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Wprowadzenie do tematyki warsztatów Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w dniu 23

października 2014 r. - warunkowych zgód na koncentracje - z perspektywy członków 

Stowarzyszenia

Warunkowe zgody na koncentracje pełnią ważną rolę w systemach ochrony konkurencji na świecie.  

Polegają one na tym, że Prezes Urzędu wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, jednocześnie 

jednak zobowiązując przedsiębiorców do spełnienia określonych warunków.  Decyzje takie wydaje się 

wtedy, gdy koncentracja mogłaby co prawda ograniczyć konkurencję, ale spełnienie przez 

przedsiębiorcę określonych warunków zapewni, że mimo dokonania koncentracji konkurencja nie 

zostanie istotnie ograniczona (tj. nie trzeba aż zakazywać koncentracji, bo nałożenie warunków jej 

dokonania wystarczająco zabezpieczy wolność konkurencji na rynku).  Ustawa o ochronie konkurencji 

i konsumentów zawiera przykładowy katalog warunków, jakie nałożyć może Prezes Urzędu
1
.

Służą one przede wszystkim zredukowaniu siły rynkowej przedsiębiorców i przez to utrzymaniu (lub 

przywróceniu) efektywnej konkurencji, która byłaby zakłócona w wyniku koncentracji dokonanej bez 

warunków. Warunki (ang. remedies
2
) mogą przy tym być a) strukturalne (takie, które polegają na 

zbyciu określonych składników majątku lub udostępnieniu na niedyskryminacyjnych warunkach innym 

przedsiębiorcom części jego majątku) lub b) behawioralne (tj. takie, które odnoszą się do przyszłych 

zachowań przedsiębiorcy na rynku).   

Warunkowe zgody zawczasu chronią konsumentów przed potencjalnymi skutkami połączeń dużych 

przedsiębiorstw.  Gdyby nie warunki zgody na zamknięcie transakcji nakładane przez Urząd, 

połączenie potencjałów ekonomicznych takich przedsiębiorców mogłoby np. stworzyć lub polepszyć 

im możliwości nadużywania pozycji rynkowej w stosunku do kontrahentów.  To zaś ostatecznie 

przełożyłoby się na mniej korzystną sytuację konsumentów.  Z drugiej jednak strony warunkowe 

zgody na koncentracje pozwalają na wyważenie interesów konsumentów i gospodarki, bo są 

rozwiązaniem mniej surowym dla przedsiębiorców niż zakazy koncentracji.  

Z uwagi na te dwa równoległe cele zgód warunkowych, tj. ochronę wolności konkurencji i – co za tym 

idzie - interesów konsumentów z jednej strony i wyważenie interesów przedsiębiorców z drugiej, 

szczególne znaczenie mają proceduralne uwarunkowania formułowania i nakładania środków 

zaradczych.  Chodzi o to, by ograniczenie swobody przedsiębiorców, jakim niewątpliwie jest nałożenie 

na nich warunków transakcji, odbywało się w sposób gwarantujący a) ochronę ich praw, ale 

i b) osiągnięcie optymalnego z punktu widzenia organu antymonopolowego skutku, tj. ustalenie, jakie 

warunki są w danym wypadku najtrafniejsze. 

1
  Zbycie całości lub części majątku, wyzbycie się kontroli nad określonym przedsiębiorcą (np. poprzez 

zbycie pakietu akcji lub udziałów, odwołanie z funkcji członka organu, etc.) i udzielenie konkurentowi 
licencji na wyłączne korzystanie z pewnego prawa na określonym terytorium lub polu eksploatacji. 

2
  Technicznie rzecz biorąc, mianem remedies nie określa się tej części warunków, która mówi tylko, jak 

organ będzie nadzorował wykonanie właściwych warunków (czyli remedies) – tj. np. warunku składania 
przez przedsiębiorcę sprawozdań z wykonania właściwych warunków. 
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Dobrze się więc składa, że nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wejdzie 

w życie 18 stycznia 2015 r., wprowadzi dwuetapowe postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.  

W postępowaniu dwufazowym przedsiębiorcy są informowani przez organ o zagrożeniach dla 

konkurencji, jakie zdaniem organu mogłyby wynikać z koncentracji, na stosunkowo wczesnym etapie 

postępowania.  Mają przy tym możliwość wypowiedzenia się na temat założeń i rezultatów analiz 

organu.

Istotne znacznie ma nawiązanie dialogu między przedsiębiorcą a organem w trakcie postępowania 

mogącego zakończyć się decyzją warunkową.  Prowadzenie rozmów, podczas których konfrontowana 

jest:

 argumentacja przedsiębiorców przemawiająca za celowością planowanej operacji z  

 ewentualnymi antymonopolowymi przeszkodami, jakich organ antymonopolowy w niej

upatruje,

może po pierwsze przyspieszyć zakończenie sprawy (to zaś przynosi korzyści zarówno łączącym się 

przedsiębiorcom, jak i podatnikowi, bo a) organ efektywniej angażuje wówczas swoje środki, b) 

procesy fuzji i przejęć wpływają w ogólnym rozrachunku na polepszenie stanu gospodarki państwa, 

a zatem im mniej niepotrzebnej biurokracji w tym zakresie, tym lepiej dla gospodarki).

