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Próba niektórych pañstw czïonkowskich UE
zmiany unijnych reguï kontroli koncentracji
dla uïatwienia tworzenia
„czempionów europejskich”
Tadeusz Skoczny*
ObowiÈzujÈce aktualnie w UE reguïy kontroli koncentracji przedsiÚbiorstw przewidujÈ moĝliwoĂÊ zakazania przez KomisjÚ EuropejskÈ transakcji o wymiarze unijnym, która istotnie
utrudniaïaby konkurencjÚ na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na jego
istotnej czÚĂci. StosujÈc te reguïy, Komisja zakazaïa w 2019 r. m.in. koncentracji Siemens/
Alstom, poniewaĝ uznaïa, ĝe ograniczyïaby ona konkurencjÚ na rynkach kolejowych systemów
sygnalizacyjnych oraz pociÈgów duĝych prÚdkoĂci. Decyzja ta spotkaïa siÚ z ostrym sprzeciwem Francji i Niemiec, które oczekiwaïy, ĝe w jej wyniku powstanie „czempion europejski”
zdolny do konkurowania z przedsiÚbiorstwami chiñskimi i amerykañskimi. W konsekwencji
pañstwa te oraz Wïochy i Polska wystosowaïy list do Komisji Europejskiej z ĝÈdaniem szybkich
zmian w obowiÈzujÈcym w Unii modelu prawnym kontroli koncentracji, umoĝliwiajÈcych
im dopuszczanie koncentracji przedsiÚbiorstw europejskich, nawet jeĂli ograniczaïyby konkurencjÚ na rynkach unijnych, ale za to pozwoliïy skutecznie konkurowaÊ globalnie. Decyzja ta
oraz list ukazujÈ pole sporu miÚdzy KomisjÈ a FrancjÈ i Niemcami, ale takĝe PolskÈ, której
wsparcie ich inicjatywy osïabienia unijnego testu oceny koncentracji i roli Komisji zaskakuje
i budzi wÈtpliwoĂci.
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Francji, Niemiec, Polski i Wïoch do Komisarz Vestager, europejskie czepmpiony.
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Attempt of Certain EU Member States to Change EU Concentration
Control Rules in Order to Facilitate the Creation of ‘EU Champions’
The existing EU rules on concentration control foresee the possibility for the European
Commission to prohibit concentration with EU dimension if it were to result in a significant
impediment of effective competition in the EEA or its substantial part. While enforcing these
rules, the Commission has, for instance, prohibited in 2019 the concentration between Simmens/Alstom because it came to the conclusion that the operation would restrict competition
on markets for railway signalling systems and very high-speed trains. The decision of the
Commission was met with heavy criticism of France and Germany; the two countries were
expecting the said concertation to create a ‘European champion’ able to compete with Chinese
and American companies. As a result, both of these Member States, additionally supported
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by Poland and Italy, submitted a letter to the European Commission demanding ab quick
change of the existing EU concentration control regime, which would make it possible to
permit concentration between European companies even if it restricted competition on the
EU markets, provided they were able to effectively compete globally. The prohibition decision
and the letter illustrate the extent of the argument between the European Commission and
France and Germany, as well as Poland. The fact that Poland decided to support the initiative
of weakening the current EU substantive test for concentration control, as well as the position
of the Commission, is surprising and causes doubts.
Keywords: EU merger control, EC decision in case Siemens/Alstom, letter of France,
Germany, Italy and Poland to Commissioner Vestager, European champions.
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1. Wprowadzenie
ObowiÈzujÈce aktualnie w UE reguïy
ochrony konkurencji, w tym reguïy unijnej kontroli koncentracji, pochodzÈ, co
do zasady, gïównie z roku 2004 i dalej.
Potrzeba ich modernizacji wynika przede
wszystkim zb burzliwego rozwoju w ciÈgu
ostatnich 20 lat gospodarki cyfrowej
ib rosnÈcej dominacji, takĝe w Europie,
gïównie amerykañskich platform cyfrowych. Oprócz zwalczania nasilajÈcych siÚ
praktyk antykonkurencyjnych tych przedsiÚbiorstw w drodze stosowania reguï
ochrony konkurencji zawartych w art. 101
i 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE), Komisja Europejska
podjÚïa dziaïania, których celem ma byÊ
wzmocnienie skutecznoĂci unijnych reguï
ochrony konkurencji, w tym reguï kontroli
koncentracji1, przez modernizacjÚ leĝÈcych
u ich podstaw norm i wytycznych; kwestie
te nie sÈ przedmiotem szczegóïowych rozwaĝañ niniejszego artykuïu.
W kontekĂcie zapewnienia skutecznoĂci
unijnej kontroli koncentracji na rynkach
wewnÚtrznych UE trzeba teĝ widzieÊ wydawane w ostatnich latach decyzje Komisji
w sprawach europejskich fuzji i przejÚÊ,
wb tym gïównie wydanÈ 6 lutego 2019 r.
decyzjÚ zakazujÈcÈ przejÚcia przez Siemensa kontroli nad Alstomem2. Decyzja ta
ma ogromne znaczenie szczególnie w kontekĂcie oczekiwañ niektórych pañstw czïonkowskich UE, aby do unijnego modelu
kontroli koncentracji inkorporowane
zostaïy takĝe kryteria dotyczÈce innego niĝ
ochrona konkurencji interesu publicznego,
a zwïaszcza polityki przemysïowej3.

Do zdecydowanych krytyków tej decyzji,
poza uczestnikami zakazanej koncentracji,
naleĝÈ przede wszystkim Francja i Niemcy.
PodjÚïy one dziaïania zmierzajÈce do skïonienia Komisji Europejskiej do dokonania
takich zmian w normatywnym modelu unijnej kontroli koncentracji, które umoĝliwiÈ
tworzenie „czempionów europejskich”,
abw konsekwencji osïabiÈ rolÚ klasycznego
testu konkurencji; dotyczÈcy tych spraw
list Francji, Niemiec, Polski i Wïoch bÚdzie
zasadniczym przedmiotem rozwaĝañ niniejszego artykuïu (pkt IV). BÚdÈ one jednak
poprzedzone krótkÈ prezentacjÈ aktualnego modelu prawnego unijnej kontroli
koncentracji (pkt II) oraz podstawowych
ustaleñ decyzji w sprawie Siemens/Alstom
(pkt III). Zasadnicze pola sporu miÚdzy
KomisjÈ EuropejskÈ oraz kontestatorami
ww. decyzji zostanÈ podsumowane w pkt V,
a kontekst polski – w pkt VI.

2. ObowiÈzujÈcy model prawny
kontroli koncentracji
przedsiÚbiorstw w UE
ObowiÈzujÈce w TFUE reguïy konkurencji skierowane do przedsiÚbiorstw
i pañstw czïonkowskich przewidujÈ
m.in.b prewencyjnÈ kontrolÚ koncentracji
przedsiÚbiorstw, prowadzonÈ bezpoĂrednio na podstawie aktów prawa wtórnego,
w tym w szczególnoĂci rozporzÈdzenia
139/20044. Kontroli tej podlegajÈ transakcje (fuzje ib akwizycje) przedsiÚbiorstw
obwymiarze unijnym, tj. których obrót przekracza progi okreĂlone w art. 1 rozporzÈdzenia 139/2004.
