ALERT PRAWNY: Ochrona konkurencji
w czasach epidemii COVID-19:
nowe Wytyczne Komisji Europejskiej
ws. umożliwienia współpracy między
przedsiębiorcami
8 kwietnia 2020 r.
Reagując na ograniczoną dostępność produktów potrzebnych do walki
z koronawirusem, Komisja Europejska („Komisja”) opublikowała dzisiaj nowe
„Wytyczne na temat umożliwienia ograniczonej współpracy między
przedsiębiorstwami, w szczególności w odniesieniu do leków szpitalnych
o krytycznym znaczeniu podczas epidemii COVID-19” („Wytyczne”).
Poniżej prezentujemy najważniejsze rozwiązania zawarte w Wytycznych:

1.

Nowy sposób oraz nowa procedura oceny antymonopolowej współpracy
między przedsiębiorcami

W świetle ostatnich komunikatów Europejskiej Sieci Konkurencji oraz Komisji, akceptacja
różnych form niezbędnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami postrzegana jest jako
kluczowy element walki z brakami produktów potrzebnych do zwalczania epidemii.
Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie także w nowych Wytycznych.
a)

Mniej restrykcyjne podejście do oceny współpracy między przedsiębiorcami

Zdaniem Komisji, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, która zasadniczo rodzi ryzyko
ograniczenia konkurencji, może - przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń – być
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korzystna dla zwalczania epidemii i tym samym nie będzie uznawana za praktykę
naruszającą unijne prawo konkurencji.
Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami może dotyczyć różnych aspektów ich działalności,
np. identyfikowania braków produktów na rynku, planowania zaopatrzenia rynku,
wspólnej produkcji, czy wspólnego zaopatrzenia lub dystrybucji. W proces współpracy
mogą być zaangażowani nie tylko przedsiębiorcy już aktualnie działający w sektorze
farmaceutycznym/medycznym, ale także przedsiębiorcy z innych sektorów przestawiający
swoje linie produkcyjne na potrzeby wytwarzania produktów koniecznych do zwalczania
epidemii.
Wytyczne zawierają następujące przesłanki, których spełnienie będzie umożliwiało Komisji
uznanie za legalne określonych środków współpracy między przedsiębiorcami:
(i)
(ii)
(iii)

stosowane środki są wdrażane w celu zwiększenia skali produkcji lub zapobieżenia
niedoborom i są obiektywnie konieczne;
mają charakter czasowy; oraz
są proporcjonalne, tj. nie wykraczają poza to, co niezbędne do osiągnięcia
zamierzonego celu.

Okoliczność, że dana współpraca jest koordynowana lub wspierana przez krajowe władze
publiczne stanowi, zdaniem Komisji, istotny czynnik świadczący o braku ryzyka
antymonopolowego. Z kolei koordynacja działań na podstawie wiążącego nakazu organów
władzy państwowej nie podlega ocenie antymonopolowej.
b)

Czasowa procedura notyfikacyjna

Obowiązek analizy zgodności z prawem konkurencji podejmowanych praktyk rynkowych
spoczywa wyłącznie na przedsiębiorcach. Jednakże, w celu usprawnienia pożądanej
kooperacji w czasie epidemii, Komisja wprowadza wyjątek od ww. zasady i oferuje pomoc
w ocenie legalności planów współpracy.
W związku z powyższym, oprócz funkcjonującej już od kilku tygodni procedury udzielania
nieformalnych wskazówek, Komisja w Wytycznych przewidziała możliwość wydawania
zainteresowanym przedsiębiorcom gwarancji legalności na piśmie (tzw. pismo o braku
zastrzeżeń) dotyczących konkretnych form współpracy, które wymagają
natychmiastowego wdrożenia.
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W celu usprawnienia komunikacji, Komisja stworzyła:
−

−

specjalną stronę internetową (gdzie publikowane są bieżące informacje dotyczące
stosowania zasad ochrony konkurencji oraz sposobu uzyskiwania od Komisji pism
i wskazówek): https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html) oraz;
adres e-mailowy, na który kierować można wszelkiego typu zapytania: COMP-COVIDANTITRUST@ec.europa.eu).

Wytyczne obowiązują od dzisiaj i będą stosowane przez Komisję do odwołania.

2.

Wytyczne Komisji a działalność Prezesa UOKiK

Z informacji udostępnianych publicznie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów („Prezes UOKiK”) nie wynika, żeby organ ten opublikował dotychczas
wyjaśnienia podobne do Wytycznych Komisji.
Biorąc jednak pod uwagę praktykę decyzyjną Prezesa UOKIK, a w szczególności fakt,
że niejednokrotnie kieruje się on wytycznymi wydawanymi przez Komisję Europejską,
można spodziewać się, że także i w tym wypadku organ ten zaimplementuje rozwiązania
zaproponowane przez Komisję lub do nich bardzo zbliżone.
Na bieżąco monitorujemy działania dotyczące kwestii opisanych w niniejszym alercie
i będziemy niezwłocznie informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach.
W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą i pogłębioną analizą prawną interesujących
Państwa tematów.

r.pr. Marcin Kolasiński
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