Po drugie jednak, taki koncyliacyjny proces dochodzenia do decyzji – a konkretniej do treści 

warunków – powinien minimalizować ryzyko niewłaściwego wykonania warunków w przyszłości przez 

przedsiębiorcę, bo tzw. „buy in” przedsiębiorcy jest wówczas dużo większy.  Ponadto powinien on 

usuwać ryzyko, że - z uwagi na niepełną znajomość specyfiki danego sektora – organ 

antymonopolowy mógłby nałożyć warunki w jakikolwiek sposób nieadekwatne do tej specyfiki
3
.

W trakcie prac nad nowelizacją ustawy przedstawiciele przedsiębiorców postulowali także, by 

wprowadzić procedurę renegocjowania nałożonych warunków (już po wydaniu decyzji Urzędu) w razie 

zmiany sytuacji na rynku w stosunku do tej, na której Urząd oparł się, wydając pierwotną warunkową 

zgodę.  W tym kontekście ciekawa jest decyzja KE z ubiegłego tygodnia, na mocy której Komisja po 

10 latach uchyliła nałożone wcześniej warunki nabycia przez szwedzki Nordbanken - banku 

pocztowego Postgirot Bank (vide kopia artykułu w załączeniu). 

Ponadto przedsiębiorcy zwracali uwagę na konieczność otwarcia kanałów komunikacji pomiędzy 

przedsiębiorcami a organem antymonopolowym na etapie wykonywania decyzji.  Mogą się bowiem 

wówczas objawić problemy techniczne, których nie przewidział ani przedsiębiorca ani organ.  Z tych 

samych przyczyn, o których piszemy powyżej, istotne jest, by rozwiązanie takich trudności 

następowało poprzez dialog organu z przedsiębiorcą. 

Szczególnym wyzwaniem z punktu widzenia zgód warunkowych są sektory innowacyjne, 

a w szczególności sektor gospodarki cyfrowej.  Dotyczy to zarówno a) problemu utrafienia (z uwagi na 

specyfikę sektora) z najwłaściwszymi warunkami w sedno problemu, jak i b) konieczności nadążania 

za zmieniająca się sytuacją na rynku i rozwiązywania w trakcie implementacji warunków problemów 

technicznych, które często ciężko przewidzieć zawczasu.  

3
  Gdyby zaś do tego doszło, problem leżałby nie tylko po stronie przedsiębiorcy, który mógłby mieć 

trudności z wykonaniem warunków, ale także po stronie organu.  Automatycznie bowiem zwiększyłoby 
się wtedy ryzyko, że warunki nie zostaną wykonane prawidłowo, a w efekcie zakłócona zostanie wolna 
konkurencja ze szkodą dla konsumentów. 
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[Kopia artykułu z Global Competition Review – wyróżnienia nasze] 

DG Comp scraps commitments following market evolution 15 October 2014 Leo Szolnoki

More than a decade after the transaction was approved, the European Commission has waived a

series of commitments offered by a Swedish bank to obtain clearance for an acquisition.

The commission approved Nordbanken’s acquisition of Postgirot Bank, a wholly owned subsidiary of

the Swedish post office, in 2001 after approving a series of commitments that reduced Nordbanken’s

market influence. However, following a request from Nordbanken, the commission has reassessed

the market and its evolution in the years following the deal, finding that the commitments are no longer

necessary. “The assessment has revealed that the market conditions have significantly changed on a

permanent basis since the adoption of the 2001 decision,” the commission says in a statement.

At the time of the deal, Nordbanken, now Nordea Group, provided retail and corporate banking and life

insurance in Sweden while Postgirot offered giro payment services, which are a form of distance-

payment service. During this time, Nordbanken held a stake in two of Postgirot’s competitors.

The commission was concerned that the deal would reduce competition in the market for the provision

of distant payment system services and technical services related to payment systems. To allay DG

Comp’s fears, Nordbanken offered to reduce its stake in Bankgirot, a giro payment system, to 10 per

cent. In addition, the company agreed to withdraw entirely from Privatgirot, a company also competing

with Postgirot in giro-related technical services.

The commission says that now Postgirot and Bankgirot no longer compete as general payment

systems in Sweden and that, with respect to technical services, Nordea Group has exited the market.

Speaking to GCR, a spokesperson at Nordea says that the company welcomes the decision, which

will increase Nordea’s influence over Bankgirot and enable it to develop its services. Catriona Hatton

at Baker Botts in Brussels says that, although it is now standard practice to include a review clause in

remedies commitments, the commission will waive commitments in exceptional circumstances only.

“Merger control is a prospective analysis and it is important to have flexibility in the system so that

remedies can be adapted or waived where changes in markets make the remedies redundant or

unsuitable,” she says.

One such situation occurred in 2011 in the GDF/Suez case. Five years after giving its approval, the

commission waived a commitment regarding the construction of a gas deodorisation plant after

construction had been seriously jeopardised by external factors and because construction of the plant

would no longer meet market demand. Another waiver occurred in the Newscorp/Telepiù merger

case, in which the merged entity promised not to enter Italy’s digital terrestrial television broadcast

market. The commitment was waived in 2009 to allow the merged company to participate in a tender

for the allocation of digital terrestrial television spectrum.