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Za realizacjÚ tej kontroli odpowiedzialna
jest przede wszystkim Komisja Europejska,
do której (z pewnymi wyjÈtkami) zgïaszane
sÈ zamierzone koncentracje i która – po
przeprowadzeniu ich oceny – moĝe wydaÊ
zgodÚ (bezwarunkowÈ lub warunkowÈ) na
danÈ koncentracjÚ albo zakazaÊ jej realizacji. Decyzje te Komisja wydaje wyïÈcznie na podstawie ekonomicznych testów
konkurencji – znaczÈcego utrudnienia skutecznej konkurencji na rynku wewnÚtrznym
lub znacznej jego czÚĂci, w szczególnoĂci
wbwyniku stworzenia lub umocnienia pozycji
dominujÈcej (art. 2 ust. 2 i 3 rozporzÈdzenia
139/2004). Jeĝeli skutki takie mogÈ wystÈpiÊ, danÈ koncentracjÚ uznaje siÚ za niezgodnÈ z rynkiem wewnÚtrznym (EOG)5.
Unijne prawo kontroli koncentracji (inaczej niĝ wiele krajowych porzÈdków prawnych) nie przewiduje zatem moĝliwoĂci
uchylenia lub odstÈpienia od zakazu antykonkurencyjnej koncentracji ze wzglÚdu
na interes publiczny inny niĝ ochrona konkurencji (Skoczny, 2012, s. 33 i 105 i d.)6.
Tworzy natomiast (tak jak wiÚkszoĂÊ systemów kontroli koncentracji na Ăwiecie),
a nawet wymaga wydania zgody warunkowej na dokonanie planowanej koncentracji
w sytuacji, gdy moĝliwe jest zastosowanie
Ărodków zaradczych, eliminujÈcych powodowane przez danÈ koncentracjÚ zagroĝenia dla konkurencji (Skoczny, 2012, ss. 35
i 262 i d.).
Jest istotne, ĝe – co do zasady – Komisja Europejska dziaïa niezaleĝnie od przedsiÚbiorstw, pañstw czïonkowskich i innych
instytucji unijnych – z wyjÈtkiem oczywiĂcie
sÈdów unijnych, które jako jedyne mogÈ
kontrolowaÊ decyzje Komisji podejmowane
w sprawach koncentracji (art. 16. rozporzÈdzenia 139/2004). Udziaï przedsiÚbiorstw
uczestniczÈcych w koncentracji i zainteresowanych pañstw czïonkowskich jest ograniczony do sytuacji przewidzianych w rozporzÈdzeniu 139/2004 oraz innych aktów
tworzonych przez KomisjÚ7.
Tak w dalszej przeszïoĂci, jak i w ostatnich latach Komisja Europejska wydaïa
wiele decyzji zakazujÈcych zamierzonych
koncentracji ze wzglÚdu na ich potencjalne ograniczanie konkurencji na rynku
wewnÚtrznym (rynkach wewnÚtrznych)
Unii Europejskiej, czÚsto kontestowanych jednak przez uczestniczÈce w nich
przedsiÚbiorstwa i pañstwa czïonkowskie,
z których pochodziïy. W ostatnim okresie
ze szczególnie mocnÈ krytykÈ spotkaïa siÚ
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m.in.bdecyzja Komisji zakazujÈca przejÚcia
przez Siemensa kontroli nad Alstomem.

3. Zakaz koncentracji Siemens/Alstom
W dniu 8 czerwca 2018 r. Siemens
A.G. (Niemcy) i Alstom A.G. (Francja),
dwa wielkie przedsiÚbiorstwa prowadzÈce
dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ na skalÚ ĂwiatowÈ,
m.in. w zakresie dostaw taboru kolejowego
i powiÈzanych z nim systemów sygnalizacji,
zgïosiïy Komisji Europejskiej zamiar koncentracji8 polegajÈcej na przejÚciu przez
Siemensa kontroli nad Alstomem w drodze zakupu jego akcji9. Po przeprowadzeniu rutynowego badania (faza I), wb dniu
13 lipca 2018 r. Komisja podjÚïa decyzjÚ o wszczÚciu badania szczegóïowego
– in-depth investigation – (faza II), uznajÈc, ĝe zgïoszona koncentracja wzbudza
powaĝne wÈtpliwoĂci co do jej zgodnoĂci z rynkiem wewnÚtrznym10. Juĝ w tym
momencie Komisja Europejska uznaïa
bowiem, ĝe zgïoszona koncentracja moĝe
ograniczyÊ konkurencjÚ w zakresie dostaw
wielu typów pociÈgów i systemów sygnalizacyjnych11.
Zdaniem Komisji, przeprowadzone
przez niÈ badania potwierdziïy, ĝe zamierzona transakcja w znaczÈcy sposób utrudniïaby skutecznÈ konkurencjÚ na rynku
wewnÚtrznym lub na znacznej jego czÚĂci,
powodujÈc nieskoordynowane skutki horyzontalne, które w istotny sposób utrudniïyby skutecznÈ konkurencjÚ na piÚciu zdefiniowanych rynkach wïaĂciwych produktowo
i geograficznie oraz skutki niehoryzontalne, które w istotny sposób utrudniïyby
skutecznÈ konkurencjÚ na rynkach samodzielnych projektów dotyczÈcych urzÈdzeñ
zaleĝnoĂciowych w Zjednoczonym Królestwie. Zdaniem Komisji zaproponowane
przez strony w dniu 25 stycznia 2019 r.
Ărodki zaradcze („zobowiÈzania”) nie rozwiÈzujÈ problemów w zakresie konkurencji
stwierdzonych przez KomisjÚ na ĝadnym
zbtych rynków.
Z ustaleniami Komisji w tych sprawach
zgodziï siÚ Komitet Doradczy ds.bKoncentracji (14 pañstw czïonkowskich). Tylko
jedno z tych pañstw nie zgodziïo siÚ zbwnioskiem Komisji, ĝe zgïoszona transakcja
wb znaczÈcy sposób utrudniïaby skutecznÈ
konkurencjÚ na rynku wewnÚtrznym lub
na znacznej jego czÚĂci oraz ĝe zgïoszonÈ
transakcjÚ naleĝy zatem uznaÊ za niezgodnÈ z rynkiem wewnÚtrznym zgodnie
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z art. 2 ust. 3 i art. 8 ust. 3 rozp. 139/2004
ibart. 57 Porozumienia EOG12.
