
   

 

  

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Konkurencja w czasach koronawirusa - tygodniowy update 
 

KOOPERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW  

Wytyczne dotyczące kooperacji 

Komisja Europejska jak i krajowe organy ds. konkurencji stanęły na  zgodnym stanowisku, iż wyjątkowa sytuacja 

pandemii może pod pewnymi warunkach uzasadniać współpracę przedsiębiorców ukierunkowaną na przezwyciężen ie 

występujących trudności. Wciąż jednak nie do końca jasnym jest kiedy i w jaki sposób takie inicjatywy mogą zostać 

uznane za wyłączone z obowiązujących regulacji. Niektóre organy starają się systematycznie dostarczać w tym 

zakresie niezbędnych wytycznych. 

 

W celu usprawniania działania organu, przedsiębiorcy proszeni są o dostarczenie możliwie najszerszych informacji 

na temat planowanej kooperacji w tym: 

 

 

 

 

Komisja Europejska utworzyła w tym celu specjalną skrzynkę pocztową pod którą przedsiębiorcy powinni 

kierować wszelkie zapytania: 

COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu  

 podstawowych danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy 

 produktów lub usług, których współpraca ma dotyczyć 

 zakresu i organizacji współpracy 

 aspektów, które zdaniem przedsiębiorcy mogą budzić obawy w świetle unijnego prawa antymonopolowego 

 korzyści, jakie przedsiębiorca ma na celu osiągnąć 

 wskazania, dlaczego współpraca jest konieczna i adekwatna dla osiągnięcia tych korzyści 

 
Podobne rozwiązanie zostało przyjęte przez hiszpański urząd ochrony konkurencji. Informacje znaleźć można 

pod adresem: covid.competencia@cnmc.es  
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NADUŻYCIA POZYCJI DOMINANUJĄCEJ 

Expedia, Booking.com na oku brytyjskiego organu ochrony konkurencji w związku ze zmianami umów 

w wyniku COVID-19 

 

DZIAŁANIA REGULACYJNE 

Ceny maksymalne 

Niektóre państwa członkowskie przyjęły przepisy umożliwiające właściwym organom regulacje cen maksymalnych 

odnośnie strategicznych towarów takich jak żywność, produkty do dezynfekcji i inne środki higieniczne jak i produkty 

dla niemowląt. 

 

  

 

Z kolei luksemburski organ ochrony konkurencji 31 marca wydał specjalny dokument, określający wytyczne. 

Zgodnie z zapowiedzią organu żadne działania nie będą podejmowane przeciwko przedsiębiorcą angażującym 

się w tymczasową współpracę, która:  

 jest właściwa i niezbędne w celu uniknięcia niedoborów lub zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 

 leży wyraźnie w interesie publicznym 

 przyczynia się do ochrony interesów lub dobra konsumentów 

 odnosi się do krytycznych zagadnień, związanych z obecną epidemią 

 nie trwa dłużej niż jest to konieczne do rozwiązania występujących problemów 

 

Platformy bookingowe na okres epidemii przyjęły przyjazne dla konsumenta rozwiązania, przewidujące 

możliwość bezpłatnego i elastycznego anulowania rezerwacji hotelowych. Brytyjski organ ochrony konkurencji 

bada jednak czy takie zmiany nie stanowiły nadużyły pozycji dominującej w stosunku do małych hotelarzy, 

którzy nie ich wprowadzenie nie mieli żadnego wpływu.  

 

W Polsce Ustawa antykryzysowa powierzyła taką kompetencje Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, 

który w drodze rozporządzenia ma możliwość ustalenia maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych 

i detalicznych dla towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi 

lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. 

