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Prawo ochrony konkurencji dziś a rynki 
energetyczne 

III Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki
Warszawa, 30.09.2021

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Regulacja sektorowa

- sektory sieciowe: energetyka, komunikacja elektroniczna, transport 
kolejowy, usługi pocztowe, sektor wodno-kanalizacyjny

- rynki zmonopolizowane / (z)demonopolizowane

Prawo ochrony konkurencji
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Regulacja sektorowa

Mechanizmy oddziaływania, w interesie publicznym, na rynki, na których nie
może w pełni zaistnieć mechanizm konkurencji (przyczyny: niedoskonałość
rynku, nieskuteczność samoregulacji).

Interwencja ex ante w sposób prowadzenia działalności gospodarczej, tak
aby wywołać określony efekt na rynku:
• niwelowanie barier dostępu do rynku (wsparcie dla powstania bardziej

konkurencyjnej struktury rynku),
• zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kluczowej,
• zapewnienie poszanowania praw i interesów odbiorców
• utrzymywanie określonego poziomu jakości towarów i usług

Upowszechniony pogląd

- możliwość interwencji tylko „ex post” (po zaistnieniu problemu), 
a nie „ex ante” (aby problem nie zaistniał) 

- tylko instrumenty służące „punktowym” interwencjom, pozwalające najwyżej 
korygować jednostkowe zachowania pojedynczych graczy rynkowych, 

zniekształcające konkurencję

- brak mechanizmów budowania (kreowania) skutecznej konkurencji

- tylko katalog zakazów bez instrumentów kreujących od strony pozytywnej 
model działania przedsiębiorców

Prawo ochrony konkurencji
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W odniesieniu do rynków infrastrukturalnych to organy regulacyjne
są lepiej niż organy antymonopolowe merytorycznie przygotowane do
nadzorowania działalności przedsiębiorstw regulowanych, gdyż mają lepsza
wiedzę na temat szczególnych problemów w danym sektorze i jego specyfiki.

(M. Szydło, Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa 2010, s. 270-271)

Organy antymonopolowe nie są przygotowane do rozstrzygania
sporów na rynkach sieciowych, dot. specyficznych i skomplikowanych pod
względem technicznym zagadnień, jak np. udostępniania przedsiębiorstwom
obiektów infrastruktury kluczowej.

(A. Kutyłowska, Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z
koleją w Unii Europejskiej, rozprawa doktorska, WPiA UW (niepubl.), s. 91)

Prawo ochrony konkurencji

Upowszechniony pogląd

Prawo ochrony konkurencji

Znaczenie prawa ochrony konkurencji na rynkach energetycznych, albo 

– dlaczego wcześniejsze stanowiska są nazbyt uproszczone.
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• Praktyki ograniczające konkurencję na rynkach zmonopolizowanych:
interwencje organu ds. konkurencji w sprawie praktyk ograniczających
konkurencję (art. 101 i 102 TFUE, art. 6 i 9 UOKK) de facto wyznaczają dla całego
rynku standard działania zgodnego z regułami konkurencji

• Kontrola koncentracji: choć organy ds. konkurencji rozstrzygają indywidualne
sprawy (notyfikacje) połączeń i przejęć lub innych form koncentracji kapitału,
rozstrzygnięcie bezpośrednio wpływa na strukturę całych rynków właściwych:

Dec. KE, COMP/M.3440 EDP/ENI/GDP: brak zgody = niedopuszczenie
do ograniczenia konkurencji na wielu rynkach w sektorze gazowym
i energii elektrycznej

Prawo ochrony konkurencji to nie tylko „punktowe” interwencje, 
pozwalające najwyżej korygować jednostkowe zachowania pojedynczych 

graczy rynkowych, zniekształcające konkurencję

• Negocjacyjne stosowanie prawa konkurencji: decyzje zobowiązujące
przedsiębiorcę do wykonania zaproponowanych zobowiązań kończących
interwencję bez kary i bez stwierdzenia naruszenia (art. 12 UOKK, art. 9
Rozporządzenia 1/2003)

• Dec. UOKiK, DOK-8/2013: modyfikacja wzorców umów PGNiG z
przedsiębiorcami dot. hurtowego lub detalicznego zakupu gazu, które
ograniczały możliwość zmniejszania zamawianej ilości paliwa oraz mocy
umownej.
Pozytywny efekt: zlikwidowanie ograniczeń utrudniających liberalizację
rynku gazu ….mógłby być osiągnięty, gdyby tylko PGNiG wykonał
zobowiązanie (dec. UOKiK, DOK-3/2015)

