakłóconej konkurencji.48 Urzeczywistnieniu tego
celu sprzyja znoszenie barier w handlu pomiędzy państwami Wspólnoty – zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług, osób oraz kapitału, jak również
istnienie i skuteczne egzekwowanie zakazów stosowania praktyk ograniczających
konkurencję, które mogą wywierać wpływ na handel między państwami członkowskimi. Zakazy te uniemożliwiają przedsiębiorcom posiadającym (samodzielnie lub
w porozumieniu z innymi) silną pozycję na rynku nadużywanie jej i przez to ingerowanie w mechanizmy funkcjonowania wolnego rynku. W ten sposób chroniona
jest skuteczna konkurencja – warunek niezbędny prawidłowego funkcjonowania
gospodarki wolnorynkowej, a w konsekwencji – warunek powodzenia trwającego
od dziesięcioleci procesu integracji gospodarczej państw europejskich.49
Podejmowana reforma systemu stosowania prawa wspólnotowego (rozporządzenie Nr 1/2003) ma z założenia służyć pełniejszemu urzeczywistnieniu tego postulatu. Wprowadza się instrumenty i mechanizmy majce na celu przede wszystkim
skuteczniejsze ściganie naruszeń reguł zasadniczych zapisanych w Traktacie, które
pozostają niezmienne i stale aktualne. Reguły ścisłej współpracy i wymiany informacji (swobodnego obiegu dowodów) w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji to
rozwiązania, które – jak już wielokrotnie wspominano – prowadzą do daleko idącej
europeizacji prawa wewnętrznego państw członkowskich UE. Jej przejawem jest
w pierwszym rzędzie przyjęcie jednoznacznej reguły podporządkowania prawa
krajowego regulacji wspólnotowej w zakresie ochrony konkurencji, co uznano za
konieczne z uwagi na szczególną rolę prawa konkurencji jako instrumentu służącego realizacji podstawowych celów Traktatu. Ze względu na kluczowe znaczenie
prawa konkurencji dla niezakłóconego funkcjonowania Wspólnego Rynku, ta
48
49

Patrz: art. 3 ust. 1 lit. g TWE.
Równocześnie w literaturze pojawiają się opinie o czekającej nas w przyszłości globalnej konwergencji polityki i prawa konkurencji, która obejmie także wspólnotowe prawo konkurencji.
– Krajowe i regionalnie ugruntowane racje polityczne i tradycje prawne będą musiały ustąpić
przed „rachunkiem ekonomicznym” gospodarowania w skali globalnej, którego podstawą będzie przede wszystkim „konkurencyjność” gospodarek krajowych i regionalnych (np.
gospodarki „rynku wewnętrznego”). Aby jednak do tego doszło, muszą być powszechnie
respektowane podstawowe zasady „otwartej gospodarki rynkowej” i „wolnej konkurencji”.
Wynikiem wspomnianej konwergencji może być ustanowienie „światowego kodeksu praktyk
antykonkurencyjnych” – T. Skoczny, Europejskie prawo konkurencji – od doskonalenia przez
modernizację w kierunku transformacji?..., s.126-127.
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dziedzina prawa wewnętrznego zdaje się być obszarem pozostającym chyba pod
najsilniejszym wpływem prawa wspólnotowego (najsilniej zeuropeizowanym).50
Powstające na tym tle wątpliwości czy pytania o poprawność przyjętych rozwiązań
z punktu widzenia systemu prawa obowiązującego w poszczególnych państwach
członkowskich (w tym w Polsce), musiały ustąpić ze względu na wagę celu, którego realizacji mają one służyć .
Być może daje to nam przedsmak tego, co czeka nas w przyszłości w odniesieniu
również do innych dziedzin prawa wewnętrznego państw członkowskich UE, jeżeli
względy przekonujące do przyjęcia opisanych w niniejszym opracowaniu rozwiązań
w zakresie prawa konkurencji zyskają aprobatę również w innych płaszczyznach
współpracy w miarę postępu integracji.
Przedstawiony w tej pracy proces europeizacji prawa krajowego państw członkowskich UE w dziedzinie ochrony konkurencji wydaje się podwójnie wart głębszej
refleksji i analizy. Mam tu na myśli przede wszystkim wzgląd na wagę i znaczenie
dla procesu integracji europejskiej problematyki ochrony konkurencji51, jak również
wspomnianą wyżej hipotezę, że oto być może prezentowana reforma wspólnotowego systemu stosowania prawa konkurencji wskazuje perspektywę dla innych
dziedzin współpracy w procesie integracji europejskiej.52