W konsekwencji, na podstawie art. 8
ust.b 3 rozporzÈdzenia 139/2004 Komisja
zakazaïa13 przejÚcia przez Siemensa kontroli nad Alstomem, jako ĝe zamierzona
koncentracja ograniczyïaby konkurencjÚ
na rynkach kolejowych systemów sygnalizacyjnych oraz pociÈgów duĝych prÚdkoĂci,
a strony nie zaoferowaïy Ărodków zaradczych wystarczajÈcych dla wyeliminowania
tych zagroĝeñ14.
Decyzja opieraïa siÚ na ustaleniach
wbnastÚpujÈcych obszarach:
– rynki wïaĂciwe – zamierzona koncentracja miaïa dokonaÊ siÚ na europejskich
rynkach systemów sygnalizacyjnych
wb transporcie kolejowym i metrze oraz
pojazdów kolejowych. Definicja tych
rynków produktowych nie byïa kontestowana przez strony planowanej transakcji czy inne zainteresowane podmioty.
Kontestowane przez strony i inne podmioty byïo natomiast wyznaczenie ww.
rynków produktowych jako rynków
europejskich;
– pozycja rynkowa – zamierzona koncentracja poïÈczyïaby caïÈ dziaïalnoĂÊ
Siemensa i Alstoma w zakresie wyposaĝenia i usïug w transporcie w jednÈ,
nowÈ, spóïkÚ caïkowicie kontrolowanÈ
przez Siemensa; poïÈczyïaby dwóch
najwiÚkszych dostawców róĝnych typów
systemów sygnalizacyjnych kolei i metra
oraz pojazdów kolejowych w Europie;
– skutki dla konkurencji i konsumentów
–b dla rynków systemów sygnalizacyjnych, które sÈ istotne dla utrzymania
bezpieczeñstwa podróĝy kolejÈ i metrem
przez zapobieganie kolizjom, proponowana koncentracja wyeliminowaïaby
bardzo silnego konkurenta (Alstoma)
z kilku rynków sygnalizacji instalowanych na gïównych liniach kolejowych
i miejskich. Zamierzona koncentracja
stworzyïaby niekwestionowanego lidera
na niektórych rynkach sygnalizacyjnych,
wb szczególnoĂci systemów automatycznej ochrony pociÈgów ETCS (wïÈczajÈc
w to systemy zarówno instalowane na
pokïadzie pociÈgów, jak i umiejscawiane wzdïuĝ trakcji) na obszarze EOG
oraz w odrÚbnych systemach poïÈczeñ
kilku pañstw czïonkowskich. W obszarze sygnalizacji w metrze, nowopowstaïa
spóïka staïaby siÚ liderem rynku w systemach sygnalizacji w metrze bazujÈcych

na CBTC (Communication-Based Train
Control).
Dla rynku pojazdów kolejowych bardzo
duĝej prÚdkoĂci, czyli pociÈgów poruszajÈcych siÚ z szybkoĂciÈ 300 km/h lub wiÚkszÈ,
zamierzona transakcja zredukowaïaby iloĂÊ
dostawców przez wyeliminowanie jednego
zb dwóch najwiÚkszych producentów tego
typu pociÈgów na EOG, tworzÈc dominujÈcego gracza na tym rynku. Powstaïa
wb wyniku planowanej koncentracji spóïka
miaïaby bardzo wysoki udziaï w rynku
zarówno na EOG, jak i na szerszym rynku
obejmujÈcym takĝe resztÚ Ăwiata, z wyïÈczeniem Korei Poïudniowej, Japonii i Chin
(które nie sÈ otwarte dla konkurencji).
Zamierzona koncentracja istotnie zredukowaïaby konkurencjÚ i zaszkodziïa europejskim konsumentom. Strony nie dostarczyïy
ĝadnych rzeczowych argumentów wyjaĂniajÈcych, dlaczego transakcja przyniosïaby
specyficzne skutki efektywnoĂciowe.
Summa summarum, planowana koncentracja istotnie zmniejszyïaby konkurencjÚ
w obu tych obszarach, pozbawiajÈc konsumentów, w tym operatorów kolejowych
ibzarzÈdców infrastruktury kolejowej moĝliwoĂci wyboru dostawców i produktów. Na
wszystkich dotkniÚtych niÈ rynkach presja
konkurencja ze strony pozostaïych konkurentów nie byïaby wystarczajÈca dla zapewnienia skutecznej konkurencji;
– konkurencja ze strony dostawców chiñskich na rynkach EOG – komisja poddaïa szczegóïowej analizie globalne otoczenie konkurencyjne, w szczególnoĂci
zbadaïa moĝliwÈ globalnÈ konkurencjÚ,
gïównie ze strony dostawców chiñskich.
Nie stwierdziïa jednak, ĝeby do tej pory
próbowali braÊ udziaï w przetargach na
europejskich rynkach systemów sygnalizacyjnych i uznaïa, ĝe minie wiele
lat zanim stanÈ siÚ oni wiarygodnymi
dostawcami tych systemów dla zarzÈdzajÈcych infrastrukturÈ kolejowÈ. Gdy chodzi o pociÈgi bardzo duĝych prÚdkoĂci
Komisja uwaĝa, ĝe jest wysoce nieprawdopodobne, aby w przewidywalnej przyszïoĂci przedsiÚbiorstwa z Chin weszïy
na rynki EOG i staïy siÚ wiarygodnÈ
konkurencjÈ dla uczestników koncentracji Siemens/Alstom;
– Ărodki zaradcze proponowane przez
uczestników koncentracji – unikniÚcie
zakazu koncentracji przez KomisjÚ jest
moĝliwe, o ile Ărodki zaradcze zaproponowane przez uczestniczÈce w niej spóïki
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sÈ w peïni i na trwale zaadresowane do
zastrzeĝeñ Komisji. Gdy antykonkurencyjne zagroĝenia wynikajÈ zb utraty
bezpoĂredniej konkurencji miÚdzy
uczestnikami koncentracji, co do zasady
preferowane sÈ strukturalne Ărodki
zaradcze, jako ĝe zastÚpujÈ one od
razu utraconÈ konkurencjÚ na rynkach
(Skoczny, 2012, s. 318 i d.). Jednakĝe
w koncentracji Siemens/Alstom Ărodki
zaradcze zaproponowane przez strony
nie eliminowaïy zastrzeĝeñ Komisji
wb adekwatny sposób ani w przypadku
rynków systemów sygnalizacyjnych, ani
w przypadku rynków dostaw pociÈgów
bardzo wysokiej prÚdkoĂci. W konsekwencji Komisja uznaïa, ĝe Ărodki zaradcze zaproponowane przez Siemensa byïy
niewystarczajÈce dla wyeliminowania
powaĝnych zastrzeĝeñ Komisji i nie
zapobiegïyby wysokim cenom i mniejszym wyborom dla operatorów kolejowych i zarzÈdzajÈcych infrastrukturÈ
kolejowÈ.