Zastosowanie prawa ochrony konkurencji to nie tylko zakazy, bez 
instrumentów kreujących od strony pozytywnej model działania 

przedsiębiorców [I]
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Środki zaradcze (remedies): możliwość wskazania w decyzji stwierdzającej
naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję środków behawioralnych
lub strukturalnych (art. 10 ust. 4-9 UOKK, art. 7 Rozporządzenia 1/2003):

1) udzieleniu licencji praw własności intelektualnej na zasadach
niedyskryminacyjnych;
2) umożliwieniu dostępu do określonej infrastruktury na zasadach
niedyskryminacyjnych;
3) zmiana umowy;
4) zapewnienie innym podmiotom dostawy określonych produktów lub
świadczenia określonych usług na niedyskryminacyjnych warunkach;
5) powierzenie wykonywania określonej działalności gospodarczej, w tym
wykonywania tej działalności na różnych szczeblach obrotu, poszczególnym
podmiotom w ramach grupy kapitałowej lub odrębnym jednostkom
organizacyjnym w ramach struktury przedsiębiorcy.

Zastosowanie prawa ochrony konkurencji to nie tylko zakazy, bez 
instrumentów kreujących od strony pozytywnej model działania 

przedsiębiorców [II]

Kontrola koncentracji: wydając zakaz, zgodę lub zgodę warunkową na koncentrację
organ ds. konkurencji decyduje ex ante (przed koncentracją) o możliwości jej
dokonania (a przez to zmiany struktury rynku), biorąc pod uwagę, czy w wyniku
transakcji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej.

Projekt wdrożenia „New Competition Tool”: szczególnej regulacji ex ante
pozwalającej na ingerencję w rynek bez stwierdzenia naruszenia art. 101/102 TFUE
celem rozwiązywanie problemów konkurencji strukturalnej, których nie można
rozwiązać w oparciu o obecne reguły konkurencji (np. rynki oligopolistyczne, rynki
usług, gdzie wykorzystuje się algorytmy).

Prawo ochrony konkurencji, poza instrumentami interwencji „ex post”, 
również zawiera mechanizmy reagowania „ex ante”
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Ograniczanie przez przedsiębiorstwa energetyczne konkurencji w przetargach:

• Stwierdzenie przez włoski organ ds. konkurencji (Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato) naruszenie zakazu porozumień ograniczających
konkurencję przez stworzenie przez dotychczasowych konkurentów konsorcjum
na potrzeby przygotowania wspólnej oferty w przetargu na dystrybucję gazu do
gminy Casalmaggiore, mimo możliwości samodzielnego udziału w przetargu

(decyzja AGCM z 2.08.2012 w sprawie I740 - COMUNE DI
CASALMAGGIORE-GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS)

Prawo ochrony konkurencji dotyczy również praktyk, do których regulacja 
sektorowa się nie odnosi [I]

Ograniczanie przedsiębiorstwu energetycznemu swobody działalności przez
przedsiębiorstwo działające na innym (nie-energetycznym) rynku:

• Uznanie przez włoski organ ds. konkurencji (AGCM), że Google nadużył pozycji
dominującej na rynkach mobilnych systemów operacyjnych i sklepów z
aplikacjami dla systemu Android – przez ponad dwuletnie ograniczenie ENEL
udostępnienia w systemie Android Auto aplikacji dla ładujących pojazdy
elektryczne i opracowywanie w tym czasie konkurencyjnego produktu

(decyzja AGCM z 27.04.2021 w sprawie A529 Google / Compatibilità
App Enel X Italia con Sistema Android Auto)

Prawo ochrony konkurencji dotyczy również praktyk, do których regulacja 
sektorowa się nie odnosi [II]
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Rozstrzygnięcia organów ds. konkurencji powinny uwzględniać kontekst
ekonomiczny, rynkowy sprawy – tak w sprawach praktyk ograniczających
konkurencję, jak w sprawach kontroli koncentracji

Postulat wprowadzenia (de facto lub de iure) mechanizmów konsultowania przez
organ ds. konkurencji z regulatorami sektorowymi spraw dot. rynków
regulowanych - w celu lepszego uchwycenia rzeczywistego wpływu
kwestionowanych praktyk na rynek. Tak np.:
• Bundeskartellamt, sprawa B6-22/16 Facebook – konsultacje z organami ochrony

danych osobowych)
• Prezes UOKiK, dec. DOK-8/2013 – konsultacja z Prezesem URE dot. wzorców

umów PGNiG

Brak skoncentrowania organów ds. konkurencji na rynkach sieciowych 
(np. energetycznych) nie wyklucza rozstrzygnięć uwzględniających specyfikę 

tych rynków

Kilka słów podsumowania
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Dziękuję za uwagę

g_materna@wp.pl
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