
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG 

DOTYCZĄCYCH INICJATYWY (bez oceny skutków) 

TYTUŁ INICJATYWY Unijne reguły konkurencji – porozumienia badawczo-rozwojowe 

i porozumienia specjalizacyjne (przedłużenie obowiązywania) 
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Rozporządzenia Komisji  

ORIENTACYJNY TERMIN IV kwartał 2022 r. 

INFORMACJE DODATKOWE Link do rozporządzenia (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. 

Link do rozporządzenia (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. 

Link do proponowanej zmiany rozporządzenia 1217/2010 

Link do proponowanej zmiany rozporządzenia 1218/2010 

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Nie przesądza on o ostatecznej decyzji Komisji 
co do tego, czy inicjatywa ta zostanie zrealizowana, ani o jej ostatecznej treści. Wszystkie opisane tu elementy inicjatywy, 
w tym jej harmonogram, mogą ulec zmianie. 

 

A. Kontekst polityczny, określenie problemu i analiza zgodności z zasadą 
pomocniczości 

Kontekst polityczny 

Art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zakazuje zawierania między 

przedsiębiorstwami porozumień ograniczających konkurencję, chyba że przynoszą one korzyści 

wymienione w art. 101 ust. 3 TFUE. Zgodnie z tym ostatnim przepisem porozumienia są dopuszczalne, 

o ile przyczyniają się do poprawy produkcji lub dystrybucji towarów lub usług lub do wspierania 

postępu technicznego lub gospodarczego, przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom 

sprawiedliwego udziału w wynikających z tego korzyściach. Ponadto muszą one nakładać jedynie takie 

ograniczenia, które są niezbędne do osiągnięcia tych celów i które nie eliminują konkurencji 

w odniesieniu do znacznej części danego produktu. Zakaz zawarty w art. 101 ust. 1 TFUE obejmuje 

między innymi porozumienia zawierane między faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami. 

 

Rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 Rady z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 

Traktatu do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych umożliwia Komisji stwierdzenie, że 

przepisy art. 101 ust. 1 nie mają zastosowania do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk 

uzgodnionych. Ma to na celu ułatwienie przedsiębiorstwom współpracy w sposób, który jest pożądany 

z ekonomicznego punktu widzenia i nie ma negatywnego wpływu na politykę konkurencji. 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 

ust. 3 TFUE do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych oraz rozporządzenie Komisji 

(UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do niektórych 

kategorii porozumień specjalizacyjnych („rozporządzenia”) przyznają wyłączenie grupowe z zakazu 

zawartego w art. 101 ust. 1 TFUE niektórym kategoriom porozumień badawczo-rozwojowych oraz 

porozumień specjalizacyjnych. Rozporządzenia te wygasają 31 grudnia 2022 r. 
 

Problem, któremu ma zaradzić inicjatywa 

W następstwie oceny rozporządzeń Komisja rozpoczęła 7 czerwca 2021 r. ocenę skutków wariantów 
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strategicznych dotyczących przyjęcia nowych rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych 

w odniesieniu do porozumień badawczo-rozwojowych i porozumień specjalizacyjnych. 1 marca 

2022 r. Komisja opublikowała projekty nowych rozporządzeń, umożliwiając zainteresowanym stronom 

przedstawienie uwag. 

Celem niniejszej inicjatywy jest zapewnienie Komisji wystarczającej ilości czasu na zakończenie 

procesu przyjmowania nowych rozporządzeń. W szczególności potrzeba więcej czasu na pełne 

rozpatrzenie informacji zwrotnych otrzymanych w odpowiedzi na zakończone 26 kwietnia 2022 r. 

konsultacje publiczne dotyczące projektów tekstów. W związku z tym proponuje się przedłużenie 

okresu obowiązywania wspomnianych rozporządzeń o 6 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2023 r. 
 

Podstawa działania UE (podstawa prawna i analiza zgodności z zasadą pomocniczości)  

Podstawa prawna 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 Rady z dnia 20 

grudnia 1971 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień, decyzji i praktyk 

uzgodnionych (Dz.U. L 285 z 29.12.1971, s. 46). 

Praktyczna potrzeba działania na poziomie UE 

Inicjatywa wchodzi w zakres obszaru polityki, w którym UE ma wyłączne kompetencje (na mocy art. 3 

ust. 1 lit. b) TFUE). Oznacza to, że zasada pomocniczości nie ma zastosowania. 

B. Co ma osiągnąć inicjatywa i w jaki sposób? 

Prawdopodobne skutki 

Wygaśnięcie rozporządzeń przed wejściem w życie nowych rozporządzeń w sprawie wyłączeń 

grupowych stworzyłoby lukę regulacyjną, która zmniejszyłaby pewność prawa dla przedsiębiorstw 

będących stronami porozumień badawczo-rozwojowych i porozumień specjalizacyjnych. Krótkie 

przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzeń pozwoliłoby uniknąć negatywnego wpływu na 

przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o pewność prawa i stabilność regulacyjną. 

Monitorowanie w przyszłości 

Inicjatywa ogranicza się do krótkiego przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzeń, aby zapewnić 

czas na zakończenie trwającego procesu ich zmiany. W związku z tym monitorowanie w przyszłości 

nie jest konieczne.  

C. Lepsze stanowienie prawa 

Ocena skutków 

Inicjatywa ogranicza się do przedłużenia okresu obowiązywania obu rozporządzeń, aby zapewnić 

wystarczającą ilość czasu na zakończenie ich zmiany. Przedłużenie okresu obowiązywania 

rozporządzeń o 6 miesięcy nie będzie miało żadnych istotnych dodatkowych skutków. 

Wraz z prośbą o informacje zwrotne na temat tego dokumentu Komisja opublikowała również projekty 

rozporządzeń przedłużających okres obowiązywania rozporządzeń, zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2821/71. Teksty są dostępne tutaj https://competition-

policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-specialisation-agreements_en. 
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