4. List ministrów czterech pañstw
czïonkowskich do Komisji
Europejskiej – ĝÈdanie zmiany
unijnego modelu koncentracji
Jeszcze w trakcie II fazy postÚpowania wb sprawie Siemens/Alstom byïo zatem
raczej pewne, ĝe Komisja zablokuje tÚ
koncentracjÚ. Francja i Niemcy, nie mogÈc
bezpoĂrednio tego zmieniÊ, rozpoczÚïy starania o zmianÚ unijnych reguï koncentracji,
które – ich zdaniem – powinny umoĝliwiÊ
dokonywanie fuzji wielkich przedsiÚbiorstw
europejskich (w rzeczywistoĂci najczÚĂciej
niemieckich i francuskich), czyli tworzenie europejskich czempionów gospodarczych. Pierwszym przejawem tych dziaïañ
byï „Ab Franco-German Manifesto for
a European industrial policy fit for the
21stCentury” (Francusko-niemiecki manifest wbsprawie europejskiej polityki przemysïowej w XXI wieku)15, który przewidywaï
m.in. potencjalne prawo pañstwa czïonkowskiego Unii do skierowania zakazanej
koncentracji do Rady Unii Europejskiej,
która mogïaby uchyliÊ decyzjÚ Komisji na
podstawie interesu publicznego innego niĝ
ochrona konkurencji w „dobrze uzasadnionych przypadkach” i „pod ĂciĂle okreĂlonymi warunkami”. Propozycja ta, bazujÈca niewÈtpliwie na niemieckiej instytucji
zgody nadzwyczajnej Ministerstwa Gospo52

darki (Dreher, 2002, s. Skoczny, 2012,
s.b174)16, które moĝe zezwoliÊ na dokonanie koncentracji zakazanej przez Federalny
UrzÈd Kartelowy z powodu jej potencjalnych efektów antykonkurencyjnych, jeĝeli
ograniczenie konkurencji jest przewaĝane
przez wywoïywane przez koncentracjÚ
korzyĂci dla gospodarki jako caïoĂci albo
gdy koncentracja jest uzasadniona interesem publicznym innym niĝ ochrona konkurencji, zostaïa jednak póěniej wycofana
(Modrall, 2019, s. 17).
Francja zainicjowaïa takĝe dziaïania wielostronne. Po spotkaniu unijnych ministrów
gospodarki w Paryĝu 18 grudnia 2018b r.
19b pañstw czïonkowskich UE17 zaapelowaïo o nadanie „nowego politycznego
impulsu” dla zapewnienia przemysïowi
europejskiemu pozostania konkurencyjnym
na szczeblu globalnym. Zapowiedziano, ĝe
stosowne rozwiÈzania zostanÈ zaproponowane nowej Komisji Europejskiej, powoïanej po wyborach z 25 maja 2019 roku.
W miÚdzyczasie przejÚcie przez Siemensa kontroli nad Alstomem zostaïo
przez KomisjÚ zablokowane i spotkaïo siÚ
ze zdecydowanÈ krytykÈ Francji i Niemiec.
Inicjatywa wspólnego listu do Komisji
Europejskiej, majÈcej juĝ w swoich planach
pewien zakres modernizacji reguï kontroli
koncentracji, ma swój poczÈtek w deklaracji TrójkÈta Weimarskiego „Modernizing EU Competition Policy”, podpisanej
wblipcu 2019 r. w Poznaniu przez ministrów
gospodarki Francji, Niemiec i Polski18; do
grona sygnatariuszy tej deklaracji doïÈczyï
póěniej minister gospodarki Wïoch.
W dniu 4 lutego 2020 r. tych czterech
ministrów wystosowaïo do nowo powoïanej wiceprzewodniczÈcej wykonawczej
ds.b Europy na miarÚ ery cyfrowej i komisarz odpowiedzialnej za politykÚ konkurencji, Margrethe Vestager, List w sprawie
modernizacji europejskiego prawa konkurencji19. List ten postuluje przyspieszenie prac
nad „reformÈ zasad antymonopolowych
ib pomocy publicznej”, dokonanie modernizacji unijnych reguï ochrony konkurencji wb kierunku zwiÚkszenia moĝliwoĂci
wykorzystywania ich takĝe w celu realizacji
unijnej polityki przemysïowej. Najogólniej
ujmujÈc, celem listu jest wywoïanie takich
zmian w reguïach kontroli konkurencji,
które zezwoliïyby duĝym przedsiÚbiorstwom europejskim na ïÈczenie siÚ, nawet
jeĂli prowadziïoby to do uzyskania przez
nie pozycji dominujÈcej na lokalnych ryn-
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kach europejskich. „Bo europejskie firmy
muszÈ konkurowaÊ z amerykañskimi i chiñskimi, a nie miedzy sobÈ”20.
W liĂcie tym Francja, Niemcy, Polska
ibWïochy stwierdziïy wprawdzie, ĝe europejska polityka konkurencji stanowi kluczowy
element w rozwoju jednolitego rynku europejskiego, a skuteczne ramy prawne dla tej
polityki sÈ niezwykle waĝne dla przedsiÚbiorstw w zakresie innowacji, zwiÚkszenia
produktywnoĂci, oferowania konsumentom
lepszych produktów oraz podboju nowych
rynków zagranicznych, zïoĝyïy jednak szereg propozycji majÈcych na celu modernizacjÚ reguï ochrony konkurencji na terenie
UE, które mogïyby stanowiÊ istotne odejĂcie od dotychczasowych reguï, a w konsekwencji osïabienie ich skutecznoĂci.
Sygnatariusze listu wychodzÈ z zaïoĝenia,
ĝe charakter konkurencji na rynku globalnym ulegï zmianie w tym sensie, ĝe europejskie spóïki muszÈ konkurowaÊ zb podmiotami zagranicznymi21, które wb pewnych
przypadkach otrzymujÈ znaczÈce wsparcie
pañstwa ich siedziby. Zdaniem Francji,
Niemiec, Polski i Wïoch sytuacja ta wymaga
modernizacji obowiÈzujÈcych wytycznych
Komisji Europejskiej dot. oceny fuzji horyzontalnych22 i definiowania rynków wïaĂciwych23, by zapewniÊ uczciwÈ i niezakïóconÈ
konkurencjÚ oraz wprowadziÊ bardziej uzasadnionÈ i rozsÈdnÈ elastycznoĂÊ, by lepiej
reagowaÊ na interwencje pañstw trzecich
oraz potencjalnÈ konkurencjÚ oraz rozpatrywaÊ, oddzielnie dla kaĝdego przypadku,
skutecznoĂÊ i wykonalnoĂÊ behawioralnych
Ărodków zaradczych, gwarantujÈc uczciwÈ
konkurencjÚ na rynku wewnÚtrznym.