6. Refleksje końcowe
W tym kontekście pojawia się ważniejsze pytanie o sens i znaczenie pojęcia
integracja europejska z punktu widzenia prawa i interesu państwowego (narodowego) państw członkowskich UE. Jaka jest istota i cel integracji europejskiej?
Jaki interes w integracji, jeżeli zmierzać ona będzie w kierunku opisanym tu na
przykładzie prawa konkurencji, mają państwa członkowskie? Jak się ma interes
publiczny Wspólnoty (który uzasadnia uruchomienie mechanizmu stosowania
wspólnotowego prawa konkurencji) do interesu narodowego (państwowego)
50

Prawdziwości tej tezy dowodzą m.in. argumenty przedstawione w pkt 2 niniejszego Podsumowania.
51 Co znajduje swój wyraz w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
52 Póki co jednak prezentowane wyżej rozwiązania dotyczące ochrony konsumentów różnią się
co najmniej pod jednym istotnym względem od omawianej regulacji z dziedziny ochrony konkurencji. W projekcie „konsumenckim” bowiem nie przewiduje się uprawnień „nadzorczych”
instytucji wspólnotowych analogicznych do kompetencji Komisji Europejskiej wynikających
z rozporządzenia Nr 1/2003.
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państw członkowskich UE? W imię jakich wartości państwa członkowskie miałyby
uznać nadrzędność interesu Wspólnoty nad ich własnymi celami i aspiracjami?
Równocześnie trzeba pamiętać, że wszelkie nowe regulacje (w tym również omawiane rozporządzenie Nr 1/2003) i projekty dla uzyskania mocy obowiązującej
w obrębie Wspólnego Rynku wymagają akceptacji odpowiedniej większości państw
członkowskich reprezentowanych w Radzie UE. Nie jest możliwe „narzucenie” ich
państwom członkowskim przez instytucje wspólnotowe bez wcześniejszego uzyskania zgody tych państw. Oznacza to zatem, że przeważająca część wątpliwości
i zastrzeżeń co do ostatecznego kształtu wprowadzanej reformy, racjonalności
i proporcjonalności przewidzianych rozwiązań53 w zasadzie nie może być adresowana wyłącznie do Komisji, ponieważ ta ostatnia działa w ramach mandatu
udzielonego jej przez Radę. Od 1 maja 2004 r. w procesie decyzyjnym i prawotwórczym w UE udział bierze również Polska. W tym kontekście postawione wyżej
pytania zyskują na aktualności.
Pytania te nasuwają się także jako ogólna refleksja po dokonaniu przedstawionej
w niniejszym opracowaniu analizy dotyczącej reformy systemu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji. Będzie na nie musiał odpowiadać w odniesieniu
do powierzonej mu dziedziny ochrony konkurencji polski organ antymonopolowy,
który – będąc organem polskiej administracji rządowej – został postawiony w niełatwej roli strażnika wspólnotowego ładu prawnego na terytorium Polski.

53 Zgodnie z zasadą subsydiarności wprowadzoną do prawa wspólnotowego przez Traktat z Maastricht (art. 5 TWE), prawo wspólnotowe i prawo państw członkowskich powinny być w stosunku
do siebie komplementarne, tj. każde powinno regulować tylko to, co może i musi regulować
najskuteczniej (test subsydiarności) i tylko w koniecznym zakresie (zasada proporcjonalności).
– T. Skoczny, Europejskie prawo konkurencji – od doskonalenia przez modernizację w kierunku
transformacji?..., s. 121.
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Nr 142, poz. 1188) .
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28. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr
166, poz. 1360 ze zm.).
29. ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(Dz. U. Nr 229, poz. 2275).
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(1) (ii) i (2) Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony,
a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, oraz o zasadach stosowania art.
8 (1) (i), (1) (ii) i (2) Protokołu 2 do tego Układu, dotyczącego produktów
EWWiS (M.P. z 1997 r. Nr 10, poz. 74).
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