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Pytania prejudycjalne

W sytuacji gdy art. 12 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 1984/83 (1) stanowi, że „w drodze odstępstwa od przepisu
ust. 1 lit. c), jeżeli porozumienie dotyczy stacji paliw, którą
dostawca wydzierżawił odsprzedawcy lub zezwolił w drodze
prawnej lub faktycznej na jej używanie i pobieranie pożytków,
obowiązki wyłącznego zakupu i zakazy konkurencji, o których
mowa w niniejszym tytule mogą zostać nałożone na tego, kto
rzeczywiście prowadzi stację paliw”, czy należy to rozumieć w
ten sposób, że przepis dotyczy przypadku, gdy dostawca będący
wydzierżawiającym jest pierwotnie właścicielem terenu i urzą-
dzeń, czy przeciwnie, wzmianka o wydzierżawieniu stacji paliw
obejmuje każdy tytuł prawny przyznający dostawcy zgodne z
prawem władztwo nad stacją, w związku z czym może on
wydzierżawić ją właścicielowi gruntu bez obowiązku podpo-
rządkowania się ograniczeniom czasowym, jakie norma ta
nakłada w przypadku umów o wyłączności zakupu?

W razie możliwości zastosowania w niniejszej sprawie rozpo-
rządzenia (WE) nr 2790/1999 (2), to w sytuacji gdy zgodnie z
jego art. 5 wyłączenia nie stosuje się, jeżeli umowa w sprawie
wyłącznego zakupu została zawarta na okres przekraczający 5
lat, chociaż „okres pięciu lat nie ma zastosowania, gdy towary lub
usługi kontraktowe są sprzedawane przez kupującego w pomieszcze-
niach i na terenie będących własnością dostawcy lub dzierżawionych
przez niego od stron [osób] trzecich, niezwiązanych z nabywcą, pod

warunkiem że czas trwania zobowiązania niekonkurowania nie prze-
kroczy okresu zajmowania pomieszczeń i terenu przez kupującego”, czy
należy przez to rozumieć, że wymieniając dzierżawę przepis ten
dotyczy przypadku, gdy dostawca będący wydzierżawiającym
jest pierwotnie właścicielem terenu i urządzeń, czy przeciwnie,
wzmianka o wydzierżawieniu stacji paliw obejmuje każdy tytuł
prawny przyznający dostawcy zgodne z prawem władztwo nad
stacją, w związku z czym może on wydzierżawić ją właścicie-
lowi gruntu bez obowiązku podporządkowania się ogranicze-
niom czasowym, jakie norma ta nakłada w przypadku umów o
wyłączności zakupu?

W sytuacji gdy art. 81 ust. 1 lit. a) przewiduje zakaz pośred-
niego ustalania cen zakupu lub sprzedaży, a zgodnie z
motywem ósmym rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1984/83
„[p]ozostałe postanowienia ograniczające konkurencję, w szczególności
te, które ograniczają swobodę sprzedawcy w ustalaniu cen lub
warunków odsprzedaży oraz wyborze klientów, nie podlegają zwolnieniu
na podstawie niniejszego rozporządzenia”, przy czym ustalanie cen
odsprzedaży nie figuruje wśród pozostałych ograniczeń konku-
rencji dozwolonych w jego art. 11, to czy należy przez to rozu-
mieć, że taka konstrukcja obejmuje każdą formę ograniczania
swobody odsprzedawcy w ustalaniu cen, jak ustalanie przez
dostawcę marży dystrybucyjnej podmiotu prowadzącego stację
paliw poprzez ustalanie ceny paliwa dostarczanego odsprze-
dawcy na najbardziej korzystnych warunkach wynegocjowanych
z innymi stacjami, które mogą powstać w Barcelonie, a w
żadnym razie nie wyższej od średniej ceny detalicznej ustalonej
przez innych dostawców liczących się na rynku z dodaniem
marży uważanej przez siebie za właściwą i uzyskanie w ten
sposób ceny detalicznej, której dostawca nie narzuca wprost,
lecz której stosowanie zaleca?

W sytuacji gdy art. 81 ust. 1 lit. a) przewiduje zakaz pośred-
niego ustalania cen zakupu lub sprzedaży, a art. 4 lit. a) rozpo-
rządzenia (WE) nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. obej-
muje, jako szczególnie poważne ograniczenie konkurencji,
utrzymanie ceny odsprzedaży, to czy należy przez to rozumieć,
że taka konstrukcja obejmuje każdą formę ograniczania
swobody odsprzedawcy w ustalaniu cen, jak ustalanie przez
dostawcę marży dystrybucyjnej podmiotu prowadzącego stację
paliw poprzez ustalanie ceny paliwa dostarczanego odsprze-
dawcy na najbardziej korzystnych warunkach wynegocjowanych
z innymi stacjami, które mogą powstać w Barcelonie, a w
żadnym razie nie wyższej od średniej ceny detalicznej ustalonej
przez innych dostawców liczących się na rynku z dodaniem
marży uważanej przez siebie za właściwą i uzyskanie w ten
sposób ceny detalicznej, której dostawca nie narzuca wprost,
lecz której stosowanie zaleca?

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1984/83 z dnia 22 czerwca
1983 r. sprawie stosowania art. 85 ust. 3 traktatu do kategorii poro-
zumień o wyłączności zakupu (Dz.U. L 173, s. 5).

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia
1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii
porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych(Dz.U. L 336,
s. 21).
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