Tym samym, celem ogólnym powinno byÊ
wyrównywanie szans poprzez zwiÚkszenie
wydajnoĂci i skutecznoĂci narzÚdzi polityki
konkurencji w zwalczaniu potencjalnych
naduĝyÊ podmiotów gospodarczych spoza
UE na jednolitym rynku, w tym spóïek
skarbu pañstwa lub spóïek otrzymujÈcych
dofinansowanie od rzÈdów i tym samym
zwiÚkszenie konkurencyjnoĂci europejskiego przemysïu i europejskich ïañcuchów
wartoĂci, bez jednoczesnego zakïócania
konkurencji na wïaĂciwych rynkach europejskich, w wyniku czego mogïyby pojawiÊ
siÚ negatywne skutki po stronie europejskich konsumentów i przedsiÚbiorstw.
Zdaniem Francji, Niemiec, Polski i Wïoch
wymaga to przyjÚcia niezwykle pragmatycznego podejĂcia, biorÈcego pod uwagÚ
moĝliwe róĝnice w poziomie odpowiedzial-

noĂci i przejrzystoĂci, realnie moĝliwego
do uzyskania w odniesieniu do zachowañ
rynkowych spóïek europejskich i pozaeuropejskich. Ich zdaniem Komisja powinna
równieĝ w jasny sposób przedstawiÊ interesariuszom efektywnoĂÊ moĝliwÈ do osiÈgniÚcia w wyniku fuzji przedsiÚbiorstw oraz
ocenÚ skutków dla konkurencji w branĝy
podczas ocen fuzji; konkretne wytyczne,
które zostanÈ opracowane w ciÈgu najbliĝszych tygodni, mogïyby zwiÚkszyÊ zakres
efektywnoĂci brany pod uwagÚ podczas
analizy stanu konkurencji na rynkach
dotkniÚtych.
Drugim wyzwaniem dla polityki konkurencji jest pojawienie siÚ duĝych graczy
wb obszarze gospodarki cyfrowej dziaïajÈcych poprzez gromadzenie danych i niespotykane efekty sieciowe, którzy w rezultacie
majÈ duĝy wpïyw na rynek i nadmiernÈ siïÚ
rynkowÈ na rynkach sÈsiednich lub wschodzÈcych. Obecnie, sprawÈ nadrzÚdnÈ jest
adekwatna i bezstronna reakcja, bez zbÚdnych opóěnieñ, na krytycznÈ kwestiÚ pozycji rynkowej spóïek i platform cyfrowych,
w celu unikniÚcia nieodwracalnych znieksztaïceñ konkurencji na rynkach cyfrowych poprzez stosowanie Ărodków tymczasowych. Sygnatariusze listu uwaĝajÈ, ĝe
Komisja powinna zidentyfikowaÊ aktorów
systemowych, kierujÈc siÚ obiektywnymi
kryteriami, biorÈc pod uwagÚ specyficzne
cechy rynków cyfrowych, takie jak pojawianie siÚ platform cyfrowych o pierwszorzÚdnym znaczeniu dla konkurencji, które
naleĝy poddaÊ uwaĝnej ocenie i, jeĝeli to
sensowne, dopasowaÊ je do konkretnych
ram regulacyjnych, zgodnie z konkretnymi
zobowiÈzaniami ciÈĝÈcymi na tych graczach.
W zwiÈzku z tym sygnatariusze listu
sugerujÈ, by Komisja Europejska priorytetowo traktowaïa sporzÈdzenie projektów
propozycji majÈcych na celu wdroĝenie ram
definiujÈcych i regulujÈcych „platformy
cyfrowe o pierwszorzÚdnym znaczeniu dla
konkurencji” na poziomie europejskim.
Zbuwagi na ogromne znaczenie problemu,
Francja, Niemcy, Polska i Wïochy podkreĂlajÈ wagÚ ambitnego harmonogramu
w tym zakresie. W ich opinii propozycje
Komisji powinny zostaÊ ogïoszone do koñca
drugiego kwartaïu 2020 roku. Dlatego teĝ
postulujÈ, aby szybko okreĂliÊ priorytetowe
prace zmierzajÈce do realizacji tego celu,
które naleĝy wykonaÊ w bliskiej wspóïpracy
z pañstwami czïonkowskimi.
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Po trzecie europejskie przedsiÚbiorstwa
i europejscy przedsiÚbiorcy muszÈ mieÊ
dostÚp do bardziej przejrzystych informacji nt. rodzajów dozwolonej wspóïpracy
miÚdzy nimi. Komisja powinna przekazaÊ przedsiÚbiorstwom kaĝdej wielkoĂci
odpowiednie wytyczne dot. kooperacji, co
pozwoli im wzmocniÊ swojÈ pozycjÚ na
rynkach zagranicznych oraz zwiÚkszy transgraniczne zaangaĝowanie Europy w globalnych ïañcuchach wartoĂci. Sygnatariusze
listu uwaĝajÈ, ĝe wytyczne dot. tworzenia
wspólnych przedsiÚwziÚÊ europejskich
wbcelu wejĂcia na konkretne rynki, mogïyby
zapewniÊ jasnoĂÊ przedsiÚbiorstwom z UE,
w szczególnoĂci M¥P i start-upom24.
Poza ww. oczekiwaniami zmian normatywnych sygnatariusze listu sugerujÈ
pewne zmiany instytucjonalne systemu
stosowania reguï merytorycznych, w tym
rozwaĝenie powoïania wyspecjalizowanego
organu Komisji albo niezaleĝnego zespoïu
naukowców, które byïoby pomocne dla
DG COMP i zapewniïoby koniecznÈ wiedzÚ eksperckÈ, pozwalajÈc na bardziej holistyczne i wszechstronne podejĂcie do coraz
bardziej zïoĝonych wyzwañ. W liĂcie sugeruje siÚ w szczególnoĂci zwiÚkszenie roli
Komitetu Doradczego przy kontrolowaniu
fuzji przedsiÚbiorstw, by umoĝliwiÊ szerszÈ
dyskusjÚ z pañstwami czïonkowskimi na
temat polityki konkurencji, oceny efektywnoĂci konkretnych fuzji przedsiÚbiorstw czy
znaczenia gospodarczego Ărodków zaradczych w celu wzmocnienia decyzji Komisji
w tym obszarze. Ponadto, zdaniem sygnatariuszy listu Komisja powinna takĝe zwiÚkszyÊ poziom wiedzy fachowej w ramach
DG COMP, uzyskujÈc pomoc specjalistów
z danego sektora naleĝÈcych do innych
Dyrekcji Generalnych w celu wypracowania
bardziej szczegóïowego i wszechstronnego
podejĂcia do rynków, na które wpïywajÈ
fuzje przedsiÚbiorstw.
Charakterystyczne, ĝe Francja, Niemcy,
Polska i Wïochy wzywajÈ KomisjÚ do przyjÚcia w ciÈgu najbliĝszych kilku tygodni
planu roboczego, który bÚdzie zawieraï
praktyczne propozycje i zasady pozwalajÈce
sprostaÊ konkretnym wyzwaniom.