 

W przypadku wydania takiego rozporządzenia: 

 przedsiębiorców będzie obowiązywał zakaz stosowania cen i marż wyższych niż maksymalne 

 złamanie zakazu będzie zagrożone karą pieniężną w wysokości od 5 tys. do 5 mln zł 

 
ukarany przedsiębiorca będzie miał obowiązek uiścić karę w ciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna 

 
kontrole przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu prowadzić będą cztery inspekcje (w zakresie swojej 

właściwości): 

 Inspekcja Farmaceutyczna 

 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

 Inspekcja Sanitarna 

 Inspekcja Handlowa 

 kary, w drodze decyzji nakładać będą wojewódzcy inspektorzy tych inspekcji 

 
jeżeli będzie wymagała tego ochrona bezpieczeństwa lub porządku publicznego, decyzji o ukaraniu będzie 

mógł zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności w całości lub w części 
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Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Nowe kompetencje Prezesa UOKiK 

Przestrzeganie cen maksymalnych będzie kontrolowane także przez Prezesa UOKiK. Organ będzie miał możliwość 

nakładania na przedsiębiorców kar pieniężnych: 

 

Podobne rozwiązanie mogą być wkrótce wprowadzone również w Wielkiej Brytanii.  

Zawieszenie terminu wpłat kar za naruszenie prawa konkurencji 

 

KONCENTRACJE 

Komisja kontynuuje pracę nad postępowaniami koncetracyjnymi 

 

Zgłoszenia koncentracji w formie elektronicznej  

 

POMOC PAŃSTWA  

W ostatnich dniach Komisja Europejska zatwierdziła szereg krajowych programów pomocowych mających na celu 

wsparcie gospodarki w trudnym okresie epidemii. Zatwierdzone programy zostały uznane za konieczne, 

proporcjonalne i adekwatne w świetle art. 107(3)(b) TFUE jak i zgodne z warunkami przewidzianymi w Tymczasowych 

Wytycznych. 

Zatwierdzone zostały następujące programy pomocowe:  

 

  

 

do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary,  jeżeli przedsiębiorca 

naruszający zakaz stosowania cen maksymalnych, choćby nieumyślnie dopuścił się naruszen ia zakazu 

wielokrotnie, w przypadku wielu towarów lub usług lub na dużą skalę  

 do 5% obrotu ale nie więcej niż 50 mln zł, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:  

 
nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu lub udzielił informacji nieprawdziwych lub 

wprowadzających w błąd 

 uniemożliwia lub utrudnia Prezesowi Urzędu rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli 

 

Włoski organ ochrony konkurencji mając na uwadze ekonomiczne skutki pandemii COVID -19, podjął decyzję 

o zawieszeniu zbliżających się terminów płatności nałożonych przez niego kar. Termin kar pła tnych między 

23 lutego a 15 kwietnia został wydłużony do 1 października. 

 

Skutkiem pandemii było zawieszenie przez liczne organy antymonopolowe terminów postępowań 

koncentracyjnych jak i ograniczenie możliwości składania wniosków (np. Francja, Zjednoczone Królestwo, 

Dania). Komisja Europejska poinformowała jednak, iż nadal kontynuować będzie pracę związaną 

z postępowaniami koncentracyjnymi. Z racji znacznych trudności w uzyskaniu potrzebnych informacj i od 

zainteresowanych stron jak i osób trzeci i tu jednak należy spodziewać się sporych opóźnień.  

 
W związku z epidemią, większość organów antymonopolowych przyjmuje wnioski tylko  

w formie elektronicznej. Taka forma została przyjęta m.in. przez Komisję,  jak i w Austrii czy Irlandii. 

 22 mld € ogólnego programu pomocowego dla Polski 

 13 mld € ogólnego programu pomocowego dla Portugalii 

 2 mld € ogólnego programu pomocowego dla Grecji 

 200 mln € dla duńskiego sektora turystycznego 

 9.1 mld € ogólnego programu pomocowego dla Hiszpanii 

 9,1 mld € ogólnego programu pomocowego dla Szwecji 

 francuski plan przewidujący ułatwienia podatkowe na rzecz linii lotniczych 
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