List zostaï odnotowany przez KomisjÚ
EuropejskÈ, ale trudno raczej oczekiwaÊ,
ĝe zawarte w nim oczekiwania i postulaty
zostanÈ w peïni uwzglÚdnione. ProjektujÈc reguïy modernizacji unijnych reguï
ochrony konkurencji, Komisarz Vestager
bÚdzie bowiem musiaïa wziÈÊ pod uwagÚ
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takĝe opnie innych pañstw czïonkowskich
UE, w tym pañstw tzw. Grupy Hanzeatyckiej (tzw. Nowej Hanzy), które sÈ co do
zasady przeciwne osïabianiu reguï ochrony
konkurencji i które uwaĝajÈ, ĝe obowiÈzujÈce reguïy dobrze sïuĝyïy ochronie konkurencji na rynkach unijnych. Margrethe Vestager uwaĝa takĝe, iĝ juĝ obecne
prawo umoĝliwia tworzenie europejskich
czempionów. W kaĝdym razie, Komisarz
Vestager nie zamierza przedstawiÊ ĝadnych
propozycji zmian w ciÈgu kilku tygodni,
uwaĝa bowiem, ĝe nie trzeba siÚ spieszyÊ;
oczekiwana przez FrancjÚ, Niemcy, PolskÚ
ibWïochy mapa drogowa, czyli szczegóïowy
kalendarz pracy na zïagodzeniem zasad
antymonopolowych w UE z pewnoĂciÈ nie
powstanie szybko.

5. Zasadnicze pola sporu miÚdzy
KomisjÈ EuropejskÈ
a sygnatariuszami listu
Przedstawione wyĝej inicjatywy Francji
ib Niemiec w sprawie modernizacji unijnych reguï ochrony konkurencji naleĝy
traktowaÊ jako przejawy trwajÈcego od
lat zasadniczego sporu miÚdzy KomisjÈ
EuropejskÈ, w tym zwïaszcza odpowiedzialnÈ za politykÚ konkurencji Komisarz
Vestager ib DG COMP, a duĝymi i silnymi
gospodarczo pañstwami czïonkowskimi
UE, którym lideruje obecnie Francja Prezydenta Macrona. Spór ten dotyczy przede
wszystkim roli, jakÈ wb modelu integracji
europejskiej – na obszarze Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – ma odgrywaÊ
wolna (skuteczna), równa i uczciwa konkurencja przedsiÚbiorstw i pañstw czïonkowskich, zb których pochodzÈ oraz tego,
kto (Komisja lub organy antymonopolowe
czy rzÈdy pañstw czïonkowskich) ibna jakiej
podstawie miaïyby decydowaÊ o odstÈpieniu od stosowania unijnych reguï ochrony
konkurencji, w tym reguï kontroli koncentracji wb sytuacji, gdy jest to uzasadnione
wzglÚdami polityki przemysïowej. Omawiany wb niniejszym artykule przypadek
zablokowania przez niezaleĝnÈ i silnÈ
KomisjÚ EuropejskÈ przejÚcia przez niemieckiego Siemensa kontroli nad francuskim Alstomem pozwala zrozumieÊ determinacjÚ i frustracjÚ rzÈdów duĝych pañstw
czïonkowskich, które uwaĝajÈ, ĝe aktualnie
obowiÈzujÈce reguïy kontroli koncentracji
uniemoĝliwiajÈ im realizacjÚ polityki przemysïowej w drodze tworzenia europejskich
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czempionów (Rey i Tirole, s. 2), którym
przypisujÈ zdolnoĂÊ do sprostania konkurencji przedsiÚbiorstw spoza EOG.
Nawet jeĝeli nie da siÚ zaprzeczyÊ, ĝe
np. wielkie przedsiÚbiorstwa chiñskie majÈ
przewagÚ konkurencyjnÈ na swych nieotwartych rynkach oraz potencjalnie mogÈ
wchodziÊ na rynki europejskie, otrzymujÈc
pomoc publicznÈ (Bär-Bouyssière, Wojtczak i Assahraoui, 2019), to jednak postulowane poczÈtkowo przez rzÈdy francuski
ibniemiecki wprost (acz póěniej zaniechane)
czy leĝÈce z pewnoĂciÈ u podstaw ww. listu
koncepcje modernizacji unijnych reguï
kontroli koncentracji, zmierzajÈce do uïatwienia czempionów europejskich, budzÈ
powaĝne wÈtpliwoĂci z wielu powodów.
DG COMP, liczne organy ochrony konkurencji pañstw czïonkowskich oraz wielu
ekonomistów i prawników podkreĂlajÈ
przede wszystkim, ĝe doprowadziïoby to do
znacznego upolitycznienia systemu kontroli
koncentracji, co mogïoby naraziÊ równoĂÊ
szans w konkurencji na jednolitym rynku
UE25 i groziÊ wzrostem ryzyka dopuszczania do antykonkurencyjnych transakcji26.
Obniĝenie rangi testu konkurencji poprzez
zezwolenie na wiodÈcÈ rolÚ rozwaĝañ niedotyczÈcych konkurencji w postÚpowaniach
przed KomisjÈ i/lub osïabienie pozycji
Komisji Europejskiej poprzez np. przyznanie Radzie UE prawa uchylenia decyzji
Komisji (np. zakazu antykonkurencyjnych
koncentracji) liczni komentatorzy bardzo
sïusznie uwaĝajÈ za przyczynÚ ewentualnego wpadniÚcia Europy „w spiralÚ nieefektywnoĂci lub arbitralnoĂci politycznej” (Rey i Tirole, s. 2)27, w tym potrzeby
zwiÚkszenia skali pomocy publicznej wbpañstwach czïonkowskich Unii (Springford,
2020, s.b 6). Proponowana modernizacja
obowiÈzujÈcego modelu reguï ochrony
konkurencji, w tym reguï kontroli koncentracji doprowadziïaby do ogólnego osïabienia zaufania do tych reguï, a przynajmniej
do podziaïów wewnÚtrznych w UE, jako
ĝe wiÚksze pañstwa czïonkowskie mogïyby
narzucaÊ swojÈ wolÚ pañstwom o mniejszych gospodarkach. Moĝna powaĝnie wÈtpiÊ czy w ten sposób ich przedsiÚbiorstwa
znacznie wzmocniïyby swÈ pozycjÚ w globalnej gospodarce28.
Warto wszakĝe zauwaĝyÊ, ĝe takĝe nowa
Komisja Europejska uznaje potrzebÚ wziÚcia pod uwagÚ, ĝe inni uczestnicy rynków
globalnych, nie grajÈcy w oparciu o te
same reguïy, mogÈ naduĝywaÊ europej-

skiej otwartoĂci gospodarczej ze szkodÈ
dla europejskich interesów strategicznych.
Nowa PrzewodniczÈca Komisji, Ursula
von der Leyen, oczekuje wiÚc od Komisarz Vestager, ĝe bÚdzie zdecydowanie
przeciwdziaïaÊ „zakïócajÈcym dla rynku
wewnÚtrznego efektom zagranicznej wïasnoĂci pañstwowej i pomocy publicznej”29.
Moĝna jednak wÈtpiÊ czy Komisarz Vestager odstÈpi od swoich przekonañ i pójdzie
drogÈ wskazanÈ przez sygnatariuszy listu.
Jest to juĝ jednak temat na odrÚbny artykuï.

6. Kontekst polski
Polska zdecydowanie wsparïa inicjatywÚ francusko-niemieckÈ. Czy sïusznie?
Czy dokonanie zmian aktualnego modelu
prawnego unijnej kontroli koncentracji, sïuĝÈce przede wszystkim wzmocnieniu roli kryterium interesu publicznego
innego niĝ ochrona konkurencji przy ocenie dopuszczalnoĂci tworzenia wielkich
przedsiÚbiorstw europejskich (europejskich czempionów) przyniosïoby korzyĂci
naszemu krajowi? Moĝna mieÊ co do tego
powaĝne wÈtpliwoĂci. O ile bowiem w krajach Europy Zachodniej dziaïa wiele przedsiÚbiorstw uczestniczÈcych na rynkach globalnych, w tym amerykañskich i chiñskich,
czÚsto korzystajÈcych z rzÈdowej pomocy
publicznej, a rzÈdy Francji, Niemiec czy
Wïoch rzeczywiĂcie starajÈ siÚ realizowaÊ
politykÚ przemysïowÈ w wymiarze globalnym, o tyle w Polsce przedsiÚbiorstw takich
w zasadzie nie ma.
Co wiÚcej, rzÈd polski realizuje raczej
politykÚ monopolizacji rynków krajowych,
zwïaszcza tych, w których dziaïajÈ wielkie
przedsiÚbiorstwa pañstwowe30. Jest bowiem
oczywiste, ĝe Polsce zaleĝy – krótkoterminowo – gïównie na przeforsowaniu zgody
Komisji Europejskiej na fuzjÚ Orlenu
ib Lotosu, czyli stworzenie czempiona krajowego, co dokoñczy monopolizacjÚ polskiego rynku paliwowego31. Podobne plany
rzÈd polski ma w odniesieniu do sektorów
energetycznego i finansowego.
PrzyïÈczenie siÚ polskiego rzÈdu do
inicjatywy francusko-niemieckiej, acz nie
dziwi w kontekĂcie oczekiwañ krótkoterminowych zysków w polityce wewnÚtrznej,
jest niezrozumiaïe z punktu widzenia polityki europejskiej, w której – czÚsto sïusznie
– zarzuca siÚ realizacjÚ gïównie interesów
francuskich i niemieckich, które skutkowaÊ
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mogÈ dalszÈ dïugoterminowÈ marginalizacjÈ gospodarczÈ pañstw naszego regionu.
WspierajÈc francusko-niemieckÈ inicjatywÚ
osïabienia testu konkurencji i roli Komisji
Europejskiej jako straĝnika konkurencji
wb UE, Polska umoĝliwi bowiem wzmocnienie pozycji wielkich firm europejskich
zbtych krajów, konkurujÈcych przecieĝ zbfirmami polskimi, a zatem raczej osïabi niĝ
wzmocni pozycjÚ polskiej gospodarki czy
polskich przedsiÚbiorców.
W moim przekonaniu Polska powinna
raczej wspieraÊ skutecznoĂÊ ochrony konkurencji przed antykonkurencyjnymi koncentracjami w UE, gdyĝ skuteczna konkurencja na rynkach unijnych – obok zasad
jednolitego rynku towarów, osób, usïug
ib kapitaïu – daje wiÚksze szanse rozwoju,
ab nawet ekspansji polskich przedsiÚbiorców na rynkach wewnÚtrznych UE. W tym
przypadku powinniĂmy raczej stanÈÊ po
stronie obroñców wolnego handlu i wolnej
konkurencji, do których naleĝÈ pañstwa
tzw. Nowej Hanzy – m.in. Holandia (zaïoĝyciel tej grupy pañstw unijnych), Skandynawowie i Baïtowie; do zdecydowanych
zwolenników jednolitego rynku naleĝeli
teĝ Brytyjczycy, do niedawna nasi gïówni
sojusznicy w Unii.
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U podstaw trwajÈcych prac modernizacyjnych
wb tym zakresie leĝy zlecony przez KomisjÚ
raport (zob. Crémer, de Montjoye i Schweitzer,
2019).
Zob. dec, KE z 6.02.2019 r. w sprawie Siemens/
Alstom. Brussels, 6.2.2019 C(2019) 921 final
Public Version COMMISSION DECISION of
6.2.2019 declaring a concentration to be incompatible with the internal market and the functioning of the EEA Agreement (Case M.8677
SIEMENS/ALSTOM). Pozyskano z https://
ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8677_9376_3.pdf (3.03.2010).
Zaïoĝenia unijnej polityki przemysïowej zostaïy
opublikowane miesiÈc przed decyzjÈ blokujÈcÈ koncentracjÚ Siemens/Alstom. Zob. EU
Industrial Policy After Siemens-Alstom: Finding
a new balance between openness and protection,
European Political Strategy Centre, European
Comm’n (Mar. 18, 2019), passim. Pozyskano
z https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_
industrial-policy.pdf (4.03.2020).
Zob. rozporzÈdzenie Rady (WE) nr 139/2004
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiÚbiorstw (Dz. Urz. UE
29.01.2004 Nr 24, poz. 1–22).
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Na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przepis ten stosuje siÚ takĝe
do zapobiegania skutecznej konkurencji na
EOG lub jego istotnej czÚĂci. Zob. decyzjÚ Rady
i Komisji 94/1/EWWiS, WE z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia porozumienia
ob Europejskim Obszarze Gospodarczym, miÚdzy Wspólnotami Europejskimi, ich pañstwami
czïonkowskimi a RepublikÈ Austrii, RepublikÈ
Finlandii, RepublikÈ Islandii, KsiÚstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii, Królestwem
Szwecji i KonfederacjÈ SzwajcarskÈ (Dz.U. L 1
z 3.1.1994, s. 1).
Interwencja pañstw czïonkowskich UE w postÚpowanie w sprawach transgranicznych koncentracji podejmowana na podstawie art. 21 ust.b3
rozporzÈdzenia 139/2004 w celu ochrony ich
„uprawnionych interesów” ma charakter szczególny i nie jest przedmiotem poniĝszych rozwaĝañ (Skoczny, 2012, ss. 141 i d; Borges, 2003,
s.b345 i d.).
Zob. np. w art. 4, art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 8, art.b9,
art. 12, art. 13, art. 18, art. 19, art. 23 ust.b2 czy
art. 24 rozporzÈdzenia 139/2014, przepisy rozporzÈdzenia Komisji nr 802/2004 z dnia 7bkwietnia
2004 r. w sprawie wykonania rozporzÈdzenia
Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiÚbiorstw (Dz. Urz. WE L 133
z dnia 30 kwietnia 2004, s. 1-39). Zob. takĝe
Dudzik, 2010, passim.
Dokonane 8.06.2018 r., zgodnie z art. 4 rozp.
139/2004 (Dz. Urz. UE 2018/C 208/07).
W rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozp. 139/2004.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 139/2004
(2018/C 270/01). Pozyskano z https://europa.
eu/newsroom/content/mergers-commissionopens-depth-investigation-siemens-proposedacquisition-alstom_en (4.03.2010).
Odpowiedzialna za politykÚ konkurencji komisarz Margrethe Vestager stwierdziïa mianowicie: Trains and the signalling equipment that guide
them are essential for transport in Europe. The
Commission will investigate whether the proposed
acquisition of Alstom by Siemens would deprive
European rail operators of a choice of suppliers
and innovative products, and lead to higher prices, which could ultimately harm the millions of
Europeans who use rail transportation every day
for work or leisure.
Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 31 stycznia
2019b r. dotyczÈca wstÚpnego projektu decyzji
wb sprawie M.8677 – Siemens/Alstom (Dz. Urz.
UE 2019/C 300/05). Z publikowanej wersji tej
opinii nie wynika, jakie to byïo pañstwa, aczkolwiek byïa to zapewne Francja.
Brussels, 6.2.2019 C(2019) 921 final Public Version COMMISSION DECISION of 6.2.2019
declaring a concentration to be incompatible
with the internal market and the functioning
of the EEA Agreement (Case M.8677 SIE-
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MENS/ALSTOM) dostÚpna na https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/
m8677_9376_3.pdf. DostÚp 3.03.2010.
OgïaszajÈc decyzjÚ, odpowiedzialna za polityke konkurencji komisarz Margrethe Vestager
powiedziaïa: “Millions of passengers across Europe
rely every day on modern and safe trains. Siemens
and Alstom are both champions in the rail industry.
Without sufficient remedies, this merger would have
resulted in higher prices for the signalling systems
that keep passengers safe and for the next generations of very high-speed trains. The Commission
prohibited the merger because the companies were
not willing to address our serious competition concerns.” SzczegóïowÈ prezentacjÚ podstawowych
ustaleñ decyzji prezentujÈ przedstawiciele DG
COM: Laitenberger, 2019, s. 4 i d.; Laitenberger
2020, s.8 i d. Villarejo, 2020, s. 3 i d.
A Franco-German Manifesto for a European
industrial policy fit for the 21st Century, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
and Ministère de L’économie et des finances,
République Française. Pozyskano z https://www.
bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/francogerman-manifesto-for-a-european-industrialpolicy.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2.
Takie same lub podobne rozwiÈzania wystÚpujÈ
w ustawach o ochronie konkurencji niektórych
innych pañstw czïonkowskich UE, np. w Polsce
czy w Portugali (Skoczny 2012, s. 171 i d.). Szersze rozwaĝania nt. dyskryminacyjnych narodowych polityk kontroli koncentracji zob. takĝe
Molski, 2015, s… 251 i d.
Sygnatariuszami tego apelu byïy: Francja (inicjator), Austria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, otwa,
Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia,
Sïowacja, WÚgry i Wïochy.
Modernising EU Competition Policy, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Ministère de L’économie et des finances, République
Française, and Ministerstwo PrzedsiÚbiorczoĂci
i Technologii, https://www.bmwi.de/Redaktion/
DE/Downloads/M-O/modernising-eu-competition-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=4
(inviting the Commission to consider a number
of proposals on modernizing merger control).
Wspólny list ministrów z Polski, Niemiec, Francji
i Wïoch do europejskiej komisarz ds. konkurencji, 6.02.2020 udostÚpniony w jÚzyku polskim
na https://www.gov.pl/web/rozwoj/wspolny-listministrow-z-polski-niemiec-francji-i-wloch-doeuropejskiej-komisarz-ds-konkurencji.
Zdaniem niektórych polityków i publicystów list
ten „moĝe siÚ okazaÊ fundamentalny dla przyszïoĂci Unii” (Wójcik, 2020, s. 48).
W caïym liĂcie nie padajÈ nazwy Chin i USA, ale
nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe to wïaĂnie zwiÚkszeniu moĝliwoĂci sprostania konkurencji z firmami
zbtych pañstw sïuĝy ta inicjatywa.
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Chodzi o Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego poïÈczenia przedsiÚbiorstw na mocy
rozporzÈdzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiÚbiorstw (Dz. Urz. UE 2004/C
31/03).
Chodzi o Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku wïaĂciwego do celów wspólnotowego
prawa konkurencji (97/C 372/03).
Sygnatariusze listu wskazujÈ jako pozytywne
dziaïanie Komisji zatwierdzenie przez niÈ, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy pañstwa, waĝnego projektu stanowiÈcego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI),
zgïoszonego wspólnie przez BelgiÚ, FinlandiÚ,
FrancjÚ, Niemcy, Wïochy, PolskÚ ib SzwecjÚ
wbcelu wspierania badañ i innowacji we wspólnym europejskim obszarze priorytetowym baterii. Zob. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_19_6705.
Zob. np. EC Keynote Speech by President
Juncker at the EU Industry Days, 2019 Press
Release, (Feb. 5, 2019). Pozyskano z https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/SPEECH_19_870.
EU Industrial Policy After Siemens-Alstom:
Finding a new balance between openness and
protection, European Political Strategy Centre,
European Comm’n (Mar. 18, 2019). Pozyskano
z https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_
industrial-policy.pdf.
Zob. EU Industrial Policy After SiemensAlstom: Finding a new balance between openness and protection, European Political Strategy
Centre, European Comm’n (Mar. 18, 2019).
Pozyskano z https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/
files/epsc_industrial-policy.pdf
Tamĝe.
Zob. Mission letter to the Margrethe Vestager,
Executive Vice-President-designate for a Europe
fit for the Digital Age, Ursula von der Leyen,
President-elect of the European Commission,
Brussels, 10 September 2019 https://ec.europa.
eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
(25.02.2020).
Prowadzone badania wskazujÈ na szersze
zmiany zachodzÈce w krajach Europy ¥rodkowej polegajÈce na wzmocnieniu roli pañstwa
wbgospodarce, odejĂciu od procesów liberalizacyjnych i nierespektowaniu zasady praworzÈdnoĂci (Bernatt, 2019).
Nawet jeĂli Komisja Europejska podejmie
pewne dziaïania w celu zwiÚkszenia roli rzÈdów
pañstw czïonkowskich UE w zakresie tworzenia czempionów europejskich, przejecie przez
Orlen kontroli nad Lotosem zostanie z pewnoĂciÈ oceniona na gruncie aktualnie obowiÈzujÈcych reguï kontroli koncentracji, które sÈ
ewidentnie przeciwne tworzeniu czempionów
narodowych.

Wydziaï ZarzÈdzania UW https://doi.org/10.7172/1733-9758.2019.31.6
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